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De vierde archeologische 
kroniek van de provincie Noord-Holland is weer 

een bijzonder naslagwerk geworden. Restanten van 

middeleeuwse funderingen, resten aardewerk en wapens 

brengen een klein stukje geschiedenis tot leven en doen 

ons realiseren dat er nog steeds veel schatten onder onze 

voeten liggen. Er zijn verhalen die ook nu nog een vervolg  

krijgen. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de Engelse soldaat: 

gesneuveld op 27 augustus 1799, gevonden tijdens onderzoek 

in 2011 bij Groote  Keeten. De op het skelet gevonden knopen 

zijn geïdentificeerd als uniformknopen van de Coldstream 

Guards - een regiment dat nog steeds actief is. De Coldstream 

Guards hebben aangegeven dat ze de Engelse soldaat alsnog 

een passende militaire begrafenis willen geven. Dat vind ik 

een prachtig voorbeeld van een heel bijzonder verhaal.

Ik verbaas mij nog steeds over de prachtige collectie 

archeologische vondsten, die in het depot in Wormer 

bijeen zijn gebracht. Op die rijkdom moeten we zuinig zijn, 

maar dat betekent niet dat je het moet bewaren achter 

slot en grendel. Via Oneindig Noord-Holland hebben wij 

inmiddels al veel informatie ontsloten. Naast de geschreven 

verhalen voegen wij zoveel mogelijk foto’s, video’s en 

geluidsfragmenten toe om het verleden van Noord-Holland 

nog meer tot leven te wekken. En het einde van dat verleden 

is nog lang niet in zicht; de cultuurhistorie is een eindeloos 

doorgaand fenomeen dat steeds rijker wordt. Ik kijk er dan 

ook erg naar uit om u in 2014 te mogen ontvangen in ons 

prachtige archeologisch informatiecentrum in Castricum, 

waar honderden vondsten met uitleg en interpretatie 

tentoongesteld zullen worden. Het nieuwe depot moet een 

middelpunt worden van geschiedenis, van schoonheid, van 

verhalen, van beeld en geluid. Kortom, fascinerend voor jong 

en oud.

Via www.oneindignoord-holland.nl houden wij u op de 

hoogte van het laatste nieuws rond archeologie in Noord-

Holland en ook u kunt daar uw verhaal kwijt. 

Ik hoop dat u deze Kroniek met veel interesse gaat lezen en ik 

dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie 

boekwerkje.

Elvira Sweet

Gedeputeerde Cultuur
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Alkmaar | Boterstraat 4 en 6/8 
Voorafgaand aan de verbouwing van twee 
winkelpanden, Boterstraat 4 en 6/8, werden 
de panden archeologisch en bouwhistorisch 
onderzocht. Het meest is gevonden onder het 
grootste pand, Boterstraat 6/8.
De Boterstraat is een zijstraat van de Lange-
straat en ligt in het verlengde van de Houttil. 
Bij eerdere opgravingen zijn aan de Houttil 
funderingen van zogenaamde stadskastelen 
uit de 13de en vroege 14de eeuw gevonden. Op 

de kadastrale minuut uit 1820 is op de locatie 
van Boterstraat 6/8 een kavel te zien die door 
het hele blok doorloopt tot aan het Payglop 
aan de achterzijde. Kavels van een dergelijke 
omvang kwamen we eerder tegen bij 
genoemde stadskastelen aan de Houttil. 
Daarom veronderstelden we dat hier mogelijk 
ook resten van een stadskasteel te vinden 
zouden kunnen zijn. Achter de 19de-eeuwse 
lijstgevel van Boterstraat 6/8 bevonden zich 
nog vele oude bouwsporen die teruggaan tot 

Resten van het 17de-eeuwse houtskelet en een latere stookplaats in Boterstraat 6/8.
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De 14de-eeuwse muur wordt 
vrijgelegd. Hij blijkt al eens eerder 
deels uitgespit te zijn, vermoedelijk 
voor herstelwerk.

De achterhelft van de tuin van Boterstraat 
6/8 tijdens het onderzoek, gezien vanuit 
het huis, met recht onder de tuinmuur de 
14de-eeuwse funderingen, middenin de 
15de-eeuwse achtergevel van het ingekorte 
pand met baksteenvloeren en een 
rechthoekige inpandige beerput, 
middenachter een latere waterput en 
rechtsachter een 18de-eeuwse waterkelder.

18de-eeuwse gietijzeren haardplaat, 
met een voorstelling van de Dood, die 

een man meeneemt uit een huis met 
een kale boom ernaast, nagekeken 

door een vrouw. Een nogal macabere 
versiering om gezellig bij de haard 

naar te kijken!
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het eind van de 16de eeuw. Uit die tijd stamt 
(deels) de balkenlaag met muurstijlen en 
gebint met zwanenhalskorbeel. Verder bleek 
dat het pand ingrijpend moet zijn verbouwd 
rond het eind van de 17de of in het eerste 
kwart van de 18de eeuw. Ook archeologisch 
werd dit aangetoond. Al deze bouwsporen 
blijken het verhaal te vertellen van het 
geleidelijke verval van een groot middeleeuws 
Alkmaars stadshuis.
Boterstraat 6/8 bleek gefundeerd op het muur-
werk van een pand uit de tweede helft van de 
14de eeuw, van rode baksteen van 24 x 11,5 x 
5/5,5 cm. Tijdens de opgraving bleek het gehele 
perceel Boterstraat 6/8, dus ook de tuin, 
muurwerken te bevatten van een groot huis 
met een totale lengte van bijna 20 m en een 
breedte van 7 m. Het muurwerk was 60 cm dik 
en ongeveer een meter diep in de grond 
gefundeerd. De vroegere achtergevel werd 
gevonden onder de perceelscheiding met het 
Payglop. We vermoeden dat het terrein richting 
Payglop er in het begin dus bij heeft gehoord. 
Uit de opgraving blijkt dat de eigenaren door 
ernstige verzakkingen genood zaakt waren het 
pand steeds opnieuw te repareren. Het pand 
stond namelijk op een ophoging van slappe 
kleiige en venige grond. Omdat de oude 
fundering schots en scheef verzakt was, zijn 
door de jaren heen diverse noodreparaties 
uitgevoerd. Waarschijnlijk al in de 15de eeuw 
werd het pand voor het eerst ingekort met 1,5 m 
om vervolgens in de late 16de eeuw en 17de 
eeuw opnieuw te worden aangepast tot het 
rond 1700 zijn huidige grootte kreeg. 

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie, Rob Roedema 

Alkmaar | Doelenstraat 
In opdracht van de gemeente Alkmaar heeft 
ADC ArcheoProjecten een archeologisch 
onder zoek uitgevoerd in de Doelenstraat. De 
bewoning aan deze straat gaat terug tot in de 
11de eeuw en past goed in het beeld dat we 
hebben van het ontstaan van de stad Alkmaar. 
De sporen van landgebruik op de flank van de 
strandwal en de laagte duiden op een plaats 
in de periferie van een nederzetting. Hier 
heeft men vermoedelijk op kleine, met 

gekoppelde plaggen- en vlechtwerkwanden, 
afgebakende plaatsen vee gehouden of 
gewassen verbouwd. 
In de 12de en 13de eeuw hebbewn diverse over-
stromingen een einde gemaakt aan de 
exploitatie van de lagergelegen delen en 
hebben de bewoners zich teruggetrokken op 
de hogergelegen delen van de flank.
In de 14de eeuw, nadat het water door een 
reeks dijken was bedwongen, is men begonnen 
met het bouwrijp maken van het gebied. In de 

Oostelijk deel van de opgraving in het eerste vlak.
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15de eeuw zijn de eerste duidelijke ophogings-
pakketten opgeworpen, waarna in de 16de 
eeuw een tweede pakket werd opgebracht. 
De eerste steenbouw dateert mogelijk uit deze 
eerste 15de-eeuwse ophogingsfase waarna in  
de 16de eeuw een pand aan de noordzijde hier-
van is gebouwd. Aangenomen mag worden 
dat er aan weerszijden ook bebouwing stond. 
Op het achtererf van de eerste bewoning aan 
de Doelenstraat zijn ten slotte diverse kuilen 
en houten waterputten gevonden, waarin een-
zelfde fasering is te zien als in de ophogings-
pakketten en de eerste steenbouw fase. 
De bebouwing aan de Doelenstraat werd 
gedurende de eeuwen erna verschillende 
malen vernieuwd of zelfs geheel vervangen. 
Van de fase na de 16de eeuw zijn echter 
nauwelijks restanten gevonden. In het plan-
gebied zijn wel de restanten van twee 18de- en 
19de- eeuwse bouwfasen te onder scheiden. 

ADC ArcheoProjecten, J. Loopik en C.Y. Burnier

Alkmaar | Hofstraat 15-17
Het pand Hofstraat 15 is van origine een 
woonhuis, ‘De Mosterdpot’ genaamd, dat in 
1802 werd aangekocht door de Joodse gemeen-
schap en in 1826 en 1846 werd ingericht als 
synagoge en school. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd het pand verkocht, maar in 2009 
ging het over naar de Stichting Alkmaarse 
Synagoge die het weer in de oude staat heeft 
laten herstellen. Daarbij werd aan de zuid-
kant ook een bijgebouw neergezet. Zowel bij 
de interne verbouwing als in de bouwput aan 
de zuidkant zijn in 2011 archeologische onder-
zoeken gedaan.

De synagoge vlak voor het begin 
van de werkzaamheden.
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De locatie bevindt zich net ten zuiden van de 
Vijversteeg, oorspronkelijke de Vijversloot, 
waarvan door eerder onderzoek bekend is dat 
het een 14de-eeuwse vestinggracht was. Bij de 
vernieuwing van de vestingwerken tussen 
1528 en 1550 kwam het terrein na de aanleg 
van de Oudegracht binnen de vesten te liggen. 
Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 
1561 is te zien dat het eerst nog onbebouwd 
bleef. In 1573 werd een nieuwe vestgracht met 
omwalling aangelegd, de Nieuwlandersingel. 
Nadat Alkmaar in dat jaar de Spaanse 
belegeraars had afgeslagen, kreeg de stad een 
grote toestroom van immigranten te ver-
werken. De lege gebieden binnen de nieuwe 
vesting werden vervolgens al snel vol-
gebouwd. Rond 1580 werden de terreinen 
tussen de Laat, Oudegracht en Nieuwlander-
singel ingericht als stadswijken en vanaf de 
Laat werden enkele zijstraten aangelegd, 
waaronder de Hofstraat.
Het perceel van ‘De Mosterdpot’ werd in 1580 
gekocht en bebouwd door een zekere Jacob 
Jansz. Dremmel. Zijn zoon Cornelis Drebbel 
(circa 1572-1633), die de familienaam iets 
anders spelde, kennen wij als de beroemde 
kunstenaar en uitvinder. In 1592 ging Cornelis 
in de leer bij Hendrik Goltzius in Haarlem. 
Drie jaar later huwde hij diens dochter en 
vestigde het paar zich in Alkmaar, in een huis 
aan het einde van de Doelenstraat. Het gezin 
ging eind 1604 naar Engeland, waar Cornelis 
als geleerde was benoemd aan het koninklijk 
hof. Hier hield hij zich bezig met allerlei 
experimenten en deed hij uitvindingen, zoals 
een verrekijker, een microscoop, bewegende 
beelden, vuurwerk, een camera obscura en de 
eerste duikboot ter wereld, waarmee ook echt 

onder water is gevaren in de Theems. In 1612 
gaf hij opdracht aan zijn neef in Alkmaar om 
het ouderlijk huis aan de Hofstraat te ver-
kopen.
Onder de vloer van de synagoge kwamen 
funderingen tevoorschijn van een laat-16de-
eeuws huis, slechts 9,8 x 5,5 m groot. Dit 
bescheiden woonhuisje was verdeeld in een 
voorkamer en een achterkamer met haard. In 
de voorkamer lagen nog de resten van een 
vloer van diagonaalgelegde geel- en groen-
geglazuurde plavuizen. In de achterkamer 
was tegen de tussenmuur een schouw met holle 
achterwand gemaakt met twee ingegraven 
aspotten; één ervan met een aspottegel, een 
plavuis met ronde opening voor boven de 

Uitsnede uit de kaart van Alkmaar door Cornelis Drebbel, 1597, 
met het ouderlijk huis in de Hofstraat (1), de Vijversteeg en 
Vijversloot (2), de Oudegracht (3) en de Nieuwlandersingel (4).
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aspot. Bij een verbouwing was ertegenover, in 
de zuidoosthoek van het vertrek, een ondiepe 
vierkante kelder gemaakt, afgewerkt met 
rood- en donkerbruingeglazuurde plavuizen 
in dambordpatroon, waarschijnlijk onder een 
bedstede. Het kleine huisje, met vrij lichte 
funderingen, zal geen verdieping hebben 
gehad, maar slechts een opslagzoldertje boven 
de begane grond. Midden achter de achter-
gevel bevond zich een waterkelder, waar-
bovenop een haardvloertje werd gevonden, 
wat wijst op een aangebouwd achter-
keukentje. Hier waren echter door een latere 
betonkelder geen resten meer van aanwezig. 
Een watergoot liep vanuit de zuidoosthoek 
van het huis schuin achterwaarts en kwam 

uit op een beerput op het achtererf van de 
buurman ten zuiden (Hofstraat 17). Het huisje 
werd rond 1625 al afgebroken en vervangen 
door nieuwbouw. Daarbij is de bedsteekelder 
opgevuld met grond met vroeg-17de-eeuwse 
scherven erin.
Het huis is daarna vervangen door nieuw-
bouw, waarbij op enig moment ook de steeg 
ten zuiden is overbouwd. De latere bouwfasen 
zijn echter onduidelijk als gevolg van de bouw -
activiteiten in de 19de en 20ste eeuw. Er is een 
tekening bewaard van de voorgevel in 1835. 
Hofstraat 15 lijkt dan nog een voorgevel in de 
stijl van de Hollandse Renaissance te hebben: 
een trapgevel en witte speklagen, met 
bovenin nog drie halve kruiskozijnen met 

vensterluiken uit de eerste helft van de 17de 
eeuw. De onderpui en vensters op de ver-
dieping wijzen op een 18de-eeuwse ver-
bouwing. Aan de linkerzijde bevond zich een 
voordeur met rechts ervan een groot vierkant 
schuifraam van een zijkamer.
Het ziet ernaar uit dat Cornelis Drebbel is 
opgegroeid in een bescheiden huisje, wat 
verrassend is omdat zijn ouders toch niet 
onbemiddeld zouden moeten zijn - zij bezaten 
onder andere land in de net drooggemaakte 
Bergermeerpolder. Op de vloer van de bedstee-
kelder werd in een laag grond wat afval 
gevonden van omstreeks 1600. Hierbij bevinden 
zich behalve diverse scherven van alledaags 
rood en wit aardewerk en polychrome majo lica 

Actiefoto van graafwerk 
binnen de synagoge 
(Hofstraat 15).

De voorgevel van Hofstraat 15 in 
1835, tekening door C.W. Bruinvis 

uit 1855. 

Reconstructie van het huis van Jacob Drebbel 
(Hofstraat 15) op basis van de opgravings-
gegevens, met rechts ervan de voorpui van 

buurpand Hofstraat 17.
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ook fragmenten van twee Italiaanse borden 
(1x wit met polychrome aigretterand en 1x 
beret tino uit Liguria) en van een baard-
mankan uit Keulen of Frechen met een wapen -
medaillon. Omdat zijn moeder Trijn Jansdr. al 
in 1582 en zijn vader in 1591 waren overleden, is 
het onduidelijk wie er in het huisje hebben 
gewoond in de jaren voordat Cornelis het in 
1612 verkocht: familieleden of huurders?
Op Hofstraat 17, het aangrenzende perceeltje 
aan de zuidzijde, moet rond 1580 ook een huis 
zijn gebouwd. Van dit pandje werden slechts 
een kleivloer rustend op veenplaggen gevonden 
en een stukje baksteenfundering van de 
achtergevel, op 12,5 m van de straatzijde. Het 
werd begin 17de eeuw vervangen door een 
bakstenen huisje van 4,5 x 9 m met erachter 
een smalle aangebouwde achterkeuken. Het 
huisje had twee vertrekken achterelkaar, beide 
met rode plavuisjes op de vloer. Tegen de 
noordmuur van de achter kamer lag een schouw 
en ertegenaan in de noordwesthoek een 
bedsteekelder. Het huis heeft ernstige 
verzakkingsproblemen gehad, waarbij het in 
een of twee fasen grotendeels is herbouwd, met 
een nieuwe achtergevel binnen langs de oude 
en een geheel vervangen zuidelijke zijmuur, en 
er kwam een nieuw achterhuis. De plavuizen-
vloer werd minstens tweemaal vernieuwd en 
de bedsteekelder verplaatste men van de noord-
kant naar de zuidkant van de scheidingswand 
met het voorhuis. Op een onbekend tijdstip 
brak men dit huisje toch af en het perceel werd 
een pleintje naast Hofstraat 15.
De beerput achter het huisje bevatte enkele 
vondsten uit het tweede en derde kwart van 
de 17de eeuw, mogelijk hangt de sluitdatum 
van de put samen met de sloop.

Hofstraat 17: overzicht van 
de 17de-eeuwse funderingen 
van het huis, gezien vanaf de 
achtergevel (dus zonder de 
achterkeuken). Rechts 
(onder het plantenrekje) de 
haardplaats, midden de 
latere bedsteekelder tegen 
de tussenwand met het 
voorhuis (uit herbouw - 
fase 2 of 3).

Reconstructie van Hofstraat 17  
op basis van de opgravings-
gegevens, met links ervan  
de plattegrond  
van buurpand  
Hofstraat 15.

Een Iberische olijfoliekruik, 
midden 17de eeuw,  

gevonden in Hofstraat 17.
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Op enig moment daarna is de zuidmuur van 
de synagoge gebouwd, deels bovenop resten 
van dit huisje, wat flinke verschillen heeft 
veroorzaakt in de verzakking van de voor- en 
achterkant van de synagoge. De bestaande 
muur vertoont scheuren, omdat de voorkant 6 
cm en de achterkant 15 cm dieper is gezakt 
dan het middendeel - maar dat lijkt nu 
gestabiliseerd. De huidige voorgevel van de 
synagoge is van rond 1846, terwijl het ronde 
venster, samen met de boogvensters in de 
zijmuren, in 1883 is gemaakt.
Onder Hofstraat 17 zijn drie diepere ‘kijkgaten’ 
gemaakt om de bodemopbouw te bestuderen - 
in de synagoge kon natuurlijk niet diep 

worden gegraven. De ondergrond bestaat uit 
een plaggenlaag op rietmatten waarin 14de-
eeuws scherfmateriaal zit, op zich niet 
verrassend. Op de plaats van de Hofstraat liep 
immers tot in de 14de eeuw een waterloop, 
namelijk het laatste deel van de Die. De Die 
liep vanuit de Achtermeer ongeveer via de 
Baangracht noordwaarts via de Hofstraat en 
Huigbrouwerstraat naar de Mientgracht. De 
waterloop zal midden 14de eeuw bij de 
Hofstraat en Huigbrouwerstraat zijn gedempt, 
want op de hoek Laat/Hofstraat is in 1997 een 
huis opgegraven met een dendrodatering rond 
1360. Het is goed denkbaar dat de plaggenlaag 
onder Hofstraat 15-17 van deze demping 

afkomstig is. De venige kleiplaggen zijn 
onder zocht door Biax om de herkomst ervan te 
bepalen - het is venige bagger, zoals die wordt 
gevonden in slootbodems. De demping zou 
kunnen samenhangen met de aanleg van de 
Vijversloot.
Een grote verrassing was de ontdekking van 
twee delen van kloostermoppenfunderingen 
op deze ophogingslaag, nota bene op een loca-
tie net buiten de oude vestgracht (Vijversloot) 
in een eeuwenlang schijnbaar leeg en laag 
terrein. Er was ook een diepe kuil met turf-
gruis waaruit een Jacobakan van Siegburg-
aardewerk en een rood aardewerken grape 
kwamen van omstreeks 1350/1425. In de 

Kan van steengoed met bruine ijzerengobe uit Siegburg en een aardewerken grape, circa 1350/1425, 
uit een kuil met veengruis onder Hofstraat 17.

Profielstenen van een muurschalk (drager) voor een gotisch ribgewelf, 
gevonden als hergebruikt funderingsmateriaal in Hofstraat 17.
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oudste funderingen van Hofstraat 17 vonden 
we een viertal bijzonder gevormde bakstenen.  
Het zijn gotische profielstenen met drie 
ribben voor een ribgewelf. De maximale 
maten zijn 21 cm breed, 29 cm lang en 7 cm 
dik. Dergelijke stenen verwacht men in een 
gotische gebouw met een gewelf, zoals een 
poortgebouw, een kapel of iets dergelijks. 
Horen deze stenen bij die oudere funderingen 
en zijn ze door de bouwers ter plekke 
opgedolven en hergebruikt? Maar wat heeft 
hier dan gestaan? Alkmaar heeft er nu een 
mysterie bij...

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie, Peter Bitter en Rob Roedema

Alkmaar | Koorstraat/Heul 1
Het voormalige Spaarbankgebouw aan de 
Heul 1, een gemeentelijk monument uit 1922, 
werd medio 2011 verbouwd tot een winkel-
pand. De hoofdingang werd verplaatst naar 
de winkelstraat om de hoek, de westkant van 
de Koorstraat. Hiervoor werd een ingang 
gebouwd in de voormalige steeg achter de 
bank. De kleine bouwput werd archeologisch 
onderzocht. 
De Koorstraat is de oudste weg in de stad, het is 
namelijk een deel van de prehistorische 
randweg langs de rand van de zandrug van 
Alkmaar naar Limmen. Aan de oostkant van 
deze weg is in de 9de eeuw de plaats Alkmaar 
ontstaan. In de 11de of 12de eeuw breidde de 
nederzetting zich uit ten westen van de weg - 
hiervan zijn vlak naast de bouwlocatie al in 1993 
enkele sporen opgegraven na de afbraak van de 
schouwburg Het Gulden Vlies aan de 

Lindegracht. In de 14de eeuw verrezen aan de 
oostzijde van de Koorstraat bakstenen huizen, 
zoals is ontdekt bij een opgraving in 2008 recht 
tegenover de bouwlocatie, aan het begin van de 
Laat. Het is onbekend hoe de bebouw ing zich 
aan de westkant van de Koorstraat ont wikkelde. 
Helaas bleek het kleine onder zoeks terrein deels 
verstoord te zijn door de bouw activiteiten van 
een eeuw geleden. Wat res  teerde was een soort 
proefsleuf van 2 m breed.
Er kwam een kleivloer tevoorschijn met 
daarin een drietal bakstenen poeren op een 
rij, oost-west gericht, waarop nog de afdruk 
van de houten staanders was te zien. Onder 
deze kleivloer kwamen nog twee duidelijke 
kleivloeren aan het licht, met mogelijk een 
vierde niveau daaronder. In de onderste klei-
vloer werd nog een paalkuil gevonden. De 
kleivloeren liepen over het gehele vlak door - 
de wanden moeten zich buiten het 
opgravingsterrein hebben bevonden. Gezien 
de poeren gaan we ervan uit dat het een licht 

gebouwde constructie zal zijn geweest en geen 
bakstenen huis. Op, tussen en onder de klei-
vloeren werd Siegburgsteengoed, grijs- en 
roodbakkend aardewerk verzameld uit de 
14de eeuw.
Tot onze verrassing kwam onder de onderste 
vloer een brandlaag te voorschijn, bestaand 
uit een vette zwarte laag van circa 5 cm dik 
met daarbovenop een laag rood verbrande 
klei, bruin zand en sintels. Mogelijk hebben 
we hier voor het eerst aan de westkant van de 
stad de sporen van de stadsbrand van 25 mei 
1328 gevonden. In het verleden hebben we al 
vergelijkbare sporen opgegraven in de Lange-
straat en onder het Waagplein (Bitter/
Roedema 2009). De Egmondse monnik 
Willem Procurator was ooggetuige van de 
ramp en schreef in zijn kroniek: ‘In hetzelfde 
jaar raasde op Urbanus’ feest het vuur langs 
een droevig pad, Alkmaar verwoestend met 
het grootste deel van de huizen, ook de kerk 
met alles wat daarin was; deze mensen zijn 

De 14de-eeuwse kleivloer met drie baksteenpoeren voor de 
staanders van een huis.

Coupe door de onderste kleivloer met een paalkuil erin. Onder 
de vloer een brandlaag.
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waarlijk uw vlees, Christus. Erbarm u’ 
(Gumbert-Hepp en Gumbert 2001, 433).
In de ondergrond werden enkele sporen 
aangesneden van greppels uit een eerdere 
periode, maar de kleine werkput bemoeilijkt 
de interpretatie.

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie, Peter Bitter

Amsterdam | Hoge Sluis 
In 2011 en begin 2012 is de Hoge Sluis, de brug 
over de Amstel bij de Sarphatistraat, ingrijpend 
gerenoveerd. Vanwege het historische karak-
ter van deze brug uit 1662 zijn de sloop- en 
bouwwerkzaamheden archeologisch begeleid. 
De Hoge Sluis was onderdeel van de nieuwe 
stadsomwalling en diende in feite als het 
walstuk tussen de twee bolwerken aan weers-
zijden van de Amstel. De brug rustte op 35 
gewelfbogen, waarvan de middelste elf, die 
de rivier overkluisden, hoger en breder waren 
uitgevoerd voor de doorvaart van de schepen. 
Het huidige monumentale voorkomen heeft 
de brug gekregen bij een renovatie in 1882. 
Onduidelijk was in hoeverre toen de 17de-
eeuwse constructie is aangepast. Bij de 
recente ontmanteling bleek dat achter de 
nieuwe 19de-eeuwse buitenschil van de 
brugpijlers het 17de-eeuwse metselwerk nog 
geheel intact was.
Dit was ook het geval bij het westelijke 
bruggen hoofd tegenover het Amstel Hotel.  
De gewelfbogen in dit deel van 17de-eeuwse 
Hoge Sluis waren niet doorvaarbaar. Elke boog 
was daarom dichtgezet met een bak stenen 
muur, die rustte op twee kleine spaar bogen 

Het oor-
spronkelijke 

metselwerk van 
het oostelijke 

bruggenhoofd van 
de Hoge Sluis  

uit 1662.

Een van de 
spaarbogen die de 

muren onder-
steunden, waar-

mee de niet 
doorvaarbare 
bogen van de  

17de-eeuwse brug 
waren dichtgezet. 
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met daartussen natuurstenen ornamenten. 
Deze oorspronkelijke constructie -elementen 
zijn achter de nieuwe buitenmuur in stand 
gehouden. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Nieuwe Doelenstraat 
Voor de vervanging van een transportriool in 
de Nieuwe Doelenstraat werden smalle dam-
wandkuipen aangelegd waarin de bestaande 
rioolsleuf een halve meter werd verdiept tot 
maximaal 3,7 m onder het maaiveld. Voor 
deze ontgraving werd ondanks de civiel-
technische beperkingen een archeologische 
begeleiding ingelast. Dit gebied tussen de 
Kloveniersburgwal en de Oude Turfmarkt is 
onderdeel van de vroeg-15de-eeuwse oostelijke 
stadsvergroting en is in de 16de eeuw verder 
uitgebreid met aanplempingen in de voor-
malige Amstelbocht. Uit eerder archeologisch 
onderzoek op de Oude Turfmarkt in 2004 
bleek de aanwezigheid van deze ophogings-
lagen met stadsafval vanaf circa 2,5 m onder 
het maaiveld (1,3 m onder N.A.P.). Voor de 
archeologische waarnemingen is per dam-
wandkuip de grond uit de onderste halve 
meter van de rioolsleuf onderzocht. Net zoals 
op de Oude Turfmarkt bevatten de ophogingen 
gevarieerd stadsafval, waaronder keramiek-
scherven, dierlijk botmateriaal, hoornpitten 
en schelpen, (fragmenten van) leren schoenen, 
kleine metaalwaren als spijkers, raamlood en 
gespen, en bouwmateriaal als bakstenen, pla-
vuizen en daktegels. Ook de datering, 1475-
1525, kwam sterk overeen. Op sommige 

plaatsen was de rioolsleuf diep verstoord en 
zaten er onderin 20ste-eeuwse melkfles-
doppen en kroonkurken. Een topografisch 
samenhangende vondst was een concentratie 
musketkogels ter hoogte van de locatie van de 
voormalige toren Swijgt Utrecht, ooit onder-
deel van de 15de-eeuwse stadsmuur, die door 
de Nieuwe Doelenstraat liep. In de 17de eeuw 
waren hier de Doelen, het oefenterrein van de 
schutters (Kloveniers) van Rembrandts 
‘Nachtwacht’, gevestigd. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam |  
Nieuwendammerdijk 305-307
In maart werden bij werkzaamheden in de 
steeg tussen de dijkhuisjes Nieuwendammer-
dijk 305 en 307 delen van twee skeletten ont-
dekt. Na misdrijfverificatie door de recherche 
is de vondst archeologisch gedocumenteerd. 
Beide skeletten lagen achterelkaar in de 
lengterichting van de steeg op 5 tot 9 m uit de 
rooilijn van de dijk. Ze waren niet compleet, 
maar een deel van de botresten lag nog in 
verband in situ. Vooruitlopend op het defini-
tieve fysisch-antropologisch onderzoek kon 
ter plaatste worden vastgesteld dat het om 
twee vrouwen ging die als jongvolwassenen 
waren overleden. Verder duidden de door-
gebogen kuit- en scheenbenen van één van de 
skeletten op rachitis (Engelse Ziekte). 
Stratigrafisch opmerkelijk was dat 
aanwijzingen voor een grafkuil of kisten 
ontbraken en de zware grijze klei (vermengd 
met wat puin) waarin de skeletdelen lagen 

dezelfde was als die in de omgeving. Dit 
kleipakket werd afgedekt door zandige klei 
met fragmenten van wandtegels en aarde-
werk uit de laat 17de of 18de eeuw. Mogelijk 
zijn beide lichamen met een overstroming, 
die ook de klei heeft afgezet, in de steeg 
terechtgekomen. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

De ontgraving van de skeletdelen in de steeg tussen de 
dijkhuisjes Nieuwendammerdijk 305 en 307.
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Amsterdam | Nieuwmarkt,  
de Waag 
De Waag was oorspronkelijk de 15de-eeuwse 
Sint Anthonispoort en onderdeel van de 
aarden stadsomwalling, die in 1425 werd 
aangelegd. In 2011 werd onderzoek van de 
fundering archeologisch begeleid. Een vraag 
die bouwhistorici en archeologen bezighoudt, 
is of de poort, die uit een hoofd- en een voor-
poort bestond, uit de tijd van de stads-
omwalling dateert, of uit de jaren ‘80 van de 
15de eeuw toen de aarden wal door een bak-
stenen werd vervangen. In een kleine 
inspectie put naast de Sint Lucastoren, de 
noordwestelijke toren van de hoofdpoort, kon 
het metselwerk van de toren, een gevel van 
het poortgebouw en de stadsmuur worden 

gedocumenteerd. Het poortgebouw was 
opgetrokken in rode baksteen van 23 x 10,6 x 5 cm. 
De onderkant van de gevelmuur, op 1,36 m 
onder N.A.P., rustte op een rooster fundering 
van een eikenhouten raamwerk met daar-
binnen palen. Het hout leverde twee 
dendrochronologische dateringen op; 1489 en 
1493. Het dateringsvraagstuk is hiermee niet 
opgelost, aangezien het metselwerk niet 
uitwees of de muur bij de oorspronkelijke 
poort, dan wel bij een herstelfase hoorde. Wel 
was duidelijk dat de stadsmuur jonger was, 
want deze was koud tegen het poortgebouw 
gemetseld. De muur was 1,37 m breed en 
opgemetseld met twee soorten rode baksteen 
(21/22 x 11 x 5/5,5 cm, 19,5 x ? x 4,5 cm). De 
stadsmuur rustte op een roosterfundering, 

die deels op de fundering van het poort-
gebouw was gelegd. In twee andere inspectie-
putten, bij de Schutterstoren van de hoofd-
poort en de Theatrum Anatomicum toren van 
de voorpoort, kon de fundering niet worden 
bereikt. Wel kon worden vastgesteld dat op 
grote schaal zandsteen is gebruikt bij het 
historische gedocumenteerde herstel van 
beide torens in 1614. Deze ingrepen hingen 
waarschijnlijk samen met het afdammen van 
het water daar en de daaropvolgende 
verbouwing van de voormalige poort tot 
Waaggebouw. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

De inspectieput bij de Sint Lucastoren van het Waaggebouw met de fundering van het 
voormalige poortgebouw. Rechts is de aansluiting van de stadsmuur met de poort te zien.

Funderingspalen onder de westgevel van de poort. Eén van deze palen is dendrochronologisch 
gedateerd in 1493. 
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Amsterdam | Noord/Zuidlijn 
In het archeologisch project Noord/Zuidlijn 
stonden in 2011 de conservering, catalogi se-
ring en digitale verwerking van de veld-
gegevens en vondsten van de verschillende 
bouwlocaties (Centraal Station, Damrak, 
Rokin, Vijzelstraat, Ceintuurbaan) centraal. 
De databases van het Damrak en Rokin zijn 
het meest omvangrijk en bevatten inmiddels 
zo’n 100.000 records. Ongeveer de helft van 
de circa 700.000 vondsten bestaat uit aarde-
werk (fragmenten). Een goede tweede is bot-
materiaal met 125.000 fragmenten, gevolgd 
door vondsten van metaal (circa 90.000), leer 
(circa 60.000), rookpijpen (circa 25.000) en 
glas (circa 20.000). De verschillende catego-
rieën objecten worden specialistisch uit-
gewerkt, zodat gegevens beschikbaar komen 
voor verdere (ruimtelijke) multivariate 
analyses, met name in relatie tot de vind-
plaats Rokin. Deze analyses zijn bedoeld om 

inzicht te krijgen in de ruimtelijke ver - 
s preidingen van materialen of objecten, en zo 
in het gebruik van de rivier als afvalplaats en 
in de activiteiten op de oever. Om de resul-
taten statistisch te kunnen wegen, waarbij 
bijvoorbeeld de dichtheid van vondsten per m3 
context meegenomen wordt, is het 3D-model 
van de vindplaats verder ontwikkeld. Het 
model is uitgebreid met gegevens over de 
structuren en afzettingen binnen het onder-
zochte deel van het Rokin en over percelen 
waarvan de bewoningsgeschiedenis is 
onderzocht. Ook zijn geologische gegevens 
over de 17de-eeuwse grachtengordel aan het 
model toegevoegd met het oog op het geo-
ecologisch onderzoek naar de ontwikkeling 
van het landschap, voorafgaand aan het 
ontstaan van Amsterdam.
Analyse van de oudere categorieën vondsten uit 
het Damrak en Rokin leidde tot aan wijzingen 
voor prehistorische activiteiten en mogelijk 

bewoning in de directe omgeving. Het gaat om 
artefacten, zoals een stenen strijdhamer uit de 
Enkelgrafcultuur, een hamerbijltje uit 
vermoedelijk de Klokbeker periode, een 
geweihak en tientallen scherven van aardewerk 
uit de periode Laat-Neolithi cum tot in de 
Romeinse Tijd. Stratigrafische analyse van de 
rivierafzettingen van het Rokin versterkte het 
vermoeden van pre historisch landgebruik. In 
een pakket verslagen sedimenten en organische 
resten in holocene afzettingen werd binnen een 
beperkt ruimtelijk gebied een concentratie van 
aardewerk en botmateriaal geconstateerd. Het 
ging om 75 botfragmenten van o.a. rund, 
schaap/geit en varken, maar ook van wild 
zwijn, edelhert, bever en beer. Snijsporen op 
een aantal botfragmenten wijzen op o.a. slacht- 
c.q. voedselafval. Het aardewerk, grotendeels te 
dateren in de Klokbekerperiode (o.a. het 
randfragment van een Veluwse Klokbeker), en 
een benen priem, doen zelfs veronderstellen dat 

Profiel van de stratigrafie van de Rokinbodem. Boven is in de bruine band met veen (in het grijze Holocene pakket) een 
verrommelde laag zichtbaar, waarin zich het prehistorische materiaal bevond. Daarboven lopen de afzettingen van de 
rivier de Amstel, die in de Holocene afzettingen zijn ingesneden.

Stenen strijdhamer uit de Enkelgraf-
cultuur (circa 2800 voor Chr.) uit het 
Damrak.
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we hier met de afgeschoven resten van een 
(semi-permanente) neder zet ting uit het Laat 
Neolithicum te maken hebben, die niet ver van 
de vondstlocatie gelegen moet hebben. Wat 
betreft de analyses van jongere vondsten van het 
Rokin en Damrak bieden de 3D-verspreidingen 
aanwijzingen voor duidelijke ruimtelijke 
concentraties, die verschillen per soort object, 
materiaal of periode. De ruimtelijke patronen 
zijn verder uitgewerkt om relaties te 
achterhalen tussen het gebruik van de vondsten 
en de oor spron kelijke functies van gerelateerde 
percelen aan het Rokin. Zo kan de grote 
concentratie van trechters en strooppotten 
gekoppeld worden aan de locatie van een 
suikerraffinaderij (de Drie Suykerbroden, later 
de Vier Suykerbroden genaamd) en liggen de 
tientallen scherven hotelporselein met het 
monogram RR voor de deur van het befaamde 
Restaurant Riche uit 1883.
Bij deze analyses worden ook mogelijke 

verstoringsfactoren in kaart gebracht. Zo 
deden zich met name in de Late Middel eeuwen 
meerdere stormvloeden voor, die van invloed 
waren op de ligging van de vondsten. Vanaf 
circa 1600 werd de vaargeul regelmatig 
uitgebaggerd, waardoor grote delen van de 

vulling verdwenen. Ook de wijze van opgraven 
is van invloed op het vondstresultaat en wordt 
meegewogen in de 3D-analyse.

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

3D-model van de werkput Rokin met de Holocene grondlagen (groen), waarin zich de concentratie prehistorische vondsten bevond, 
doorsneden door de oudste Amstelgeul (zwart) uit de prestedelijke fase (voor 1300).

Klokbekerscherf (2200 
voor Chr.) uit het Rokin.

Scherf van een industrieel 
aardewerkbord met 
monogram RR van 
Restaurant Riche. 
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Amsterdam | Oostenburg, RMO-hal
In september 2011 is op verzoek van woning-
bouwcoöperatie Stadgenoot een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd op Oostenburg. Op deze 
plek zouden resten van bedrijfsgebouwen van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
uit 1663-1795 en van de 19de-/vroeg-20ste-eeuwse 
Geschutswerf van de Marine aanwezig kun-
nen zijn. Een werkput van 13 x 16 m is aan-
gelegd op 3,5 m ten noorden van de RMO-hal, 
één van de 20ste-eeuwse fabrieksgebouwen 
van Stork-Werkspoor. Op 1,45 m onder N.A.P. 
bevond zich de houten fundering van beide 
zijgevels van de scheepsbeschietersloods; de 
werkplaats voor het binnenwerk van VOC-
schepen. Het gebouw was 8,3 m breed en is 
over een afstand van 5 m ontgraven. De 
ligging van de kopse gevel ervan was al bij 
archeologisch onderzoek in 2001 vastgesteld. 

Het muurwerk was vrijwel geheel gesloopt tot 
op het langshout. Het oude loopniveau was 
nog wel zichtbaar in het profiel in de vorm 
van een houtsnipperlaag op 1,1 m onder 
N.A.P. In de 19de eeuw werd bovenop de VOC-
loods een geschutsopstelling gebouwd voor  
de marine. Deze bestond uit twee evenwijdige 
muren op spaarbogen op 3,7 m afstand van 
elkaar met daarop een (niet meer aan- 
wezige) rails. De muren waren tot 0,54 m  
boven N.A.P., net onder het huidige  
maaiveld, gesloopt. Op 0,5 m  
onder N.A.P. lag de fundering  
van langshout met schuif- 
hout, kespen en palen. 

Gemeente Amsterdam, Bureau  
Monumenten & Archeologie,  
Jerzy Gawronski

De opgravingsput op Oostenburg.

Het muurwerk van de 19de-eeuwse geschutsopstelling van de marine (rechts)  
op Oostenburg. Op een dieper niveau (links) de houten fundering van de rond  
1660 gebouwde scheepsbeschietersloods van de VOC. 
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Amsterdam | Rozenburglaan,  
De Nieuwe Ooster 
De nieuwbouw van een rouwcentrum met 
kelder in het zuidelijk deel van de begraaf-
plaats ‘De Nieuwe Ooster’ langs de Rozenburg-
laan was in januari 2011 aanleiding voor een 
onderzoek naar mogelijke sporen van de 17de-
eeuwse buitenplaats Roozenburg. Het plan-
gebied ligt in de polder van de Watergraafs-
meer, het laagstgelegen deel van Amsterdam, 
die in 1629 is aangelegd met het leegpompen 
van het Diemermeer.
Eerst werden hier tuinderijen aangelegd, maar 
die maakten gaandeweg plaats voor statige 
buitenplaatsen van rijke Amsterdam mers. 
Deze bestonden uit een imposant woon huis 
met een grote tuin, stallen, kassen, thee-
koepels, fonteinen, beelden en volières. De 
meeste tuincomplexen in de Watergraafs meer 
zijn in de tweede helft van de 19de eeuw gesloopt. 
Op de bouwlocatie zijn geen bebouwingssporen 
van Roozenburg waar genomen. Wel bevatte 
het oorspronkelijke maaiveld scherven uit 1650-

1900, die in het loopvlak waren ingetrapt. Hier 
lag gedurende een lange periode een open en 
onbebouwd terrein, waar afval van Roozen-
burg of een andere naburige buiten plaats is 
gestort. De natuurlijke ondergrond ter plekke 
week van wege de landschappelijke ontwik-

keling van de Watergraafsmeer af van de gang-
bare bodemopbouw in Amsterdam. Op gemid-
deld 5,7 m onder N.A.P. lag een com pacte harde 
kleilaag, die na de inpoldering was ontstaan 
door uitdroging van de zachte bodem van het 
meer. Ook ontbrak het op dit niveau op het 
land gebruikelijke Hollandveen. Toe nemende 
indroging van de ondergrond leidde tot fysische 
en chemische rijping van de voor malige water-
bodem tussen 6 en 6,8 m onder N.A.P. Zand-
ophogingen tussen 5,7 m en 2 m onder N.A.P. 
waren in 1917 aangebracht voor de aanleg van 
de begraafplaats.

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

De bouwlocatie aan de rand van de begraafplaats na ver wijdering 
van 3 m ophoogzand. Het oorspronkelijke maaiveld van de droog-
makerij ligt circa 50 cm onder de bodem van de werkput.

Het onderzoek leverde letterlijk twee handen met scherven op 
uit het loopvlak van de droogmakerij.

Het kenmerkende profiel van de Watergraafsmeerbodem onder het omvangrijke ophogingspakket van geel zand 
van begraafplaats De Nieuwe Ooster.
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Amsterdam | Spuistraat 3A/
Nieuwezijds Voorburgwal 16
De ontgraving in maart 2011 van een 3 m diepe 
kelder in het pand Spuistraat 3A/Nieuwezijds 
Voorburgwal 16 is archeologisch begeleid om 
de ondergrond en de bouwgeschiedenis van de 
locatie te documenteren. Oorspronkelijk, voor 
1867, was de Spuistraat een gracht die 
Nieuwe zijds Achterburgwal heette. Deze 

De onderste halve meter 
van het profiel tussen 
1,70 m en 2,20 m onder 
N.A.P. ter hoogte van 
Nieuwezijds 
Voorburgwal 16 met 
opeenvolgende 
grondpakketten uit de 
15de-eeuwse ophoging, 
gezien richting de 
Spuistraat.

In de hoek van de voor- 
en zijgevel van 
Spuistraat 3a lag onder 
het funderingshout van 
de zijgevel een 16de-
eeuwse beerput.
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gracht dateerde samen met de Nieuwezijds 
Voorburgwal uit de tweede helft van de 14de 
eeuw. Na de aanleg van het Singel in 1425 als 
nieuwe vestinggracht in plaats van de 
Achterburgwal, werd de strook grond tussen 
beide burgwallen bebouwd. Het natuurlijk 
veen (op circa 3 m onder N.A.P.) is eerst bouw-
rijp gemaakt. Twee boringen in de werkput 
toonden de aanwezigheid van stevige 

ophogingen van humeuze klei met veen-
brokken aan, die uitgaande van enkele 
schaarse vondsten, uit het begin van de 15de 
eeuw dateerden.
Het oudste bebouwingsspoor was een 1,1 m 
diepe beerput aan de Spuistraatkant met een 
diameter van 1,6 m en een halfsteensmantel 
van grote bakstenen (27,5 x 12,5 x 5,5/6 cm). De 
vulling bevatte aardewerk, steengoed en 

glaswerk uit het tweede kwart van de 16de 
eeuw. De put liep onder de huidige zijgevel 
door in het buurperceel aan de Spuistraat.
Dit bouwkundig verschijnsel hangt samen met 
het feit dat hier eerst een breed pand parallel 
aan de Achterburgwal stond. Dit is te zien op 
de vogelvluchtkaart van Cornelis Anthonisz. 
uit 1544. Rond 1600 is het pand vervangen door 
twee smalle panden naast elkaar volgens de 
huidige perceelindeling. Deze datering is 
afgeleid van de vondst van één van de vroegste 
rookpijpjes in Amsterdam in een zandlaagje 
onder het langshout van de huidige zijgevel. 
Het waren ondiepe panden met de achtergevel 
op 6,5 m uit de rooilijn. Op het achterterrein 
achter de gevel werd in de 18de eeuw een 
waterkelder aangelegd (tussen 0 m en 2,20 m 
onder N.A.P.). Het pand aan de Nieuwezijds 
Voorburgwalkant dateert uit de 17de eeuw en 
was 8,5 m diep (achtergevel op 1 m onder 
N.A.P.). De vloer van het souterrain was een 
aantal malen 10-20 cm opgehoogd met zand of 
puin en mortel. De onderste vloer, die direct op 
de 15de-eeuwse ophoging lag, bestond uit een 
20 cm dikke compacte laag van baksteenpuin, 
mortel en een grote concentratie van frag-
menten van daktegels. Dit was waarschijnlijk 
sloopafval van het 16de-eeuwse pand waarmee 
de grond is verhard voor de nieuwbouw in het 
begin van de 17de eeuw. Aan het einde van de 
18de eeuw is de 6 m lange binnenplaats 
omgebouwd tot inpandige opslagruimte en 
zijn de beide panden op de begane grond 
samengevoegd tot de huidige, bijna 22 m lange 
doorlopende ruimte. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

Een Siegburgkan en een roodbakkend 
kruikje uit de 15de-eeuwse ophoging.  

Van het kruikje, vermoedelijk een lokaal 
product, zijn vooralsnog geen  

parallellen bekend.
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Amsterdam |  
Valkenburgerstraat 130-146 
In juni-september 2011 is een archeologische 
opgraving uitgevoerd aan de Valkenburger-
straat 130-146. Alleen de achter het terrein 
gelegen Uilenburgergracht herinnert er nog 
aan dat dit oorspronkelijk de hoofdstraat was 
van het eiland Marken, één van de drie 
haveneilanden die met de stadsvergroting van 
1592 (Tweede Uitleg) als maritiem kwartier 
zijn aangelegd aan de oostzijde van de oude 
stad. Op Marken kwamen particuliere werven 
voor de bouw van schuiten en kleinere 
schepen. Vanaf de tweede helft van de 17de 
eeuw verplaatste het maritieme bedrijf zich 
naar de Oostelijke Eilanden en werd Marken 
geleidelijk een woonbuurt. De inrichting en 

Overzicht van de aan -
plem pingen en hout-
constructies buiten de 
oorspronkelijke kade van 
1605. Op de voorgrond een 
scheepshelling uit  
circa 1650.

(onder) De eerste kade van 
het eiland, daterend uit 
omstreeks 1605.
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veranderende bebouwing van Marken stond 
centraal in het archeologisch onderzoek van 
deze zeven percelen. De natuurlijke veen-
weidegrond waarop het eiland in 1592 werd 
opgehoogd, bevindt zich nu op 2,5 m onder 
N.A.P. De eerste oever van het eiland, van 
circa 1605, bestond uit een zware houten kade 
van 8 m lange palen met daartussen planken. 
Op twee percelen werden toen direct scheeps-
hellingen aangelegd, terwijl op de andere al 
in de eerste helft van de 17de eeuw werd 
begonnen met landaanwinning. De oever van 
de Uilenburgergracht werd uitgebreid door 
grond in het water te storten en vervolgens 
een beschoeiing te plaatsen of, zoals op één 
perceel, eerst een houten vak (caisson) aan te 
brengen en dat vervolgens vol te storten. Dit 

Overzicht van de  
17de-/19de-eeuwse 
kamerwoningen op  
het achterterrein aan  
één van de stegen, de 
Hartjesgang, naar de 
Valkenburgerstraat 
(achtergrond). 
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caisson bleek grotendeels gevuld met een 
partij Iberische olijfolie kruiken uit het tweede 
kwart van de 17de eeuw. Aan de Valkenburger-
straat verrezen in de eerste helft van de 17de 
eeuw ook de eerste woonhuizen: in de 
opgravings put waren de funderingen van vijf 
huizen met daartussen vier stegen die naar 
het achterterrein leidden. Vanaf de tweede 
helft van de 17de eeuw werden ook de achter-
terreinen tot aan de waterkant volgebouwd 
met kleine kamerwoningen en werkplaatsen, 
waaronder een smidse. Deze bouwactiviteiten 
gingen gepaard met nieuwe aanplempingen. 
Op één perceel gebeurde dit in de eerste helft 
van de 18de eeuw hoofd zakelijk met aarde-
werk dat werd gebruikt in suikerbakkerijen. 
De woonhuizen langs de straat en de kamer-
woninkjes langs de stegen bleven tot in de 
jaren 1930 in gebruik en zijn toen vanwege 
voortgaande verpaupering grotendeels 
gesloopt.

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

Amsterdam | Warmoesstraat 15,  
23 en 69
In 2011 is in drie percelen in de Warmoesstraat 
archeologisch onderzoek gedaan naar de 
bouwfasering en inrichting ervan. Bij 
nummer 15 is met een profiel loodrecht op de 
achtergevel vastgesteld dat de onderkant van 
de oudste bouwmuur (rode baksteen van 22 x 
10,5 x 4 cm) van de achtergevel op 2,7 m onder 
N.A.P. lag. Deze was vervangen door een 
latere muur van geelbruine baksteen van 17,5 
x 9,5/10 x 4,5 cm, die tot 1,15 m onder N.A.P. 

bewaard was. Van de drie vloerniveaus lag de 
oudste vloer (rode plavuizen van 20,5 x 20,5 x 
3,5 cm) op 1,90 m onder N.A.P en de tweede 
van rode plavuizen op een ophoging van 10 cm 
geel zand (waarschijnlijk aangebracht na 
verzakking of vernatting). De derde vloer lag 
op 1,15 m onder N.A.P. en behoorde toe aan de 
tweede bouwfase. De tegenwoordige vloer ligt 
op 2,10 m boven N.A.P. 
Bij een archeologische begeleiding van fun-
deringsherstel bij nummer 23 in december is 
vastgesteld dat de bouwmuren (rode baksteen 
van .? x 13 x 6 cm) op een ophogingslaag van 
venige kleizoden stonden die tot 0,63 m onder 
N.A.P. reikte. De onderzijde, op 0,38 m onder 
N.A.P, rustte op eikenhouten balken, waar-
van niet kon worden vastgesteld of dit een 
roosterfundering was of één op staal. Er was 
een inpandige 16de-eeuwse waterput met een 
eensteens bakstenen mantel van 1,03 m 
doorsnede. Deze put raakte in onbruik bij de 
aanleg van een kelder van 3,9 m x 4,9 m in de 
periode 1575-1625, uitgaande van de datering 
van de oranje en groene plavuizen van 15 x 15 x 
2,1 cm in de wandbekleding. Een 0,36 m brede 
dorpel tussen de kelderbak en de buitengevels 
wijst op de mogelijkheid van een drijvende 
kelder. Eind 17de eeuw maakte deze kelder 
deels plaats voor een waterkelder, bestaande 
uit een bak van 1,45 x 2,35 m met eensteens 
muren, aan de binnenzijde bekleed met oranje 
geglazuurde plavuizen van 21 x 21 x 2,1 cm. 
In september is achter nummer 69 een beer put 
gevonden van 1,86 m binnendoorsnede en circa 
2,50 m diep. De eensteens putmantel bestond 
uit rode en roodgele (appelbloesem) baksteen 
van 17/17,5 x 8/8,5 x 4 cm. Op de put kwam een 
2,7 m lange en 0,77 m brede goot uit, die was 

geplaveid met rode plavuizen. De put was 
gevuld met 19de- of 20ste-eeuwse beer. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

Bergen | Pijlkruid
In september 2011 zijn een aantal opgeschoon-
de slootkanten in plangebied Pijlkruid in de 
gemeente Bergen geïnspecteerd. Op basis van 
voorgaand bureauonderzoek werd verwacht 
dat er in het plangebied sporen van ont-
ginning en bewoning uit de Romeinse Tijd in 
de vorm van greppels, sloten, (paal)kuilen en 
delen van een verhoogde huisplaats zouden 
kunnen zijn. Deze resten werden verwacht in 
de top van het veen dat zich waarschijnlijk op 
40 tot 100 cm onder het maaiveld bevindt. 
Direct onder het maaiveld werden resten van 
huisplaatsen uit de (Late) Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd verwacht en een tankgracht en 
mogelijke tankversperringen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Ten slotte werd rekening 
gehouden met de ligging van sporen en 
structuren die samenhangen met het middel-
eeuwse kasteel Poelenburg.
Tijdens de inspectie is een cultuurlaag of 
akkerpakket uit de Late Middeleeuwen of 
Nieuwe Tijd gevonden, direct onder de bouw-
voor (circa 10 cm onder het maaiveld) in de top 
van mariene kleiafzettingen van het 
Hauwert complex. Het akkerpakket bestaat uit 
zandige klei met kleibrokken en fragmenten 
houtskool.
Daarnaast zijn twee zones vastgesteld die 
mogelijk kansrijk zijn. Bij de eerste bevinden 
zich in de bouwvoor enkele scherven 
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handgevormd aardewerk, mogelijk uit de Late 
Prehistorie. Bij de tweede zijn enkele hand-
gevormde scherven uit naar alle waarschijn-
lijkheid de Romeinse Tijd verzameld. Mogelijk 
zijn deze op het maaiveld terechtgekomen met 
in het verleden uitgebaggerde grond uit de 
sloot.

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Mina Jordanov 

Drechterland-Oosterblokker | 
Begraafplaats Zuiderdracht 
Op de toekomstige begraafplaats aan de 
Zuiderdracht in Oosterblokker heeft Archeo-
logie West-Friesland een proefsleuvenonder-
zoek uitgevoerd. Het plangebied ligt ten 
noordwesten van de kruising tussen de 
provinciale weg (N506) en de Zuiderdracht. 
Door de aanwezigheid van een aantal Brons-
tijdvindplaatsen in de omgeving, gecombi-
neerd met de vermoede ligging op de flank van 
een brede inversierug, had men hoge ver-
wachtingen over mogelijke archeologische 
vindplaatsen in de ondergrond. Aanvankelijk 
dacht men dat het terrein net buiten de grote 
ruil verkavelings  gebieden van de jaren '70 van 
de vorige eeuw viel, maar al snel bleek dat de 
oorspronkelijke bodemopbouw door de ruil-
verkaveling was verstoord. In de bovenste laag 
van de bouw voor waren de resten van de 
omgezette top van de rug aanwezig. 
Hoogstwaarschijnlijk is de ondergrond met 
behulp van een diepploeg naar de oppervlakte 
gewoeld. Bij de ruil verkavelingen werd deze 
relatief onvruchtbare grond doorgaans met 
bulldozers in de oude sloten geschoven om zo 
grotere percelen te creëren. Op deze wijze ging 
geen grond verloren. Waarom dit hier niet 

gebeurde, kon niet worden achterhaald. 
Waarschijnlijk werden de werkzaamheden 
tijdens de verkaveling niet altijd even secuur 
uitgevoerd. Ondanks de grootschalige 
verstoringen werden er wel sporen uit de 
Bronstijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
gevonden. 
De sporen uit de Bronstijd bestonden voor-
namelijk uit grillig lopende greppels, die 
haaks over de rug liepen. In twee zone's 
kwamen hiernaast mogelijk bewonings-
sporen tevoorschijn. In de uiterste noordwest-
hoek van het terrein (zone A) werden in de 

proefsleuf drie parallelle greppels gevonden 
met een onmiskenbare bronstijdvulling. In de 
werkput ten oosten van deze sleuf kwamen de 
greppels niet voor, waardoor ze mogelijk als 
huisgreppels in plaats van perceelsgreppels 
moeten worden geïnterpreteerd. Deze lagen 
dan rondom een  noordoost-zuidwest georiën-
teerde boerderij. De onderlinge afstand van de 
binnenste greppels bedroeg circa 12,5 m, een 
breedte die goed overeenkomt met de afstand 
tussen de greppels van de plattegronden van 
bijvoorbeeld de midden-bronstijdhuizen uit 
Medemblik-Schepenwijk II (Schurmans 2010) 

In dit profiel is goed zichtbaar hoe sterk de bodem is omgezet. In de bovenste laag van de verstoorde bouwvoor zijn naast veel zandig 
materiaal dat waarschijnlijk van de rug afkomstig is, ook enkele donkergrijze kleibrokjes zichtbaar die mogelijk afkomstig zijn uit 
een ooit aanwezige cultuurlaag of uit de Bronstijdsporen zelf.
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of Andijk-Zuid, -Noord en Bovenkarspel – Het 
Valkje (IJzereef & Van Regteren Altena 1991). 
Twee van de greppels hadden een abrupt 
einde net ten oosten van een brede sloot die in 
de Nieuwe Tijd wordt gedateerd. De diepte van 
de greppels is door verstoring ter plaatse erg 
summier. In de doorsnedes van de greppels 
werd zichtbaar dat het hier om opzettelijk 
gegraven uiteindes gaat en niet om een 
verstoring. Paalgaten ontbraken, maar dat 
zou een gevolg kunnen zijn van het 
diepploegen.
In zone B, in het midden van het terrein, 
werden zes paalkuilen of kleine kuilen 
gevonden. Twee van deze kuilen lagen los in 
het terrein, terwijl de overige vier in een 
rechte lijn lagen. De onderlinge afstand 
varieerde tussen de 4 en 5 m. In de doorsnede 
werd niet echt een duidelijke kern en insteek 
onderscheiden, waardoor de interpretatie 
onduidelijk bleef. De kuilen hadden een 
gemiddelde diameter van 0,15 m en de diepte 
varieerde tussen de 0,15 en 0,20 m. Aangezien 
de kuilen- of palenrij mogelijk bij een 
(gebouw)structuur behoorden, werd aan 
weerszijden uitgebreid, helaas zonder 
resultaat. Mogelijk verstoorde de brede sloot 
ten noordoosten van de rij een deel van de 
structuur. 
Naast de bronstijdsporen werd een 
perceleringssysteem aangesneden dat 
waarschijnlijk terug te voeren is tot de 
ontginningsperiode van het gebied in de late 
12de eeuw. Hoewel vondstmateriaal ontbrak, 
kon op basis van de vorm, vulling en breedte 
een tweedeling worden gemaakt in 'oudere' 
greppels uit de ontginningsperiode en 
'jongere' sloten die het terrein doorsneden. 

In het bruin zijn de 
gereconstrueerde, 
middeleeuwse 
perceleringsgreppels 
weergegeven. Als 
achtergrond is de 
kadastrale minuut 
uit 1824 gebruikt.
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Door de tweedeling ontstond een beeld van de 
verandering in het perceleringssysteem: in de 
beginperiode waren de percelen meer 
blokvormig, later verdween een groot deel van 
de dwarsgreppels en werden er meer sloten 
over de lengte van het terrein gegraven en 
kreeg de percelering een meer langgerekt 
karakter. Opvallend waren twee vondsten uit 
de Nieuwe Tijd, namelijk twee zilveren zes-
stuiverstukken uit de 17de eeuw.

Door de geringe hoeveelheid sporen en de 
hoge mate van verstoring werd de archeo-
logische verwachting naar beneden toe 
bijgesteld. Het advies was om het plangebied 
archeologisch vrij te geven. Binnenkort zal 
hier de nieuwe begraafplaats van Hoorn 
worden aangelegd.

Archeologie West-Friesland, S. Gerritsen

Drechterland en Hoorn | 
Westfriese Omringdijk

Inleiding 
In 2011 begeleidde Archeologie West-Friesland 
de werkzaamheden in het kader van het 
Hoog waterbeschermingsprogramma aan de 
Westfriese Omringdijk. Het onderzochte 
gebied strekte zich uit langs de Zuiderdijk 
tussen Venhuizen in het oosten en de Ooster-
poort in Hoorn in het westen. Er vond bij grote 
delen een buitenwaartse asverschuiving 
plaats, waarbij een aanzienlijk deel van de 
oude dijk werd vergraven. 

Onder de metaalvondsten bevonden zich twee zilveren 
zesstuiverstukken uit de 17de eeuw. De bovenste draagt het 
wapen van Deventer, de onderste het wapen van Kampen. 
Beide hebben een diameter van 2,6 cm.

Tijdens het afgraven van de dijk komen vloerresten van  
17de-eeuwse bewoning tevoorschijn.
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Methode
Het vooronderzoek en het eerste deel van de 
begeleiding werd uitgevoerd door Arcadis 
(Brokke 2011). Tijdens deze fase werd gewerkt 
met het protocol toevalsvondsten, wat in het kort 
inhoudt dat de aannemer de archeoloog waar-
schuwt op het moment dat er bij de graaf-
werk zaamheden mogelijk archeologische 
resten worden gevonden. De archeoloog 
bepaalt vervolgens of deze resten gedocumen-
teerd moeten worden. Deze methodiek was 
onbevredigend.

Om de archeologische verwachting beter in 
kaart te brengen deed Archeologie West-Fries-
land in aanvulling op het bureau onder zoek 
een studie naar het historisch kaartmateriaal 
van het gebied. Naar aanleiding hiervan 
werden in het plangebied aandachtsgebieden 
met hoge archeologische verwachting aan-
gewezen. Hierbij werd onderscheid gemaakt 
tussen gebieden met mogelijke bewonings-
resten, waterbouwkundige werken, overige 
gebouwen en overige zaken. Dit resulteerde 
uiteindelijk in een ruime hoeveelheid aan - 

d achtsgebieden binnen het plangebied 
(Gerritsen 2011). Tijdens de werkzaamheden 
in een dergelijk aandachtsgebied was er altijd 
een werknemer van Archeologie West-Fries-
land aanwezig, buiten deze gebieden werd de 
dijk eenmaal daags bezocht. Hiernaast kregen 
de machinisten die de graafwerkzaamheden 
uitvoerden, hand-outs uitgereikt met informa-
tie over de mogelijk aanwezige archeologische 
sporen. Dit vergrootte de herkenbaarheid en 
de bereidheid om eventuele archeologische 
resten te melden.

De vindplaatsen
De archeologische begeleiding van deze fase 
leverde in het totaal 78 waarnemingen op. Het 
merendeel hiervan had betrekking op de 
opbouw en de constructie van de dijk. Hier-
naast werden maar liefst 16 vindplaatsen 
ontdekt en onderzocht. Hieronder volgt een 
beknopte beschrijving van een deel van deze 
vindplaatsen.

De dijk zelf
De oorsprong van de Westfriese Omringdijk 
ligt in de Middeleeuwen. Waarschijnlijk 
bestond de dijk uit losse lokale dijkdelen, die 
rond 1250 na Chr. voor het eerst werden ver-
bonden. Over de datering en de construc-
tiewijze van de huidige dijkdelen bestaat nog 
veel onduidelijkheid. In 2010 en 2011 werd 
door ADC ArcheoProjecten een aantal sleuven 
door de dijk gegraven. Dit leverde veel 
gegevens op over de opbouw en de datering 
(Burnier 2011a en 2011b). De waarnemingen 
die tijdens onze begeleiding werden gedaan, 
sloten hier goed op aan. 
De veronderstelling dat de huidige dijk niet in 

Uitsnede van de kaart van 
Johannes Dou (1651-1654) 
voor het gebied rondom 
Schellinkhout. Zowel 
binnen- als buitendijks zijn 
onder andere huizen, sluizen 
en molens weergegeven.
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een keer tot stand is gekomen, bleek juist. In 
een aantal sleuven werd namelijk onder de 
dijk een geconserveerd restant van het veen-
landschap teruggevonden dat oorspronkelijk 
bijna geheel oostelijk West-Friesland bedekte. 
Op andere locaties ontbreekt dat veen en 
waren er in de meeste gevallen juist delen van 
een middeleeuws greppelsysteem aanwezig. 
Dit betekent dat op die plekken het land is 
gebruikt vóórdat de dijk werd aangelegd. Door 
het graven van sloten en de bewerking van het 
land oxideerde het veen namelijk. De oor-

spronkelijke dijk moet op die locaties verder 
naar buiten hebben gelegen. Een gestage 
zeespiegelstijging en de inklinking van het 
land door de ontwatering zorgde voor een 
toenemende druk van het zeewater en vooral 
in de 14de en 15de eeuw moesten grote delen 
land worden opgegeven aan de zee. De 
buitenste dijk werd naar binnen verlegd of een 
binnendijk werd zeewerend gemaakt. Dit 
proces werd op een aantal locaties waar-
genomen: bij de doorsnedes in Wijdenes, 
Schellinkhout, Venhuizen en Hoorn '80 lag 

als oudste dijk een inlaagdijk in plaats van 
een primaire dijk. 
Een ander verschil in opbouw is de af- of 
aanwezigheid van een wierriem in de dijk. 
Hoewel er al in de 14de eeuw melding wordt 
gemaakt van de aanwezigheid van wierdijken 
in West-Friesland, lijkt het gebruik van wier 
(eigenlijk zeegras) in het door ons onderzochte 
deel een later verschijnsel (Van Geel en Borger 
2011). Geen van de primaire dijken werd direct 
verstevigd met wier en in sommige delen was 
het helemaal niet aanwezig. Hoewel (vondst)

Op een aantal locaties werd een restant van het veenpakket dat 
waarschijnlijk  oorspronkelijk grote delen van West-Friesland 
bedekte, onder de dijk waargenomen. Hier de sleuf bij De Weed.

Detailopname van de wierriem in een doorsnede door de dijk bij 
Venhuizen.



28 |

materiaal waar je een datering op zou kunnen 
baseren spaarzaam is, lijkt het erop dat wier 
hier pas in de eerste helft van de 17de eeuw 
werd gebruikt. Op de oudste (gedetailleerde) 
historische kaart van de dijk, namelijk de 
kaart van Van der Meersch uit 1638, staat de 
wierdijk aangegeven. Door de gegevens van 
het historisch kaartmateriaal te combineren 
met de resultaten van het ADC en de waar-
nemingen van de begeleiding, is vastgesteld 
dat er géén restanten van een wierriem 
aanwezig waren op locaties buiten de zones 
die staan aangegeven op de historische 
kaarten. Met andere woorden: het kaart-
materiaal is waarheidsgetrouw en geeft de 
aanwezigheid van de wierriem correct weer. 
De afwezigheid van een wierriem bleek nauw 
samen te hangen met de aanwezigheid van 
voorland. Op locaties met brede stukken 
buitendijks land hoefde de dijk blijkbaar niet 
op deze wijze verstevigd te worden. Het land 
diende als buffer en gaf directe bescherming 
tegen de golfslag, zodat er geen gevaar voor 
afkalving bestond.
In de jaren twintig en dertig van de 18de eeuw 
werd de dijk geteisterd door de paalworm 
(Teredo navalis), die zich in deze periode in 
grote delen van Nederland (en daarbuiten), in 
de houten onderdelen van sluizen, bruggen en 
diverse dijkconstructies vrat. Vooral de kist-
constructie van de wierriem had sterk onder 
de activiteiten van dit schelpdier te lijden. 
Hierdoor raakten in een relatief korte tijd 
grote delen van de dijk vrijwel onbeschermd 
en nam het gevaar op dijkdoorbraken enorm 
toe. Waarschijnlijk werd in een laatste poging 
om de wierkist te verstevigen een extra rij 
palen aangebracht. De palen werden in de 

grond van de dijk geslagen en diende als 
grondanker om de verslapte bekisting vast te 
houden. Deze wijze van verstevigen week af 
van oudere methoden en werd waarschijnlijk 
toegepast omdat het hout van de ankers niet in 
contact stond met het water en de paal worm 
hierdoor de palen niet kon bereiken. De palen 
konden dendrochronologisch worden 
gedateerd tussen 1729 en 1734.
In de periode die hierop volgde werd hout 
steeds minder gebruikt als constructiemiddel 
(Schrickx 2010). De kade-achtige constructie 
verdween en er werd gekozen voor een glooi end 
stenen talud aan de zeezijde. Voor de bouw van 
dit talud werden in het begin vooral voor dat 
doel gespleten stenen van hune bedden uit 
Drenthe gebruikt, maar al vrij snel werd 
natuursteen vanuit grote delen van Europa per 
schip aangevoerd (Bakker 2010). In de 19de 
eeuw gebruikte men vooral puin om de dijk op 
te hogen en te verbreden. 

Hoorn
Hoewel in Hoorn diverse aandachtsgebieden 
met een hoge verwachting voor met name 
bewoningssporen waren aangewezen, vielen 
de resultaten hier enigszins tegen. 
Overeenkomstig de waarnemingen van 
Arcadis werden ter hoogte van de kruising 
Holenweg/Willemsweg restanten van een 
molen gevonden. De exacte plattegrond en 
constructiewijze van de molen konden helaas 
niet worden achterhaald. De resten bestonden 
uit een y-vormig stuk muurwerk, opgebouwd 
uit boerengeeltjes. Hieromheen lagen diverse 
zware en minder zware poeren. De molen lag 
samen met twee of drie andere molens langs 
de bannegrens tussen Hoorn in het westen en 
Westerblokker in het oosten. Deze bannen 
vormden samen met Zwaag in het noorden, 
de Oosterpolder. De molen bij de kruising 
Holenweg/Willemsweg was de zuidelijkste 
van de rij en ontwaterde waarschijnlijk, in 

Bij de aanleg van een 
rotonde kwamen de 

resten van een molen 
tevoorschijn.
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tegenstelling tot de andere molens, in zijn 
eentje het gehele westelijke deel van de 
polder.
Niet ver van deze locatie, direct op het talud 
van de dijk, werd een dikke puinlaag ontdekt. 
Het merendeel van deze puinstukken bestond 
uit opgestapelde brokken van halfsteens 
muur werk, opgebouwd uit gele baksteen en 
aan de binnenzijde afgesmeerd met een 
uiterst harde mortel. Mogelijk ging het om de 
resten van een waterkelder, al is het meer 
waarschijnlijk dat – gezien de ligging vlakbij 
een molen en sluiscomplex – de stukken 
afkomstig zijn van een gemetselde water-
gang. Het zou ook kunnen dat de stukken als 
tijdelijke fundering of stiep voor een takel- of 
hei-installatie hebben gediend. Mogelijk 
heeft de structuur dus iets te maken gehad 
met de paalwormcrisis van 1720-1730. In deze 
periode moesten er immers vaker dan 
normaal herstelwerkzaamheden aan 

sluisdeuren en andere onderdelen van het 
complex worden uitgevoerd.
Niet ver van de scherpe hoek in de Schellink-
houterdijk, tussen Hoorn en Schellinkhout, ter 
hoogte van de zuidzijde van het industrie-
terrein Hoorn '80, werd een zeshoekige beton-
nen plaat gevonden van 2,5 m x 1,25 m. Hoewel 
dit tijdens de waarneming nog niet duidelijk 
was, bleek het om de grondplaat van een een-
mansbunker van het Tobruk- of Ring stande-type 
uit de Tweede Wereldoorlog te gaan. De bunker 
had aan de lange zijde een ingang. Via een 
kleine trap in het midden kon men omhoog en 
kwam men in een zeshoekige ruimte waar 
men via een ronde opening net met het hoofd 
boven de rand van de bunker uitkwam. In de 
opening zat een metalen ronde beugel waar 
diverse snelvuurwapens ingehangen konden 
worden. In sommige gevallen werd hier 
mortiergeschut geplaatst en af en toe zelfs de 
koepel van een kleine tank.

Aan de hand van diverse historische bronnen 
kwam vast te staan dat er oorspronkelijk in de 
omgeving van de knik twee of drie bunkers 
stonden. Volgens een van de bronnen zou er 
tijdens de Koude Oorlog (1950-1989) op een van 
de bunkers een dertig meter hoge zendmast 
van ASCON hebben gestaan (Automatic 
Switched Communications Network). De voet 
van de mast en de voeding stonden in een 
aparte bunker. Eind 1971 werd dit kleine 
zendpark buiten gebruik gesteld en werd de 
bunker waar de mast in stond, gesloopt. In 
1984 werden de overige bunkers gesloopt. 

Schellinkhout
Tussen de Westermeeweg en De Laan werden 
binnendijks langs de Zuiderdijk de restanten 
van een langhuisboerderij en vier dijkhuizen 
gevonden. Buitendijks lagen de overblijfselen 
van een stolpboerderij.
Het langhuis was in twee fases opgebouwd, 
waarbij in de eerste fase een groter formaat 
baksteen werd gebruikt dan in de tweede. In 
de eerste fase was het langhuis 8,8 m lang en 
12,3 m breed, in de tweede fase werd de lengte 
15,8 m, terwijl de breedte gelijk bleef. De 
toename in lengte was vooral toe te schrijven 
aan een langer staldeel. Het langhuis was 
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Reconstructie van de Ringstand-bunker.

Foto van een  
van de eenmans-
bunkers tussen 
Hoorn en 
Schellinkhout.
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verdeeld in een voorhuis, woongedeelte en  
een staldeel. In fase 2 was het voorhuis 
opgebouwd uit een houten constructie die 
rustte op een bakstenen fundering. Op een 
aantal plaatsen was te zien waar onder het 
gewicht van palen, de fundering was verzakt. 
Het woonhuis en staldeel bezaten geen 
bakstenen fundering. Waarschijnlijk stonden 
de wandstijlen op een stijlvoetplaat die direct 
op de grond was gefundeerd. In het huis lagen 
twee evenwijdige rijen poeren, waarop de 
dakdragende palen stonden.
In het staldeel van fase 2 werd een humeuze 
laag met een gehavende knoopkandelaar uit 
de eerste helft van de 16de eeuw terug-
gevonden. Mogelijk werd deze in de stal 
verloren en vervolgens vertrapt door het vee. 
De jongste scherf uit deze laag dateert uit de 
periode 1625 en 1700. Hierdoor lijkt het erop 

dat de kandelaar een antiek (familie)stuk is 
geweest. Uit het spoor kwam ook een opval lend 
grote koperen Zweedse munt. Deze dubbele 
öre werd in 1646 geslagen onder Koningin 
Christina van Zweden.
Dijkhuis 1 lag 23 m ten zuidoosten van het 
langhuis. Dit huis was al voor een deel in een 
sleuf van het ADC aangesneden. Het ging om 
een langgerekt rechthoekig huis met de lange 
zijde parallel aan de dijk. Waarschijnlijk liep 
de dijkweg vlak langs de gevel. Het huis had 
een lengte van minimaal 22 m en een breedte 
van 4,5 m. Aan de oostzijde bevond zich een 
smallere aanbouw. Midden in het huis werd 
een in de dijk ingegraven waterkelder terug-
gevonden. Dijkhuis 2 lag weer op 23 m afstand 
van dijkhuis 1. Het huis had een afmeting van 
5 x 15 m. In tegenstelling tot dijkhuis 1 lag dit 
huis niet op de dijk, maar tegen de teen aan.

Dijkhuis 3 lag ook naast de dijk. Het was 
echter niet duidelijk of de resten afkomstig 
waren van een huis of van een aanbouw achter 
de lange zijde van een huis dat mogelijk wel 
op de dijk had gestaan. De resten bestonden 
uit uitbraaksporen en vloeren van hergebruikte 
plavuizen van diverse afmetingen. Net iets 
ten westen van het midden lag een haard-
fundering met aan weerszijden daarvan een 
haardplaats. De westelijke haardplaats was 
opgebouwd uit gestapelde ongeglazuurde 
plavuizen. Aan de oostzijde was een gat 
gegraven waarvan de randen waren bekleed 
met baksteen en plavuizen. Net ten zuiden 
van de westelijke haard werden een aspot, 
gevuld met as, pijpenkoppen en een 
vogelfluitje teruggevonden.
Dijkhuis 4 lag op slechts 6,5 m ten zuidoosten 
van dijkhuis 3. Van dit huis werd, naast de 

In de resten van de kelder van het voorhuis werd in het langhuis een poer gevonden, die de paal, die bovenop de keldermuur stond, droeg.

In het staldeel van de tweede fase van het langhuis werd 
een Zweedse dubbele öre uit 1646 gevonden. De diameter 
bedroeg 50 mm.
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achtergevel en een aantal poeren van de lange 
zuidgevel, een kelder teruggevonden. De kelder 
was voor een groot deel gesloopt en het over-
gebleven gat was hergebruikt als beer- en 
afvaldump. Het vondstmateriaal bestond uit 
aardewerk, metaal, waaronder een aantal 
stukken gereedschap en een tweede grote 
Zweedse öre. Tussen het glaswerk zat een 
groot aantal glas-in-lood fragmenten en 
scherven van drinkbekers.
Het langhuis (fase 1) en de buitendijkse stolp-
boerderij werden als eerste gebouwd. Dit 
gebeurde waarschijnlijk aan het einde van de 
16de of het begin van de 17de eeuw (1575-1625). 
Bij het langhuis werd een aantal sporen uit de 
eerste helft van de 16de eeuw gevonden, maar 
deze konden niet direct aan bewoningssporen 
worden gekoppeld. Waarschijnlijk stond er in 

deze periode elders in de directe omgeving een 
woonhuis. De rest van de bewoning volgde in 
de loop van de 17de eeuw. In het midden van 
de 17de eeuw stonden alle huizen er tegelijker-
tijd. Dit komt overeen met de kaart van 
Johannes Dou uit het midden van de 17de 
eeuw, waarop binnendijks ten zuidoosten van 
de Westermeeweg zeven huizen staan 
afgebeeld (zie de kaart op pagina 26). Hiervan 
werden de eerste vijf gevonden, de zesde viel 
waarschijnlijk binnen een perceel van de 
huidige bewoning dat niet werd vergraven.  
De resten van het zevende huis op de kaart 
van Dou, liggen hoogstwaarschijnlijk onder 
de huidige bebouwing aan de Zuiderdijk 
(nr 54). De bewoning hield op in het laatste 
kwart van de 17de eeuw. Er zijn geen duidelijke 
aanwijzingen gevonden voor gebruik van de 
gebouwen na deze periode. Tussen de 17de-
eeuwse huizen werden op twee locaties 
mogelijke resten van middeleeuwse bewoning 
gevonden. In beide gevallen ging het om 
donkere iets humeuze kleilagen met veel 
houtskool en kleine botfragmenten. Ondanks 
dat de lagen maar voor een klein deel werden 
aangesneden, kwam er opvallend veel 
middeleeuws aardewerk uit tevoorschijn. Uit 
de meest zuidelijke laag kwamen scherven 
van 22 potten. Het aardewerk bestond voor het 
merendeel uit kogelpotten en blauwgrijs 
aardewerk. Van de scherven van kogelpot-
aardewerk bestond het overgrote deel uit 
onversierde stukken. Vingerveeg- en bezem-
streekversiering kwam voor op een kleiner 
percentage. Het aardewerk kan globaal in de 
laatste helft van de 13de en de eerste helft van 
de 14de eeuw gedateerd worden, zoals een 
complete kan uit Siegburg. Een 14C-datering 

Overzicht van een deel 
van de vindplaatsen in 
Schellinkhout.

Uit een vondstrijke afvaldump kwam een tweede dubbele 
Zweedse öre. Deze werd in 1676 geslagen. Diameter 50 mm.
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van een onverbrand bot uit deze laag sloot 
hierop aan. De meest noordelijke laag bevatte 
een kleiner aantal keramiekvondsten, maar 
dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat 
de laag voor een kleiner deel werd vergraven. 
Het percentage grijs aardewerk is wat hoger 
en een geglazuurd steengoed fragment zou 
richting een latere datering kunnen wijzen, 
maar een einddatering in de eerste helft van 
de 14de eeuw is op basis van het materiaal 
niet uit te sluiten.
Waarom de middeleeuwse bewoning zich 

hier en niet langs de zomerdijk bevond, is 
mis schien te verklaren. Mogelijk vond de 
inlaging hier gefaseerd plaats. De zomerdijk 
was dan oorspronkelijk een oude inlaagdijk. 
De 12de-eeuwse bewoning bevond zich ten 
zuiden van deze dijk en bij de inlaging 
werden de huizen naar de achterzijde van 
hun eigen perceel verplaatst. Een andere 
optie is dat de bewoning zich exact ter hoogte 
van de inlaagdijk bevond en dat de rij van 
huisterpen werd gebruikt als basis voor de 
inlaagdijk.

Een greep uit het aardewerk dat in een afgebroken kelder was gedumpt.
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Als deze hypothese klopt, dan betekent dit dat 
er waarschijnlijk rond of net voor 1300 al een 
eerste inlaging plaatsvond. Hoe lang het 
duurde voordat de huidige dijk tijdens een 
nieuwe inlaging over de vroeg 14de-eeuwse 
huisplaatsen werd aangelegd, is niet duidelijk. 
Mogelijk gebeurde dat al ergens in de eerste 
helft van de 14de eeuw. 

Wijdenes
Op circa 135 m ten oosten van de Zuideruitweg 
werden langs de Zuiderdijk de overblijfselen 
van een dijkmagazijn onderzocht. De platte-
grond bestond uit drie rijen opvallend zware 
palen. De afstand tussen de rijen bedroeg 2,8 m, 
de onderlinge afstand tussen de palen was 
1,5 m. Het merendeel van de palen bestond uit 
grenen (grove den, Pinus sylvestris). De repara ties 
waren in eiken (Quercus sp.) uitgevoerd. Het 
gebouw had een totale afmeting van 5,6 x 12 m. 
Waarschijnlijk lagen op de palen dwars balken 
als stijlvoet plaat, waarop het houten skelet 
van het magazijn stond.
Aan de westzijde van het gebouw werd een 
2,5 m lange haardfundering blootgelegd.  

Aan de oostzijde daarvan lagen drie of vier 
haard vloerniveau's van rode bakstenen op hun 
platte zijde neergelegd. Om de vloeren heen 
was een houten bekisting aangelegd, gemaakt 
van naaldhout. Mogelijk werd dit gedaan om 
vochtproblemen van het grond water tegen te 
gaan. Op ongeveer 2,5 m ten oosten van de 
haardfundering werd in het vlak een dikke 
puinlaag van gebroken en ongebroken bak-
steen gevonden. Het baksteenformaat kwam 
overeen met het baksteen van de haard-
fundering. De laag is waarschijnlijk het 
restant van een schoorsteen die tijdens een 
wester- of zuidwesterstorm instortte en door 
het dak heen naar beneden kwam.
Een deel van de palen werd dendrochrono-
logisch gedateerd. Opvallend genoeg was er 
een verschil in de datering van de palen uit de 
zuidelijke en de noordelijke rij. De zuidelijke 
kreeg een kapdatum van 1720, de noordelijke 
werd in 1730 gedateerd. Het verschil in 
datering tussen de rijen kan waarschijnlijk 
worden verklaard door het gebruik van 
partijen oud hout. 
De bouw van de dijkmagazijnen langs de 

Met behulp van een kraan met lange giek werden de opvallend 
zware palen van het dijkmagazijn uit de bodem getrokken.

< Vlakbij een van de twee 
middeleeuwse vindplaatsen werd 
een messing riemgesp gevonden. 
Aan de lange haak met versierde 
knop kon een beurs worden 
gehangen. Datering: tweede helft 
van de 14de of de eerste helft van 
de 15de eeuw.

Net ten oosten van het 
fundament van de 
schoorsteen werd een 
dikke laag met grof 
baksteenpuin gevonden. 
Waarschijnlijk is tijdens 
noodweer de schoorsteen 
ingestort en door het dak 
en de vloer heengevallen.
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Omringdijk werd waarschijnlijk in twee 
periodes uitgevoerd. De eerste periode lag na 
1675 toen een grote dijkdoorbraak bij Schardam, 
waarbij uiteindelijk een groot deel van West-
Friesland onder water kwam te staan, ervoor 
zorgde dat er enorm veel herstel- en 
verstevigings werkzaamheden moesten 
worden uitgevoerd. De tweede periode waarin 
dijkmagazijnen werden aangelegd, lag rond 
1730, toen de paalwormcrisis zorgde voor een 
geheel nieuwe manier van dijkbouw, waarbij 
steeds minder hout en steeds meer puin en 
natuursteen werd gebruikt. Misschien kan in 
dit licht het verschil in datering worden 
verklaard. Hout werd vanaf deze periode 
ongeschikt geacht voor herstelwerkzaam-
heden aan de dijk en bleef langer ongebruikt 
liggen. Voor de ladingen grote palen die 
eigenlijk ooit naar West-Friesland waren 
verscheept om de dijk te verstevigen, werd een 

nieuwe bestemming bedacht. Zo eindigden ze 
als funderingspalen voor een dijkmagazijn.

Oosterleek
In de oksel van de Lekerweg en de Zuiderdijk 
werden aan de zuidzijde bewoningsresten uit 
meerdere periodes gevonden. Op een diepte 
van minimaal 2 m onder de dijk werden de 
vloerniveau's van een boerderij uit de 12de eeuw 
doorsneden. De boerderij had een breedte van 5 
m en was met de lange zijde langs de Lekerweg 
georiënteerd. De lengte was niet te achter-
halen, maar op basis van vergelijkbare 
gebouwen werd deze geschat op 19 tot 25 m 
(Tump 2004). De vloeren bestonden uit 5 cm 
dikke geel-grijze relatief schone kleilagen, 
afgewisseld met zwart-grijze lagen met aarde-
werk en sterk gefragmenteerd botmateriaal. 
Op de schone kleilaag werd gewoond, die 
daardoor donker wordt. Na verloop van tijd 

Onder de laat-18de-eeuwse en latere dijkophogingen liggen bewoningsresten uit diverse perioden. In de linkerhoek zijn de gele en 
zwarte vloerlagen van een 12de- eeuws huis zichtbaar.

In het staldeel van het langhuis bij Schellinkhout werd een 
knoopkandelaar gevonden. De kromme steel en omgebogen 
randen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het vee dat erop 
heeft gestaan. Deze kandelaar werd in de eerste helft van de 
16de eeuw  gemaakt en was ten tijde van het verlies ervan al 
een antiek stuk.



| 35Archeologische kroniek 2011 | Provincie Noord-Holland

werd er weer een nieuwe schone laag over de 
vuile heengelegd, en zo ontstond een soort 
'lasagne'-pakket aan vloer lagen. In het profiel 
waren minimaal vijf opeenvolgende haarden 
zichtbaar. Op basis van het percentage blauw-
grijs aardewerk kon dit huis vóór het derde 
kwart van de 12de eeuw worden gedateerd; de 
boerderij is dus ouder dan de sporen uit de 
ontginningsfase van Zwaag en Westerblokker. 
(Schrickx 2009, Van den Berg 2009). Dit wijst 
erop dat de ont ginnings richting in oostelijk 
West-Friesland niet alleen een zuidwaartse 
was, maar dat Oosterleek en mogelijk ook 
andere plaatsen langs de Omringdijk, vanuit 
het oosten werden ontgonnen. Dit gebeurde 
dan vanuit gebieden die langs de Vlie lagen en 
die in de loop van de Middeleeuwen werden 
verzwolgen door de zee.
In de hieropvolgende periode lijkt het 
onderzoeksterrein leeg. Pas in de 15de eeuw 

werd er op de plek van de boerderij weer een 
nieuw huis gebouwd. Er werden vloerlagen en 
een tweetal opeenvolgende haarden 
gevonden. Uit een van de vloerlagen kwam 
een zilveren enkele groot van graaf Willem VI 
van Holland (1404-1417). Hoe het huis er 
precies uitzag, kon niet worden achterhaald. 
Het ging in ieder geval om een volledig houten 
gebouw, dat, in tegenstelling tot de vorige 
boerderij, met de lange zijde langs de dijk 
georiënteerd was en dus met de korte zijde op 
de Lekerweg. Dit is waarschijnlijk een direct 
gevolg van de toenemende druk van het 
zeewater. Land moest in deze periode worden 
opgegeven en de dijk werd ingelaagd ter 
hoogte van de huidige dijk. Gezinnen die 
voorheen buiten de nieuw aangelegde 
inlaagdijk woonden, moesten nu binnen de 
dijk worden gehuisvest. Deze lokale toename 
van de bevolkingsdruk zorgde ervoor dat de 

brede percelen moesten worden opgedeeld in 
smalle langgerekte stukken, zodat de oriën-
tatie van de huizen noodgedwongen ver-
anderde. Op de latere historische kaarten, 
zoals die van Dou, is goed te zien dat deze 
situatie met veel huizen op een relatief klein 
stuk grond vlak tegen de dijk aan en brede 
percelen met weinig huizen verder van de dijk 
af, nog tot in de Nieuwe Tijd onveranderd 
bleef. Mogelijk geeft de genoemde munt een 
post quem datering van rond 1417 aan de 
inlaging bij Oosterleek.
Wanneer het gebouw werd verlaten, was niet 
helemaal duidelijk. Waarschijnlijk werd het 
huis gesloopt in de tweede helft van de 16de 
eeuw en vervangen door een nieuwe, waarin 
voor het eerst baksteen als bouwmateriaal 
werd toegepast. De dakdragende palen rust-
ten op bakstenen poeren en op de scheiding 
tussen voor- en woonhuis lag een bakstenen 

Een zilveren enkele groot van Willem VI van Beieren (1404-1417) dateert 
mogelijk de inlaging bij Oosterleek. Diameter: 28 mm.

Op de kaart van Johannes 
Dou (1651-1654) is het 

verschil tussen de 
bebouwing goed 

zichtbaar. Tegen de dijk 
aan zijn de huizen dicht 

op elkaar gebouwd, 
terwijl verder 

landinwaarts veel 
ruimere percelen 

aanwezig zijn.
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haard met aan twee zijdes een stookplaats.  
De haard lag niet in het midden tussen de 
zijgevels, maar iets dichter op de westelijke 
gevel en was er ten oosten van de haard een 
doorgang van het voor- naar het woonhuis. 
Het voorhuis was mogelijk volledig bedekt 
met roodgeglazuurde plavuizen. De breedte 
van het huis bedroeg 5,2 m, de lengte lag 
rond de 15 m. Het einde van deze fase werd 
gemarkeerd door de grondige sloop van het 
huis. Hierna werd de dijk verbreed en 
kwamen de resten onder de ophogingslagen 
van de dijk te liggen. 

Conclusies
De archeologische begeleiding heeft veel 
informatie opgeleverd over de constructie van 
de dijk, de datering van diverse dijkdelen en 
de bewoning op en langs de dijk door de 
eeuwen heen. De resultaten van dit onderzoek 
laten zien hoe belangrijk het is om nauwgezet 
beschikbaar kaartmateriaal te bestuderen 
vóórdat een dergelijke begeleiding van start 
kan gaan. In de toekomst zou het misschien 
wenselijk zijn om zulke grote projecten op een 
andere manier uit te voeren. Op een aantal 
locaties, met name bij Schellinkhout en 
Oosterleek, hadden proefsleuven al de aan-
wezigheid van archeologische resten onder en 
naast de ophogingslagen van de dijk kunnen 
aantonen.
Naast antwoorden heeft de begeleiding ook 
veel nieuwe vragen opgeroepen. Een van de 
meest opmerkelijke resultaten is het gelijk-
tijdig verdwijnen van de bewoning langs de 
dijk in het laatste kwart van de 17de eeuw. Er 
zijn aanwijzingen dat dit te maken heeft met 
een grote dijkdoorbraak in 1675 (de Bruin & 

Een tinnen lepel uit Oosterleek. 
Datering: late 15de of vroege 
16de eeuw.
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Aten 2004). In dat jaar brak de dijk bij Schar-
woude en de aanhoudende winterstormen 
zorgden ervoor dat ook de binnendijken een 
voor een braken, waardoor uiteindelijk een 
groot deel van West-Friesland onder water 
kwam te staan. De maatregelen die hierna 
door de Gecommitteerde Raden werden 
genomen, zouden geleid kunnen hebben tot 
het definitieve einde van bewoning vlak langs 

de dijk. Of dit de hoofdoorzaak was of  
dat het verdwijnen van de bewoning ook  
gevolg was van een geleidelijk proces van 
demografische- en economische neergang, 
zou onderwerp voor toekomstig onderzoek 
kunnen zijn.

Archeologie West-Friesland, S. Gerritsen

Overzichtsfoto van het langhuis. 
Aan de linkerzijde zijn de schamele 
resten van een rij poeren zichtbaar. 
Iets verder naar achteren wordt de 
bedstee met de metaaldetector 
onderzocht. Helemaal achteraan 
is de bakstenen fundering van het 
voorhuis te zien.
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Enkhuizen | Kadijken
In september 2011 heeft ADC ArcheoProjecten 
in opdracht van Vof Kadijken een aanvullend 
archeologisch onderzoek uitgevoerd op een 
klein deel van het terrein van de voormalige 
manege ‘Haling 13’ in Enkhuizen. De voort-
gaande ontwikkeling van de nieuwbouwwijk 
Enkhuizen-Kadijken, waarbij op dit deel van 
het perceel een noord-zuid georiënteerd sloot-
tracé van 350 x 5.5 m  zou worden aangelegd, 
was aanleiding voor het onderzoek. Het onder-
zoek vormde een uitgelezen kans voor een her-
nieuwde kennismaking met het uitgestrekte 
nederzettingsterrein uit de Midden- tot Late 
Bronstijd dat in twee grote voorgaande cam-
pagnes in 2007 en 2009 door het ADC is onder-
zocht. Ook leverde het aanvullende onderzoek 

een ‘voorproefje’ op van het later door Archol 
BV uit te voeren onderzoek aan het perceel 
Haling 13. De campagnes uit 2007 en 2009 
hebben een zeer goed geconserveerd brons-
tijdlandschap aan het licht gebracht, waar 
vier bewoningsfasen te onderscheiden zijn in 
de periode 1600-800 voor Chr. Tot de vele 
sporen die gevonden zijn behoorden een 
grafheuvel met een inhumatiegraf van een 
jongvolwassen man, diverse huisplaatsen en 
waterputten, greppelstructuren en veel 
kenmerkende kuilenkransen en kring-
greppels. 
Hoewel het sloottracé een relatief smal werk-
vlak was, zijn de archeologische resultaten 
boven verwachting gebleken. Tot de resul-
taten behoren maar liefst drie nieuwe 

huisplaatsen, waaronder één meerfasig erf, 
enkele waterkuilen, diverse greppels en 
kuilen kransen. Hiernaast is er aardewerk 
gevonden, naast natuursteen en bot, waarbij 
dierlijk botmateriaal veruit de grootste 
vondst  categorie vormde. Tot de gedetermi-
neerde soorten behoren rund, varken en in 
mindere mate schaap/geit en een uitgebreid 
scala aan zoetwatervissen.
Bijzonder was de vondst van een fraai aan-
gepunte houten staak in de onderste vulling 
van een waterput in de buurt van een van de 
huisplattegronden. 
De huisplattegronden tonen een driebeukige 
uitleg met rondom het huis een huisgreppel. 
Verreweg de meeste aardewerkvondsten zijn 
afkomstig uit de vulling van de huisgreppels. 
Het bronstijdaardewerk behoort tot de 
Hoogkarspel-typologie. Zowel Hoogkarspel-
oud als Hoogkarspel-jong aardewerk is 
verspreid over het onderzoeksgebied 
gevonden. De meeste sporen kunnen in de 
Midden Bronstijd (1400 - 1200 voor Chr.) 
worden geplaatst. Alleen in het zuidelijke en 
centrale deel van het tracé zijn sporen 
gevonden uit de jongere fasen (1200-1000 voor 
Chr. en 1000-800 voor Chr.). Hiertoe behoort 
onder andere één van de huisplaatsen. 
Het is duidelijk dat het nederzettingsareaal 
zich in alle richtingen uitstrekt; tijdens het 

Houten staak met 
een detail van de 
bekapte punt.
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onderzoek is de begrenzing van het neder-
zettingsterrein niet gevonden. De opgraving 
van het perceel Haling 13 is in het voorjaar van 
2012 uitgevoerd en zal hopelijk meer informatie 
opleveren over onder andere de ruimtelijke 
inrichting en verspreiding van de erven op 
deze unieke onderzoekslocatie. 

ADC ArcheoProjecten, F. Vermue

Enkhuizen | Vijzelstraat
In verband met de geplande sloop van een deel 
van de bebouwing van het voormalige zieken-
huis en de herontwikkeling van het plan-
gebied is van 19 juli tot en met 1 september 
2011 op het binnenterrein van het voormalige 
Snouck van Loosenziekenhuis in Enkhuizen 
een opgraving uitgevoerd. Dit terrein ligt in 
een deel van de binnenstad dat wordt om-
sloten door de Vijzelstraat, het Doelenlaantje, 
het Spaans Leger en het Sijbrandsplein. 
Vooruitlopend hierop is in 2010 een proef-
sleuven onderzoek op het terrein uitgevoerd, 
waarvan in de Archeologische Kroniek uit 
2011 verslag is gedaan.
Op een deel van het opgravingsterrein bleek 
ruim een meter onder het maaiveld een dikke 
veenlaag van maximaal 1 m dik aanwezig te 
zijn. Het veen lag in bulten en was op andere 
delen van het terrein geheel afwezig. Daar lag 
soms wel een venige kleilaag, die op natuur-
lijke wijze moet zijn afgezet. Deze delen van 
het terrein waren vermoedelijk te nat voor 
veengroei. Dit klopt met het beeld dat we op 
basis van de historische bronnen hebben, 
namelijk dat dit deel van Enkhuizen tot in de 
15de eeuw een rietmoeras was. Het gebied is 

Huisplattegrond  
en huisgreppel in  
het vlak, noord-
deel en zuiddee l 
van het sloottracé.
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vóór de 15de eeuw niet ontgonnen: op het 
terrein was geen enkele middeleeuwse ont-
ginningsgreppel aanwezig. Daardoor bleef 
het veen hier behouden en konden we pollen-
monsters nemen om de ontwikkeling van de 
natuurlijke vegetatie te bestuderen. De resul-
taten van dit onderzoek zijn op dit moment 
nog niet beschikbaar.
De oudste ophogingslagen van klei, plaggen 
en mest met soms afval erin dateren uit 
omstreeks 1500. Het vondstmateriaal dateert 
niet lang na 1489, toen het gebied aan de 
west zijde van de Vijzelstraat binnen de stads-
omwalling werd getrokken. Een van de 
vondsten is een complete puntneuskruik, die 
is gemaakt in Aken of Raeren in de periode 
1475-1525. Bij de aanplemping van dit natte 

gebied is gebruikgemaakt van houten 
schotten om de opgebrachte grond in de 
slappe bodem op zijn plek te houden. Eén van 
die schotten was een hergebruikt stuk van de 
huid van een schip, waarvan de huidplanken 
nog met nagels aan elkaar bevestigd waren. 
Het schot van scheepshuid was in de bodem 
verankerd met paaltjes, maar door de druk 
van de bodem was de constructie volledig 
platgedrukt. Enkele planken zijn bemonsterd 
voor dendrochronologisch onderzoek en 
hieruit is gebleken dat het schip omstreeks 
1480 moet zijn gebouwd. 
In de 16de eeuw was het binnenterrein nog 
niet bebouwd. De huizen stonden langs de 
Vijzelstraat, het Sijbrandsplein, het Spaans 
Leger en het Doelenlaantje. Op het terrein 

lagen wel enkele afvalkuilen met vondst-
materiaal van de bewoners van die huizen. 
Uit een van de kuilen kwamen veel complete 
voorwerpen, waaronder bakpannen, grapes 
en een steengoedkan versierd met eiken-
bladeren en eikels. De kan is rond 1530-1550 in 
Keulen gemaakt. Een andere bijzondere 
vondst is een terracotta ruitertje. Het kan 
speelgoed zijn, maar ook een schaakstuk. Uit 
de Middeleeuwen kennen we benen en ivoren 
schaakstukken die sterk aan dit ruitertje te 
paard doen denken.
Een deel van het terrein is pas rond 1580/1585 
opgehoogd. Kennelijk was hier nog lang een 
laagte aanwezig, die is opgevuld met een 
grote hoeveelheid stadsafval. Hieruit is zoveel 
mogelijk materiaal verzameld, waaronder 

Het tekenen van de sporen op het binnenterrein van het voormalige Snouck van 
Loosenziekenhuis in Enkhuizen in 2011.

Puntneuskruik, 
 1475-1525.
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De huid van een schip uit circa 1480, die omstreeks 1500 hergebruikt is als grondversteviging.

Steengoedkan 
versierd met 

eikenranken,  
1530-1550.

Schoorsteen- 
fundament met aspot,  
eind 16de eeuw.
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Terracotta 
ruitertje,  
16de eeuw.

Tinnen fluitje versierd 
met een vogeltje,  
16de eeuw.

Messing lepel, 
16de eeuw.

Riemverdeler met 
IHS-monogrammen, 
16de eeuw.

Fragment van een beschilderd natuurstenen  
beeld van St. Dorothea.
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scherven uit Duitsland (steengoed, Werra- en 
Weseraardewerk), Frankrijk (aardewerk uit 
Beauvais) en Italië (faience uit Ligurië). Verder 
zijn veel metalen voorwerpjes gevonden, 
onder andere een tinnen fluitje met bovenop 
een vogeltje. Uit het stadsafval komen ook 
veel leren schoenen en een grote leren werk-
handschoen. Bijzonder is de vondst van een 
deel van een beschilderd natuurstenen beeld. 
Het gaat om het middenstuk van een 
vrouwelijke heilige. Haar gewaad is met 
bladgoud bedekt en in haar handen heeft ze 
een mand die nu zwart van kleur is, maar 
mogelijk was de mand oorspronkelijk wit en 
is de loodoxide in de verf zwart uitgeslagen. 
De mand is gevuld met fruit of bloemen 
waarop een rode verf zichtbaar is. Het zou een 
fragment van een beeld van St. Dorothea 
kunnen zijn; deze heilige heeft namelijk als 
attribuut een mand met appels en rozen.
De sporen van de oudste bebouwing op het 
terrein dateren uit het einde van de 16de 

eeuw. Vanaf dat moment raakte het binnen-
terrein geleidelijk bebouwd. Er werden straten 
aangelegd waaraan de huizen werden 
gebouwd. Van een van de huizen zijn de 
fundamenten van de schoorsteen en een 
stenen poer teruggevonden. Tegen het 
schoorsteenfundament zat een dikke aslaag 
met daarin de restanten van een eenvoudige 
aspot. Het was een afgedankte grape waarvan 
de rand en de oren waren afgeslagen. Van het 
huis is verder weinig teruggevonden. Dat gold 
ook voor de andere huizen die hier in de 17de 
en 18de eeuw hebben gestaan. Aan het eind 
van de 18de eeuw en in de 19de eeuw zijn de 
fundamenten van deze huizen tot en met de 
onderste stenen gesloopt. Slechts grote kuilen 
met afgedankt puin en afgebikte mortel-
brokken bleven over. In die periode was de 
armoede in Enkhuizen groot en zelfs aan het 
puin viel nog iets te verdienen. Het gevolg is 
dat de plattegronden van de huizen niet meer 
zijn te reconstrueren. Soms resteerden nog 
wel dieper ingegraven structuren, zoals 
waterputten of kelders.
Ook het afval van de bewoners van deze wijk 
is gevonden. Een leuke vondst is een metalen 
beslagstukje in de vorm van een buste van een 
man met kraag. Het is een portret van prins 
Maurits. Op 29 juli 1614 bezocht prins Maurits 
als stadhouder van de Republiek samen met 
zijn broer Frederik Hendrik de stad Enk-
huizen. Wellicht dateert het beslagstukje uit 
die tijd.

Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Metalen beslagstukje met 
afbeelding van prins Maurits,  
17de eeuw.

Zilveren gulden uit 1721.
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Enkhuizen | Westerstraat 28  
(Café De Slof)
Dit voormalige woonhuis staat langs de 
Westerstraat, de hoofdstraat van Enkhuizen. 
In het verleden, in ieder geval in de 16de en 
17de eeuw, droeg het pand de naam ‘De Druyf’ 
of ‘De Vergulde Druyf’. Het gebouw valt vooral 
op door de prachtige deuromlijsting en kroon-
lijst uit 1730. Uit recent uitgevoerd dendro-
chronologisch onderzoek blijkt dat het pand 
in zijn kern uit omstreeks 1460 dateert. Daar-

mee mag het pand zich op dit moment het 
oudste woonhuis van Enkhuizen noemen. 
Een paar jaar geleden is begonnen met de ver-
bouwing en restauratie van het pand. Tijdens 
de verbouwing zijn enkele archeologische 
waarnemingen gedaan. In het pand en op het 
achtererf is bijvoorbeeld gezocht met een 
metaaldetector, waarbij onder meer verschil-
lende munten uit de 17de, 18de en 19de eeuw 
zijn gevonden. Het meest bijzonder is een 
munt uit 1857 (1 cent) bestemd voor Nederlands- 

Indië. Dit soort munten is in Nederland vanaf 
1854 gemaakt naar aanleiding van een tekort 
aan muntgeld in Nederlands-Indië. Op de 
voorzijde is het wapen van het Koninkrijk der 
Nederlanden afgebeeld, op de achterzijde 
staat Oud-Javaans schrift. 
Verder zijn veel lakenloden gevonden. Deze 
waren als kwaliteitskeurmerk bevestigd aan 
een rol stof (laken). Op het lood staat kwaliteit 
of lengte van de stof en ook is vaak het wapen 
van de stad van productie afgebeeld. De vondst 

De Westerstraat 28 
in april 2012.

Voor- en achterzijde van één cent uit 1857, 
bestemd voor Nederlands-Indië.

Een lakenlood met  
de afbeelding van een 

 dubbelkoppige adelaar  
met wapenschild.  

Diameter circa 3 cm.

Een lakenlood met  
de buste van een koning of  

keizer met kroon en scepter. 
Diameter circa 2 cm.
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van de loden is extra leuk, omdat uit his-
torische bronnen bekend is dat in de periode 
rond 1600 in het pand een lakenkoopman 
woonde, genaamd Frederik Gerritsz in de 
Druyf. Naast zijn werk als koopman vervulde 
hij diverse hoge functies in de stad, waar-
onder schepen, weesmeester en kerkmeester. 
Op een paar lakenloden is de voorstelling 
herkenbaar, waaronder een lood met een 
dubbelkoppige adelaar met wapenschild op de 
borst en een buste van een koning of keizer 

met kroon en scepter. De herkomst van deze 
loden is niet bekend.
Aan de achterkant van het huis is verder een 
inpandige, bakstenen waterput gevonden. De 
put is rond 1800 gedempt met grond en bouw-
puin, met daartussen ook fragmenten kera-
miek, glas en een leren schoen. Opvallend is 
dat tegelijk met de potten en pannen uit 
omstreeks 1800 ook een paar borden van 
Chinees porselein uit de eerste helft van de 
17de eeuw zijn weggegooid. Op het moment 

dat zij zijn gebroken en in de waterput zijn 
gegooid, waren het dus al antieke stukken. 
Een van de porseleinen borden, een vrij groot 
exemplaar, is bijna compleet. Op het midden 
van de schotel staat een eend in een 
landschap. 

Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn

Voor- en achterzijde  
van een bord van Chinees porselein  

uit de periode 1630-1650, gevonden in de 
inpandige waterput. Diameter: 35,5 cm.
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Haarlem | Binnenstad -  
diverse locaties
In juli 2011 is een inventariserend veld-
onderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in 
verband met de geplande aanleg van 87 
ondergrondse restafvalcontainers in de 
binnenstad van Haarlem. 
Op verschillende van de onderzochte locaties 
zijn onder andere muurresten of uitbraken 
van muren aanwezig, die kunnen worden 
gerelateerd aan bewoning in de historische 
stadskern van Haarlem in de Middeleeuwen 
en/of de Nieuwe Tijd. Ook zijn gedempte 
grachten, resten van de Sint Gangolfkerk, 
middeleeuwse begravingen en resten van 
gebouwen uit de Nieuwe Tijd gevonden. 
Daarmee is de hoge en zeer hoge archeolo-
gische verwachting voor vindplaatsen uit de 
Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd voor de 
stadskern van Haarlem grotendeels bevestigd.
Archeologische resten uit de periode voor de 
Middeleeuwen zijn niet gevonden. Wel zijn op 
verschillende locaties zogenaamde vegetatie-
niveaus gezien, die in principe potentiële 
bewoningsniveaus hebben gevormd. Op ver-
schillende andere plekken in de binnenstad 
van Haarlem zijn daarin archeologische 
resten uit de Prehistorie en Romeinse Tijd 
gevonden, waaruit blijkt dat ook op de con-
tainerlocaties nog met dergelijke resten 
rekening gehouden moet worden.

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rogier de Groot

Haarlem | Liewegje

Inleiding
In het kader van het aanwijzingsprogramma 
Archeologie  2009-2012 heeft de RCE een 
waarderend onderzoek uitgevoerd in 
Haarlem, op een terrein achter het Liewegje. 
Dit grasveld kent een complexe geologische 
opbouw, met de strandwal van Spaarnwoude 
(waarop het Lie wegje zelf gelegen is), een met 
veen opgevulde strandvlakte ten westen 
daarvan, en ten westen daarvan weer een 
kleine langgerekte zandopduiking, die heden 
ten dage nog zicht baar is als een verhoging in 
het grasveld. Ten zuiden en noorden van de 
onderzoekslocatie liggen bekende 
vindplaatsen (respectievelijk de Zuiderpolder 
en de Veerpolder). 
In de Zuiderpolder zijn resten van akkers en 
bewoningssporen uit de Late Bronstijd op de 

westelijke strandwal gevonden (Poldermans 
1985, 1987). In de Veerpolder zijn resten van 
een gestapeld cultuurlandschap gevonden op 
een uitloper van de strandwal van Spaarn-
woude, met diverse cultuurlagen, die dateren 
uit de periode tussen het Late Neolithicum en 
de IJzertijd. Daarnaast is hier in het veen-
gebied een locatie gevonden waar een houten 
constructie was aangelegd langs een veen-
meertje dat dateert uit de Late Bronstijd/IJzer-
tijd. Ten slotte kunnen ook de sporen van 
activiteiten uit het Midden (?) Neolithicum, 
in de vorm van een kuiltje verbrande vis-
resten, niet onvermeld blijven. (Poldermans 
1995, Gotjé/Vermeeren 1995; zie ook Bosman 
in Roos 2009).
Op basis van (onder andere) het geologische 
model van Van Der Valk (1992) en de studies 
van De Jong (oa in 1997), en de opgravingen in 
de Zuiderpolder en de Veerpolder kunnen op 
de verschillende strandwallen in het onder-
zoeksgebied bewoningsresten vanaf het 
Midden Neolithicum tot in de IJzertijd ver-
wacht worden. In het veen dat op de strand-
vlakte aanwezig is zijn daarnaast resten uit de 
Late Bronstijd/IJzertijd te verwachten. 
Voor het waarderend onderzoek is een 
intensief booronderzoek uitgevoerd, waarbij 
boren is gecombineerd met monstername en 
een aantal 14C-dateringen. Doel was het 
opsporen van mogelijke archeologische resten 
in de ondergrond en het bepalen van de kwa-
liteit daarvan (gelet op de afdekking door het 
veen).

Het booronderzoek heeft onder andere aangetoond dat de 
strandvlakte niet geheel vlak was.
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Het booronderzoek
Tijdens het booronderzoek zijn in eerste 
instan tie drie, grofweg oost-west georiën-
teerde raaien gezet door het onderzoeks gebied. 
Later zijn twee aanvullende boor raaien gezet 
en is een aantal monsters genomen, specifiek 
voor 14C-dateringen. De raaien staan haaks op 
de verwachte oriëntatie van de strandwal en 
de boringen hebben een onderlinge afstand 
van maximaal 30 m. De boringen zijn dichter 
op elkaar gezet wanneer het hoogteverschil 
van het strandwalzand tussen twee boringen 
meer dan 1 m ten opzichte van het maaiveld 

bedroeg. De boringen zijn doorgezet tot in het 
strandwal zand. Voor het booronder zoek is 
gebruik gemaakt van een edelmanboor met 
een diameter van 7 cm en een gutsboor van 3 
cm. Daarnaast zijn 17 megaboringen 
(edelmanboor met diameter 12 cm) verricht op 
plaatsen waar het duin- of strandwalzand zich 
binnen 1,5 m onder het maaiveld bevond of 
wanneer het bodemprofiel daar aanleiding toe 
gaf. Van deze boringen zijn monsters 
genomen, die nat zijn gezeefd over een zeef 
met een maaswijdte van 2 mm. In totaal zijn 
57 boringen verricht.

Resultaten
Het booronderzoek heeft duidelijk de aan-
wezigheid van de strandwallen/duinen en de 
verdrinkende strandvlakte aangetoond in de 
ondergrond van het onderzoeksgebied. Tussen 
de twee al bekende zandlichamen blijkt de 
strandvlakte echter niet vlak te zijn geweest. 
Er is duidelijk sprake van enig reliëf waarop 
zich na verloop van tijd het veen heeft ont-
wikkeld. In nagenoeg alle bemonsterde boor-
kernen is archeologisch materiaal gevonden. 
Op de strandwal van Spaarnwoude bestaat dit 
uit kleine fragmentjes aardewerk en verbrand 

bot. Op de andere zandlichamen voor-
namelijk uit fragmenten houtskool.
Ten behoeve van een betere datering van 
het afdekken van het reliëfrijke land schap 
door veen zijn enkele 14C-dateringen 
uitgevoerd (door het Cen trum voor 
Isotopen Onderzoek, Rijks universiteit 
Groningen). In het defi ni  tieve rapport 
(Kleijne et al 2012) zijn de speci fieke 
gegevens terug te vinden. Voor nu is het 
van belang te vermelden dat het houts-
kool op de westelijke strandwal uit het Laat 
Neo lithi cum dateert (2876-2623 cal BC). Het 
veen dat delen van deze strand wal heeft 
afgedekt, is vanaf het Laat Neo lithicum 
(2859-2491 cal BC) ten westen van deze 
strandwal gevormd en heeft een paar 
honderd jaar (2466-2208 cal BC) later de 
strandvlakte tussen de twee strand-
wallen bereikt. De afdek king van de 
laagste delen van de strand wal, waarna 
bewoning van deze delen niet meer 
mogelijk was, vindt echter pas plaats in 
de Vroege Bronstijd (2029-1885 cal BC).
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Conclusie
Duidelijk is dat in het onderzoeksgebied 
archeologische resten gevonden zijn. De 
combinatie van de resultaten van het inten-
sieve booronderzoek met de al eerder gevonden 
resten in de Zuiderpolder en de Veerpolder 
geven een goed beeld van de aard, omvang, 
kwaliteit en datering van de archeologische 
resten. Waarschijnlijk gaat het hier om 
bewoningssporen uit het Neolithicum tot en 
met de IJzertijd, gelegen op de strandwal in 
een gestapeld dynamisch landschap (dat 
verder lastig te prospecteren is door middel 
van booronderzoek). De sporen beperken zich 
echter niet tot de strandwallen zelf, maar ook 
de strandvlakte en het veengebied zijn kans-
rijke locaties voor het vinden van archeolo-
gische resten. De fysieke kwaliteit van de 
archeo logische resten is goed te noemen, aan-
gezien de afdekking door veen relatief snel 
heeft plaatsgevonden. Bovendien waren de 
resten in de Zuiderpolder en de Veerpolder ook 
goed geconserveerd. De inhoudelijke kwa-
liteit is ook hoog. Er is slechts één ander 
rijksmonu ment aangewezen in het strand-
wallen- en duingebied van West-Nederland, 
namelijk Driehuis Middeloo. Bovendien 
weten we nog niet veel over de Prehistorie van 
het strand wallengebied (zie ook Van Heeringen 
2005). De relatie met de (trouwens onuit-
gewerkte) opgravingen in de Zuider polder en 
Veerpolder maakt de inhoudelijke kwaliteit 
alleen maar groter. Uitwerking van deze 
beide onder zoeken zou de waarde van het aan 
te wijzen rijksmonument alleen maar doen 
toenemen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jos Kleijne

Haarlem | Raaks
De Raaks ligt aan de westzijde van de stad 
Haarlem, gedeeltelijk op de strandwal van 
Haarlem waar ook zand van de Oude Duinen 
op is afgezet. In het westelijk deel van de 
Raaks bestaat de natuurlijke ondergrond uit 
veen dat later tegen de strandwal is aan-
gegroeid. Aan de noordzijde van de Raaks 
stroomde de Haarlemse Beek, waarvan men 
aanneemt dat deze een grenszone is tussen 
het noordelijke deel en het zuidelijk deel van 
de stad. Als deze hypothese waar is, volgt 
daaruit dat de bewoningsgeschiedenis ten 
noorden van de Beek anders verlopen is dan 
die ten zuiden daarvan. Volgens de histori-
sche bronnen ontstaat in de loop van de 12de 

eeuw een nieuwe nederzetting aan de zuid-
kant van de Beek. Dit lijkt te worden onder-
steund door de archeologische resten. Of de 
Raaks inderdaad een grenszone was in de stad 
kon door de archeologische begeleiding niet 
worden geverifieerd. 
De vroegste aanwijzingen voor menselijke 
aanwezigheid in het plangebied dateren uit de 
Late Middeleeuwen. Het gaat om twee 
ophogingslagen met daarin kleine frag men-
ten van Pingsdorf-, kogelpot- en Maaslands 
wit aardewerk. Deze vondsten komen overeen 
met een eerdere vondst van enkele scherven 
uit de 11de-12de eeuw in de oudste beek-
bedding. 
De bewoning in het plangebied komt in de 

Een deel van een 
straatje gemaakt 

van kiezels. Het 
straatje is later 

doorsneden door 
een bakstenen 

goot.
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14de eeuw binnen de stadsmuren te liggen. 
Aardewerkvondsten suggereren dat het plan-
gebied zonder onderbreking vanaf de 14de 
eeuw tot op heden bewoond was. Historisch 
kaartmateriaal geeft een goed beeld van de 
bebouwing langs de Raaks en van de ver-
anderingen door de tijd heen. Op de kaart van 
J. van Deventer staat bebouwing aan de 
zuidzijde van de Raaks. Tevens is de 
Voldersgracht, een zijgracht, die uit het 
zuiden komt, afgebeeld. De Voldersgracht was 
vanaf de tweede helft van de 14de eeuw 
aangewezen als verzamelplaats van allerlei 
milieuonvriendelijke bedrijven. Resten van de 
Voldersgracht zijn gevonden in de vorm van 
twee bruggenhoofden van de brug over deze 

gracht. In de brug waren kruislagen, 
schuingeplaatste bakstenen, geplaatst. 
Mogelijk werd deze constructie toegepast om 
het bouwwerk stevigheid te geven. Aan de 
hand van pottenbakkersafval uit de insteek 
van de brug is vast te stellen dat de brug in 
1525-1600 is aangelegd.
De bebouwing ten oosten van de gracht leek 
direct tegen de gracht aan te lopen. Aan de 
zuidzijde van de Raaks, die deels was bebouwd, 
liep een weg, parallel aan het water. Resten 
van een straatje, opgebouwd uit kiezelstenen, 
zijn op twee plekken gevonden. De bebouwing 
aan de noordzijde is niet onderzocht, omdat 
deze zich onder de huidige bebouwing bevindt 
en buiten het onderzoek bleef.

Een historische kaart van F. de Wit uit 1698 
geeft een duidelijk beeld van de oriëntatie van 
de bebouwing. De fundamenten lijken de 
bouwrichting, noord-zuid, te ondersteunen.
Aan het eind van de 18de- en het begin van de 
19de eeuw kende de stad donkere tijden. De 
economie liep vast, waardoor de stad leegliep 
en begon te verpauperen. Aan de noordzijde 
van de Raaks ontstonden gaten in het straten-
patroon. Dit is goed te zien op de kadastrale 
kaart van Nautz uit 1822. Aan de zuidkant waren 
nog steeds veel kleine percelen in gebruik. 
In 1859 werd besloten om de grachten te 
dempen. In 1860-1861 werd de Voldersgracht 
gedempt en de Raaks, en de rest van de Beek 
in 1867. Uit het bestek en de voorwaarden van 
de aanbesteding voor de demping blijkt dat de 
walmuren aan de zuidzijde van de Raaks over 
de gehele lengte en aan de noordzijde tot aan 
de Veste werden gesloopt. Ook beide bruggen, 
de leuningen en de watertrap werden af-
gebroken. De bodem van beide grachten is 
niet aangesneden. Wel is er nog een deel van 
de kademuur aan de zuidwestzijde van de 
Raaks gevonden, ondanks dat in het bestek 
anders vermeld wordt.
Aan de zuidzijde van de Raaks werd een uit-
breiding van de gasfabriek aan de Veste 
gevestigd. Deze gasfabriek leverde tot de sloop 
in circa 1902 aan heel Haarlem energie. 
Tijdens het onderzoek is de noordgevel van 
de gasfabriek gevonden. 

Pottenbakkersafval
Opmerkelijk was de vondst van 18 scherven 
pottenbakkersafval, die in de insteek van de 
funderingen van een brughoofd werden 
gevonden. Waarschijnlijk is het afval in de 

Bovenaanzicht van 
de funderingen van 
het oostelijk 
bruggenhoofd. 
Tijdens de bege-
leiding zijn beide 
bruggenhoofden 
van de brug over  
de Voldersgracht 
gevonden.
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insteek gedumpt als verharding. Potten-
bakkers- en ander stadsafval werd vaker 
gebruikt in aanplempingen  
(Bartels 1999, 208).
Het pottenbakkersafval bestond uit 14 
scherven van borden en 4 scherven van 
proenen. Proenen zijn kleine driehoekjes en 
werden gebruikt om borden te stapelen in de 
pottenbakkersoven, zodat ze niet aan elkaar 
bakten. De 14 scherven zijn van biscuit-
aardewerk, aardewerk dat pas één keer, nog 
zonder glazuur gebakken is. Op basis van de 
proenen en de vorm van het pottenbakkers-
afval kunnen we zeggen dat het afval tot het 
majolica behoort. Deze aarde werksoort valt 
weer binnen aardewerk met tinglazuur. 
Majolicaborden werden aan de bovenkant met 
tinglazuur bewerkt en aan de onderkant met 
(vervuild) loodglazuur. Omdat glazuur 
kostbaar was, werd majolica-aardewerk twee 
keer gebakken. Pas als het aardewerk de 
eerste bakking had doorstaan, werden het 
glazuur en de beschilderingen aangebracht. 
De 14 scherven zijn alle afkomstig van borden, 
en voorzover waarneembaar, allemaal van 
hetzelfde type. Omdat de borden nog niet 
beschilderd waren kunnen ze alleen 
gedateerd worden op grond van de vorm en 
met behulp van het overige vondst materiaal 
uit hetzelfde spoor, namelijk in de periode 
tussen 1525 en 1600.

Hollandia archeologen,  Maaike Sonders en  
Arthur Griffioen

Scherven van majolica-biscuit.

Bord van majolica biscuit. Vorm mb-bor-10. (schaal 1:2).
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Haarlem | Scheepmakersdijk 7 
Uit het bureauonderzoek in verband met de 
bouw van twee appartementen aan de 
Scheepmakersdijk 7 blijkt dat het plangebied 
op de oostelijke flank van een strandwal ligt, 
die door veen is afgedekt. Vanaf de 13de eeuw 
werd dit gebied ten oosten van het Spaarne 
geschikt gemaakt voor bewoning door aan-
plemping en ophoging. Langs het Spaarne 
staan op vrijwel alle geraadpleegde histori-
sche kaarten scheepsbouwactiviteiten af-
gebeeld. In de omgeving van het plangebied 
heeft mogelijk vanaf de 16de eeuw bebouwing 
en in de 18de eeuw een glasfabriek gestaan. 
Op 19de-eeuwse kaarten komt de bebouwing 
vrijwel helemaal overeen met de huidige 
bebouwing; de huidige bebouwing dateert 
dus in ieder geval uit de 19de eeuw.
Het bovenstaande beeld werd door het veld-
onderzoek bevestigd. Aan de basis van het 
bodemprofiel is sprake van strandzand dat is 
afgedekt door veen. Dit veen is lokaal geëro-
deerd door het Spaarne. Op de natuurlijke 
afzettingen ligt een ophogingslaag van maxi-
maal 2,3 m dik. Deze is het gevolg van de op-
hogingen en aanplempingen vanaf de 13de 
eeuw. Deze datering lijkt bevestigd te worden 
door een klein fragment roodbakkend aarde-
werk dat aan de basis van het ophogings-
pakket is gevonden. 

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rogier de Groot 

Heemskerk | Begraafplaats 
Eikenhof 
Omdat begraafplaats Eikenhof in Heemskerk 
wordt uitgebreid, is het plangebied onder-

zocht door het graven van proefsleuven. Op 
grond van de resultaten van eerderuitgevoerd 
bureauonderzoek verwachtte men in het plan-
gebied archeologische waarden uit vooral de 
periode van de Late Bronstijd tot en met de 
Nieuwe Tijd.
Het proefsleuvenonderzoek heeft twee vind-
plaatsen opgeleverd. In bijna het gehele plan-
gebied zijn resten gevonden van een agrarisch 
cultuurlandschap uit de Nieuwe Tijd: een tuin-
 beddensysteem dat dateert tussen 1500-1830. 
In het zuidelijke en centrale deel van het plan-
gebied bevinden zich bovendien resten van een 
waarschijnlijk middeleeuws nederzettings-
terrein. Hier zijn (paal)kuilen, een archeologi-
sche laag, middeleeuwse aardewerkscherven 
en verkoold organisch materiaal gevonden.

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Judith Jans 

Heiloo | Westerweg 
Tijdens de opgraving aan de Westerweg in 
Heiloo in 2009 werden elf waterputten uit de 
Late Middeleeuwen (13de-14de eeuw) op-
gegraven. Het hout dat is gebruikt bij de 
constructie van deze waterputten is een van 
de interessantste vondstgroepen van de 
opgraving. In de Kroniek van 2009 is al 
geschreven over een waterput met een 
vierkant raamwerk, waarvan een van de 
balken een houten ossenjuk bleek te zijn.  
Deze vondst is inmiddels geconserveerd door 
Restaura. Bij het afronden van het rapport 
werden ook de andere houtvondsten nog eens 
grondig bekeken. Bij dit hout zaten ook 
duigen met tonmerken. Eén tonmerk had de 
vorm van een gestileerd bootje. Jelus Matser, 
die veel scheepsmodellen heeft gemaakt,  
herkende hierin direct een koggeschip.  

Reconstructie van een kogge  
met een kaapstaander  

en het tonmerk.
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De typische vorm en de hellingshoek van 
beide zijden deed hier ook wel heel erg aan 
denken. Op de tekening staat echter ook nog 
een soort mast met een X-vormig kruis 
erbovenop. Een reconstructie gebaseerd op het 
wrak van de Bremer kogge met daarop een 
kaapstander op het achterdek maakte dui-
delijk wat de mast met kruis voorstelt. De 
kaapstander was een markant en zichtbaar 
onderdeel van de kogge en diende om het zware 
midscheepse razeil te hijsen (Asaert 1974). 
We kunnen ook nog speculeren over herkomst 
en datering van dit tonmerk. Het hout is den-
drochronologisch gedateerd en heeft een kap-
datum na 1331. De herkomst van het hout moeten 
we zoeken in Noord-Duitsland, en wel in Noord-
Mecklenburg in de directe omgeving van de 
Hanzestad Wismar. Bij de opgraving zijn nog 
twee tonnen gevonden afkomstig uit hanze-
steden. Eén ton is gedateerd na 1142 en komt uit 
het Elbegebied in de omgeving van Havelberg. 
Een andere ton is gedateerd na 1295 en komt uit 
de omgeving van Lübeck. Deze tonnen, die zo 
achteloos eindigden in enkele Heiloër water-
putten, zijn tastbare getuigen van de han del 
met de hanzesteden in de 12de-14de eeuw.

Hollandia Archeologen, Jan de Koning

Heiloo | Zuiderloo
In de nieuw aan te leggen woonwijk Zuiderloo 
in de gemeente Heiloo wordt sinds 2008 groot-
schalig archeologisch onderzoek verricht. Het 
booronderzoek waarmee het gebied in eerste 
instantie geïnventariseerd werd, resulteerde 
in een lage verwachting voor de aanwezigheid 
van archeologische resten in de ondergrond 

en het plangebied werd min of meer vrij-
gegeven voor de bouw. Voortschrijdend 
inzicht heeft echter aangetoond dat boor-
onderzoek niet altijd de beste methode is om 
bepaalde archeologische sporen en vind-
plaatsen in kaart te brengen. Vandaar dat de 
gemeente Heiloo alsnog heeft besloten tot een 
inventariserend veldonderzoek met behulp 
van proefsleuven. De uitkomsten van het 
proefsleuvenonderzoek leverde verrassende 
resultaten op. In het hele plangebied bleken 
goedbewaarde sporen en vondsten vanaf de 
Midden Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd 
aanwezig te zijn. In het westelijke deel van 
het plangebied zijn opeengestapelde lagen 

met bewoningssporen en akkercomplexen 
gevonden, afgedekt door een stuifzandlaag 
die vanaf de Midden IJzertijd is afgezet. 
Hoewel tegenwoordig weinig reliëfverschillen 
op de strandwal te zien zijn, kende het 
prehistorische landschap een grote variatie 
aan hoogteverschillen met duintjes en 
duinvalleitjes. Het onderzoeksgebied omvat 
de hoge delen van de strandwal, de oostelijke 
strandflank en een deel van de strandvlakte. 
Dit biedt een uitgelezen kans om de relatie 
tussen mens en landschap en het gebruik van 
de verschillende landschapselementen door 

De palenkrans rond de oudste grafheuvel.
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de eeuwen heen te kunnen bestuderen. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2008 
werden onder meer enkele paalgaten 
gevonden, die bij de opgraving in 2011 tot een 
palenkrans rondom een grafheuvel bleken te 
behoren. Het grafmonument lag op de rand 
van het akkercomplex op een hoge duin, die 
boven het opkomende veen uitstak. In de 
oudste fase (circa 1350 voor Chr.) heeft men een 
rechthoekige greppel gegraven, waar overheen 
vervolgens een heuvel is opgeworpen. Een 
dubbele palenkrans met een diameter van 8 m 
omgaf de grafheuvel. Het hout van de palen 
zelf is niet bewaard gebleven; wel kon aan de 
hand van de grondverkleuringen de diameter 

De hamerbijl in het veld met het 
restant van de houten steel. 
Hamerbijlen als deze werden vaak 
als grafgift meegegeven.

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten 
is een impressie gemaakt van de grafheuvel 

van Heiloo. Aan de hand van een 
bovenaanzicht en drie gereconstrueerde 

doorsnedes wordt een impressie gegeven van 
de opbouw door de tijd heen. Het onderzoek 

is nog in volle gang en een definitieve 
interpretatie zal in toekomstige  

publicaties gegeven worden.

De hamerbijl is sterk 
gesleten door gebruik.
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van de palen worden geschat op circa 10 tot 
20 cm. 
De overledenen werden gecremeerd, getuige 
de talrijke crematieresten in de heuvel. 
Onderaan de voet van de grafheuvel is in het 
veen een hamerbijl gevonden, waarvan van de 
houten steel bijna 15 cm bewaard is gebleven. 
Deze steel was gemaakt van hout van de lijs-
terbes (Sorbus aucuparia), een buigzame harde 
houtsoort. De hamerbijl vertoont slijtage van 
gebruik. Mogelijk hebben de bewoners de 
hamerbijl meebegraven met één van de 
doden. Terwijl mensen op de akkers graan 
verbouwden en het vee weidden, groeide het 
veen gestaag door, waarschijnlijk tot bijna 
over de grafheuvel. Dan wordt, enkele honder-
den jaren na het opwerpen van de eerste 
heuvel, besloten een tweede heuvel op te 
werpen (circa 900 voor Chr.). De nieuwe 
paalconstructie om de heuvel lijkt eerder een 
sleutelgatvorm gehad te hebben dan een 
cirkel. 
Vanaf de Midden IJzertijd begint een lange 
periode van zandverstuivingen. Hierdoor 
worden het oude landschap, de oude akkers 
en ten slotte ook de grafheuvel bedekt onder 
een meters dik pakket zand. Pas bijna 1000 
jaar later wordt het dan volledig veranderde 
land schap weer bewoond.

Van der Heiden Archeologie, Menno van der Heiden 
BIAX, Silke Lange

Hoorn, zie ook Drechterland 
Westfriese Omringdijk

Hoorn - Blokker | Westerblokker 74
Van 23 februari tot en met 3 maart 2011 is door 
Archeologie West-Friesland een opgraving 
uitgevoerd op het perceel Westerblokker 74 in 
Blokker, gemeente Hoorn. Op dit terrein stond 
het Armenhuis van de Diaconie van de 
Nederlands-Hervormde Kerk van Blokker dat 
begin 2011 gesloopt is. Het perceel ligt vlakbij de 
St. Michaëlkerk (tegenwoordig de NH-kerk), die 
van oorsprong mogelijk uit de 12de eeuw 
dateert. Langs het dorpslint van Wester–
blokker zijn op diverse locaties sporen van 
bewoning uit de 12de en 13de eeuw gevonden. 
De verwachting was deze ook op perceel 
Westerblokker 74 te vinden. Dat was echter 
niet het geval. Op het terrein bleek een sloot 
van ongeveer 6 m breed aanwezig te zijn, die 
haaks op de weg liep en die rond 1625 gedempt 
is. Uit enkele scherfjes kogelpot aarde werk en 

Maaslands wit aardewerk blijkt dat de sloot in 
de 13de eeuw al bestond. Op het diepste niveau 
van het opgravingsterrein zijn nog enkele 
greppels en kuilen gevonden, waaruit enkele 
kleine scherfjes uit de 12de of 13de eeuw 
komen. Deze tonen aan dat het huidige perceel 
in kleinere stukken was opgedeeld en dat hier 
geen ruimte voor bebouwing was.  
De brede sloot aan de oostkant van het terrein 
bleef lang in gebruik. Enkele palen vormen 
waarschijnlijk de funderingspalen van een 
eenvoudige houten brug over de sloot, die het 
perceel verbond met het buurperceel, waar 
mogelijk wel bebouwing aanwezig was. 
Omstreeks 1625 wijzigde de situatie toen de 
brede sloot werd gedempt. Uit de dempings-
lagen kon een hoeveelheid scherfmateriaal 
worden verzameld, waaronder een deel van 
een Werra-bord met drie ineengestrengelde 

Wandtegel met kievitsbloem, gevonden tussen het afbraakpuin 
van het 17de-eeuwse huis.

Schotel van faience met Chinese voorstelling, eerste helft  
18de eeuw.
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vissen, dat vermoedelijk in Enkhuizen is 
gemaakt tussen 1602 en 1613, en enkele 
fragmenten van majolicaborden. Het terrein 
werd opgehoogd en aan de straatkant  werd 
een eenvoudig huis gebouwd dat bijna de 
volledige breedte van het perceel in beslag 
nam. Het had een rechthoekige plattegrond 
van 11,5 x 5,5 m. Van dit huis is slechts een deel 
van een zijmuur, een uitgebroken kelder en een 
ronde waterput teruggevonden. De plattegrond 
kan worden gereconstrueerd op basis van de 
oudste kadastrale kaart uit 1824.
Vondstmateriaal uit de 17de eeuw dat bij het 
huis hoort, ontbreekt vrijwel volledig. Een 
opvallende vondst is een klein zilveren muntje 
(diameter 13 mm) uit de regeringsperiode van 
Carl Gustav X (1654 -1660) dat is geslagen in 
Riga, de hoofdstad van het toenmalige 
Livonia. Het muntje is vermoedelijk via de 

Oostzeevaart, waaraan ook inwoners van 
Westerblokker deelnamen, hierheen gekomen. 
Het vondstmateriaal uit diverse 18de-eeuwse 
afvalkuilen op het erf geeft een beeld van de 
materiële cultuur van de bewoners van het 
huis. Vermoedelijk waren dit tuinders of 
landarbeiders, die tot het armere deel van de 
bevolking van Wester blokker behoorden. Luxe-
artikelen, zoals wijnglazen en vroeg-
industrieel aardewerk ontbreken bijna hele-
maal. De bewoners konden zich echter wel een 
theeservies ver oorloven, want uit de kuilen 
komen diverse porseleinen kopjes en 
fragmenten van drie theepotten van rood- en 
witbakkend aarde werk en industrieel rood 
aardewerk. Interessant is met name de vondst 
van twee borden met prinsgezinde voor-
stellingen uit het einde van de 18de eeuw. De 
voorstellingen zijn bekend van complete 

exemplaren in musea. Op het ene bord staat 
het vorstenpaar Wilhelmina van Pruisen en 
Willem V afgebeeld. Zij traden in 1767 in het 
huwelijk. Bovenaan staan de letters FSW 
PVOR, die staan voor Frederica Sophia 
Wilhelmina en Prins van Oranje. Op het 
andere bord staat een portret van Willem V. 
Tijdens zijn bewind ontbrandde in de Repu-
bliek een hevige strijd tussen de patriotten en 
de prinsgezinden. De patriotten, veelal 
afkomstig uit de gegoede burgerij, verlang den 
meer vrijheid, gelijkheid en inspraak in het 
bestuur. De prinsgezinden waren vooral 
afkomstig uit de regentenklasse en het lagere 
volk. De patriotten grepen in 1787 in diverse 
steden, waaronder ook in Hoorn, de macht. 
Het nieuwe bewind  was echter van korte duur, 
want nog hetzelfde jaar herstelde een groot 
Pruisisch leger, onder aanvoering van de broer 

Bord met de afbeelding van Wilhelmina van Pruisen en Willem V,  
met rondom een rand met oranjeappels, gemaakt in Delft in 1780-1795.

Bord met de abeelding Prins Willem V met de letters P D  
gemaakt in Delft in 1780-1795.

De funderingen van het Armenhuis op perceel Westerblokker 74 
in februari 2011.
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van Wilhelmina van Pruisen, de macht van 
Oranje. In 1795 wisten de patriot ten alsnog de 
stadhouder te verjagen met een Frans leger en 
dit vormde het begin van de Bataafse Republiek. 
In de periode tussen circa 1780 en 1795 was de 
bevolking sterk verdeeld en droegen veel 
mensen hun politieke voor keur openlijk uit, 
onder andere op servies goed. De bewoners van 
Wester blokker waren, zoals veel mensen uit de 
lagere klassen, aan hangers van Willem V. In 
de 19de eeuw werd het huis afgebroken en werd 
op deze plek het Armenhuis gebouwd. Dit huis 
had een recht hoekige plattegrond van 12,5 x 6,5 
m en stond enkele meters uit de straat kant. 
Het was verdeeld in drie woningen. Iedere 
woning bestond uit een woonkamer met een of 
twee bedsteden, een keuken met voorraad-
kelder en een zoldertje. De middelste woning 
was de kleinste woning en was bestemd voor 
één persoon. We kunnen dit zien als een 

bejaardenwoning. De twee andere woningen 
waren iets groter dan de middelste woning en 
hadden een spiegelbeeldige plattegrond. De 
woonkamers waren ruim 16 m2 en de keukens 
slechts 5 m2. Gezamenlijk vormde deze ruimtes 
het woon oppervlak voor een gezin met 
kinderen. Binnen de contouren van het 
Armenhuis en in de bovenlaag van het ter rein 
zijn diverse vondsten gedaan, die kun nen 
worden gekoppeld aan de bewoners van dit 
huis. Hiertoe behoort een serie borden van 
boeren delfts uit omstreeks 1800. De borden 
zijn vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw 
weggegooid. De serie bestaat uit vijf identieke 
borden die bont met bloemen zijn beschilderd 
en drie zogenaamde pauwenstaartborden die 
op de achterzijde zijn gemerkt met het mono-
gram A DWS uit Delft.

Christiaan Schrickx, Archeologie West-Friesland

Pauwenstaartbord, gemaakt in Delft 175-1825.
Merk A DWS op de achterzijde van  

het pauwenstaartbordBord van boerendelfts, 1775-1825.

Een askuil uit de IJzertijd.
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Langedijk - Sint Pancras | Vronen

Inleiding
Bij een kleine opgraving in een voortuin te 
Sint-Pancras waren in 1991 resten gevonden 
van het middeleeuwse kerkhof van het voor-
malige dorp Vronen. Vondsten en documen-
tatie zijn na de opgraving ondergebracht bij 
het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en 
er werd een begin gemaakt met de uit werking. 
Maar omdat tijd en geld voor verdere uit-
werking en publicatie ontbraken, stokten deze 
werkzaamheden al spoedig. Gelukkig is het 
huidige beleid van de provincie Noord-
Holland gericht op het toegankelijk maken 
van vondstcomplexen in het depot en het 
vertellen van de verhalen die hierin besloten 
liggen. In 2010 en 2011 is de uitwerking dus 
alsnog ter hand genomen, waarbij niet alleen 
de archeologische gegevens zijn verwerkt, 

maar ook is gekeken naar de historische 
context. Bovendien was een belangrijke rol 
weggelegd voor het fysisch-antropologisch 
onderzoek.

Historische context
Vanaf de 12de eeuw leverden de West-Friezen 
strijd met de Hollands graven. Pas Floris V 
slaagde erin hen te onderwerpen. Toen hij in 
1296 vermoord werd, kwamen de West-Friezen 
in opstand. Dit leidde in 1297 tot een grote 
veldslag bij Vronen, waarbij de inwoners van 
het dorp zich bij de opstandelingen aansloten. 
De West-Friezen verloren de slag en dat 
betekende het einde van het dorp. Vronen 
werd platgebrand en de overgebleven inwoners 
werden gedwongen om te vertrekken. Het 
kerkhof van het middeleeuwse Vronen raakte 
buiten gebruik en al in de 14de eeuw werd daar 
bouwmateriaal uit de bodem gehaald voor 

hergebruik. Nadat het terrein van het oude 
kerkhof in 1620 was verkocht, werden de 
overige funderingsresten gesloopt, waarbij 
vier stenen doodskisten werden gevonden. 
Vóór 1961 verdween het perceel onder de 
dorpsbebouwing van Sint Pancras. 

Archeologische resultaten
Het kerkhof was aangelegd op een plek waar al 
in de IJzertijd gewoond werd. De midden sloot 
in het terrein werd in de 11de eeuw gedempt, 
waardoor toen al een groot grafveld ontstond. 
De kerk van Vronen wordt voor het eerst vermeld 
in het jaar 1049. Het is onduidelijk of de dem-
ping van de sloot al vóór dit tijdstip heeft 
plaats  gevonden. Wel zaten er kleine fragmen-
ten kalkmortel in de slootvulling. Dit betekent 
waarschijnlijk dat er ten tijde van de demping 
al een tufstenen kerk stond of dat men voor-
bereidingen trof voor de bouw daarvan. 

Een askuil uit de IJzertijd. De in de 11de eeuw gedempte sloot. Een lijksilhouet met sporen van een kist.
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Uit latere historische bronnen valt op te 
maken dat het kerkhof een omvang gehad 
moet hebben van 3381 m2. De opgegraven 
35 m2 beslaat daarmee iets meer dan 1% van 
het gehele kerkhof. Toch zijn hier de resten 
van maar liefst 132 individuen teruggevonden. 
Dit waren inwoners van Vronen, die begraven 
zijn tussen de 11de en de 13de eeuw, maar ook 
mensen die bij de slag van Vronen in 1297 
waren gesneuveld. Ook die zijn individueel 
– en niet in een massagraf – begraven. Uit de 
vond sten blijkt dat het kerkhof na 1297 inder-
daad niet meer werd gebruikt voor begravingen.
Omdat het perceel al eerder is afgegraven, 
lagen de bovenste graven direct onder het 
maaiveld. De grafkuilen kwamen voor tot op 
een diepte van circa 1,3 m onder het maaiveld. 
De mensen werden op verschillende manieren 
begraven: in boomkisten, houten kisten en in 
grafkuilen met een bekleding van zand- of 

kleiplaggen. De kistgraven in Vronen dateren 
uit de 11de/12de eeuw. Het graftype met de 
zandplagstructuren lijkt gemiddeld genomen 
iets jonger te zijn en loopt door tot in de 13de 
eeuw. Bij de kistgraven gaat het niet om echte 
doodskisten, maar meer om kistvormige 
houten structuren van geringe hoogte, die de 
graven omringden. Verder werd een aantal 
schedelkuilen met twee of meer schedels erin 
gevonden, maar ook graven waarin geen 
bijzettingsritueel te herkennen was.

Fysisch-antropologisch onderzoek
Van de 132 individuen konden 116 (voor name-
lijk incomplete) skeletten daadwerkelijk 
wor den onderzocht. Het fysisch- 
antropologisch onderzoek bewijst dat het 
onderzochte deel van het grafveld een 
algemene begraafplaats was. 
Er waren minstens 86 volwassen individuen 

en 17 niet-volwassenen, waarvan de jongste 
drie à vier jaar oud waren. Van de 78 
skeletten waarvan het geslacht kon worden 
vastgesteld waren 44 vrouwen en 32 tot 34 
mannen.
Een relatief groot deel van de bevolking leed 
aan verschillende aandoeningen, zoals bloed-
armoede (mogelijk veroorzaakt door malaria) 
en slijtage van de ruggenwervels (wervel-
kolom-arthrose en wervelkolom-osteofytose). 
In het gezicht van één mannelijk individu 
werden de pathologische afwijkingen van 
facies leprosa gediagnosticeerd. Het is voor 
het eerst dat de aanwezigheid van de ziekte 
lepra in middeleeuws Nederland op basis van 
fysisch-antropologisch materiaal vastgesteld 
kon worden.
Dat het er bij de veldslag hard aan toe moet 
zijn gegaan, is overduidelijk uit het fysisch-
antropologisch onderzoek gebleken. Vooral 

Een grafkuil met plagbekleding. De grafkuil met skelet dicht onder de oppervlakte. De schedel van een vrouw,  die acht keer  
door een zwaard is gestoken.
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het meerdere malen steken van één persoon, 
het stukslaan van knieën en het inhakken op 
heupen zijn illustratief voor het toepassen 
van extreem geweld. Dertig individuen  
(ruim 22% van de skeletten) vertonen sporen 
van wapengeweld. Dit moet samenhangen 
met de veldslag uit 1297, waarvan de dorps-
bewoners het slachtoffer werden. Hun 
stoffelijke resten vormen een belangrijke 
aanvulling op de schaarse vermeldingen van 
de veldslag in de kronieken. 

Besluit
De voortuin aan de Bovenweg in Sint Pancras 
heeft belangrijke gegevens opgeleverd over de 
inwoners van Vronen en de slag die er plaats-
vond, ondanks de aantasting van deze plek in 
het verleden en ondanks de geringe omvang 
van de opgraving. De conclusie is dat het een 
goede keuze is geweest om de opgraving van 
het Vroner kerkhof alsnog uit te werken.

Cultuurcompagnie Noord-Holland, Gerard Alders
Fysisch Antropologisch Onderzoeksbureau ‘Tot op  
het bot’, Constance van der Linde

De schedel van een man met lepra.
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Middenbeemster | Middenweg 148
In de zomer van 2011 heeft Hollandia Archeo-
logen in samenwerking met Universiteit 
Leiden een groot deel van het kerkhof naast de 
vroeg 17de-eeuwse Keyserkerk in Midden-
beemster opgegraven. Hierbij zijn 488 graven 
geborgen.
Uit historische bronnen is bekend dat het 
terrein in 1613 als kerkterrein aangewezen 
werd. Om het gebied werd een sloot gegraven 
en met de grond hieruit werd het terrein 
opgehoogd. De werkelijke bouw van de kerk 

startte pas in 1618 en in 1623 kon de kerk 
worden ingewijd. De eerste begravingen 
rondom de kerk zullen dus uit het begin van 
de 17de eeuw dateren. 
In 1830 werd het kerkhof opgekocht door de 
gemeente, die het als openbare begraafplaats 
ging gebruiken. Uit het archeologisch onder-
zoek bleek dat het grafveld tijdens deze 
wisse ling van eigenaar grotendeels geruimd 
is. Hierna is het gat in het kerkhof niet 
opgevuld met de oorspronkelijke grond (klei), 
maar met  schoon zand. Hierdoor is in het 

kerkhof een scherp onderscheid ontstaan 
tussen begravingen voor en na 1830. Het 
overgrote deel van de 488 graven is in het 
zand gevonden en dateert dus uit of na 1830. 
Onder het zandpakket werden 56 graven in 
de klei gevonden. Deze skeletten zijn het 
oudst en dateren waarschijnlijk uit de 
17de eeuw. 
Vanaf 1867 werd het kerkhof naast de Keyser-
kerk niet meer gebruikt en werd er begraven 
op de huidige begraafplaats van Midden-
beemster.

De opgraving naast de Keyserkerk in Middenbeemster. Skelet met tandprothese.
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Overeenkomstig het christelijke begravings-
ritueel bevatten de graven naast het skelet 
geen bijgiften. 
Wat wel gevonden werd, is kistbeslag, onder-
delen van kleding (knopen en dergelijke) en 
speldjes. Sporadisch wordt er een ring, een 
oorbel of een munt gevonden. Een op merkelijk 
voorwerp is een tand prothese gemaakt van 
bot en vier kistdeksels waarop met koperen 
spijkers een tekst of een kruis ingeslagen 
waren. Op de bestbewaarde deksel was te 
lezen:

D.S. OLY
OVERLEDEN

DEN 2 MAART
Ao 1833

OUD 79 JAAR
EN 5 MAANDEN 

Naast graven zijn tijdens de opgraving ook de 
funderingen van twee kleine schuren en een 
afdak gevonden.

Skeletonderzoek
Na het afronden van de opgraving in 

augustus kon worden begonnen met het 
vervolg van het onderzoek. De verschillende 
onderdelen van het onderzoek zijn uitgevoerd 
door, en onder toezicht van, het Laboratorium 
voor Human Osteo archaeology. Dit nieuwe  
labora torium van de Faculteit der 
Archeologie, Universiteit Leiden is 
gespecialiseerd in het opgraven van sites  
als het kerkhof van Midden beemster en richt 
zich daarnaast specifiek op het uit werken 
van menselijk botmateriaal uit 
archeologische contexten. 

Tekst aangebracht op de deksel van een grafkist. Laboratory for Human Osteoarchaeology met studenten en Dr. Waters aan het werk.
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Voordat het skeletmateriaal geanalyseerd kan 
worden, moet het worden schoongemaakt. 
Hier bij hebben verschillende groepen mensen 
geholpen. Zowel de Master of Science-studenten 
als een groep bachelorstudenten hebben veel 
van hun tijd besteed aan het nauwkeurig en 
voorzichtig wassen van de skeletten. Daarnaast 
heeft een groep trouwe vrijwilligers van het 
Historisch Genootschap Beemster hieraan een 
zeer grote bijdrage geleverd, onder begeleiding 
van Frank van Spelde.
De fysisch-antropologische analyse van het 

vondstmateriaal is in september 2011 van 
start gegaan onder supervisie van Dr. Andrea 
Waters-Rist en onderzoeksassistenten Simone 
Lemmers en Rachel Schats. Dr. Waters heeft 
recentelijk ook een substantiële Europese 
onderzoeksbeurs gekregen waardoor zij de 
mogelijkheid heeft om zich, naast onderwijs, 
volledig te richten op de analyse van de 
Middenbeemster-collectie.

In het komende jaar zal de basisrapportage 
over het Middenbeemster-grafveld worden 

gepubliceerd. In dit rapport zullen de basis-
gegevens van de populatie, zoals de leeftijds-
verdeling, de geslachten van de individuen, 
de lichaamslengte en mogelijke ziektes 
worden gepresenteerd. Omdat deze collectie 
wordt gebruikt binnen de Master of Science- 
opleiding van de Faculteit der Archeologie, 
zijn er tot dusver al een tiental masterscripties 
geschreven over deze skeletten. De basis rap-
por tage en de verschillende master scripties 
zorgen ervoor dat we een zeer compleet beeld 
zullen krijgen van de populatie die was 

Het analyseren en uitwerken van de skeletten.Vondstadministratie: dozen met schone skeletten.
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begraven op het kerkhof van Middenbeemster.
De voorlopige resultaten van het onderzoek 
geven al wel een interessant beeld van het 
skeletmateriaal. Tot dusver kan men conclu-
deren dat de populatie uit zowel mannen als 
vrouwen van zeer uiteenlopende leeftijden 
bestaat. Opvallend hierbij is het grote aantal 
zeer jonge kinderen dat op het kerkhof is 
gevonden. Veel van de kinderen bleken zo jong 
te zijn, dat ze net voor of vlak na de geboorte 
moeten zijn overleden. Op begraafplaatsen 
wordt meestal heel weinig botmateriaal van 

zulke jonge kinderen gevonden. Het is 
onduidelijk is of dat komt doordat het fragiele 
kinderlijk botmateriaal slecht bewaard 
gebleven is in de bodem of omdat ze er om te 
beginnen al helemaal niet begraven werden. 
Het feit dat zich in deze collectie wel veel jonge 
individuen bevinden biedt veel mogelijkheden 
voor verder onderzoek.
Ook is er al een aantal aanwijzingen voor 
ziekte en gebrek gevonden bij de individuen. 
Een jonge man had dui delijke verschijnselen 
van een tuberculose -infectie. Deze 

longinfectie tast in een later stadium ook de 
botten aan, wat voornamelijk te zien is op de 
wervels en ribben. Bij deze persoon was de 
wervelkolom grotendeels ingestort en de 
wervellichamen compleet vernietigd door de 
infectie.
Daarnaast is bij een individu ook de opmer-
kelijke afwijking achondroplasie, een vorm 
van dwerggroei, gevonden. Dit is een zeer 
unieke vondst, want deze aandoening is nog 
niet eerder gevonden in een archeologische 
context in Nederland. 

Het analyseren en uitwerken van de skeletten.
Een voorbeeld van een pathologische conditie: een onderbeen 
met een genezen botbreuk. Een van de vele kinderbegravingen.
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De skeletten van het kerkhof vormen een 
fantastische onderzoekscollectie met 
oneindige mogelijk heden. Het grote aan tal 
individuen en de zeer goede conservering van 
de skeletten maken deze collectie uiter mate 
geschikt voor onder zoek. Omdat er ook 
archiefgegevens bestaan over de individuen, 
zijn de onderzoeksmogelijkheden van deze 
verzameling nog groter; het maakt bijvoor-
beeld het testen van nieuwe onderzoeks-
methoden mogelijk. Gezien de goede conser-
vering van het materiaal is in de toekomst  

ook DNA-onderzoek mogelijk. Deze collectie is 
daarom een bron van mogelijkheden voor 
onder zoekers van nu en van de toekomst. 

Hollandia archeologen, Arthur Griffioen
Laboratorium voor Human Osteoarchaeology, 
Universiteit Leiden, Simone Lemmers, Rachel Schats, 
Andrea Waters-Rist en Menno Hoogland

Niedorp-Haringhuizen |  
Hoge bierenweg 9 
In verband met de sloop van een boerderij en 
bouw van een nieuwe woning is in maart 2011 
een booronderzoek verricht aan de Hoge bieren-
weg. Hier ligt een terrein van archeo logische 
waarde.
Op basis van de resultaten van het bureau-
onderzoek gold bij de aanvang van het veld-
onderzoek voor het plangebied een hoge ver-
wachting voor het vinden van archeolo gische 
overblijfselen uit de Late IJzertijd / Romeinse 

Tandenmateriaal wordt veiliggesteld voor toekomstige DNA-analyse.



Tijd en uit de Late Middeleeuwen tot en met 
de Nieuwe Tijd.
In 9 van de 11 boringen zaten archeologische 
indicatoren voor een huisterp uit de Late 
Middeleeuwen.

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Rik Feiken 

Purmerend | Achterdijk 36-38 
Tijdens de archeologische begeleiding van 
graafwerkzaamheden aan de Achterdijk in
Purmerend zijn resten van historische bebouw -
ing teruggevonden, waaruit ten minste vier 
verschillende fases te herleiden zijn.
De Achterdijk is een straat in de historische 
binnenstad van Purmerend, die van oudsher 
langs de zuidelijke oever van de rivier de 
Where loopt. Sinds de tweede helft van de 
20ste eeuw is dit gedeelte van de rivier echter 
gedempt.  
De oudste resten die gevonden zijn, zijn de 
funderingspalen van een woonhuis dat van de 
tweede helft van de 16de eeuw tot de eerste 
helft van de 17de eeuw in het onderzoeks-
gebied gestaan heeft. Het woon huis uit de 
eerste fase wordt opgevolgd door twee woon-
huizen die dateren uit de periode tussen de 
tweede helft van de 17de eeuw en de eerste 
helft van de 18de eeuw. Bij deze woon huizen 
zijn ook de achtererf structuren terug gevonden, 
die bestaan uit een beerput, twee water-
kelders en twee waterputten. 
In de derde fase, die van de tweede helft van 
de 18de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw 
loopt, hebben er in het onderzoeksgebied twee 
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Archeologische begeleiding in volle gang.
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stallen gestaan. Hier werd tijdelijk vee 
gestald, voordat het op de nabijgelegen 
Koemarkt verhandeld zou worden. 
Na de sloop van de twee stallen in het begin 
van de 20ste eeuw stonden wederom twee 
woonhuizen in het gebied tot deze in 2010 
werden gesloopt.
Het onderzoek heeft een grote hoeveelheid 
metaalvondsten opgeleverd, waaronder als 
meest opmerkelijke de bodem en deksel van 
een vroeg-17de-eeuwse tabaksdoos.

Hollandia Archeologen, Arthur Griffioen

Schagen | Markt 18
Aan de Markt 18 te Schagen, op de plek van 
het voormalige gemeentehuis tegenover Slot 
Schagen, zijn in 2009 en in 2011 twee fases 

van een archeologische opgraving uitgevoerd 
door Hollandia archeologen. Bij het onderzoek 
is een achtererf gevonden dat vanaf het einde 
van de 12de eeuw tot in de 20ste eeuw continu 
in gebruik lijkt te zijn geweest. Het achtererf 
hoorde bij een huis aan de Markt of aan de 
Gedempte Gracht, die tot het eind van de 19de 
eeuw nog watervoerend was.
Aan het eind van de 12de eeuw is de dijk langs 
de (Gedempte) Gracht aangelegd en zijn hier 
terpen tegenaan opgeworpen. Een 12de-/13de-
eeuwse waterput en een mogelijke terpsloot 
(13de-14de eeuw) hoorden bij deze vroegste 
fase van bewoning. De tonnetjes in de 
waterput zijn dendrochronologisch gedateerd 
tussen 1111 en 1140 en na 1152. Een sloot 
vormde de westelijke begrenzing van de 
verhoogde huisplaats. Op het achtererf lagen 
kleiwinningskuilen, die zijn gegraven bij de 

aanleg van de dijk of een van de terpen. 
Na de 13de-eeuwse demping van het tonputje 
op de terp zijn er achtereenvolgens nog twee 
middeleeuwse waterputten op het erf in 
gebruik geweest: een 14de-eeuwse plaggenput  
en een 15de-eeuwse put zonder (hout)con-
structie. 

Tabaksdoos met een voorstelling van een man die een glas aan reikt aan een vrouw, met daarboven het opschrift: ICK BREN U.

Zicht op het plangebied vanuit het zuiden. Bovenaan in het 
midden is het gedeelte van het voormalige gemeentehuis te zien 
dat blijft staan en geïncorporeerd wordt in de nieuwbouw. Links 
de kerk van Schagen op de Markt. 
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De 14de-eeuwse 
plaggenput met een 
mantel van kleiplaggen. 
In de kern waren onder 
andere brokken bak-
steen, stukjes kogelpot, 
roodbakkend aardewerk 
en dierlijk bot aan-
wezig.

Coupe door de waterput 
zonder (hout)con struc-
tie. Mogelijk is de 
constructie verwijderd 
bij het dempen van de 
put. De vulling bestond 
uit zeer humeuze klei.

Het tekenen van de 
coupe van de waterput.

Op de achtergrond zijn 
de kwelderafzettingen 
van lichtgrijze siltige 
klei met zandbandjes 
goed te zien.

De plaggenput tekende 
zich goed af in de licht-
grijze kwelder afzet-
tingen op het vlak.
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De westelijke grenssloot is in de 14de eeuw 
(deels) gedempt. Mogelijk heeft de sloot daar-
na westelijker gefunctioneerd als ringgracht 
van Slot Schagen. Een van de waterputten is 
in de vulling van de sloot ingegraven. De 
onder kant van de diepe sporen was ingegraven 
in lichtgrijze kwelderafzettingen van siltige 
klei met zandbandjes.  
Er zijn verschillende kuilen met onder andere 
slachtafval en aardewerk gevonden, die 
dateren uit de Nieuwe Tijd, evenals water-
putten, een bakstenen poer, een puinlaag en 
een rij houten paaltjes. Een erfscheiding aan 
de linker- en rechtergrens van het langgerekte 
achtererf was na de 14de eeuw verdwenen. In 
alle fasen is er wel een grenssloot aan de zuid-
zijde geweest, die waarschijnlijk van oor-
sprong een ontginningssloot uit de Volle 
Middeleeuwen was.
Behalve de achtererfstructuren uit de Middel-

eeuwen en Nieuwe Tijd is er ook een inheems-
Romeinse kuil gevonden. Deze is door de laag 
Hollandveen gegraven dat slechts aan de 
achterzijde van het perceel nog aanwezig was. 
In dit Hollandveen, dat door middel van 
koolstofdatering in de Midden Bronstijd is 
gedateerd, waren enkele inheems-Romeinse 
scherven aanwezig. Het middeleeuwse 
vondst materiaal bestaat voor een groot deel 
uit kogelpotaardewerk, roodbakkend aarde-
werk en dierlijk bot. Het kogelpotaardewerk 
uit twee verschillende waterputten dateerde 
tussen het einde van de 12de en het midden 
van de 14de eeuw. Op grond van de magering 
konden de twee complexen onderscheiden 
worden in een vroege en een late fase.

Hollandia archeologen, Jantien Verduin

Schagen | Polder Burghorn
Op basis van in de jaren ’80 van de 20ste eeuw 
en in 2008 uitgevoerde veldkarteringen door 
de Archeologische Werkgroep Schagen waar-
bij veel scherfmateriaal uit de Vroege Middel-
eeuwen en materiaal uit de Late Middel eeuwen 
werd verzameld, is door ADC ArcheoProjecten 
een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van proefsleuven uitgevoerd in de Polder Burg-
horn in Schagen.

Het Hollandveen was aan de 
zuidzijde van het onderzoeksgebied 
nog aanwezig. Hierdoorheen waren 
een middeleeuwse waterput en 
kuilen voor het winnen van klei 
gegraven.  

De allesporen kaart van put 1, waarin een grote 
hoeveelheid (paal)kuilen en greppels zichtbaar is.
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Doel was te onderzoeken of het scherf mate-
riaal van een nederzetting afkomstig was of 
dat het om losse vondsten ging.
In de proefsleuven waren grondsporen en 
vondsten aanwezig waaruit bleek dat deze 
locatie inderdaad in de Vroege en Late Middel-
eeuwen bewoond is geweest. De aanwijzingen 
voor de vroegmiddeleeuwse (8ste eeuw) 
bewoning zijn wat summierder dan die voor 
de Late Middeleeuwen (12de eeuw).
In de 8ste eeuw is het eerderontwikkelde 

veenpakket in de Polder Burghorn grotendeels 
geoxideerd, waardoor het terrein geschikt 
werd voor bewoning. De eerste bewoning 
stamt dan ook uit deze tijd en is in het 
vondstmateriaal goed vertegenwoordigd. 
Omdat het materiaal echter deels opspit is in 
latere sporen, kan deze bewoning verder 
slecht geduid worden.
In het tweede kwart van de 12de eeuw werd 
deze locatie opnieuw bewoond. Uit deze 
periode is een aantal noordwest-zuidoost 

georiënteerde greppels en 15 kuilen 
gevonden. De bewoners hadden een vee-
stapel, bestaande uit runderen, paarden, 
schapen/geiten en honden. Daarnaast aten ze 
ook vogels, (zee)vissen en mogelijk schelp-
dieren. In een aantal sporen zijn aan-
wijzingen voor het smelten van metaal 
gevonden.
Op basis van het goed dateerbare pingsdorf-
aardewerk dat tussen de vele kogelpot frag-
menten is gevonden, lijkt deze bewoningsfase 

Op de voorgrond een greppel uit de eerste helft van de 13de eeuw.

Een benen kam, 
mogelijk gebruikt bij 
het kaarden van wol.
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te eindigen ergens in de tweede helft van de 
12de eeuw. Het einde van de bewoning hangt 
waarschijnlijk samen met de grote over-
stroming in de winter van 1169-1170 die een 
aantal dorpen van de kaart veegde. Daarna is 
de Polder Burghorn niet meer bewoond.
In de eerste helft van de 13de eeuw heeft er nog 
enige activiteit plaatsgevonden in de polder. De 
vondsten uit deze periode hangen waar schijn-
lijk samen met dijkherstelwerk zaam heden na 
de overstromingen van 1224 en 1248.
Totdat in 1456 de Westfriese omringdijk om de 
Polder Burghorn gelegd wordt, blijft het gebied 
onder invloed van de zee staan. De polder is 
pas echt veilig als in 1597 de Zijpe, een zee-
arm, ingepolderd wordt.

ADC ArcheoProjecten, R.C.A. Geerts 

Uitgeest - Waldijk | Verzijlenberg 
Op 27 september 2011 is een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd in verband met de 
geplande nieuwbouw in Verzijlenberg, bij de 
Waldijk. Het plangebied bevindt zich langs de 
rand van het Oer-IJ, waar zich in de onder-
grond een strandwal bevindt. In de directe 
omgeving van het plangebied is een groot 
aantal vindplaatsen, dat zowel op de afzet-
tingen van het Oer-IJ als op de strandwal ligt, 
uitgebreid onderzocht. Deze vind plaatsen 
bevinden zich vrijwel allemaal direct onder 
het maaiveld (onder de bouwvoor) en worden 
gekenmerkt door een vondst- of cultuurlaag 
(die in de meeste gevallen is opgenomen in de 
bouwvoor) en een relatief hoge verspreiding 
van vondstmateriaal en grondsporen. Op 
basis van de resultaten van het in 2010 

uitgevoerde bureauonderzoek gold daarom bij 
het begin van het veldonderzoek een hoge 
archeologische verwachting voor vind-
plaatsen vanaf het Neolithicum tot en met de 
Late Middeleeuwen.
Tijdens het veldonderzoek is door boringen in 
een grid van 20 bij 25 m één mogelijke archeo-
logische vindplaats in het plangebied gevonden. 
In drie boringen zijn archeo logische indica-
toren waargenomen in (de top van) de Oer-IJ-
afzettingen (tussen circa 10 en 100 cm onder 
het maaiveld).
Daarnaast is geconcludeerd dat de natuurlijke 
bodemopbouw in het plangebied grotendeels 
intact is. De bouwvoor lijkt in het plangebied 
op slechts twee plekken te zijn verstoord.

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Wouter Verschoof 
en Rogier de Groot

Waterland - Monnickendam | 
Scheepswerf Hakvoort
Uit het proefsleuvenonderzoek in verband met 
de uitbreiding van de scheepswerf Hakvoort 
in Monnickendam bleek dat naast de 
opgebrachte grond waarmee de havendam is 
aangelegd geen andere archeologische sporen 
aanwezig waren. Een kleine hoeveelheid 
vondsten bevond zich in een laag direct onder 
het maaiveld. Op basis hiervan en op basis 
van het historische kaartmateriaal wordt de 
havendam gedateerd in de 17de eeuw.
Bij de archeologische begeleiding van de 
vervanging van de hellingbaan op de 
scheepswerf zijn de resten van drie gebouwen 
en twee scheepshellingen uit de 16de-18de 
eeuw gevonden. De oudste sporen waren 

ophogingslagen aan de westzijde van het 
plangebied waarvan de datering echter 
onduidelijk is. Op deze ophogingslagen 
bevond zich een scheepshelling, die een 
terminus ante quem vormt voor de datering 
van de ophogingslagen. Uit het dendrochro-
nologisch onderzoek en het vondstmateriaal 
is gebleken dat de helling uit de 16de eeuw 
dateert en de ophogingen dus ouder zijn.

Overzichtsfoto van de archeologische begeleiding in de loods op 
de scheepswerf. Op de voorgrond wordt een profiel gemeten en 
getekend terwijl er op de achtergrond een nieuw vlak wordt 
aangelegd.
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Twee tinnen lepels, gevonden in de vulling van een tonput uit 
eind 17de/ begin 18de eeuw. Beide lepels hebben een drie lobbige 

steeluiteinde, ovale bak en een rechthoekige steel met een 
V-vormige naald. Een van de twee lepels heeft een merk op de 

keerzijde van de steel. Het merk bestaat uit het wapen van 
Amsterdam en de initialen van de maker A.A.

Stapel borden van faience gevonden in 
een tonput uit het eind van de 17de / 
begin 18de eeuw. De meeste borden 

waren geheel wit maar een enkele was 
gedecoreerd, zoals het bovenste bord 

waarop een pauw is afgebeeld.

Een paar fragmenten 
behoorden tot een majolica- 
bord met daarop een ruiter 
(1675-1700).

Een kam van 
dierlijk bot uit de 

vulling van een  
van de kelders.
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Op basis van het historisch kaartmateriaal 
(1652-1698) blijkt dat in de 17de eeuw een stuk 
land gewonnen werd door een deel van de 
waterkant aan te plempen. Een houten 
beschoeiing in oost-westrichting behoorde tot 
deze fase. De aanplempingslagen bestonden 
uit humusrijke klei en zand met puin en een 
zandlaag met veel kalkbrokken. Na de land-
winning werden aan de westkant van het 
plan gebied drie panden gebouwd. 
Vondstmateriaal uit de kelders en een tonput 
die bij deze huizen hoorde, dateert uit de 17de-
18de eeuw. Opvallend is het grote aantal 
borden van faience en majolica. In de 17de-
18de eeuw hadden zowel majolica als faience 
hun status van luxeproduct verloren en was 
het gebruikelijker om dergelijk aardewerk met 
tinglazuur naast rood- en witbakkend aarde-
werk te bezitten. De afwezigheid van porse-
lein suggereert dat de bewoners niet heel erg 
rijk waren.
Twee tinnen lepels en een ijzeren koekenpan 
moeten ook bij de huisraad van de eigenaren 
van de panden hebben gehoord. 
Op basis van de behaalde resultaten is het 
niet mogelijk om een directe koppeling te 
maken tussen de bewoners van de twee 
huizen en de scheepshelling op het achtererf. 
Mogelijk werden de gebouwen bewoond door 
de opzichter of eigenaar van de werf, maar de 
gebouwen kunnen ook een andere functie 
gehad hebben, zoals kantoor of kantine. 
Fragmenten van houten stelen zijn waar-
schijnlijk de resten van kwasten die zijn 
gebruikt bij de scheepsbouw. In de 17de eeuw 
wordt aan de kade een nieuwe scheepshelling 
aangelegd. Beide scheepshellingen zijn 
gemaakt van hergebruikte scheepshuid. 

Een plooischotel van faience (1625-1675).

Een kapotte roemer, gevonden in een tonput. 
Naast deze roemer zijn er nog fragmenten van 
drie roemers en een ribbeker gevonden.
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In de laatste helft van de 18de eeuw werden de 
huizen gesloopt. Waarschijnlijk had dit te 
maken met de uitbreiding van de scheepswerf 
en de daaropliggende helling. Het plangebied 
is hierna tot de dag van vandaag in gebruik 
geweest als hellingbaan, waarbij de hellingen 
steeds weer werden uitgebreid en vernieuwd. 
De uit breidingen die de aanleiding waren 
voor dit onderzoek horen  in deze zin dus in 
een al zeer oude historische traditie.

Hollandia archeologen, M. Sonders 

Waterland - Monnickendam | 
Noordeinde 4 en de Speeltoren
In februari 2011 is door Hollandia archeologen 
een archeologisch onderzoek gedaan aan het 
Noordeinde 4 te Monnickendam. Ook is er een 
archeologische begeleiding uitgevoerd tijdens 
funderingsonderzoek van de Speeltoren 
(Noordeinde 2).
In het onderzoeksgebied zijn veel muur- en 
vloerresten gevonden uit de 15de tot de 17de 
eeuw. Ze behoorden tot de funderingen van 
het 15de-eeuwse raadhuis en de Speeltoren, 
een woonhuis aan de Middendam en een 
ouder gebouw aan het Noordeinde. Deze drie 
gebouwen waren gebouwd op een terpachtige 
ophoging, die zich waarschijnlijk uitstrekte 
over het gehele plangebied en waarvan de top 
dateert uit de 14de en 15de eeuw. De basis van 
deze ‘terp’ is mogelijk al in de 13de eeuw 
aangelegd, zoals ook bij de terp aan de Kerk-
straat 51-53 (noodopgraving in 1979 door IPP en 
AWN) het geval was. De fundering van de 
Speeltoren was aan de noordzijde aanzienlijk 
steviger dan aan de zuidzijde. Mogelijk was 

de zuidzijde van de fundering tegen het laat-
middeleeuwse damlichaam aangebouwd.
Er zijn in het onderzoeksgebied geen resten 
van een kerkgebouw gevonden. Er is wel sprake 
van een begraving, net buiten het plan gebied, 
op het erf van het huis op Haven 2. Het is niet 
bekend of deze begraving bij het kerkhof van 

Uitzicht vanaf de oostzijde van de Speeltoren op de haven van 
Monnickendam. Onderaan de foto is de oostzijde van het 
plangebied te zien. Langs de tuinmuur zijn resten van het 
raadhuis en een begraving gevonden.

Uitsnede uit de kaart van Monnickendam van Jacob de Wit uit 
1680. Te zien zijn onder andere het raadhuis met de Speeltoren, 
de waag en de dam.  

Restant van de zijmuur van het 15de-eeuwse raadhuis met aan 
de binnenzijde een plavuizenvloer. De plavuizen waren 

gebroken en zeer versleten. Hier en daar was nog het glazuur 
met mangaanoxide zichtbaar. Aan de buitenzijde van de muur 

lag een straatje uit de 17de eeuw of later.
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Onder de bovenste vloer van het 
raadhuis lag een oudere plavuizenvloer. 
Hierop was een houtskoolvlek 
zichtbaar, die waarschijnlijk door een 
verbrande dakbalk is ver oorzaakt. De 
brand kan waarschijnlijk gekoppeld 
worden aan een van de grote 
stadsbranden in Monnickendam in 
1499 en 1512.

Een deel van een houten grafkist en een 
schedel steken uit het profiel aan de 
oostrand van het plangebied, onder de 
tuinmuur. De kist is gemaakt van 
eiken- en beukenhout. De begraving 
dateert op basis van de stratigrafie 
tussen 1300 en 1450.

Voor het funderings onder zoek werden 
houtmonsters uit de balken en slieten 
genomen. Hier is een funderingsmuur van 
het raadhuis te zien, die op dezelfde wijze 
is opgebouwd als de noordkant van de 
fundering van de Speeltoren. De Speeltoren 
en het raad huis zijn dus gelijktijdig 
gebouwd in de 15de eeuw.

Plavuizenvloer van een 
14de- of 15de-eeuwse 
fase van het woonhuis 
aan de Middendam. Dit 
huis heeft minstens vier 
verschillende vloeren 
gehad. 

De noordzijde van de 
fundering van de 
Speeltoren. Onder de 
lagen baksteen was een 
roosterfundering van 
houten balken en slieten 
aanwezig. De slieten 
waren gemaakt uit 
grenen- en vurenhout. 
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een kerk heeft gehoord of bij die van een kapel 
of gasthuis. Het is namelijk mogelijk dat het 
gebouw dat voor de bouw van het raadhuis aan 
het Noordeinde stond een gasthuis is geweest. 
In 1420 zat het gasthuis in het gebouw waar 
ook de waag in was gevestigd. 
Als nu de middeleeuwse waag op dezelfde plek 
lag als de huidige waag, kan het achtererf 
hiervan aan het achtererf van het gebouw aan 
het Noordeinde hebben gegrensd. In dat geval 
is een begraving direct achter het latere raad-
huis geen vreemd verschijnsel.
Uit de archeologische begeleiding van het 
funderingsonderzoek van de Speeltoren blijkt 
dat het raadhuis en de Speeltoren gelijktijdig 
zijn gebouwd. De baksteenmaten, plavuizen-
maten, vondsten uit de insteek van de toren-
fundering en oversnijdingen van ouder muur-
werk wijzen op een datering van deze struc  turen 
in de 15de eeuw. Een datering in de tweede 
helft van de 15de eeuw is het meest plausibel.
Een deel van het vondstmateriaal is afkomstig 
uit de periode van vóór de bouw van het woon-
huis, het raadhuis en de Speeltoren. Deze 
vondsten komen uit ophogingslagen van 
veen, klei en zand (14de-15de eeuw). Er zijn 
maar weinig vondsten uit de periode dat de 
gebouwen in gebruik waren. Tussen de vloer-
niveaus van het raadhuis en het huis op de 
Middendam lagen enkele scherven aardewerk 
en stukjes metaal. 
De periode 17de-19de eeuw leverde juist weer 
relatief veel materiaal: faience tegeltjes, 
aarde werk en metaal. De tegeltjes zijn waar-
schijnlijk afkomstig uit de laatste fase van het 
raadhuis, vlak voor de sloop in de 19de eeuw of 
uit het gesloopte huis aan de Middendam. Uit 
het vondstmateriaal spreekt geen echte 

rijkdom. De plavuizen vloeren zijn – en dit 
verschijnsel is bekend uit historische bronnen 
– nog lange tijd gebruikt terwijl de plavuizen 
gebroken waren. De opvallendste vondsten 
waren een scheepssintel, een deel van een 
metalen weegschaaltje en een steengoed 
spinsteentje.  
Meer restanten van het raadhuis kunnen ver-
wacht worden op de plek waar museum de 
Speeltoren heeft gestaan, aan het Noord einde. 
Op het erf van Haven 2 en mogelijk op de 
omliggende erven kunnen ook funderings-
resten van het raadhuis aanwezig zijn, 
evenals meer begravingen. 

Hollandia archeologen, Jantien Verduin

Zaanstad-Krommenie | Heiligeweg
Hoewel meestal wordt aangenomen dat de 
Zaanse dorpen vroeger onplanmatig groeiden 
zonder dat er regels waren, is bij archeolo gisch 
onderzoek aan de Heiligeweg in Krom menie 
gebleken dat dit hier niet het geval was. Het 
lijkt erop dat de huizen op het Mad, een klein 
buurtje dat hier vroeger lag, in ongeveer 
dezelfde periode gebouwd  zijn (begin van de 
17de eeuw) op percelen van ongeveer gelijke 
grootte. Op een boerderij na waren de huizen 
ongeveer even groot en had den dezelfde opzet 
(een rechthoekig gebouw met een smallere 
aanbouw). Ze stonden allemaal netjes in de 
rooilijn aan een pad dat langs de voorzijde 
liep. Aan de overkant van het pad had elk huis 
een stukje grond, het zogenaamde ‘over-
tuintje’, dat grensde aan de sloot langs de 
Heiligeweg. Aan de achterzijde van de huizen 
lag een tuin met daarachter ook een sloot.

In feite leek de opzet van het Mad op die van 
een straat uit een moderne nieuwbouwwijk: 
de huizen hebben ongeveer dezelfde vorm, 
staan in één lijn, met een tuintje voor en een 
tuintje achter terwijl de straat mee ontworpen 
is. Waarschijnlijk was dit stukje Krommenie 
ook in zijn geheel in één keer ontworpen, 
inclusief de openbare ruimte (het pad). Hier-
mee wijkt de bebouwing van het Mad af van 
hoe normaal werd gebouwd in de Zaanstreek.
Uit de sloot achter de huizen kwam bijzonder 
veel vondstmateriaal (aardewerk, glas, leer en 
metaal). Helaas kon door de zware vervuiling 
maar de helft van de sloot worden gezeefd, en 
hebben illegale schatgravers de opgraving 
enige keren bezocht en een onbekende hoe-
veelheid vondsten meegenomen. Toch leverde 
de opgraving genoeg informatie op om een 
beeld van de bewoners van het Mad te krijgen. 
Opvallend waren afsnijdsels van leer en een 
grote hoeveelheid leren zolen en schoenen. 
Mogelijk is dit afval van een schoenmakerij. 
Een grote hoeveelheid glasafval (lange smalle 
stroken glas, randen van grote glazen schijven 
en rechthoekige platen waaruit ruitjes wer-
den gesneden) kan van een glaszetter 
afkomstig zijn. Twee duimstokken hebben 
misschien toebehoord aan timmerlieden. Ook 
kwam een loodje tevoorschijn waarin de letter 
‘B’ was geslagen. Dit loodje werd waar-
schijnlijk gegeven aan arbeiders of arbeidsters 
die bepaalde kleine hoeveelheden goederen 
produceerden en deze regelmatig bij een 
koopman of fabrikant afleverden. Als bewijs 
voor de aflevering kregen ze een loodje met 
een getal of letter erop. Aan het einde van de 
maand of na afloop van het werk kreeg de 
arbeider of arbeidster betaald naar gelang het 
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aantal loodjes dat hij of zij inleverde. Gezien 
deze vondsten en de gebouwplattegronden 
waren aan het Mad ambachtslieden en 
arbeiders gevestigd, plus een enkele boer.
Het vondstmateriaal behoorde over het 
algemeen tot het simpele en wat goedkopere 
gebruiksgoed: eenvoudige bordjes van Delftse 
faience, onversierde of vrij simpel versierde 
rood aardewerken voorwerpen, Goudse pijpen 
van ’slegte’ kwaliteit en goedkope modellen 
sterk versleten schoenen. Er zaten tussen de 
vondsten ook wat luxe spullen, maar voor die 
tijd echt dure voorwerpen, zoals bijvoorbeeld 
grote porseleinen borden of glazen karaffen, 
kwamen niet voor. Uit deze vondsten blijkt 
duidelijk dat de bewoners van het Mad niet tot 
de rijkste Krommeniërs behoorden. 
De periode waarin het Mad gebouwd werd, 
aan het begin van de 17de eeuw, was een tijd 
van grote economische groei in de Zaan streek. 
In Krommenie bloeide de zeildoekweverij; 
duizenden mensen vonden hier werk in. De 
bevolking nam toe en uit alle delen van 
Holland, en ver daarbuiten, trokken mensen 
naar de Zaanstreek en naar Krommenie om 
werk te vinden. Waarschijnlijk is de nieuw-
bouwwijk langs de Heiligeweg gebouwd om 
die groeiende bevolking en de nieuwkomers te 
huisvesten.
Eén opmerkelijke vondst moet nog speciaal 
worden vermeld. Het gaat om een fraai-
versierde tinnen lepel, die gevonden is in de 
sloot achter de huizen. Hij heeft een rechte 
steel en druppelvormige bak. De lengte van de 
steel bedraagt 11,6 cm, die van de bak 6,2 cm, 
zodat de totale lengte komt op 17,8 cm. De 
grootste breedte van de bak is 5,4 cm. Het 
onderste  deel van de steel is aan de voorzijde, 

direct boven de bak, versierd met ornamen-
ten. Aan de achterzijde is op dit deel van de 
steel een bloemrank aangebracht. Het 
midden deel van de steel is recht en in 
doorsnede ruitvormig met een afgeplatte punt 
aan de voorzijde. Het uiteinde van de lepel is 
versierd met een officier in 17de-eeuwse kledij, 

die zo weggelopen kan zijn uit de Nacht-
wacht. Hij heeft een brede band rond zijn 
middel, een sjerp over zijn borst, rond zijn nek 
hangt een kraag of ketting en op zijn hoofd 
staat een hoed. In zijn linkerhand houdt hij 
een soort commandeursstaf vast, rechts 
draagt hij een zwaard waarvan alleen het 

De voor- en achterzijde van de fraaiversierde tinnen lepel. 
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handvat te zien is. Aan de achterzijde van de 
officier is vreemd genoeg een boom aan-
gebracht met daarin twee vogels. Deze ver-
sieringen zijn in één keer met de lepel 
meegegoten en er niet later op aangebracht.
Nadat de lepel klaar was, heeft de tinnegieter 
zijn merk aan de voorkant in de bak 
geslagen, tegen de steel aan. Het merk 
bestaat uit een cirkel met daarin het wapen 
van Amsterdam met links daarvan een 
onleesbare letter en rechts de letter K. Boven 
het wapen staan de letters PA. Dit is het merk 
van een tinnegieter die rond 1700 in 
Amsterdam werkzaam was. 
Op een gegeven moment is de voorzijde van de 
bak van de lepel voorzien van een gravering 
van een grondje waarop links een vrouw staat 
en rechts een man. De vrouw heeft een lange 

rok en een kraag met twee lange punten. Op 
haar hoofd draagt ze een kapje. De man heeft 
een kuitbroek, een wijde jas en lang haar (een 
pruik?). De man en de vrouw houden een 
groot hart vast waar twee pijlen doorheen zijn 
geschoten en waaruit vlammen komen. Zowel 
boven de man als boven de vrouw zweeft een 
grote tak, boven het hart zweeft een kroon. 
Tussen het grondje en het merk zijn de letters 
M I gegraveerd. Langs de rand van de bak loopt 
ten slotte een graveerlijn. De graveringen zijn 
waarschijnlijk aangebracht met een rad of 
wieltje met punten, want de graveerlijnen 
bestaan eigenlijk uit rijen kleine putjes.
Zoals gezegd, is het merk van een tinnegieter 
die rond 1700 in Amsterdam werkzaam was. 
De vorm van de lepel (rechte steel, druppel-
vormige bak) komt ook rond deze periode voor. 

De kleding van zowel de man als de vrouw is 
kenmerkend voor de late 17de en de eerste 
helft van de 18de eeuw. Al met al lijkt het er 
dus op dat de lepel uit de periode rond 1700 of 
uit de eerste helft van de 18de eeuw dateert en 
dat de gravering er ook in die periode op is 
aangebracht. 
De versierde lepel van het Mad is geen gewone 
eetlepel. De gravering maakt duidelijk wat 
voor lepel dit is: een huwelijkslepel. Derge lijke 
lepels werden aan de bruid en bruidegom 
gegeven ter gelegenheid van hun huwelijk. De 
man en de vrouw houden een hart vast dat 
brandt van de liefde en om de liefde nog eens te 
benadrukken heeft het liefdesgodje Cupido of 
Amor er voor alle zekerheid ook nog twee pijlen 
doorheengeschoten. Wanneer in de Zaan-
streek een molenaar ging trouwen of een 
zoveeljarig huwelijk werd gevierd, werd de 
molen ‘mooi’ gezet. In het overhoeks geplaat-
ste wiekenkruis kwamen allerlei attributen te 
hangen die naar het huwelijk verwezen, zoals 
onder andere een hart, soms met pijlen door-
schoten. 
De vrouw heeft een dracht die veel in Noord-
Holland voorkwam. Vooral de lange punten 
van haar kraag zijn kenmerkend. Dit wijst 
erop dat de gravering voor een echtpaar in 
Noord-Holland is aangebracht, gezien de 
vindplaats kan dit wel eens Krommenie 
geweest zijn. De initialen op het grondje, M 
en I, zijn vermoedelijk de beginletters van de 
voor- of achternaam van de man en de vrouw.
De gewoonte om een bruidspaar een huwe-
lijks lepel cadeau te doen komt op in de betere 
kringen in de 17de eeuw en gaat de gehele 18de 
eeuw door. In de 20ste eeuw worden er zelfs 
nog huwelijkslepels gemaakt. Omdat het 

De gravering in de bak van de lepel: een man en een vrouw 
houden een hart vast. Een 17de-eeuwse officier op het uiteinde van de lepel.
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geschenken waren van de rijkere bovenlaag, 
zijn de meeste van dit soort lepels gemaakt van 
zilver. Tinnen huwelijkslepels komen zelden 
voor. Wanneer tin echter goed gepoetst wordt, 
gaat het glimmen als zilver. Van een afstandje 
zal het verschil tussen een tinnen en zilveren 
huwelijkslepel niet te zien zijn geweest.
Dat aan het Mad een goedkopere tinnen 
huwelijkslepel is gevonden, past goed in het 
beeld dat van het Mad gevormd werd naar 
aanleiding van het archeologische onderzoek: 
een buurt niet voor de rijkste Krommeniërs, 
maar meer voor middengroepen (ambachts-
lieden) en armen (arbeiders). De rijkversierde 
tinnen huwelijkslepel van het Mad kan dus niet 
gezien worden als een teken van onverwachte 
rijkdom aan het Mad, maar eerder als het 
tegendeel: de mensen aan het Mad hadden niet 
genoeg geld om een zilveren huwelijkslepel te 
kopen, maar wilden wel de gewoonten van de 
rijkere Krommeniërs overnemen; was het niet 
in zilver, dan maar in tin. 

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad-Koog | Lagendijk
Tijdens restauratiewerkzaamheden in de 
vroeg- 17de-eeuwse herberg aan de Lagendijk 
in Koog aan de Zaan werden onder een luikje 
in de vloer honderden aardewerken pijpen-
koppen en glasscherven gevonden. De vondst 
is geborgen door de timmerlieden en voor 
onderzoek beschikbaar gesteld aan de 
gemeentelijke archeologische dienst. 
De pijpenkoppen zijn bekeken door de 
pijpenkoppendeskundigen Peter Wiesenhaan 

uit Den Haag en Louis Bracco Gartner uit 
Delft. Het gaat om 913 pijpenkoppen. Op 35 
stuks na dateren ze allemaal uit de periode 
1710/20-1800 met een piek rond 1740/50, de 
bloeitijd van de Goudse pijpenindustrie. Eén 
pijp dateert uit het eerste kwart van de 19de 
eeuw, de rest is 17de-eeuws. Een groot aantal 
merken was vertegenwoordigd, waarvan er 
een paar wat aantal betreft, uitsprongen: het 
moriaanshoofd (94 stuks), de gekroonde WL 
(70 stuks), de trekzaag (35 stuks), de HKH (35 
stuks) en de gekroonde HP (25 stuks). Dit zou 
kunnen betekenen dat in de herberg aan de 
klanten pijpen werden verkocht. De her-
bergier had misschien een paar kistjes met 
pijpen van één en hetzelfde merk op voorraad 
staan. Wanneer de pijpen op waren, kocht hij 
een paar nieuwe kistjes van een ander merk.
De 244 fragmenten glas zijn gedetermineerd 
door mevrouw Scheffer-Mud, glasdeskundige 
en beheerder van het gemeentelijk archeo-
logisch depot van Zaanstad. De scherven 
waren afkomstig van minstens 21 kelken 
(1700-1750), 8 bekers (1675-1750), 6 roemers 
(1650 -1750) en 19 flessen (1690-1750). Opmer-
kelijk was de vondst van iets wat leek op een 
glazen bellenblaaspijpje.
Het is overduidelijk dat het vondstcomplex 
grotendeels dateert uit de eerste helft van de 
18de eeuw. De voorwerpen, pijpenkoppen en 
drinkglazen, zijn kenmerkend voor een 
herberg; daar werd immers flink gerookt en 
gedronken. De herbergier heeft jarenlang, 
vooral in de eerste helft van de 18de eeuw, zijn 
zaak schoongemaakt en de gebroken glazen 
en pijpen in een gat in de vloer geveegd, waar-
door ze onder het gebouw terechtkwamen. 
Daarna nam het aantal ’stortingen’ af. Deze 

vondst geeft een leuk beeld van hoe het er in 
een 18de-eeuwse kroeg aan toe ging. Het is de 
bedoeling dat na de restauratie op de plek van 
het luikje een glazen plaat komt, waaronder 
de pijpenkoppen en het glas tentoongesteld 
worden.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad-Koog Bloemwijk | Station
Op 23 maart heeft de gemeentelijk archeoloog 
een bezoek gebracht aan de heer C. Ravelsoot 
in Koog aan de Zaan. De heer Ravelsoot had 
gemeld dat hij in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw tijdens graafwerkzaamheden in de 
nieuw bouwwijk bij het station Koog Bloem-
wijk scherven van verschillende kogelpotten 
had gevonden. Eén exemplaar was bijna com-
pleet en was nog in zijn bezit. Het is een 
kogel pot met bezemstreekversiering die uit de 
late 12de of 13de eeuw dateert. De plaats van 
de vondst is opmerkelijk omdat deze plek, 
voordat de nieuwbouwwijk en het station 
verrezen, midden in het veld lag, op zo‘n 400 
meter van de Zaan af en ver weg van het in de 
Middeleeuwen gestichte dorp Westzaan. Ver-
moedelijk wijst de vondst op de aanwezigheid 
van een los in het veld liggende boerderij uit 
de tijd van de ontginning (11de tot 13de eeuw).
Nog opmerkelijker is dat in het verleden op 
precies dezelfde plek scherven zijn gevonden 
van loodwitpotten: ongeglazuurde, rood-
bakkende potten, die gevuld werden met lood 
en urine waarna men ze begroef in een 
mestkuil of mesthoop. Het lood ging oxideren 
en de geoxideerde, witte loodklompen werden 
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vervolgens in een windmolen tot poeder 
gemalen. Dit loodwit werd gebruikt om witte 
verf van te maken. Op de plek waar de lood wit-
potten en de kogelpotscherven zijn gevonden, 
heeft tussen 1720 en 1865 loodwitmolen De 
Rob gestaan. De terpjes waarop middeleeuwse 
ontginningsboerderijen liggen, zijn tot op de 
dag van vandaag nog te zien als verhogingen 
in het veld. Dit moet in de 17de en 18de eeuw 
ongetwijfeld ook zo zijn geweest. Het is niet 
ondenkbaar dat molenbouwers deze kleine, 
wat steviger verhogingen in het slappe veen-
gebied als ideale vestigingsplaats voor een 

molen beschouwden. In de Zaanstreek hebben 
meer dan duizend molens gestaan. Hoeveel 
daarvan zijn geplaatst op middeleeuwse 
boerderijterpen?

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad-Wormerveer | 
Markstraat 106-108
Tussen 5 en 10 oktober is door Hollandia 
archeologen een opgraving uitgevoerd op het 

terrein Marktstraat 106-108 in Wormerveer. 
Hierbij zijn de redelijk gave resten blootgelegd 
van een 18de-eeuws huisje met een kelder. 
Dergelijke plattegronden worden niet vaak 
ongeschonden of nauwelijks aangetast 
gevonden. Ze liggen hoog en zijn daarom 
meestal door bouwwerkzaamheden uit de 
19de of 20ste eeuw verstoord.
Het achterste deel van het terrein was zodanig 
vervuild dat archeologisch onderzoek op die 
plaats niet was toegestaan. De saneerder legde 
daar vervolgens een molensteen bloot. Deze 
werd ’s avonds meegenomen door een voorbij-
ganger, die toevallig een kruiwagen bij zich had. 
De steen is van blauwe basalt en kan diverse 
functies gehad hebben. Mogelijk is dit een steen 
geweest van molen De Bonte Ruiter, die naast dit 
terrein stond. Aangezien dit een oliemolen was, 
kan de steen gebruikt zijn om oliekoeken te 
breken. Het kan echter ook een fabriekssteen 
geweest zijn uit de Boon-chocolade fabriek, die 
ook naast het terrein stond.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad | Zaan
Eindelijk wordt de Zaan uitgebaggerd. Hier-
aan voorafgaand is door het bedrijf Periplus/
Archeomare en het ADC uit Amersfoort een 
bureauonderzoek uitgevoerd. Van de als 
archeologisch waardevol aangemerkte 
gebieden zijn vervolgens door de Stichting 
Natte Archeologische Projecten (SNAP) in 
samenwerking met Metaldec Survey B.V. 
sonaropnames gemaakt. Hieruit kwamen 
weer 77 verdachte (dat wil zeggen mogelijk 

De door Cor Ravesloot 
gevonden kogelpot.
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archeologisch interessante) locaties. Van deze 
77 vielen er 11 af nadat ze meerdere malen met 
de sonar waren bekeken, zodat er uiteindelijk 
49 te onderzoeken locaties overbleven. Deze 49 
‘contacten’ zijn vervolgens van 6 september 
tot 15 september bedoken.
De meeste contacten waren geen molen stenen, 
maar autobanden. Een rij houten funderings-
balken waren van een 19de-eeuwse brug en 
een zware, bewerkte balk was van een 19de- of 
20ste-eeuwse beschoeiing. De enige losse 
vondst was een 18de- of vroeg-19de-eeuws 
steengoed kruikje. Opvallend was dat alle 
vondsten uit de 18de eeuw of later dateerden.
Het probleem met moderne baggerwerk zaam-
heden wordt hier meteen duidelijk: door de 
bodem af te zoeken met sonar wordt het opper-
vlak van de waterbodem in kaart gebracht. Dit 
is echter vaak de 19de- en 20ste-eeuwse 

bovenste bodemlaag. De diepere, 17de- en 
18de-eeuwse lagen of de nog diepere middel-
eeuwse lagen blijven buiten beeld. Deze lagen 
kunnen niet goed worden bekeken, ter wijl 
tijdens het baggeren deze lagen direct in een 
dichte bak worden gespoten, die naar elders 
wordt gevaren - in het geval van de Zaan naar 
het Alkmaardermeer. Daar wordt de bodem 
van de bak geopend en verdwijnen de lagen, 
met de archeologische vondsten, in de diepte.
Wanneer deze moderne baggermethode overal 
gebruikt gaat worden, zal een belangrijke deel 
van de maritieme vindplaatsen in de binnen-
wateren ongezien verdwijnen.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad-Zaandam | Havenbuurt
Op 11 februari is door Archeopro uit Maas tricht 
een verkennend archeologisch booronderzoek 
uitgevoerd in de Havenbuurt in Zaandam. 
Hier heeft mogelijk de 11de tot 13de-eeuwse 
nederzetting Oud-Saenden gelegen, waarvan 
in 1906 bij het verleggen van een deel van de 
spoorlijn Amsterdam-Alkmaar grafkisten en 
aardewerk zijn gevonden. 
Het vooronderzoek wees uit dat een groot deel 
van het plangebied is verstoord, maar dat 
onder een aantal plantsoenen nog een intacte 
bodem aanwezig is die van archeologische 
waarde kan zijn. Misschien liggen hier de 
resten van de voor de Zaanse geschiedenis 
zeer belangrijke vindplaats Oud-Saenden. 

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Een van de knopen die op het skelet in de duinen bij Groote 
Keeten gevonden zijn en een vergelijkingsexemplaar. Musketsloten voor en na conservering.
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Zaanstad-Zaandijk | Ecozone 
Het Leven
Tussen Wormerveer en Zaandijk heeft jaren-
lang een onduidelijke groenstrook gelegen. 
Deze is in het kader van natuurontwikkeling 
ingericht tot een ecozone voor amfibieën en 
vormt de verbinding tussen het Guisveld, 
een open weidegebied met grote natuur-
waarden, de Zaan en de open polders van 
Wormerland.
Dwars door de onduidelijke groenstrook  
loopt het uit de 17de eeuw daterende 
Herders kind pad, waarlangs drie 
papiermolens lagen: De Herder, de Herderin 
en het Herderskind. Op het terrein hebben 
vijvers (grote sloten) gelegen, waarmee in 
de 17de en 18de eeuw het water voor de 
witpapiermolen De Herder (1689-1842) werd 
gezuiverd. Ook zou een deel van de schuur 

van wind papiermolen De Herder op het 
terrein hebben gestaan. 
Om de archeologische waarde vast te stellen 
en om gegevens te krijgen die bij de her-
inrichting van het terrein konden worden 
gebruikt, heeft onderzoeksbureau Hollandia 
in juni 2011 twee proefsleuven op het terrein 
getrokken. Dit gaf een goed beeld van de 
ligging van de sloten. Ook werd de fundering 
van de waterpomp, die het water in de sloten 
pompte, gevonden. Op de plek van de schuur 
mocht niet worden gegraven, deze lag te dicht 
langs de spoorlijn.
Met behulp van de tijdens het onderzoek 
verzamelde gegevens is een inrichtingsplan 
voor het gebied gemaakt, waarbij de uit te 
graven waterpoelen veranderd werden in 
lange, historisch-correcte vijvers. In 2012 zal 
bij het begin van het pad een informatie-

paneel worden geplaatst met informatie over 
de ecozone zelf en over de archeologische 
waarde en de geschiedenis van het terrein.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zijpe-Groote Keeten | Botgat
De vondst van menselijke resten en metalen 
voorwerpen bij Groote Keeten zorgde in 2011 
voor veel commotie. Al snel werd duidelijk dat 
het hier ging om resten uit de periode van de 
invasie in 1799 - een weinig bekende oorlog uit 
onze geschiedenis. Tussen 27 augustus en 19 
november van dat jaar ondernamen Engeland 
en Rusland een gezamenlijke poging om de 
Fransen uit Nederland (a.k.a. de Bataafse 
Republiek) te verdrijven en het huis van 

Het blootleggen van de resten van de soldaat, gesneuveld op 27 augustus 1799. De botten van boven- en onderbenen van het skelet waren het best bewaard gebleven.
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Oranje in ere te herstellen. Deze ‘expeditie’ 
faalde uiteindelijk jammerlijk, maar begon 
succesvol met de landing van de Engelse 
troepen bij Groote Keeten, in de vroege 
ochtend van 27 augustus 1799. Succesvol voor 
de Engelse troepenmacht, maar niet voor de 
soldaat die tijdens de eerste dag van de invasie 
in de duinen sneuvelde.
De op het skelet gevonden knopen werden in 
het veld al door de heer Cor Prins (Archeozorg) 
geïdentificeerd als uniformknopen van de 
Coldstream Guards – een regiment dat nog 
steeds actief is. Het ging dus om een Engelse 
soldaat – een conclusie die werd ondersteund 
door de restanten van twee musketgeweren, 
de bij het Engelse leger zeer geliefde Brown 
Bess. Onderzoek van de omgeving leverde 
naast resten textiel van het uniform en wal-
noothout van de musketkolven ook veel 
metaalvondsten op, sporen van de strijd die 
over het hele voormalige oefenterrein ver-
spreid lagen. Hierbij ging het om musket-
kogels, maar ook om scherven van granaten 
en mortierbommen en een complete kanons-
kogel. De conclusie was duidelijk: het Botgat 
bij Groote Keeten maakte deel uit van een 
groot slagveld, waarvan de begrenzing tot op 
heden nog niet is bepaald.
Tijdens archiefonderzoek kon de identiteit 
van ‘de Botgatman’ tot op een aantal namen 
nauwkeurig worden bepaald, waarvan 
Nathaniël Haines en Thomas Taylor de meest 
waarschijnlijke waren. 
Gedurende het onderzoek werd de vondst niet 
openbaar gemaakt om het natuurgebied (en 
met name de kwetsbare tapuitenpopulatie) 

tijdens het broedseizoen niet onnodig te 
verstoren. 
In november was de tijd echter rijp voor een 
feestelijke onthulling van de onderzoeks-
resultaten in de Helderse Vallei te Den Helder. 
De provincie had een prachtige reconstructie 
van de soldaat laten maken die het hoogte-
punt van de expositie vormde en die zeer 
waarschijnlijk een plek zal krijgen in het 
nieuw te bouwen depot te Castricum.
Het verhaal van de soldaat is nog niet afgelopen. 
De Coldstream Guards zullen proberen hem 
een passende militaire begrafenis te geven. 
Want ondanks het feit dat hij 213 jaar geleden 
sneuvelde, is hij nog steeds hun gevallen 
kameraad.

And now I'm standing on the grave of a soldier 
that died in 1799
And the day he died it was a birthday
And I noticed it was mine.
And my head didn't know just who I was
And I went spinning back in time.

Cathedral (Graham Nash), Crosby, Stills & 
Nash 1977 

Hollandia archeologen, Esther Poulus

De door de provincie mogelijk gemaakte reconstructie.
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VARIA
Een verdwenen stadspoort  
komt boven water
In maart 2009 werd voor herstel van de kade-
muren gebaggerd langs de oever van de Bier-
kade in Alkmaar. Er lag op de kanaalbodem 
vlak voor de kade een massa puin, die het 
inbrengen van de benodigde damwanden 
hinderde. Het merendeel van dit puin bleek 
20ste-eeuws, maar ter hoogte van Bierkade 17 
werden onverwacht ook fragmenten van oude 
orna menten en beeldhouwwerk gesignaleerd. 
Dit puin werd tijdelijk ergens apart gestort, 
zodat de hele berg kon worden doorzocht. Er 
werden tientallen natuurstenen 
bouwfragmenten uitgehaald, die nu zijn 
ondergebracht in het Archeologisch Centrum. 
De hamvraag, namelijk waar de gevonden 
fragmenten vandaan kwamen, en hoe ze in 
het kanaal waren beland, kon pas na uit-
gebreid onderzoek beantwoord worden. 
De fragmenten zijn afkomstig van ver-
schillende gebouwen. Zo zijn er brokken 
herkenbaar van een natuurstenen bekleding 
van twee 18de-eeuwse gevels en een paar 
stukken van een zandstenen stoepbankje. 
Toch bleek het merendeel bij elkaar te horen! 
Bij de vondsten zaten zeven enorme lichtgele 
zandsteenblokken, onmiskenbaar de onder-
delen van een poortdoorgang. Enkele stukken 
beeldhouwwerk zijn herkenbaar als fragmen-
ten van een stadswapen, zoals vaak boven een 
poortdoorgang werd geplaatst: de Alkmaarse 
toren geflankeerd door twee klimmende 
leeuwen. Het gevonden materiaal is gemaakt 
van kalkzandsteen en afgewerkt met een 

Berging en uitzoeken van de 
puinbergen, maart 2009.
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dunne stuclaag. De vettige donkergrijze 
buitenkant is mogelijk aanslag van de 
kanaalbodem. 
Kennelijk heeft men het puin van een 
afgebroken stadspoort gestort op deze 
merkwaardige plek. Wat was daarvan de 
reden? Deze vraag leidde tot een zoektocht in 
de beeldbank van het Regionaal Archief 
Alkmaar naar oude afbeeldingen van onze 
verdwenen poorten. De Alkmaarse poort-
gebouwen zijn in de 19de eeuw allemaal 
afgebroken, omdat ze de toegang naar de 
binnenstad hinderden of omdat ze in de weg 
stonden bij de aanleg van het Noordhollands 
kanaal. 
Uit de beeldbank van het Archief blijkt dat er 
twee poorten waren die boven de doorgang 
een vergelijkbare beeldengroep hadden:  
de Boompoort uit 1581, vernieuwd in 1816 en 
afgebroken in 1866, en de Schermerpoort uit 
1661, die is afgebroken in 1854 (Ten Berge et al. 
2004). 
Bij de bouwfragmenten bevinden zich ook 
delen van jaartalstenen, voorzien van een 
fraaigesneden omlijsting, ook wel cartouche 
genoemd. Op de oude prenten zijn deze car-
touches overigens nergens te zien, misschien 
omdat ze aan de stadszijde van de poort zaten. 
Maar juist die cartouches leiden ons naar de 
oplossing. Zo zijn er stukken van twee car-
touches met rolornamenten in de hoeken en 
een opschrift. De eerste toont de bovenpunten 
van de letters AN en O (van ANNO). De tweede 
is een cartouche met de bovenkant van het 
getal 61. Een andere jaartalsteen, met krullen 
in de hoeken, toont de onderhelft van een 
cartouche met het jaartal 1661. Het puin is 
dus ongetwijfeld van de Schermerpoort.De kop van de linkerleeuw.

Jaartalstenen uit 1661.
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Het in 2009 geborgen stadswapen is zeer 
incompleet: van de twee leeuwen zijn slechts 
één achterlijf, één achterpoot, één achter klauw, 
twee voorklauwen, een stuk van vermoedelijk 
de manen en één prachtige kop over. Het 
wapen met de stadstoren, mooi gedetailleerd 
uitgevoerd, was het middelpunt. 
Op de overgeleverde afbeeldingen van de 
Schermerpoort door C. Pronk (1727), L. Schenk 
(1735), A. Rademaker (circa 1735), J.A. Crescent 
(1789), H. Tavenier (1797) en O. Rondhout 
(1809) zijn de details steeds slordig getekend, 
want de leeuwen staan schuin of stijf rechtop 
of hangen voorover naar het stadswapen, en 
het wapen is nergens hetzelfde. In de recon-
structie zijn de beide tekeningen van Cornelis 
Pronk nagevolgd, die als enige een soort 
S-vormige ornamenten tussen de leeuwen en 
het wapenschild weergeeft. De bovenste aan-
zet van die krul is namelijk ook als bouw-
fragment gevonden. Uit de recon structie 
blijkt dat de beeldengroep maar liefst 2,90 m 
breed en 1,70 m hoog zal zijn geweest.
Bij het puin zitten ook talrijke verbrokkelde 
natuurstenen bouwonderdelen, waaronder 
die van minstens twee verschillende horizon-
tale lijsten. De ene natuursteenlijst was 18 cm 
hoog met een halfrond profiel en de andere 
was 12 cm hoog met een halfronde ‘staf’ op 
een hol profiel (‘ojief’). Bij de lijsten horen ook 
verscheidene hoekstukken ten behoeve van 
muurvlakken die naar voren springen. Dit 
lijstwerk is waarschijnlijk afkomstig van de 
bovenbouw van de poort, met verspringingen 
voor de vierkante pilasters aan weerszijden 
van de poortdoorgang. Een groot brok natuur-
steen met een zware krulvorm kan de linker-
voluut aan de gevel van de poort zijn geweest. 

Tekening van 
de Schermer-

poort door 
Cornelis Pronk, 

1727. 

Reconstructie 
van de 

beeldengroep 
van het 

stadswapen.
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Misschien heeft men ook slooponderdelen van 
het huis naast de poort bewaard. Er is namelijk 
ook een halfronde geveltop in brokken aan-
wezig, ooit ongeveer 1,1 m breed, die lijkt op 
de renaissance-gevelbekroning van het buur-
pand op de oude tekeningen. Het is iets rijker 
versierd, met voluten in het binnenvlak. 
Bijzonder is nog een stuk van een zware drem-
pel van blauwe hardsteen met ingesleten 
sporen van de middensluiting van een dubbel 
hekwerk – het Schermerhek?
Archivaris Harry de Raad ging op zoek in het 
stadsarchief naar de periode 1816-1919 en vond 
stukken over de afbraak van de Schermerpoort 
in 1854. In het sloopbestek staat precies 
beschreven wat er met het afbraakmateriaal 
moest gebeuren. Dit moest goed worden 
schoongemaakt en zou deels gebruikt worden 
in de nieuwbouw van het nieuwe wachthuis 
voor de accijnzen. Dit pand staat er overigens 
nog steeds en is pas gerestaureerd. Van de rest 
van het materiaal moest een deel naar de 
Stadstimmerwerf worden gebracht. Het ging 
om de beide houten poortdeuren, de stenen 
wapens boven de poor ten en de ijzeren 
leuningen. Het mate riaal dat daarna nog 
overbleef, was voor de aannemer. 
De resten van de Schermerpoort zijn dus 
blijkbaar lange tijd bewaard gebleven op de 
Stadstimmerwerf. In 1924 werd de Bierkade 
omgebouwd tot een doorgaande weg. De 
straat werd enkele meters verbreed en van 
nieuwe kaden voorzien. Bruggen werden 
verplaatst, net als de Accijnstoren (!). En 
kennelijk vond men dat het beeldhouwwerk 
toen wel lang genoeg op de Stadstimmerwerf 
had gelegen, want de oude resten van de 
Schermerpoort zijn in stukken geslagen en 

gestort als versteviging van de oever. 
Inmiddels voeren er namelijk schepen met 
schroefaandrijving en krachtige diesel-
motoren in het kanaal en de versteviging was 
nodig om onderspoeling van de nieuwe kade 
te voorkomen. 
Wie weet wat er nog meer op de bodem van 
het kanaal ligt, verscholen tussen massa’s 
ander puin...

Gemeente Alkmaar, afdeling monumentenzorg en 
archeologie, Peter Bitter

Water uit de kelder 
Op verschillende Amsterdamse locaties zijn 
na melding van bewoners, uitvoerders of 
bouwinspecteurs noodonderzoeken uit-
gevoerd om waterkelders te documenteren, 
die vanwege kelderaanleg of funderingsherstel 
zouden worden verwijderd. Dergelijke 
gemetselde en gesloten bakken werden in het 
souterrain of de binnenplaats ingegraven en 
waren bestemd voor de opvang van regen-
water voor consumptie.
De keuken van Leidsegracht 80 bleek bovenop 
de gewelven van een waterkelder te liggen, die 
uit vier compartimenten (elk 1,4 m breed, 
4,7 m lang, tot aan de gewelfaanzet 1,6 m 
hoog) van roodbruine baksteen (23,5 x 11 x 
4 cm) bestond. De binnenzijde was bekleed 
met geglazuurde plavuizen van 21 x 21 x 2 cm. 
Met een inhoud van minimaal 42.000 liter is 
dit de op een na grootste waterkelder die de 
afgelopen 40 jaar in Amsterdam archeologisch 
is gedocumenteerd. Door middel van zes gaten 
die in de keldervloer geboord zijn voor de 
nieuwe fundering, kon worden waargenomen 

dat de vloer 53 cm dik was, uit 10 steenlagen 
bestond en was aan gelegd op een plankenvloer 
van 4 cm dik hout, die werd ondersteund door 
balken van 22 cm dikte.
Ter hoogte van de Leidsegracht 39 is in het 
achterhuis tegen de achtergevel een water-
kelder gedocumenteerd van 1,4 x 2,2 m en met 
een totale hoogte van 1,85 m. Deze water-
kelder met iets meer dan 5.000 liter inhoud 
behoort tot de grotere exemplaren die norma-
liter bij woonhuizen worden gevonden. 
Een Inventariserend Veldonderzoek in juni-
juli op het binnenterrein achter de 17de-
eeuwse wevershuizen Noorderstraat 2-42 
leverde een 18de-eeuwse beerput, drie water-
putten en twee waterkelders op, die verder 
vondstloos waren. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 
Archeologie, Jerzy Gawronski

Een prachtbord uit De Buurt 
Bij het werken in zijn tuin in De Buurt, een 
lintdorp ten oosten van Venhuizen in West-
Friesland, werd door de bewoner een hoeveel-
heid keramiek en tabakspijpen gevonden. 
Bij het uitzoeken van de scherven bleek een 
groot bord van roodbakkend aardewerk 
nagenoeg compleet te zijn. Het is een bord van 
zogenaamd ‘Noord-Hollands slibaardewerk’, 
met daarop in slibversiering een vrouw met 
twee kinderen in haar armen en twee 
kinderen aan haar rokken. Zij is niet zomaar 
een moeder met kroost, maar een afbeelding 
van Caritas, een van de zeven deugden en het 
christelijk symbool van onbaatzuchtige liefde 
en barmhartigheid. In de huwelijkssymboliek 
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was dit een belangrijk symbool, zeker in zee-
varende gemeenschappen waar de echtgenoot 
soms langere tijd van huis was en de vrouw in 
haar eentje het gezin draaiend moest houden.
Het bord heeft een brede rand met een 
versiering van tien panelen met draperie en 
krulwerk. Aan beide zijden van het centrale 
tafereel zijn stilistische planten en bloemen 
aangebracht. De rok en de grond onder de 
voeten van Caritas zijn groen geaccentueerd. 

Het aangebrachte slib is in sgrafitto-techniek 
uitgekrast om de voorstelling te benadrukken. 
Op het bord staat het jaartal  16-11 aan weers-
zijden van het hoofd van de vrouw. Het bord is 
aan de bovenkant geglazuurd met helder 
loodglazuur en staat op drie gladde lobvoeten, 
heeft een diameter van 39 cm en een hoogte 
van 8,5 cm. Het past geheel in de Westfriese 
beeldtraditie, die weer grotendeels aansluit 
bij de Noord-Hollandse decors uit deze tijd. 

Alhoewel het bord gebroken is teruggevonden, 
vertoont het geen slijtage. Het was ver moede-
lijk een sierobject. 
Het bord is een topstuk en zou mogelijk in 
Hoorn of Enkhuizen kunnen zijn vervaardigd.

Archeologie West-Friesland, Michiel Bartels 
Restauratie: Nan van der Meer, Zwolle

Het aangebrachte  slib  is met  
sgrafitto-techniek  uitgekrast 

om de voorstelling te accentueren.

De scherven van het 
sierbord voor de 

restauratie.
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Een raadselachtig scherf uit de 
abdij van Egmond
Nogmaals: het ‘mysterie’ van de Griekse 
scherf uit de abdij van Egmond.
Sinds de publicatie over de ‘raadselachtige 
scherf’ uit de abdij van Egmond in de Archeo-
logische Kroniek van 2009 (Bosman en 
Roefstra 2009), hield deze vondst de 
gemoederen bezig. De apotheose kwam toen 
een grote groep specialisten uit binnen- en 
buitenland samenkwam in het Archeologisch 
Centrum van de Universiteit van Amsterdam 
om te dis cussiëren over deze scherf uit Egmond.
Op basis van een macro- en een microscopi-
sche analyse, met behulp van een analoge en 

een digitale microscoop, concludeerde Ireen 
Kowalleck van het Institut für Klassische 
Archäologie van de Universiteit van Wenen 
dat de insluitsels in de klei en de manier 
waarop deze Egmondse scherf gemaakt is 
sterke overeenkomsten vertonen met een 
scherf uit de referentiecollectie, aangeduid als 
Atheens 1 (Attisch fabricaat type AT2), uit de 
4de eeuw voor Chr. De monsters werden 
geana lyseerd met behulp van (uit)ver gro tingen 
van 200x en 32 x.
Dit bevestigt onze aanname dat de Egmondse 
scherf niet alleen van Griekse herkomst, maar 
zelfs Attisch is. Het is gebleken dat het opper-
vlak van de scherf, dat is bedekt met een 

glanzende deklaag of engobe, mat is geworden 
vele jaren na de productie ervan. De fijne 
ribbels in het oppervlak van deze scherf zijn 
het resultaat van het aanbrengen van de 
zwarte deklaag met een borstel.
Het monster dat zeer grote gelijkenis vertoont 
met de Egmondse scherf heeft het nummer 
EPHHE329 ART 73009.1 KrPP uit de ver-
gelijkings collectie van de Universiteit van 
Wenen. Dit monster is afkomstig van een 
zogenaamde Panatheneïsche prijsamfoor, die 
ontdekt is in Ephese (Turkije).
De identificatie van de scherf als Attisch 
aardewerk werd na nader onderzoek aan de 
Universiteit van Wenen eveneens bevestigd 

Ireen Kowalleck (Institut für Klassische Archäologie van de 
Universiteit van Wenen) bekijkt de scherven.
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door Maria Traplichler, specialist in fijn 
aarde werk, afkomstig uit Zuid Italië (Facem 
project) en Roman Sauer, geoloog en specialist 
in het herkennen van baksels. Er werd 
immers nog rekening gehouden met een 
mogelijke herkomst uit één van de Griekse 
koloniën in Italië. Die optie is nu definitief 
vervallen.
Daarmee is de Egmondse scherf de eerste 
Griekse scherf (Attisch type A2), die is gevonden 
in Nederland! Over de manier waarop deze 
scherf in de nederzetting beland is: in de 
Romeinse Tijd of op een later moment, daar 
kunnen we alleen maar over filosoferen. Had 
een Fries in Romeinse dienst of een middel-

eeuwse monnik deze scherf van een prijs-
amfoor als amulet op zak? Dat zullen we wel 
nooit te weten komen. 

Jean Roefstra, Provinciaal depot voor archeologie  
Noord-Holland, Wormer
Arjen V.A.J. Bosman, adviesbureau The Missing Link, 
Woerden (ten tijde van het onderzoek; tegenwoordig 
adviesbureau Military Legacy, Dordrecht)  
Naast de in de tekst genoemde specialisten tevens met 
dank aan: 
Colette Beestman (AAC), Ireen Kowalleck (Universiteit 
van Wenen), Rick Maliepaard (AAC), Kees Neeft (UvA), 
Winfred van der Put (AAC), Vladimir V. Stissi (AAC) en 
Maarten de Weerd (UvA).

De overeenkomst tussen de scherf uit Egmond (links) en  
de scherf uit Ephese (rechts) 200x uitvergroot.
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Een duinvondst
In augustus 2009 zijn tijdens graafwerkzaam-
heden in het duingebied van Egmond-Binnen 

diverse bijzondere vondsten gedaan. Een 
van deze vondsten is een 17de/18de-eeuwse 

zil veren zegelstempel. Op het stempel-
vlak staat een helm met daar boven 
2 pompoenen (?) tussen de initialen I B, 
daaronder een in vieren gedeeld 
wapen  schild met rechtsboven 3 vogels, 
linksboven 12 parels, rechts onder 
3 Franse lelies en linksonder een rijks-
appel. Het handgreepje bestaat uit 
2 samen gevlochten vissen. De eigenaar 

van deze stempel is nog niet bekend.

Kees Zwaan 

Roze make-up uit een Romeinse 
militaire basis 
Tijdens het onderzoek, in het kader van het 
door NWO gefinancierde Odyssee-programma, 
naar het Vroeg-Romeinse fort Velsen 2, zijn 
enkele bodem- en wandscherven van een grijs 
ruwwandig potje ontdekt. Helaas is het type 
niet verder te bepalen. De vondst is tijdens het 
onderzoek in 1964 gedaan in werkput E, vak 
B-16-c (vondstnr. 1700; Bosman 1997 en 
Bosman in druk). Hier lag destijds de hoofd-
geul van het Oer-IJ, de rivier waaraan de 
Romeinen hun forten en havens bij Velsen 
bouwden. Op de bewuste scherven komt aan de 
binnenzijde een roze aanslag voor. Omdat deze 
kleur niet voorkomt als bodemaanslag bij de 
rest van het vondstmateriaal, is onderzocht of 
de aanslag mogelijk een restant van verf is. Dat 
de kleur bewaard is gebleven, komt door dat de 
vindplaats al in de Romeinse Tijd onder water 
afgedekt is geraakt en tot aan de opgraving in 
situ onder grondwaterniveau heeft gelegen. 
Met medewerking van de provincie Noord-
Holland konden de scherven worden onder-
zocht in het laboratorium van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed te Amsterdam. 
De bodemscherf is onderzocht met behulp van 
röntgenfluorescentie spectrometrie (XRF): een 
chemische analysetechniek waarmee, zonder 
een monster te nemen, kan worden bepaald 
uit welke chemische elementen een object 
bestaat. Deze analyse toonde aan dat in de 
roze vlek in ieder geval lood en ijzer aanwezig 
zijn. Het meestgebruikte rode pigment voor 
verf in de Romeinse Tijd was rode oker, een 
aardpigment bestaande uit ijzeroxide 
(hematiet) of door ijzeroxide roodgekleurde 
klei. De aanwezigheid van lood zou kunnen 

De zilveren zegelstempel:   
hoogte: 29mm,  
diameter stempelvlak: 18mm
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duiden op het witte pigment loodwit. Dat 
loodwit in de Romeinse Tijd bekend was, 
blijkt uit het feit dat zowel Vitruvius als 
Plinius Maior al beschreven hoe het gemaakt 
werd. Het proces is relatief eenvoudig; in een 
pot werden takjes met azijn overgoten, 
waarna er stukken lood op werden gelegd. Het 
lood reageerde met de azijndamp, waardoor 
een wit poeder ontstond. Het gebruik van 
deze kleurstof is niet overal even duidelijk. Zo 
is loodwit in Romeinse muurschilderingen 
zeer zelden aangetoond.
Om vast te stellen of het roze laagje daad-

werkelijk bestaat uit een mengsel van loodwit 
en een rood aardpigment, is het laagje 
vervolgens bemonsterd om het microscopisch 
en met de elektronenmicroscoop (SEM-EDX) te 
onderzoeken. Hierbij bleek het roze laagje 
naast een loodhoudend materiaal hoofd-
zakelijk uit aluminiumsilicaten (oftewel 
kleimineralen) te bestaan. 
Er bleef echter twijfel over het ontstaan van de 
roze kleur. De tot dusver gevonden compo nen-
ten geven in combinatie deze kleur immers 
niet. Om die reden is een laatste monster 
geëxtraheerd en geanalyseerd met hogedruk 

vloeistof-chromatografie (HPLC). Hiermee zijn 
de stoffen purpurine aangetoond. 
De chemische verbinding purpurine, lawson 
en indigotine is een component van meekrap. 
Er zijn meerdere soorten meekrap; de afwezig-
heid van alizarine wijst op de wilde meekrap 
(Rubia Peregrina L.). Deze plant werd in de 
Romeinse Tijd veel gebruikt om textiel te 
verven. Lawson is hoofdcomponent van henna 
(Lawsonia inermis L.). Indigotine is afkom stig 
uit de planten wede (Isatis tinctoria L.) en indigo 
(Indigofera tinctoria L.) en wijst dus op de 
aanwezigheid van een blauwe kleurstof. 

Ruwwandige bodemscherf met roze kleurstof uit Velsen 2, 
links een overzicht en rechts een detail
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Vitruvius beschrijft (De architectura, VII, 14) 
zowel meekrap als indigo bij zijn verhande-
ling over de pigmenten voor de schilderkunst. 
Plinius Maior schrijft ook over deze plant-
aardige kleurstoffen, maar dan over hun 
gebruik bij het verven van textiel en in de 
context van cosmetisch gebruik (Nat. Hist. XII, 51). 
Plinius schrijft dat zowel de natuurlijke als 
gecultiveerde meekrap werd gebruikt (Nat. 
Hist. XIX, 17). Volgens Vitruvius werd wede 
gebruikt als indigo uit India niet beschikbaar 
was. 
Opvallend is dat deze combinatie van 
kleurstoffen op aluminiumsilicaat eerder is 
gevonden in roze poeders uit een Romeinse 
glazen vogel uit Vechten en uit twee glazen 
vogels uit Lyon. Deze poeders waren, gezien 
de glazen flesjes in de vorm van vogels, zeer 
waarschijnlijk bedoeld als make-up. Het is 
dus mogelijk dat het roze laagje op de veel 
minder elegante scherven uit Velsen ook een 
restant van make-up is.
Dat we make-up vinden in een militaire basis 
als Velsen 2 is op het eerste gezicht merk waar-
dig. Er zijn echter objecten in Velsen 2 gevonden 
die wijzen op de aanwezigheid van vrouwen 
in of bij het kamp. Zo is bijvoorbeeld in 1997 
een mantelspeld gevonden, die typerend is 
voor vrouwendracht uit het noordelijke Alpen-
gebied. Deze vondst geeft naast een indicatie 
voor vrouwelijke aanwezigheid ook een 
mogelijk herkomstgebied van de bewoners 
van Velsen 2 aan. Duidelijk is ook dat er 
vanuit het gehele mediterrane gebied 
goederen naar Velsen zijn getransporteerd. 
Het aanvoeren van wat make-up als bijlading 
tussen de amforen, terra sigillata, glas en 
dergelijke zal geen uitzondering zijn geweest, 

zeker om het leven van de vrouwen in deze 
uithoek van het rijk aangenaam te houden. 

Arjen V.A.J. Bosman, adviesbureau The Missing Link, 
Woerden (ten tijde van het onderzoek; tegenwoordig: 
Military Legacy, Dordrecht)
Met dank aan: 
Luc Megens en Art Ness Proaño Gaibor, beiden 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, sector kennis 
roerend erfgoed

Over het nut van walvisbotten
In de vorige Kroniek is beschreven hoe in 
Oostzaan bij werkzaamheden aan het riool in 
de Jacob Corneliszstraat ter hoogte van num-
mer 8 en 9 een groot aantal walvisbotten werd 

gevonden. Deze zijn naar het gemeen telijk 
depot van Zaanstad gebracht en zullen in de 
toekomst verhuizen naar het provinciaal 
depot in Castricum.
In het gemeentelijk archeologisch depot van 
Zaanstad liggen nog verschillende andere 
walvisbotten. Deze zijn afkomstig van 
respectievelijk uit een weilandje in het 
Westzijderveld waar een traankokerij heeft 
gestaan, uit de Vaart (een brede sloot ten 
westen van Zaandam), uit de Gouw, (een 
brede sloot ten oosten van Zaandam), van de 
Hogendijk in Zaandam en van achter de 
Dorpsstraat bij Jisp, tegen het Weiver aan. 
Alle walvisbotten die in het depot liggen zijn 
op 25 januari gedetermineerd door Erwin 
Kompanje, honorair medewerker van het 

De walvisbotten 
zijn geconserveerd 
met in water 
verdunde houtlijm. 
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Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Het 
ging om 33 botten of botfragmenten. 
Hieronder zijn de resultaten in een tabel 
weergegeven:
Onderkaak 11
Staartwervel 10
Spaakbeen 3
Opperarmbeen 2
Epifyse 2
Ellepijp 2
Kaak 1
Chevronbot 1
Schouderblad 1

De meeste botten waren afkomstig van de 
Groenlandse walvis (Balaena mysticetus).  
Eén staartwervel was echter van een potvis. 
(Physeter macrocephalus). Deze laatste is in 

1998/1999 gevonden tijdens de opgraving van 
de scheepswerven aan de Hogendijk. Zeker 13 
botten zijn van jonge Groenlandse walvissen. 
Daarnaast zijn tijdens de opgraving aan de 
Hogendijk ook nog verschillende baleinen 
gevonden en twee stoppen voor op een kruik 
of fles, gemaakt van penisbeenderen van twee 
walrussen (Odobenus rosmarus).
Een walvis heeft 12 borstwervels, 20 tot 25 
staartwervels en 1 halswervel. Onder de 
staartwervel zit een V-vormig bot, het 
chevronbot. Bij jonge walvissen (tot 20 jaar) 
zijn de wervel en de plaat erboven (epifyse) nog 
niet met elkaar vergroeid. Het grote aantal 
staart wervels kan verklaard worden uit het 
feit dat een walvis eenvoudigweg veel 
staartwervels heeft. Dat er zoveel onderkaken 
zijn kan niet op eenzelfde manier worden 

verklaard. Een walvis heeft maar één 
onderkaak, bestaande uit twee botten, en één 
bovenkaak, bestaande uit twee botten. De 
kaakbeenderen zijn dus ook speciaal door de 
walvisvaarders meegenomen, omdat ze veel 
olie bevatten. Bekend is dat walviskaken (en 
ook de veel kleinere staart wervels) fijne olie 
bevatten (knokenolie). In de Zaanstreek 
boorde men in deze botten gaten, waarna ze 
op een vat werden gezet. De knoken olie droop 
in de loop van weken langzaam in het vat en 
kon verkocht worden als smeer middel voor 
fijne mecha nische apparaten, zoals klokken, 
microscopen en telescopen. Het was een 
tamelijk kostbare oliesoort. 
Het grote aantal botten van de Groenlandse 
walvis en het bijzonder lage aantal potvis-
botten is het gevolg van de zwemsnelheid van 
de dieren. Groenlandse walvissen waren traag 
ronddobberende massa’s vet, potvissen 
daarentegen waren redelijk snelle zwemmers. 
De jachtsloepen van een 17de- of 18de-eeuwse 
Hollandse walvisvaarder konden niet genoeg 
snelheid maken om een potvis te achtervolgen 
en te harpoeneren. Bij de Groenlandse walvis 
kon dit wel. De door de Zaanse walvisvaarders 
gevangen potvis zal dus, letterlijk, een toe-
vals treffer zijn geweest. Dat de walvisvaarders 
ook op andere dieren dan walvissen of vin-
vissen joegen, blijkt uit de aanwezigheid van 
de stoppen van de penisbeenderen van twee 
walrussen. Het verkrijgen van penis-
beenderen zal niet de reden van de jacht zijn 
geweest, dat waren waarschijnlijk de ivoren 
slagtanden.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland
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Vondstenmiddag in Haarlem
Naar aanleiding van geruchten dat enkele 
amateurs met behulp van magneten vele 
vondsten uit het Spaarne zouden hebben 
gevist, werd door Detector Magazine een 
oproep geplaatst om deze vondsten te laten 
registreren. Het merendeel van de vinders 
gaf hieraan gehoor. Zaterdag 9 juni werd 
in het provinciaal depot een middag 
georgani seerd waar vele tientallen 
vondsten op tafel verschenen. Het vondst-
materiaal dateerde vanaf de 15de tot de 

19de eeuw en varieerde van spijkers tot  
een (15de-eeuws) zwaard. Een van de 
opmerkelijkste vondsten was een tang  
voor het maken van textielloden met het 
wapen van de stad Haarlem. Voor zowel de 
vinders als de initiatiefnemers was het een 
geslaagde middag. Afgebeeld is een keuze 
uit het vele materiaal.

Provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland, 
Wormer, Martin Veen

Ketel van koperlegering  
met ijzeren rand, 
 16de-17de eeuw.

IJzeren mes met heft van 
koperlegering, versierd 

met renaissancemotieven 
en leeuwenkop op top,  

eind 16de eeuw.
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< Mes van ijzer met een heft 
van een koperlegering, versierd 

met een mannenfiguur met  
een 16de-eeuws hoofddeksel en  
een rozenkrans, 16de eeuw.

Mes van ijzer met 
een heft van een 

koperlegering, 
versierd met een 

mannenkop en een 
vogel en gotische 

letters, 15de- 
16de eeuw.
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Twee kloot- of nierdolken, 15de eeuw

Zwaard met houten gevest, 15de eeuw

IJzeren tang om textielloodjes mee te maken, 17de eeuw.
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Bijl voor houtbewerking, 
16de eeuw.

Deel van een hellebaard,  
15de eeuw.

IJzeren kogelhangslot, 
 16de eeuw.

Katrol van hout en ijzer, 
 19de eeuw.
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Een kerkschat, maar dan anders
In het werkgebied van Naerdincklant – 
Archeologie Gooi en Vechtstreek – zijn in de 
loop van de tijd de nodige schatvondsten 
gedaan. Deze zijn echter nooit systematisch 
in kaart gebracht. In de afgelopen jaar-
verslagen waren de bijdragen als volgt:
•   2005 Loosdrecht, schatvondst van kasteel 

Sypesteyn uit 1903 (plus algemene 
informatie over schatvondsten).

•   2006 Loosdrecht, schatvondst bij boerderij 
(pot met gouden munten) in 1941.

•   2007 Muiderberg, schatvondst die werd 
gedaan met behulp van een metaaldetector 
in 2001.

•   2008 Loenen aan de Vecht, grote zilver-
schat gevonden in 1961.

•   2008 Hilversum, schatvondst die werd 
gedaan met behulp van een metaaldetector 
in 2000.

•   2009 Loosdrecht, schatvondst die werd 
gedaan met behulp van een metaaldetector 
in 2004.

•   2010 Eemnes, schatvondst uit de Her-
vormde Nicolaaskerk van Eemnes-Buiten, 
die tijdens renovatiewerken in 1966 uit het 
kerkzand tevoorschijn kwam.

Naast de spannende ervaring van het vinden 
van veelal fraaie zilveren en gouden munten 
in de grond, maakt vooral het verhaal erachter 
schatvondsten fascinerend! Dit keer gaan we 
naar Nederhorst den Berg, waar in 2007 een 
zogeheten accumulatieschat werd gevonden. 
Eigenlijk eenzelfde soort schatvondst als in 
Eemnes (zie boven); het is namelijk een schat 
die dus niet met opzet is begraven, maar in de 
loop van de tijd toevallig is ontstaan op een 
plek.

De Willibrordkerk te Nederhorst den Berg 
(NH) is de oudste kerk van de regio Gooi en 
Vechtstreek en is gelegen op een natuurlijke 
hoogte in het landschap nabij de rivier de 
Vecht. De kerk heeft een 12de-eeuwse tuf-
stenen opbouw en kent waarschijnlijk een of 
meer voorgangers. In juni 2007 werd hier van-
wege herinrichtingswerkzaamheden zand 
vanonder de eeuwenoude kerkvloer weg-
gegraven, waarbij de nodige archeologische 
vondsten aan het licht kwamen. Voor de 
aanleg van vloerverwarming werd de vloer 
van het middenschip en de noordbeuk in zijn 
geheel verwijderd. Hierbij werd de uit 1939 
daterende houten bovenvloer met de daarop-
staande banken verwijderd, gevolgd door de 
oude natuurstenen ondervloer. Een deels flink 
beschadigde zerkenvloer kwam tevoorschijn, 
met direct daaronder een volledig gemengde 
zandlaag – een gevolg van de vele graaf activi-
teiten in de afgelopen eeuwen. In overleg werd 
besloten het verwijderde zand door een groep 
vrijwilligers te laten zeven. Circa veertig vrij-
willigers hebben aan dit unieke onderzoeks-
project meegewerkt. Eerst ter plaatse, buiten 
de Willibrordkerk, en enkele maanden later – 
na het afvoeren van het uitgezeefde materiaal 
in plastic zakken – op een externe locatie bij 
de Prutpoldermolen te Nederhorst den Berg. 
Het was een enorme inspanning, maar niet 
zonder resultaat. De belangrijkste consta-
tering is dat het kerkzand, ondanks de com-
pleet verstoorde context, toch belangrijke, 
informatie heeft opgeleverd, die anders 
verloren zou zijn gegaan. Niet zelden wordt in 
dit soort contexten op een munt- of munt-
variant gestuit die nog niet eerder bekend 
was. Tijdens het onderzoek kwamen ook 

diverse vondstcategorieën naar boven, 
waaronder steen, leisteen, bot materiaal, 
ijzeren nagels, munten, knopen, zilveren 
naalden, glas, aardewerk en pijpen koppen. 
Het totaal oppervlak aan verwijderde 
kerkvloer bedraagt 120 m2, de diepte van de 
verwijderde grond bedroeg circa 40-50 cm en 
de totale hoeveelheid zand bedroeg ongeveer 
40 m3.
Bijzonder interessant zijn de vele munten die 
gevonden zijn. De oudste munten zijn 
aangemeld bij het Geldmuseum te Utrecht en 
gedetermineerd. Door de droge ligging in het 
zand zijn de munten doorgaans van goede 
kwaliteit. Het zijn bijna allemaal kleine 
denominaties (kleinste eenheden), in de loop 
der eeuwen verloren bij het collecteren en 
verdwenen tussen de kieren van de (houten) 
vloer. In totaal zijn er maar liefst 226 munten 
gevonden.

Hierbij het totale overzicht van alle gevonden 
munten:
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1900-2007
5 cent 2005
1 cent 2004
20 cent 2002
10 cent 2002
10 cent 2002
2 cent 2002
20 cent 2001
1 cent 2001
2 Euro 2000
2 Euro 2000
1 Gulden 2000
20 cent 2000
10 cent 2000
5 cent 2000
2 cent 2000
1 cent 2000
50 cent 1999
10 cent 1999
10 cent 1999
2 cent 1999
25 cent 1995
1 Gulden 1993
1 Gulden 1992
10 cent 1992
5 cent 1983
1 Gulden 1980
1 Gulden 1980
1 Gulden 1980
25 cent 1980
25 cent 1980
10 cent 1980
5 cent 1980
10 cent 1980
1 Gulden 1978
1 Gulden 1977
25 cent 1977
10 cent 1977

25 cent 1976
25 cent 1976
25 cent 1976
25 cent 1976
10 cent 1976
25 cent 1975
10 cent 1975
10 cent 1974
5 cent 1974
1 Gulden 1973
25 cent 1973
10 cent 1973
10 cent 1973
10 cent 1973
1 Gulden 1973
1 Gulden 1973
1 Gulden 1972
1 Gulden 1972
1 Gulden 1972
1 Gulden 1972
1 Gulden 1971
5 cent 1971
10 cent 1971
10 cent 1971
2,5 Gulden 1970
10 cent 1970
10 cent 1970
2,5 Gulden 1969
25 cent 1969
10 cent 1969
10 cent 1969
25 cent 1968
25 cent 1968
10 cent 1968
1 Gulden 1967
1 Gulden 1967
10 cent 1966
10 cent 1966

10 cent 1965
25 cent 1964
10 cent 1963
10 cent 1963
10 cent 1963
25 cent 1960
10 cent 1960
5 cent 1960
10 cent 1959
10 cent 1959
10 cent 1959
10 cent 1959
10 cent 1958
10 cent 1958
25 cent 1957
10 cent 1956
1 cent 1956
1 cent 1955
1 cent 1954
1 cent 1954
5 cent 1953
1 cent 1953
25 cent 1951
10 cent 1951
1 cent 1951
5 cent 1950
10 cent 1950
10 cent 1950
10 cent 1950
1 cent 1950
10 cent 1948
10 cent 1948
1 cent 1948
1 cent 1948
1 cent 1948
1 cent 1948
1 cent 1948
1 cent 1948

1 cent 1948
1 cent 1944
1 cent 1943
1 cent 1943
1 cent 1943
10 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1942
1 cent 1941
5 cent 1941
1 cent 1941
1 Leeuwen cent 1940
1939 aanleg houten vloer 
bovenop stenen zerkenvloer
1 Leeuwencent 1929
1 Leeuwencent 1928
1 Leeuwencent 1915
1 Leeuwencent 1906
½ Leeuwencent 1901
Totaal munten 135

1800-1900
1 Leeuwencent 1883
½ Leeuwencent 1878
½ Leeuwencent 1878
½ Leeuwencent 18??
10 Cents (zilver) 1863
½ W-cent 1859
½ W-cent 1854
½ W-cent 1854
½ W-cent 1853
½ W-cent 1851
½ W-cent 1841

½ W-cent 1841
½ W-cent 184?
½ W-cent 1832
1 W-cent 1828
½ W-cent 1828
1 W-cent 1827
½ W-cent 1827
1 W-cent 1827
1 W-cent 1827
1 W-cent 1826
½ W-cent 1825
½ W-cent 1823
1 W-cent 1822
½ W-cent 182?
1 W-cent 182?
½ W-cent (zeldzaam!) 1819
1 Pfennig Frankfürt 1819
½ W-cent 18??
½ W-cent 18??
½ W-cent 18??
½ W-cent 18??
1 Belgische munt 18??
½ W-cent 18??
1 W-cent 18??
1 W-cent 18??
1 W-cent 18??
1 W-cent 18??
1 W-cent 18??
Totaal munten 39

(Napoleontische  
Periode ontbreekt)

1700-1800
Duit Stad Utrecht 1792
Duit Stad Utrecht 1790
Duit, ? 1786
Duit, ?  1783
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De oudste munt dateert uit de periode 1300-
1350, de jongste uit 2005. Uitgesplitst per 
periode ziet dat er als volgt uit: 
1900-2007: 135 stuks (59,73%)
1800-1900:  39 stuks (17,26%) 
1700-1800:  25 stuks (11,06%) 
1600-1700:  11 stuks (4,87%)
1500-1600: 10 stuks (4,42%) 
1400-1500:  4 stuks (1,77%) 
1300-1400:  2 stuks (0,89%)

Het is natuurlijk moeilijk hieraan conclusies 
te verbinden, omdat deze cijfers niet gecorri-
geerd zijn voor perioden van armoede (minder 
collectegeld), meer of minder kerkbezoek of 
het ter beschikking hebben van diverse 
denominaties (vroeger minder soorten klein-
geld dan nu). 
Bij een onverstoorde grondsituatie ligt het 
jonge vondstmateriaal bovenin en geldt ‘hoe 
dieper hoe ouder’. Bij het zand van de Willi-
brordkerk ging dit echter niet op en zijn 
oudere (diepere) grondlagen vermengd met de 

grondlagen erboven. Ook bleven munten niet 
zelden honderd jaar in de roulatie. Toch is het 
opmerkelijk dat, ondanks de compleet om-
gewoelde grond, de aantallen vondsten over-
eenkomen met de verwachting; namelijk dat 
naarmate de vondsten ouder zijn, ze in aantal 
afnemen. In een omgewoelde situatie is in de 
bovenste grondlaag immers meer ‘nieuwere’ 
grond aanwezig dan oude. 
Wat verder opvalt in het muntbeeld is dat de 
munten van Utrecht domineren en dat de 
munten uit Holland nagenoeg afwezig zijn. 
Tot slot nog twee bijzonderheden. Uit de 
munt vondsten blijkt dat niet elke kerkganger 
nobele gedachten had bij de collecte; er zitten 
valse munten bij, zoals enkele speelpenningen 
en een valse duit van Reckheim. Ook is het 
vermoeden bevestigd dat zich in archeo-
logisch onderzocht kerkzand verrassingen 
kunnen bevinden. Niet alleen werden enkele 
zeldzame jaren van Utrechtse duitjes gevonden, 
namelijk uit het eerste kwart van de 16de 
eeuw, ook werd gestuit op een nog onbekende 

muntvariant van Frederik van Baden (1496-
1517). Deze munt is na overleg geschonken aan 
het Geldmuseum ten behoeve van de natio-
nale munt- en penningencollectie.

AWN Naerdincklant Archeologie Gooi en Vechtstreek, 
Anton T.E. Cruysheer

Duit Zeeland 1779
Duit Stad Utrecht 1768
Duit Overijssel 1768
Duit Overijssel 1767
Duit West-Friesland 1765
Speelpenning  
Neurenberg 1761-1783
Duit Gelderland 1756
Duit Holland 1742
Duit Stad Utrecht 1722
Duit Holland 17??
Duit Gelderland 17??
Duit Overijssel 17??

Duit, ? 17??
Speelpenning 17??
Duit Stad Utrecht 17??
Duit Holland 17??
Duit, ? 1???
2 Stuiverstuk (zilver) 17??
Duit Stad Utrecht 17??
1 Stuiverstuk (zilver) 17??
Duit, ? 17??
Totaal munten 25

1600-1700
Oord Zuidelijke Ned. 1700
Duit Kleef 1690-1699
Duit Zeeland 1601-1689
Stuiverstuk, ?? (zilver) 167?
Duit Stad Utrecht  1657-1659
Duit Stad Utrecht 1657
Duit Stad Utrecht 1657
Duit Reckheim 1641-1665
Duit Stad Utrecht 1631-1637
Duit Overijssel 1628
Duit, ?, circa 1600
Totaal munten 11

1500-1600
Penning 1558-1561
Dubbele Mijt 1535-1539
Duit Stad Utrecht 1523
Duit Stad Utrecht 1521
Duit Stad Utrecht 1509-1522
Duit Stad Utrecht 1509-1522
Duit Stad Utrecht 1509
Duit Stad Utrecht 1509
Penning 1505-1506
Duit(?) 15??
Totaal munten 10

Middeleeuwse munten

1400-1500
Kwart groot 1496-1517
Kwart groot 1490-1492
Halve wit 1460-1469
Halve wit 1460-1469
Totaal munten 4

1300-1400
Denier Tournois 1312-1350
Penning 1300-1350
Totaal munten 2
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Vondstmeldingen 2011
Ook in 2011 zijn er weer vele vondsten gemeld. 
Daarnaast werd in september een metaal-
vondstenthema-avond gehouden in de Info-
schuur te Hilversum. Gelet op het reeds grote 
aantal gemelde vondsten, zal een aantal van 
deze metaalvondsten in de volgende Kroniek 
aan de orde komen.

Doet u wellicht in 2012 een interessante 
vondst of heeft u nog een vondst liggen van 
enkele jaren geleden? Graag nemen wij  
deze op in het nieuwe jaarverslag van volgend 
jaar. Meldt u zich hiervoor bij de vondst-
coördinator.

1  Laren  Laarder Wasmeer, Mesolithicum, 
Neolithicum en Bronstijd

Na het droogvallen van het ven in de zeer 
hete zomer van 2004 vond Ben Walet op de 
toen van slib ontdane bodem een twintig tal 
vuurstenen artefacten, die wellicht in het 
Mesolithicum zijn te dateren of anders zeker 
Neolithisch zijn. Ook vond hij hier een aan-
tal artefacten van kwartsiet. In de jaren 
daar voor vond Ben Walet, zowel bij het was-
meer als in de aanliggende ver stuiving, 
enkele tientallen vuurstenen arte facten plus 
enkele kwartsiet arte facten. In het gebied is 
ook eens een zogeheten Sögelspits (Bronstijd) 
gevonden.

2  Hilversum  Hoorneboegse Heide, 
Bronstijd

 Arthur Dadema meldde een vondst van een 
aardewerkscherf van vermoedelijk een 
Enkelgrafbeker, die hij hier in circa 1990 
deed.

3  Hilversum  Hoorneboegse Heide, 
Bronstijd

Arthur Dadema meldde een vondst van zo’n 
12 potscherven uit de Bronstijd, waarvan een 
met ingestoken versiering. Ook deze zijn rond 
1990 gevonden.

4  Hilversum  Hoorneboegse Heide, 
Neolithicum

Op deze locatie heeft Arthur Dadema rond 
1990 circa tien vuurstenen afslagjes gevonden. 
Deze afslagjes meten circa 1-1.5 cm. De 
datering is vermoedelijk Neolithisch.

5  Hilversum  Hoorneboegse Heide,  
verm. Neolithicum

Op deze locatie is een kernstukje van 2-2.5 cm 
grijze vuursteen gevonden. Ook heeft Arthur 
Dadema op dit stuk pad rond 1990 circa vijf 
kleine afslagjes gevonden. Daarnaast heeft 
hij op diverse zandpaadjes en paardengeulen 
afslagjes gevonden, maar deze zijn verder niet 
geadministreerd.

6 Hilversum  Hengstenberg, Neolithicum
Dit betreft de vondst van een geretoucheerd 
mesje uit de paardengeul in de Hengstenberg 
uit circa 1990, eveneens gedaan door Arthur 
Dadema. Het vuurstenen mesje is van grijze 
vuursteen met een cortex rug.

7  Hilversum  Hoorneboegse Heide, 
Bronstijd

Op deze plek is rond 1990 door Arthur 
Dadema een slijpsteen gevonden met een 
artificieel gemaakt gat. De slijpsteen is zwart 
van kleur, in een vorm die doet denken aan 
een klein strijdhamertje. In het licht 

houdend zijn sporen van brons of koper te 
zien. 

8  Hilversum  Hoorneboegse Heide, 
Paleolithicum-Neolithicum

Op een afgebrand stukje heide is hier rond 
1990 door Arthur Dadema een fossiel (zwart 
en zwaar) bot gevonden.

9  Hilversum  Corversbos, WO II
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ging Arthur 
Dadema op pad met een detector. Hij ging 
toen vaak zoeken in het Corversbos naar 
putten waar de Canadezen hun spullen 
‘ingooiden’. In een van deze putten vond hij 
onder andere koperen plaatjes van de riempjes 
(uiteinde) van de pukkels, granaatringen van 
handgranaten, koperen gespjes, etc. De 
precieze plek van deze put is bij de vinder 
bekend.

10  Hilversum  ‘s Gravelandseweg, WO II
In een e-mail van 19-08-2011 berichtte Arthur 
Dadema het volgende: ‘Als je vanuit het 
Spanderswoud komt, en de s' Gravelandseweg 
oversteekt en richting het Corversbos loopt, 
zie je een paar honderd meter verderop aan de 
linkerkant weilanden, en op een gegeven 
moment water (om een eilandje heen). Het 
weiland aangrenzend word regelmatig (door 
een boer?) uitgediept! Tussen deze (blader-
bagger) had een vriend destijds een veldfles 
van de Canadezen gevonden plus een paar 
patronen.’
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11   Wijdemeren  Nederhorst den Berg, WO II
In een e-mail van 19-08-2011 berichtte Arthur 
Dadema het volgende: ‘Ook zocht ik natuur-
lijk in de nieuwe haven (uitgebaggerd waar 
destijds munitieschepen zijn beschoten). Ik 
weet dat deze bagger bij een boer op zijn wei-
land (aan het Hilversums kanaal) is verspreid, 
en heb daar veel gevonden, onder andere een 
lege brisantgranaat, talloze ijzeren grote 
granaathulzen, een pistool, een machine-
geweer (helemaal verroest), seinpatronen, 
enz. In de haven zelf: een oud-Hollandse 
hand granaat en een grote koperen granaat-
huls.’ Arthur Dadema vermoedt dat op het 
weiland in Nederhorst den Berg nog (veel) 
meer vondsten zijn te verwachten.

12  Baarn  Lage Vuursche, WOII
In een e-mail van 19-08-2011 berichtte Arthur 
Dadema het volgende: ‘Ook in de Lage Vuursche 
heb ik veel gevonden. Er liggen nog grote 
kuilen, waar verroeste granaathulzen in 
liggen (half vergaan). Hier stond destijds het 
afweergeschut! Ook had ik een blikje wapen-
vet gevonden. Toen ik hem openmaakte, zag 
je nog de vingerafdrukken erin zitten. Ook 
langs de wegen in de Lage Vuursche heb ik 
denk ik wel zo'n 200/250 scherpe patronen 
gevonden. Ook lag (ligt) het er bezaaid met 
wat grotere mitrailleurhulzen met een 
legering van koper en ijzer (half gaaf, half 
verroest).’

13  De Bilt  Hollandsche Rading,  
Graaf Floris V weg, Romeinse Tijd

In oktober 2008 vond Adriaan Hoogendoorn 
met behulp van een metaaldetector op een 
akker aan de Graaf Floris V weg een fraaie 

Romeinse Sestertius van keizer Nerva  
(96-98 n.Chr.). Er werden geen bijvondsten 
gedaan. De fraaie munt is geslagen in Rome, 
heeft een diameter van 32 mm en een gewicht 
van 25,75 gram. Het is de 23ste Romeinse 
munt van niet-edelmetaal uit het Gooi.

14  De Bilt  Hollandsche Rading,  
Graaf Floris V weg, Middeleeuwen

In oktober 2011 werd door Adriaan Hoogen-
doorn een fraai middeleeuws zilveren muntje 
gevonden, eveneens op akkerland aan de 
Graaf Floris V weg te Hollandsche Rading. Het 
is een penning van Bisschop Boudewijn, 
Utrecht 1178-1196. Diameter: 15 mm, gewicht: 
0,51 gram.

AWN Naerdincklant Archeologie Gooi en Vechtstreek, 
Anton T.E. Cruysheer

Voor- en achterzijde van de middeleeuwse munt van Bisschop 
Boudewijn, gevonden in Hollandsche Rading. 
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Een identificatieplaatje uit  
de Tweede Wereldoorlog 
Op 22 september 2011 werd tijdens een bijeen-
komst voor detectorzoekers in de regio Gooi- 
en Vechtstreek door D. van der Velden een 
opmerkelijk voorwerp getoond. Hij had het 
gevonden in Blaricum. Het gaat om een 
plaatje metaal met daarop de tekst: 

NSSK MOT GR L
AUSL 9712 KRFTF

Door de bereidwillige medewerking van Ruurd 
Kok/RAAP advies en de heren A. Dekker uit 
Alkmaar en H. Timmerman uit Arnhem kon 
het voorwerp worden gedetermineerd. Het 
gaat om een identificatieplaatje (Erkennungs-
marke) van een lid van het NSKK: het National-
sozialistisches Kraftfahrkorps, in de jaren vóór en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een para mili-
taire organisatie van de Duitse nationaal-
socialistische partij. Het korps bestond uit 
geüniformeerde, deels bewapende chauffeurs 
van voornamelijk vrachtwagens, die zorgden 
voor de bevoorrading van leger en lucht-
macht. Zij waren geen militairen, maar 
Wehrmachtsgefolge, met andere taken, plichten 
en rechten. 
Ook inwoners in de door Duitsland bezette 
gebieden konden lid worden, zo ook in 
Nederland, waar naar schatting 10.000 
mannen zich vrijwillig meldden. Zeker in de 
eerste jaren waren dat meestal aanhangers 
van de NSB, later namen ook anderen dienst, 
vaak uit financiële overwegingen. 
Lidmaatschap van het NSKK werd na de 
oorlog gezien als politiek delict, al werd het 
naar verhouding licht bestraft.  
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Het Blaricumse plaatje heeft naar alle 
waarschijnlijkheid toebehoord aan zo’n 
Nederlandse vrijwilliger, een chauffeur; de 
afkortingen AUSL en KRFTF (Ausländischer 
Kraftfahrer) wijzen in die richting. Volgens 
NSKK-kenner Dekker was in Blaricum een 
groep NSKK’ers, met daaronder Neder-
landers, gelegerd. Zij bevoor raadden onder 

meer het nabijgelegen vlieg veld bij 
Hilversum. De meeste NSKK’ers in ons land 
werkten voor de Luftwaffe. Dat gold ook voor 
de eigenaar van het plaatje, getuige het 
opschrift MOT GR L (Motorgruppe Luftwaffe). 
Rest het persoonlijke nummer van dit NSKK-
lid. Mogelijk is via dit nummer zijn naam bij 
Duitse instanties te achterhalen, maar om 
redenen van tijd en financiën is hiernaar 
geen nader onderzoek gedaan. Gezien het feit 
dat het plaatje niet in verband met stoffelijke 
resten is gevonden, mag ervan uit worden 
gegaan dat het plaatje op enig tijd stip door de 
eigenaar is verloren, achter gelaten of weg-
gegooid. Hoe dan ook ontvouwt de vondst van 
het identificatie plaatje een interessant en 
onbekend stukje geschiedenis uit de Tweede 
Wereldoorlog.

AWN Naerdincklant Archeologie Gooi en Vechtstreek, 
Anton T.E. Cruysheer

Zegelloden met een bijzonder 
verhaal
In het archeologisch depot van de Provincie 
Noord-Holland liggen alle archeologische 
vondsten die zijn gevonden in de provincie. 
Een deel van deze collectie bestaat uit 
vondsten die gedaan zijn tijdens de groot-
schalige opgravingscampagne Castricum - 
Oosterbuurt, uitgevoerd door de voormalige 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek (R.O.B.), in de jaren 1995-1996 
(Hagers & Sier 1999).
De opgraving Castricum - Oosterbuurt is voor 
Noord-Hollandse begrippen een bijzondere 
opgraving geweest, omdat hier een zeer grote 
hoeveelheid (Inheems-) Romeins materiaal is 
opgegraven. Met name de metaalvondsten 
zijn uniek omdat op slechts een paar plaatsen 
in de provincie zoveel vondsten gedaan zijn. 
Enkele andere voorbeelden zijn de opgravingen 
Dorregeest (Uitgeest) en de Romeinse vloot-
basis te Velsen. Alleen al in Oosterbuurt zijn 
circa 310 artefacten geregistreerd in het 
archeologisch depot, voor het merendeel dus 
daterend uit de Romeinse Tijd met enkele 
uitlopers naar de Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijd.
De twee metaalvondsten die in dit artikel aan 
bod komen zijn van recente makelij, namelijk 
uit de periode 1922-1946 (Van Oostveen 2010).
Vanaf 1922 werd de rijstpellerij in het 
gebouw Mercurius in gebruik genomen. Dit 
heeft geduurd tot het einde van de Tweede 
Wereld oorlog. In 1946 kwam voor de pellerij 
een laboratorium in de plaats (Goudeau 
1997).
De twee metaalvondsten zijn zogenaamde 
zegelloden, ook wel meelloden genoemd, 

Impressie van de metaalvondsten thema-avond in de Infoschuur in Hilversum.

Identificatieplaatje uit WO II, gevonden in Blaricum.
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omdat ze gebruikt werden als verzegellood 
voor zakken meel. Vooral in de 19de en eerste 
helft van de 20ste eeuw was het gebruikelijk 
om verpakkingen te verzegelen met een 
loodje. Op dit soort loodjes werd de kwaliteit 
van het vervoerde meel aangeduid en 
natuurlijk werd hierop de naam van de 
fabrikant gedrukt. 
Op deze loodjes staat de naam van de 
Gebroeders Laan uit Wormerveer. Zij 
behoorden rond 1880 tot de rijkste mensen 
van Nederland en bezaten veel fabrieken en 
belangen in fabrieken (vriendelijke mede-
deling drs. P. Kleij). De fabrieken langs de 
Zaan in Wormer waren voor een groot deel 
eigendom van de firma Laan. Eén van die 
fabrieken was pellerij Mercurius aan de 
Veerdijk. Deze pellerij is op een gegeven 
moment gesloten en het gebouw werd  
in 1997 nieuw leven ingeblazen, namelijk  

als het huidige archeologische depot! 
Zo zijn deze twee vondsten na een lange 
omweg dus weer teruggekeerd naar de plaats 
waar ze circa 70 jaar geleden vervaardigd zijn 
en op een zak meel gezet werden als 
kwaliteitswaarborg.
Het eerste zegellood heeft op de voorzijde de 
tekst Gegarandeert zuiver pelmeel met aan twee 
kanten een ster. Op de keerzijde staat de tekst 
Gebr Laan Wormerveer met in het midden een 
gevleugelde helm. Deze helm is symbool voor 
de god Mercurius, de Romeinse god van de 
handel. Het zegellood is 0.4 cm dik en is 1.9 
cm in doorsnede. 
Het tweede zegellood heeft op de voorzijde de 
tekst Gegarandeert zuiver zetmeel. Doordat het 
object versleten is, kan niet worden bepaald of 
hier ook aan weerszijden een ster heeft gestaan.
Op de keerzijde is nog leesbaar Gebr La 
Wormerveer, waarbij wel duidelijk zichtbaar is 

dat een gevleugelde helm is afgebeeld. Dit 
zegellood is 0.5 cm dik en heeft een diameter 
van 1.8 cm. 

Provinciaal Depot voor Archeologie Noord-Holland, 
Mark Phlippeau

De voor- en keerzijde van het  eerste zegellood. De voor- en keerzijde van het tweede zegellood.
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De vierde archeologische 
kroniek van de provincie Noord-Holland is weer 

een bijzonder naslagwerk geworden. Restanten van 

middeleeuwse funderingen, resten aardewerk en wapens 

brengen een klein stukje geschiedenis tot leven en doen 

ons realiseren dat er nog steeds veel schatten onder onze 

voeten liggen. Er zijn verhalen die ook nu nog een vervolg  

krijgen. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de Engelse soldaat: 

gesneuveld op 27 augustus 1799, gevonden tijdens onderzoek 

in 2011 bij Groote  Keeten. De op het skelet gevonden knopen 

zijn geïdentificeerd als uniformknopen van de Coldstream 

Guards - een regiment dat nog steeds actief is. De Coldstream 

Guards hebben aangegeven dat ze de Engelse soldaat alsnog 

een passende militaire begrafenis willen geven. Dat vind ik 

een prachtig voorbeeld van een heel bijzonder verhaal.

Ik verbaas mij nog steeds over de prachtige collectie 

archeologische vondsten, die in het depot in Wormer 

bijeen zijn gebracht. Op die rijkdom moeten we zuinig zijn, 

maar dat betekent niet dat je het moet bewaren achter 

slot en grendel. Via Oneindig Noord-Holland hebben wij 

inmiddels al veel informatie ontsloten. Naast de geschreven 

verhalen voegen wij zoveel mogelijk foto’s, video’s en 

geluidsfragmenten toe om het verleden van Noord-Holland 

nog meer tot leven te wekken. En het einde van dat verleden 

is nog lang niet in zicht; de cultuurhistorie is een eindeloos 

doorgaand fenomeen dat steeds rijker wordt. Ik kijk er dan 

ook erg naar uit om u in 2014 te mogen ontvangen in ons 

prachtige archeologisch informatiecentrum in Castricum, 

waar honderden vondsten met uitleg en interpretatie 

tentoongesteld zullen worden. Het nieuwe depot moet een 

middelpunt worden van geschiedenis, van schoonheid, van 

verhalen, van beeld en geluid. Kortom, fascinerend voor jong 

en oud.

Via www.oneindignoord-holland.nl houden wij u op de 

hoogte van het laatste nieuws rond archeologie in Noord-

Holland en ook u kunt daar uw verhaal kwijt. 

Ik hoop dat u deze Kroniek met veel interesse gaat lezen en ik 

dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie 

boekwerkje.

Elvira Sweet

Gedeputeerde Cultuur
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