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Archeologische kroniek van Holland over 1989 

Deht>nirk bcotn:tl uit twcc de len I :"'oord·Holland en ll Zuid·HoUand. Seide zijningedttld in dric 
rubnekm: Preh~<ton.,, !Wmton>e Tud rn ~1oddd...,uwtn·en·later. Daarbmncn zijn de .-indplaatJsco 
alfabeu>eh gcordcnd V mdpluaucn dir onformatic uu meerdere perioden hebben opgele.-erd worden 
~-oonlijk ..tleen onder de d.larvoor het mrest in unmcrking komcnde rubrieh-enndd.. Bij de bench
teo be••inden ZJcb bojdra~n van denlen en ontlcnin!!<n aa.n be<•aande lucraruur. Tcr ondcr>ehcidong 
ts hct vol~ndc aan~houden Bijdragrn van derdcn zijn ondcnckcnd; berich1cn me1 \'OUedige lircra
IUUrop<(ll\'<" ,ijn lctttrlljk 0\ttl(t"nomcn De 0\1'rig< berich1cn zijo door de autom~ ,..., de kroniek 8"· 
sdrn:'Yn. "'"3Mb'J d1c met bron\cnnddong lijn ~eha.<eerd op mededclingcn of op liLcraLuur die in de 
li<.-nuuurlojst wordt '"rmdd. 
:-;au aJJ.-n die aan d.-t.- kronoelt hebben mccr'<!rkt gut cmzc dank uit. 

Af'kortin8""' 
All' Archcolog•JCb Depot l'oord-llolland, Haarltm 
''''"" Ar~hrologo"'h lnotnuut .-an dr VnJ< Unl\'<'1'511tJl 
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Rijksuniv~:nittit lt" Gtoninqen 
Bureau Oudheidkundig OndcrzO<'k van (kmecntcwcrken 
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R<1ttcrdarn .woo 
Before PrcJcnt - voor 1950 
lnstituul voor Prehistoric v.m de Rijk•univel'!liteit t~ L<:iden 
Alh~N Egg~4 vmo Giffen lu.<!ltuut vour Pn1e- rn J>r(ltO· 
hi.Jcorie: vn.n de Unive:rsiu:it van Amaterdnm 
La<e Moddcltcuwtn (1000-1500) 
Mesolithocum 

s Neolitlucurn 
,.., Nieuwe Tijd (na 1500) 

PWcolitltieum 

"'" IJ 

R<lmcinse Tijd 
Rcgiona.'IJ Archcologuch Archovrrings· Proj«t van he• JPP 

Rijks Gco1ogl\chc Dicn>t, Haarlcm 
Rojksmu!cum \-all Oudhcdcn, L<:iden 
Rijksdtcost '""r hct Oudheodkund•g Bodcmonduzodc, 
Arnel"'fOON 
\'roe!;'" ~hddtl<euw.-n (voor 1000) 

UzernJd 

De kronkk olaat onder redactic van dl'!l P.J Woltering, 
Pl'llVmoaaJ art"bcoloog van Noord· llolland . 
Adr01: Ri)kodieost voor hct Oudhcidkundig Bod••monden:oek, 
l(,rkstrnat I, 3811 CV Amenfoor1, teldoon (033) 634233 . 

Nceuwei'J(I 
la!e Middeleeuwen 
Vroege Mlddeloouwen 
RomemsenJd 
tJzertijd 
BronstJjd 

Neotithicum 

M8$0111lucum 

Paleobthocum 

293 



Archeologische kroniek 

r-,-----~-----r----~----~~----------~--~~----~-----,----~-

... 

294 

) 
, ... , 

.,., v.:, 

\~ •v ... 

.. ,; .. , 
' I 

. , . . . ,. 
:D 

~~" __ ... ,. """r., ... , 
~, 

' > 

' '~ 

1. '41 

·~· ... , 
, I 
~-~ 

.,. 



Arch.;ologische kroniek 

Noord·lloUand P"R p•J· 

AJkm.>.u IS(LM) Sl6 Dntbl'\lgg<"D U(uo. .,.) 3~ 
AJkmatt ()udqrp 17(LM) 316 Europoon' Sluftcrdam 30(w) 332 
Amttudam: tmttum 35(LM) 316 Gt<SKruand<n. GttsS<IIburg 41(uc) 349 
Andtjl ll(t") 318 Gonncltcm <12(•) 341 
lkrs<n 19( ... ) 319 G<>uda 19(uc) 350 
Blantum "Wdbcn 38(• ... 1), '-") 296 's-GnMnh"'<' Dtdtmsv.lart· 
lllocm•n<lul Bl_..ndaalun - 13(1)) lli 
z.:, 32 (LM) 320 '<-Grll\-.nhal!"' Churchillpltin 13(1)) 335 
DtGou" 12(') 296 H<lk-....Wui" R-n.sebout 32(a, LM, >IT) 3+2 
DJanc:~ Diemer poklrr 37(LM) 320 Hilkgom· !("') 350 
Diemen: Oud-O ... mcn 36(u•) 321 Karwijk aan Zt< ?{uc) 350 
Dr<ehtrrland HoocJ<anpcl 14(o) 298 L.cidcn- Dn('$51tb.J.tnat 5(LM) 351 
Ewmond E<!m<>nd un drn Leidtn Mu•bddJitcg 5(u.o) 352 
Hod 20(LM) 321 l .. dden: St~nNdd 6(LM, •-r) 350 
Haa.rlt:m ttntrum 33(a, 1M) 321 L<idrrdorp 7(a) 342 
fLo..tlom Zuiderpnldcr 3'1(1J, 0, LM, •T) 298 Ltid~~ehend~m 12(•) 342 
Hurlc-mmcrhcde m Spaam· De Lttr: Oostbuu"""'"<S 2J(LM) 352 
woudc 31(1J) 299 M1ddcn-DtlOand 25(1J,J<, LM) 338, 3H, 
1-! .. aulw-k 25(1J, VM, L") 322 352 
Heiloo: 1-fciloocr bol!;ow;n 21(vM) 323 Mtdden·Odlland. fopp<npol· 
1-lciloo: Ooou:m1w<g 22(t.M, NT) 323 der/Aalk..,tbulttnpoldcr 27(1)) 336 
Hc1 G091 3'1(LM) 323 Naaldwijk 22(•) 343 
Jij]V<mlrn +0(•, •) 299 O.g>tu<est 4(tJ) 339 
Room: C!C..Dtnun l~uc) 323 Poortupal: Di1111ipark 34(L>t, liT) 352 
Hoom: Wr.RtC'rblokkt"r 16 LM) 323 Rotterdam: ·rrnct WiJJem.ll· 
Modemblik 9{LM) 324 apoonunnd 29(R, VM1 U.t) 3~3 
MedcmbWc lj.,.lmeer 10(•) ~0~ Rijswijk: Oude Broekmoleo 18(u.c. NT) 3~4 

NOC>rd·Holland 306 RijJwijk· &amxlaan 16(LM) 3~4 

Opmeer. Hoogwoud IJ(lM) 324 Rij•wijk· f loekpqldcr 16(a, LM) 343 
Pum,erend 26(t.M) 324 Schit'dam·Ktthel: W011 
~·cmtrum 5(l) 308 Abupqlder 26(•) 344 
Sc.hagtn: Muftg<nburg 7(•1 307 Schipluiden: Den Ouldcr 17(•) HS 
Sch.tgtn: Scbag.TWJel 6(Nt) 324 Schiplulde"' Hamu:hpqldcr 17(LM) 3~5 

Tod l(tj, a, VM, LM) 308 Sc.h1pluid<n De K<nenburg 24(uc) 357 
Tcxd Den Burg 2(1J) 303 ::;Jjk~r.ur 36(a) 345 
u~~ 23(v") 324 S..mmdlldijk +O(n) 3~9 
U1t~t ~brkt-nbbmrn 27(HT) 329 Valk<11bwa l'rovinciale Weg S+ 3(a) 34, 
Uitl!"ftt Rijkowq 9 24(a) 311 Valk<nbortr Oorp 3(•) 345 
\<IKD· Noord S~mer Viancn: Hag<oujn/Nedcrlands 
polder 2'l(a) 311 H<n'Ormdcl<mt tS(LM) 359 
Vdacn \obcrbrodtpoldcr 30( ... o. IJ. a) :103 vr .... Stolwijlt 20{11T) 360 
\\'iamvn 4(1J, a. vw, uc) 314 Vlurchn~ Zom<n'"""' 
\Vicnn~n- \\bt~~:rhnd 3(o. vw) :106 Bml<ll•ecs 28(L"• "') 360 
\\ 1CUJ&t'nnccr- 8(•) 306 Voorburg: ~-rutojn I-I( a) 340 
Za..n..ud \\(su.a.an 28(LM) 329 Voorbul'lf NZH·terr<in l+(.w, l<T) 361 

lfo<>mc 31(tj, •> 3+6 
Voornr·Puum 'l(IJ. a) 340 

:Zuid· Holland Wua<naar 8(•. lJ, a) 346 
Uuelmonde 35(1), a) 340 

Alphen un dr RtJn Juhan•· 7Ac1emt~r IS(LM. NT) 361 
ttraat/Cou~• !I( a, uc) 340 ZWijndn:c:ht 38(LM, NT) 361 

Alpluon ••n de RiJn De Sc.han• IO(a) 341 Zijdeno:ldt 44(.w) 361 
Arltel 43( .. VM, u•) 341 
Biunco.ma.u 37(a. LM) 346 
Ddr. 21(tM) ~46 
Oordre<ht 39{LM) 348 
Dnrdr-.cht Bcrck.epoon 3'1(LM) 348 

J DardrechL Otlcvr•endc:nbof 39(L>t) 3+6 
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S.W. Jager en P.J. Woltering 

I Noord-Holland 

Pniliistorie 

Bla:ricwn: Tafel berg Bij een proefopgraving aan de Naarderweg, uitgevoerd door !eden 
van AWt<·afdeling Naerdincklaut, werden verschillende vondster> gedaan. A1 het materiaal, 
vooral aardewerkscherven uit de Late IJ zertijd, bevond zich in vcrstoorde grond. 1l!r plaatse 
bevindt z:ic:h een door ophogi:ng omst<tne humeuze laag (esdek). 

Bron: J().f1Tl)trslag "WN·afdeling Natrdindrlant 1989 (R. R. van Zweden). 

De Gouw (afb. I) ln bet kader van de voorbereiding van de ruilverkaveling werd in dir 
gebiecl in 1985·1986 door de Stichting RAAl> ccn vcldkarttring ultg<n•ocrd (ManningNan der 
Gaau w 1987). Daarbij werden 77 vindpl:aatsen geregistreerd, daterend ui l versc:hillende pe
rioden: Laat-Neolithicum, Bronstijd en Mlddeleeuwcn. 

Uit de door RAAP verricht:e boringen werd duidelijltdat de diepre van de Laat·Neolithische 
nederzeningslagen ten opzichte van bel maaiveld zeer gel'ing is en dat vcijwel alle lokaries 
reeds door antropogene of natuurlijke erosie zijn aangetast. B6vendien bleek (!at de hoogste 
delcn van de nederzcuingen ~icb boven de hoogste stand van de grondwarerspiegel hevin· 
den. waardoo•·de kwantitcil en ltwalitcitvan vooral onverkooldeo•·ganische resten (wnaruit 
gcgevcns over leefwijze en naruurlijke omgeving kunnen worden afgeleid) zeer snclterug 
rullen I open. Ook zal natuurlijke aamasting plaatsvinden door in de grond dringende vorst, 
zoals in 1988 bij een verkenning wercl vastgesteld. Erosie zal verder geschieden door land· 
bouwwerkzaamheden als scheurcn, ploegen, woden en diepploegen. Door diverse bctrok
kenen werd dan oolt u it de RAAP·rapportage de conclusic getrokken dat de crosie waaraan 
de in De Gouw aanwezige Laat-Neolithiscbe nedenetringen onderhevig zijn onverenigbaar 
is met hun gro1e ~tenschappelijke betckenis. Bovendien vie! aan te nemen dat s[echrs voor 
ecn decl van de geltarteerde vindplaatsen maatregelen get.roffen zouden kunnen worden die 
een werkelijk afdoe.nde bescbenning bieden. Hierbij moet ge(!acbt worden aan bindtmde 
behcersafspraken mer de grondgebrulkers en aan het op de huidige boos-e houden of zelfs 
verhogen van bet grondwatcrpeiL 

Aanvullend onderzoek was niet aileen gewenst vanujt hetstandpunt van de monumenten· 
zor~rmaar ook in wetenschappelijk opzichL In de eerste plaats kan daarbij gewezen worden 
op de nog geri:nge kennis omrrent de Laat-Neolithische bewoning in Noord·Holland. Bo· 
vendicn was duidelijk datongctwijfeld een aanral van de door RAAP geltarteerde neder<ettin· 
gen niet afcloende beschermdzou kunncn worden en dus blpnen afzicnbarc tijd :rou moeten 
wordeuopgegravcn. Op grand V'd.n deter besc:hiJ<lcing staande gcgevens zou beteo;h!ermoei
lijk zij n u it hc:t aanbod ecn wetenschappelijk verantwoorde keuze te maken. lmmers, er was 
vrijwel niets bekend over mogelijke verschillen en overecnltomsten tus$en de ""rschillende 
woonplaacsen in chronologische en functionele >..in. 

Op grond van deze overwcgingtn werd begin 1989 door de ROB bel<loten een plan op tc 
steUen voor bet behccr en het ondc.n:oek van de betreffende tcrreincn. De eerste fase bestond 
uiL het uitvoeren van nadere vcrkenningen op de door I<AAP gekarteerde vindplaatsen, met 
specialcAan<latht voora.specten van de monumentenzor~ren voor aspecten van toekomstig 
wecenscnappcl(jk onderzoek. Er is eveneens veel aandacht geschonken aan bet omwerpen 
van methoden dieeen eerstc inzicbt kunnen verscha!Ten in de aard van de versebillende ne
derzettingcn. Van bel;mg is hier bet ccologische materiaal: aard en samenstelling van het 
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Arrheologischc kroniek Noord·HoUand 

Alb. Dr Couw: Sul:x:karspcL Cral met hc1 skelet van een vrouw van de Enkdgrnfcultuur foto 
ROB. 

n slachtnlval kunnen ('Cn bdangrijke rol spelen bij het maken van een voorlopige indeling van 
u- de '~nchillendc •itcs, en dit kan Jciden tot een functionele ondcrverdding. 
•r Naast de bc"erking en mterpretatie van het uit de cultuurlagen afkomsdge materiaal, is 
.e onder.coc:k gedaan naar de Jigging van de vindplaatsen in bet Laat-Neolitiscbe landschap. 
e Binnen bet ecologhche onderzoe.k kan dit gezien worden als een eeme stap (microniveau) 
fs naar de produkue van een paleogeogralische kaan voor het totale onderzoeksgeb•ed (rna 

croniveau). Aang.,:.icn ccn acc=t :tal komen te liggcn op bet noorddijk ded van De Gouw, 
•· ~al voordat geb•ed ecn kaart meteen hogere rewlutie vcrvaardigd kunncn worden (mesom· 
n veau). Ter voorbereiding van de werkzaamhcden voor dcze kaarten is overleg gevoerd met 
1- de Rijks Geologiscbe Dienst. 
•· Het ondcr.tock •s uitgevoerd op 13 vindplaatsen. Per pick zijn gemiddcld 9 diepe en 45 
n ondtepe honngen gczc-t en gemidddd dric proefpu~es van een bij tweemeter gegravcn. Het 
i- doel van de boringcn was het vaststellcn van de omvang vao de vindplaatsen, de dikte, diep· 
tS tcligging, aard en kwalit<:it van de cr aanwc:zigc: woonlngen en de relatie tot hetlandsehap 
e ten tijde van de bewoning. De opgravingen badden rot dod ecn g;:detai!Jeerder inzkht u: 

verschafTen '"de: datering en bet karakter van de op de vindplaatscn aanwezige bewoning~-
:e restc:n en in hun ~taat van consuvering. Dit vereiste een nauwgezette en systematische ma· 
d nier \'an "erkcn, waarbij aile vondsten (door bet nat >:t:ven van de grond uit de woonlagen) 
!t "-erdcn venameld en eeo grote hoeveclheid mon~ters voor paleobotanisch en zoologiseh on· 
.g denoek ""rd genomen. 
n TijdeM hct onderzoek bleek dat verscheidene vindplantsen na hun ontdekking in 1986 

nag lljn gcegalisccrd. ln twce gcvallen wisten grondeigenaren tc vcnellen dat op dcze pl<-k · 
:L ken vrocgcr in hct lund ee.n verhoging aanwezig wns. Het booronderz<le.k toondc ann cl:n 
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aile woonplaatsen ooit gelegen waren aan of nal:>ij vcrlandende gctijdegeulen in een voo<ma
lig kwelderlant;bchap. Verscheidenc woonplaat~en lagcn bij nog fi.mc:rionerende geulsyste
men en zijn van daaruit rijdens en n<) de l:>ewoning aangetast. 

War de omvang betreft zijn de vindplaarsen in groepen te verdelen: plekken waar de bewo
ningssporen zich over meer dan 5000 m1 uitstrekken en vindplaatsen met een oppervlakte 
van minder dan 1000 m•. Een voorlopige conG!usie is dar her bij de grore plekken gaar om 
min of meer permanent l:>ewoondclokaties (basisnederzettingen) en bij de kleine om tijdelijk 
bewoonde plckken ( e.xr:ractie.nederzettingen) met bepaalde fun cries, bijvoorbecld de vis- of 
vogelvangsr. 

Zeven van de dertien vindplaatsen kunnen QP grond van aardewerkvondsten met zeker
heid in bet Laat·Neolithicum worden gedateerd. Ze W'l!rden roegeschreven aan de Enkel
grafculruur (vroeger Standvoetbekercultuur genoemd). Een vindplaats dareert zeker uit de 
Vrocge Bronstijd, een andere verrnoedeUjk. In vier gevallen waren gecn bcwoningsre.~ten 
meer aanwczig. 

Een van de bijzondere vondstcn die het onderzoek heeft opgeleverd was een graf met bet 
skele1 van een vrouw van deEnkclgrafcultuur, dar werd aangetroffen op vindplaats De Ve
ken bij Sijbekarspel (:tie Hogestijn/Woltcring 1990). Het is op dit moment bet oudste in 
West-Friesland gevonden graf.ln bet vlak rond de gralkuil werd.en eergetouwkrdSsen waar· 
gcnomen. 

Dt>dode, een VYouw van circa 30 jaar, lag met sterk opgetrokken benen op de linker:c:ij, 
met bet boofd aan de noordoostzijde en bet ge:c:icbt naar bet zuiden gericht (afb. 1). Een 
rechthoekig gat in de schedel suggereert een gewelddad.ige dood, veroorzaakt door een slag 
met een stene.n bijl, d.issel of hamerbijL GrafgiJte.n ontbraken. Vanwege de in het algemeen 
slechte conserveringstoestand (veroorzaakt door de Ugging hoven het grondwarerpeil) :tijn 
de botten njcl in hct veld gclicht maar is het skclct in zijn gehecl, met een dee! van de onder· 
grond, ingekist en in de oorspronkelijke Jigging naar her laboratorium v;m de ROB overge
bracht. Uaar is het onder gecontroleerde omstand.igbeden verder nitgegraven , :tijn aile bat
ten met kunsthars verstevigd e.n zijn gebroken botten gerestaureerd. 

Het onderzoek in bet veld is magclijk gemaakt door een subsid.ie van de provincie Noord· 
Holland, de medewerking van de ruilverkaveliiJ.gSCOmmissie (in het bijzonder van vice
voorziuer Z. Hauter) en de gastvrijheid van de grondgebruikers. 

Bron: Jaanmslag ROB 1989 U.W. H. Hogestijn , P.J. Weltering) 

Drechterland: Roogkarspel (afb. 2) E. Bakker uit Westwoud meldde de vondst van ccn 
enigszins gecorrodeerde bronzen hielbijl (Midden·Bronsrijd). Hei gaat om een oppervlak
tevondst, gedaan tijdt:ns het rooicn van uien . 

.Bron: T.Y. van de Walle-van der Woude, Westfries Museum, Hool'n 

Ha;uclcm: Zuiderpolder Door de Afdeling Areheologie van de t,'Cffiecnte Haar1em werd 
op perceel Liewegje 26 bet onderzoek naar de bewoning op de oud~te strandwal voortgezet. 
Njer aileen bewoningsresten uit de 13e-17e eeuw werden bloorgelegd, maar ook oudere uit 
de Bronstijd· lJzertijd. Deze bestonden uit plocgsporen, greppels, slootjes, houtskoolrijke 
kuilen en aarde"wk. 

Bron: Haarkms &xkmondtrZl>tk .23, 1989: Kroniek 1989 (J.M. Poldermans) 
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Archeologische kroniek Noord-Holland 

Alb. 2 Orechtcrland: Hoogkarspel. Bronzen htclbijl (lcngtc 12,6 em). Foro Westfriet Mu•eum, 
tek.. tPI". 

Haarlemmcrliede en Spaarnwoude Bij de aanleg van ceo fietspad, nabij de Lage D~k, 
werd een concentralie Jjzenijd-aardewerk gevondcn, djc vcrmoedelijk duidt op de aanwe· 
zighcid van een huisplaats. 

Bron. Ha.J.rlnns &dmll1ndm:odr 23, 1989: Kronick 1989 U· M. Poldennans) 

Hilversum (alb. 3·5) Uit de omgeving van Hilversum kunnen enkele belangrijke vond· 
sten worden !!t'mdd: 

AardjMberg. Op ecn afgeplagd beideterrein op de Westcrheide vond L. Boumeester uu 
liilvcrsum in bet vooljaarvan 1988 c:en interessant Paleolithisch werktuig(alb. 3: links). De 
vindplaats bevindt zic.h onderaan de zuidwestelijkc hell ing van de Aardjesberg. De boogte 
terplaat~c is 8 A 9 m + NAP. Het voorwerp isopgenomen in de collectic van bet Goois Mu· 
Ileum 

Hct bet rcft een fragment van cen type bladspits dat totnu toe in Nederland niet vertcgen· 
Woordigd wns. Aangezien dergalijke vormen goed bekend zijn wt naburige Ianden (met na· 
me Engeland, Belgic, Ouitslaod en Polen), wa~ het voorkornen van dit type in Nederland 
aJ enige tijd \'OOt-speld (Stapert1984). Dit werktuig·type is op de Noordcuropese Laagvlakte 
karaktensuck voor de overgangfase tussen bet Midden·Paleolithicum (MP) en het jong· 
Paleohthicum UJ>), co kan waarsc.hijnlijk gedaterrd worden in bet Hengclo lnterstadiaal, 
rand 40.000 BP in de C14-ebronologie. De: MP/JP·overgang is een complex gebeuren met 
''e.le aspect en, .... -aaraan de laatste tijd uitgebreide discussies gewijd zijo (zic: voor een recent 
oventc:ht Mcllars 1989). De cultuurhiStoriscbe bescbrijv lllg van deze 0'--etgang in conventio· 
neel·archeologisc.hc termen (zeals hleronder) belic:bt slechts Un kant '"n de zaak . 

In zuidwestelijk Europa markeen het Chihelperronien, kennclijk op basis van het 
Moustcrien de Tradition Aeheuleennt, deze overgang; de belangrijksrc vindplaats in dezt' 
COntext is Arcy·sur-Cure (Leroi-Gourhan 1961; A. & Arl. Leroi-Gourban 1964). 1n noordc· 
lijk en <:<'ntraal Europa wordt de overgang gevomtd door verschillende bladspits·groepen 
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Alb. 3. Hilversum.: Aard.t~berf!. l..nks: frag· 
mtlll van rcn bladspils ult de m:crgang van her 
Mtdden• nn~r het Jong·PaleoliLIIICUJII, s~vondcn 
bij de Anrdjesberg (tek. BAt). Rechts' r<n v<rge
lijkbare blruhpits arkomstit~ uot Spy on Brl'li<' 

~ J (naar Ott~ 1985). 

v 
(AII•worth:Jones 1986). Grofweg kan gesteld worden dat voor de laatste Midden• Paleolithi· 
oche industrieen blad;pil~n van het Mauern·type (bajvoorbeeld Bohmers 1951) k.~raktcris· 
tick zijn, kenn.elijkop ba~is van bet ~1icoquien. Det.e groepen voeren sorns nog vuistbijhjes, 
terwijl verder vooral diverse schaaf·typen \'OOrkomen. De Mauern·blad.spttsen ziJn kern· 
wcrktuigen en geheel bifaciaaJ bewerkL J n ;-./ederJand kennen we eeo duideJijk voorbecld; 
de bladspits van Eindhoven (Roebroeks 1986). 

Binnen de vroegstejong-J>aleolithischc industrieiin tn dit gebied komeo bladspitscn voor 
die van lclingm gcmaakt t.ijn. Dezc bladspits·vorm, die we hetjerzmanowice·typc zouden 
kunncn noemeo (b.v. Cbmielewki 1961), kennen we onder meer van de belangrijke gestrarifi
ceerde 'indplaars Ranis ( H ulle 1977). Ook in Engdnnd en Belgic is deze vorm goed bekend 
(b.v. Campbell 1986; Jacobt 1980; Oue 1984; 1985). De Jerzmaoowice·bladspitsen Lijn 
meest:U slcchtsgedeeltelijk g~rctoucheenL Vooraltypi~ch 7.ijo vlakkeveotrale retouchesaan 
de dasrale eo proximale uneinden van de ldingeo, die waarschijolijk moesten dienen om de 
kromming van de kling in zij·aanzicht tc corrigeren. Bladspitsen van het Jcrzmano\\,CC· 
type worden in het algcmtt'n ''ergezeld door Jong-Palcolit.hische typcn als Sttkcrs en krab
bers, t~rwijl vuistbijlcn ntrt mccr lijken voor te komcn. Maucrn· enjerzmanowicc·bladspit· 
sen omspannen dus tezntnen de Ml'IJP·overga.ng in trnditionde zin. 

!let werktuig van de Aardjc9bt:rg is een distnn.l rragment van eeo blad$pit$ van het 
Jerzmanowice-rype(L: 4,0cm, D: 1,0 em). zoals blijkt un de knrakrerisueke vla.kke, ventmle 
l'<'toucheriog bij bet distale uiteinde. Een bladspats van hetzelfde type. afkomstig van Spy 
tn Selgie (Oue 1985), kan gelden als parallel ter illu~tratie van de bier ''OOrgcstclde classifiea
tic (afu. 3: rechts) De brcuk isoud (net zo zwaar gepatinccrd als de resrvan bet oppervlak). 
!let stuk is vervaardigd van een ninke kernpreparauekling met driehoekige dwarsdoorsne· 
de. Dorsaal zijo beide lange l:ijden schaafachtig geretoucheerd. Het uatgangsmateriaal is 
uitzonderlijk: ecnsoorl vuurstcenconglomeraat waarv:tn de herkomst voorlopigonduidelijk 
is Het werktuig inwaar vcrweerd en gepatineerd, en vcrh>Ont sporcn van kryoturbatic. Her 
he~ft nngetwijfeld nan of nabij de oppervlalue gclegcn tijdens het Bovcn-Pieniglaciaal (het· 
"clfde geldt \'OOT de Maucrn·bladspits \'ilfl Eindhoven). 

De bladspits van de Aardjesberg is een zeer belangrijke vondst omdat dit stuk, duidelijker 
nog dan de bladspits van Eindhoven, bewijst dat Nederland be-.'OOnd werd 1 ijdrns bet cerstc 
deel vanhetMidd<:n·Pieniglaciaal, de periode waarin de O\'ergang'= Midden· naarjoog· 
Paleolithicum plaatsvond. He1 mees1 voor de hand li)!t ecn dateringin bet Hengelo lntersta· 
di!Ull De in tijd op dcze ovcrgangsfase volgende ccrstt' 'cchte' Jong·Paleolithische traditie, 
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Alb. ~ Hih'U5UD1: Hoomebo.:g Grote bron· 
un 'ntude' randbijl (kngt< 28,3 c·m). Ttk. BAc, 
roto Goo,. Mu•eum. 

Archeolog-Uche kroniek Noord·Holland 

Afb 5. llilV<"m~m Zuid<Cmdde. Kop van «n 
bronzen naald Opvallend isdeovergan1pan «n 
rechthoekige naar ecn ronde doorsnroe. s~haal 
l:L Tek. BAt 

het Aunlfnacten, kennen we in Belgie en Duitsland, maar nog niet ovenuigend in Nedar· 
land, hoewcl spore.n daarvan zek~r verwacht mogen wordt·n. Wcll<ennen we min~tcns een 
Fom·Robert·stec:lspit~ (Venray· Oriessens 1982), toe te ~chrij,•en aan hetPerigordicn (Ou~ 
1984), en vermoedclijk daterend uit hc:tlaatste deel van het Midden·Pieniglaciaal (Dene· 
kamp lnterstadiaal). 

BAt, Grorungen 0 Stapcn 

1-loorneboeg. In 1988 vond F.J P van Breemen uit Hilvenum, ten zuiden van .<ijn woon· 
plaats, cen bronzcn randbijl met ecn lengte van btjna 30 em (afb. 4). De dunne, $lank!' bijl 
dtue"n uit de Vroege Bronstijd ~n geluigt van groot vakmnnsthap. Aan beide zijden van 
de rand tHen ondiepegro~f rnet een enkelvoudige reeks indrukken in pointille·mo!ief aan· 
gebracht De uitzonderl.ijke lengte, de \'Onn, de zorgvuldigheid waarmee de bijl is vervaar· 
di!l'd ~n de vers•cring doen V('rmocden dat bet om cen pr~stige·object g'd8t, waarschijnlijk 
getmponccrd uit Zuid·Duitsland ofZwu.serland. De bijl is verwon-en door het CootS Mu· 
~um 

Zutderhetde. Door R.R. Peter$ uit Eemnes werd omstreeks 1970 op de Zuiderbc:ide, in 
dC' omgev1ng van de tumuligroep Dt" Zevenbergjes, een tot dusver niet geregisrreerd frng· 
rnem van een bronzc:n naald gevonden (afb. 5). Het gnat om een variant van een zogenat•m· 
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Alb. 6. Medemblik: U,.dmeer Vuurs<enen voo.-...,rpen (<'<'n fragmenr van een Skandinovrtche 
dolk, prjlpunren, m<SJCS) en een doorboordebanger \an srecn uir een verspoelde Klok~kemederur· 
11ng. Folo's aos. 

Alb. 7. Medemblik; ljssclmccr. lleruhoomen 
basisbijl, vtrvaardigd VIUl een gewciSiang Vl.ln een 
cdclbcrr. Schaal 1:3 (lcngtc 18,1 em). 'n,k. •o• 

d~ KugtiMpjnadd, waarvan slechts een soortgdijk exemplaar bekend is. Dit is afkomstig uit 
Gollem (Kr. Uclzen) in :'-loord·Ouitsland. De naald d:ueen waarscbijnlijk uit de :-.1 idden· 
Bronstijd en .. -erd gcmeld door mevr. J. OITerman·HeiJkens uit Kortenhoef. 

Bron: J.J. Butler 

Mcdemblik: IJsselmeer (alb. 6 en 7) De fam.J. Masten brock uit Onderdijk deed de afgc
lopcn jaren op de: Ijssclmeorbodem, nan de voct van de dijk tusseo Medernblik en Onder· 
dijk, een grootaantal urchcologische vondsten. Tot de fraaie collectie oudheden behoren eo
kele fragrnenten van vuurstenen Skandinavische dolken, vuunlentn pijlpunten, mesjes en 
sehrabbers, een doorboorde hanger van 5leen, beneo priemeo en etn fragment van een men· 
seloJk sehedeldak. De ''Ondsten >:ijn a£komstig van een of meer verspoelde nederuu ingen 
van de Laat-Neolithi$Che Klokbekercultuur (alb. 6). 

M. Wee! uit Medemblik ontdekte bier (in 1983 of 1984) ntssen de sten~n van de dijkvoet 
ccn hert•hoornen gewerbijl, dntering vcrmoedelijk Lnat·Neolithit:wn of Bronstijd (alb. 7). 
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Alb. 8 Velsen Vclsabrocl<. £en gedecltc VllD de opgmvingsplanegroud met de bclangrijk81c •po
f'l:n 1 ll"•fbcuvcl; 11 kuilenconcenu1111l' '" ttn depres.<ie; m wew, ov omhcinlngcn. Tel<. ••• 

Op \cl"5<'hcidcne plaatsl"n in de omgeving \'ltn Medcmblik (op het grondgebied van de 
gemeenten ~ledemblik, Wieringen tn t'1oorda-Koggenland) \'Ond M. \\'ecltevens vier xo
genaamde kubusstenen. Deze afgerond·vocrkante stenen, waarvan de functie raadscluehtig 
•~. dJn onder meer bekend uit nederzetungen van de Laat·Neol ithi.sche Enkelgrafcultuur. 
Het vcrspreidingsgebied lijkt zich te beperken tot bet noordclijk dccl van Noord-Hollancl. 

Texcl: Den Burg In bet Marsplan, een nicuwbouwwijk ten noordoosu:n van Den Burg, 
ZIJn de laatste Jaren rcgelmatig vondsten uit de Uzertijd gedaan (Weltering 1988; 1989a). 
Ook dit jaar Jn.·amen bij het gr.tvcn \'lltl bouwpunen en wegcuneuen sporen aan het Iicht. 
Door de "el"illende medewerking van de gcmeente Texel, die ecn kraan ter besehikking 
Steldc, kon cen 6 m breed cunrt "'Orden onderzocht. Nadat het schone dekzand was ge· 
•chaafd, tekc:nden zich oveT ec:n afstand van 35 m taJ van grondsporen af, waaronder paal· 
luulen, 'agrarisehe' kringgreppels en verkavelings· of afwateringsgreppels. Deze Wfrden op· 
getektond door de archcologisch nssistent, bijgestaan door de vinder, G. van Noon uit Den 
Burg. 

Bron· jMrvr:rsiQ!f Arcnfolo,gi.rcn Anutmt Noord-Ho/U!.nd 1989 (G. P. Alders). 

Vel sen: Veberbroekpolder (afb. 8·11) In deze polder, die in een snd tempo onder nieuw· 
bouw verdwijnt, wcrd door het n>P opnieuw ceo opgraving uitgevoerd. Hct ooderzoek vond 
Plaats in het knder van het Project Oer·U·Esruarium, op ccn plek ten widoosten van een 
in 1988 onderzoc.hte lokatie (Therkorn 1989). Hier werd, aan de Westlaan. in een periode 
van l I we ken een haJve ha opgegraven. De sporen <lie aan hct Iicht kwamen dateren uit het 
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Alb. 9 Vel~en: Velserbrock. Hct pnrnairc graJ': 
degrafkuil isaan driezijdcn b.:klecd met plnnken 
en ~vat het •kelct van cen man. Cl+•datorin!f. 
36::15 t 30 BP (GrN-16893). 

Laat-Neolithicuro, de 13ronstijd en de l]zertijd. De vn>egste bewoningsfasen bcvondcn zich 
op de srrandwal van Haarlcm, die afgedekt was met cen circa 4{) em dikkc laag duinzand. 
Dejongste bevond zich in htt Hollandveen. Atb. 81aat de voomaamste sporen in een deel 
Vltn het opgegraven terrcin zien. Ze worden hicronder besproken. 
• Een m meerdere fasen opgebouwde grafheuvel Tot de vroegste fase bchoort hct graf van 

cc:n volwassen man met ecn lengte van ca. 1,80 m HiJ was bcgraven, m hurkhouding met 
het hoof din heti"O en het gezicht naar bet oosten gewcnd, in een duintjc op de 5trandwal. 
De graflruil wuslang1 de twee lange kantcn en het votteneind met ca. 6 em dikke plan ken 
bekleed (afb. 9). De binnenzijde be6tond uit schon waarop klei was gcsmeerd. Op de bo
dem lagen plaggen, wtlarop de man was neergelcgd. Het graf was verder gevu ld met 
$choon 7.and en afgcdckt met een deksel van boomschors. Ecn monster van de buitcnste 
ringen ,.an Un van de planken had een Cl4-oudcrdom van 3635 ± 30 BP (GrN-16893). 

Ret printaire graf was bedekt door een heuvel vun 18 m doorsnede en ten hoogte van 
sleclns 20 em, In dit heuvellich= was een kuil gegraven, dat het hoofd van ecn jong 
kind bevatte. Deheuvel-rd nadientenmimte nogdriemaalopgehoogd. Delaatste twee 
ophogingslagen hadden elk een kern van schoon .r.and en een deklaag VliD plaggcn. In de 
kern van de derde ophogtngslaag werden schcrven van een klokbeker aangetrofTen. Op 
de vicrdeophogingslaag lag een ring van klei. Deze faS< correlcertzeer waaJ'S(;hijnlijk met 
een ca. 70 em diepe, vond~tloze kuil in het certtntm van de grafl1euvel, die gevuld was 
met dezelfdc klei. De voet van de heuvellagop 1,40 m - NAP, de top (voor zoverteruggc
vonden) bevond zicb op 0,55 m -NAP. 

Op de grafheuvel en rond de heuvelvoet werden nog enkele sporen aangetroO'cn: kleine 
kuilen (sommige met ttn pot of crematieresten) en drie kringgreppels, waarvan twee 

smallc rond de hcu•-elvoet In de ,-.,nige vulling van ZO\\-el de buitenste 'lreppel als van 
sommige kuilen aan de buitenzijde tr\"all be-.-ond zich bout en boL Dcze sporen wijzen 
crop dat dezc pick tot in de IJzcrtijd, zelfs nadnt de heuvel door veengroet mindcr herken
baar was geworden, nog voor rituele doeleinden wcrd gebruikt. De grafhcuvel is dus Ian
ger dnn 1200 jaar in g~bruik gewc:cst. 

11. Andere sporen die zeer waar~chijnJijksamc.nhangen met riweleW.ndelingen •verden ont
dekt in een moerassige depressie in de strandwal, op ongev-:er 25m ten zzw van de graf
heuvel ln deze deprwie, die maar voor ccn ded wcrd onderzocht, w<:rdcn tien kuilen 
ge.-onden. MateriaaJ van een van de, stratigralisch gezu~n.jongste kullen - vermocddijk 
cen waterput met vlechtwerkbeklerling (afb. 10) had ecn CJ4-ouderdom van 3215 ± 
30 BP (GrN-16896). Andere kuilen bevatten onder meerecn bijna comple<!t rundcrskelet 
en een runderschedel met op een der horens een mandjc van wilgetenen en boomschors 
geprikt (alb. U). Een analyse van macro-restt!n van het venige matcrinalleverde geen 



Alb. 10. Vcbcn: Velserbrock. E~n van de latere 
kuilcn •n de depreasie (u): ten wal<·qmt onet ccn 
"'"'ndbt-klrding van vlecluwrrk. Cl4-datcring 
3215 ~ 30 8P (GrN-16896). 

Archcologiscl!e kroniek Noord- Holland 

Alb. II. Vrben: Vclscrbrock. Een van de vmcg
ste kuilen in dcdeprwne(n). Rij bevanc ern run
dcrschcdel m~t ~rn mandje van wilget<ncn en 

boomhast op """ van de booms. 

plantaardtge culruurindicatoren op (M. Otte, intern rappon tPP). 
llt.Over cen afstand van 105m konden restc:n van ecn wt:g worden vastgelegd. Hec trace werd 

grkcnmcrkt door meerdere, elkaaroversnijdende greppeltjes, methieren daar de afdruk
ken vnn runderhoeven De weg is verscl!eidene mal en opgchoogd met grond die nnast de 
weg werd weggespit. Hierdoor blcven t:r, rot de aanvang van de vecngr~i in de IJ zertijd, 
langs de weg dcprcssies achter. Deze bundeling van koeicpadcn lcidde, daar waarde bui
tcnsre krioggreppel cen opening had, overdcgralbeuvel heen en licp aan de andere kant 
tn "so-richtiogdoor. Ahde weg in die richcingverdc:rwordtgeprojecreerd, voc:n hij naar 
bekende nederzening'llokaric:stn de Velserbroekpoldcren naarde plaacs waarde gralb<"u· 
v~lgro<"p ligt die in !978 werd opg~graven (Wohering J979a). 

rv Binnen het opgegraven gebied zijn ook eergerouwkrassen en sporen van omheiningcn 
aangerro!Ten. De laatslc zijn •n afb. 8 merlijnen weergegeven. Deze sporen zijn nier vasr
gesteld onder de grafbeuvel. De begrenzing wordt aan de westkaot gevonnd door de de 
pressic. Tussen ornheiningen, eet•gt,touwsporen on weg bestaat gcen duidelijkc: rclatie. 

In <k Velserbroekpolder worden vrijwel overal eergerouwkrassen aangetroffen. Deaf
weztghetd van op landbouw wijzcnd stuifmeel in aile lngen waarin op de onderzoehrc to
katie wei eergetouwkr..ssc:n voorkomen, maakt dar over de functic van deze grondbl"wer
king voorlopig geen duidelijkhc:id bestaal (D. van Smeerdijk, intern rappon IPP). 0.. vde 
als omheiningen opgevane rTekJJen paalgaarj~ kunnen wei worden ~-erklaard. Gederail
leerd ondenoek leidde 101 de constarering dat gebruik is gemaakt van gepn:fabriceerde 
vlechtwerkhekken van een bepaalde lengte. Mogelijk werden te verzer alsde verplaauing 
1111n her vee daarroc aanleiding gaf, en werden zo kleino:, in ornvang variabele ~nclosures 
gcvormd. De omheiningcn :cijn nict gt::lijkcijdig met de ploeg- (of omgionings)sporcn; dat 
blijkt uit de verschiUen in orienta tie en uit de oversnijdingen, De sporen zijn afkomstig 
Ull vcrscbiUendefasen, die mogelijk sarnenhangen mer exploitatic in bepaalde scizoenen, 
met braakliggingo(, op tangere termijn gczien, met vei'5Chillende sedimentarieperioden. 
Oe omheiningssporen en de eergetouwkrassen dateren uit de Vroege en Late Bronstijd. 
In 1989 kon, C'-enals in ~-oorgaande jaren, slechts een klein gedeelte van her onder nieuw· 

bouw verd"c:nen gebied worden onderzocht. Het onderzoek ts finaneieel ondersteund door 
de gemcentc: Velsen. 

IPP, Amsterdam L. Therkorn en H. van Londen 
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A £b. 12. Wicringermccr. Vuul'ltcnen sikkcl, lcngtc 16 em. Schaal 1:2. Foto en tck. kOK. 

Wieringen: Westerland J. HalfTuitMidlum (Fr.) vond even ten westen van Westerland 
een snedefragment van ecn bronzcn kokerbijl (Late Bronstijd) en tv.-ee fragmeoten van niet 
nader tc dctermincren fibulae uit de Karolingischc periodc 

Wieringermeer (alb. 12) ln sectie G (perceclnummers 10·12) bij Wieringerwerf Y.'Crden 
cnige tijd gcleden door L. van der Gicssen uit Slootdorp een vuurstenen bijltjc, ccn vuurstc· 
nen schrabber en een klcine, doorboorde zandstenen slijpstcen gevondcn. 

Bron: Jao.rollrJ/iqf AWN·wcrkgroep Schagen 1989 (J.~ Ditderik) 

C. Kerkhaert uit Medemblik vond op een akker ten noord~en van die plants een vuurste· 
nen sikkd uit de Late BronStijd (afb. 12). De vondst is in bezit van de melder M Wee) te 
Mcdemblik. 

Romeinse Tijd 

Noord-HoDand In verband met het samenstellcn van een nicuwe areheologischc mel· 
dingskaart voor Noord-Holland zijn door de archeologisch assistent, in bet laatstc kwartaal 
van 1989 samen met S.W. Jager, op vele plaatsen verkenningen uitgevoerd en vindplaatsen 
door middel van boringen en proefputjes onderzocbt, onder meer in de gemccnten Heems· 
kerk, Anna Pauwlowna, Schagen en Zijpe. Op deze wijzc kon het overzicht van archeolo· 
gi!!Ch waardevolle terreinen in deze provincie worden uitgebreid met onder meer een aantal 
overslibde nedcr.<ettmgen uit de Romeinse Tijd in Polder E ten noorden van Schagen. De 
verkenningen worden in 1990 voortgezet. 
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Alb. 13. Schagcn: Muggenberg. Gen:stau
reetd, hoi Mrdewcrkcn dicrfiguUJ"Iie, vermocdc
lijk een wgcl vool\ttellend, gevonden in ctn '" 
hecms-Romeinsc: kuil Schaal 1:2. Foto en tck. 
ROB. 

Scbagen: Muggenbtug (afb. 13) De werkgroep Schagen van AWN·afdeling Noord
Holland-Noord was actiefin de nieuwbouwwijkMuggenburg, din:ct ten zu.iden van Scba
gen. Hier wc:rdcn wcrkpuuen en sleuven gegravcn om een inheem~·Romeinse nedeneuing 
1e ondenoeken. De betreffende woonplaats is de laame van c:en scric van rwaalf, die ver
dwijnl onder de n.ieuwbouw. De afgelopenjaren zijn in dil gebied aJ ,'CJ"SCbeidenc opgravin
gen uttgevoerd, onder meer door het JPP (Therkom 1984). 

Aangc:tten dcmeestegrondsporen doorerosievan bel veen zijn verdwencn- alleen kuilen 
en diepe gn:ppcls zijn soms bewaard gebleven -en men hoopte aan de hand van het versprci
dingspatroon van vondstcn bepaaldt structuren te kunnen traceren, werden de puuen in 
vakken van I wee bij tv.-ee meter uitgegraven. Op deze wijzc blcck hct mogelijk, mede aan 
de hand van eenbaardplaats van opgestapelde potscllerven, de Jigging van een buis 1e recon
SirUen:n en de plaats van de wanden aan 1e wijzcn. 

To! iedcrs verrassing kwam bovcndien in ecn \'8Jl de werkpuucn ecn serie paalgatcn van 
cen huis I t voorschijn. Door gelukkige omstandigheden ( een icts boger rcilrende ondcrgrond 
en een relauef dun veendck) reikten de paalkuilen van dit huis tot in de zavel.ige onc!ergrond. 
Bij de vermocdel.ijke in gang werd een kuil blootgelegd, die onder meer dt scbe~n bevatte 
van een hoi aardewerkendierfiguurtje. vcrmoedelijk<len vogel voorstellend (afb. 13). De kop 
die er los op heeft gezeten ontbreekt. 

ln een andere kuil stonden 1\IICC potjes, ter weerszijden van een aangepuntc eiken paal. 
De verdere inhoud van deze kuil bestond uit enkele bonen en een scllerf terra sigillata met 
het naamttempel van de pottenbakker Criciro. Deze was in 'Tner werkuam tussen 180 en 
210 na Cbr 

Het anonirnent vondsten duidt op een zekere wei stand van de bewoners, getuige de rcla
ltef grote h04:veelheid imponen (turasigillata, kraJen en gla&). Twee vondstcn verdienen bij
zondere nandacht: enkele stukken van een ijzeren malienkolder, zoals die door soldnten ge-
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dragen werd, eo ccn muntje dar, hoewel vrijwel gchcd vergaan, toegeschrc:ven bn women 
aan kci1.er Victorinu&. die 1 u~sen 268 en 270 het wcsu:lijk ded van Europa cone rpkerde. Uit 
muntje is hetjongstc Romein~e geldstuk, dat uit Schagen en omgeving bekcnd is. De hoven
kant van bet gehele vondstenpakket was verbrand Dit wijst erop dnt de neder-tctting door 
brand aan baar einde is geknmen. 

Scbatgravers zor!!dcn UJdens het onderzoek vooremstige overlast en richtten, gelc1d door 
hebzucht, in een van de Y.crkpuucn herbaaJdc maJen \Cmiding=aan. Een aanvullend on
derzock zal, gezu:n ook de belangrijke ontdekking van de •poren van ccn hu•s. in 1990 door 
het IPP, in samen"erking met de AWN, wonlL-n uilg<'vocrd. 
vin: jfJilrcuskzg AWN·werkgrocp Schagen 1989 (F. Oiederik) 

Schagen: cent rum Op hcl voormalige fabrieksrcrrein tussen bet Rapcnpad, de Nieuw
~lmat en het Noord verrichuen ledeu van de AWN-wt•rkgroep Schagen waarncrningen Aan 
de zijde van de Nieuwstraat werd, begraven onder c:t•n subrecente ophogmgslaag, een dik 
pakket sterk verspoeldc as uit de Romcinse TiJd aangt$neden en kwameen tY.et meter diepe 
kuil, die vol nederzettingsafval (schen.-en en botten) bleek n: zitten, te \'OOrschijn . 

Bron' jiJilTCfllltl,f AWS·Y.crkgroep Schagen 1989 (F l>iederik). 

Texel (alb. 14) Develdkarteringwerd voortgezeten aan hcteindvan het verslagjaardelini
ticf afgesloten. Het eiland werd ditjaar in manrt, <~pril en oktober bezocbt. Oaarbij werden, 
op niet eerder belopen akkers, 27 vindplaarsen gcrcglSircerd. [n 3 gevaJien is sprake van cen 
uitbrciilingvan cen aJ ecrcler(op cen aangrenzencl perceel) vastgestdde vondsttnconcc:ntra
ue. Het aanLaJ mc:uwe vindplaatsen bedraagt dus 24 Hieronder bevinden uth t vondstcn· 
conccntraries: vermoedelijke woonplaatsen, waarvan er I twa: •..:nchiUende perioden 
be•laat. Op bijna alle vmdplaar~n zijn (ook) losse vondsren verzameld. De nieuwe conceo
traties datereo uit: Lace ljunijd-Romeinse Tijd (3 vindplaatsen); Vroege M1ddeleeuwen. 
M~rovingische periode(l vindplaats); Late Middelecuwen (I vindplaats). De losse vondsten 
dmeren wt: Late Bronsujd-Midden·IJ~ertijd (3 vmdplaatsen); Late IJzertijd·Romeinse 
TiJd (10 vindplaat~en); Vrocge Middeleeuwen, Mcrovingiscbe periode (1 vindplaats); Vr* 
gc Middclccuwen, Karolingische periode(l vindpluats); L.•tc:Middelecuwen (20 vindplaat
scn). 

De kaneringheert ?:ich over 15 jaar wtgesu-ekt (1975-1989). Het totaal aan belopen opper· 
vlak is nog ruet precic:s uitgc:nekend maar bedraagt volgens een globaJe meting ca. 23 km'. 
Dn1s ea. 36% van het kanerin&"geb•ed. Het aantaJ regisrraties is sinds ecn tus<entijdse eva· 
luaue van de elfc:euvitcn van de toegepaste karteringsmethode, over de penode 1975-1977 
(;tie Woltering 1979b). toegcnomcn van 2+7totca. 700. Hiertoe behoren 185 ruinudijk niet 
aancenslultenrle vondsrt-nconc-entraties (in 1977: 92). 

I l~tglobaal vasmcllen van omvang, aard en kwaliteit v~ndc terplaatsc vnn de concemra-
1 ies eventueel (nog) aanwezige woonlagen door middcl van boringcn is sinds 198+ een vast 
onderdeel van de kartering ge"-eest. [n totaal zijn in de geregistreerde conce.ntralies en op 
een aantaJ plaatsen daarbuiten 598 boringen gezet. Deze hebben duidelijk gemaakt dat vee! 
nedcrzctringsterreinen 1n de loop der eeuy,-en :tijn opgehoogd en dat zich, mc:de als ~'Oig 
van het bescbermende effeu van deze opbogingen, op •-eel plaatsen nog goed g«on•en'eel'
dc bewoniogssporen in de bodem bevinden. In slcchts 6 of 7 gevallen bleek. op grond •= 
d~ geologischesituati.:, ddt herrijdens de•..:ldkarteringopgeraapre materiaal '-an elden aan· 
gevoercl moet zijn. 
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-· -Alb. 14 Texel. Door arcbeologuch onderzoek btktnde ophogingen. Weergegcvcn zijn nederzct· 
ung.terreinen "••• de ongtstoorde ondergrond dieper dan 0,7 m onder bel rnaah-eld ligL Legenda 
kaartondrrgrond I. kcileem; 2 dehand;3. oudtduinen; + •ec:a(zeuingen; 5. jongeduinen Tek ROO 

Opgehoogde woonplaatsen werdcn op Texd aJ ecrder vutgesteld; bij de opgravingen die 
in 1967 en 1971·1975 aan de noordwestrand van Den Burg (Beatrixlaan) werden ultgevoerd 
(Van F.s J967a; \.\oltenng 1975), bij opgravtngen en waamemingen in bet eentrum van Den 
Burg (VanEs 1967b), tijdenJ. waamemingcn in hct centrum van bet dorp De Waal (Wolle· 
ring 1972) en bij waarnemingen door amateur·archeologen in de buurt van Den Hoom ~~~ 
l)e We5tcn (Van '11:m/Woltering 1973, vindplaatsen 28 en 29). ln Den Burg en De Waal was 
hc:t ophogingspakket plaaiSclijk dikker dan 2 m; bij De We$teo wcrd, in een zandwin
ningsput, een dikte van l,!i m vaslge5teld; bij Den Hoorn doorsneed een nieuwe weg ecn 
mecr dan 1 m hoog terpjc:. 

1 n ai de:te gevalleo konden de ophogingen aan de hand van aardewerkvondsten worden 
&edarecrd: Den Burg, Beatrixlaan- Romeinse Ti.Jd en Vroege Middeleeuwen; Den Burg, 
Centrum - Vroege en Late M.idddeeuwcn; De Waal, centrum - Romcinsc Tijd, Vroege en 
Late Mcddelecuwen; Den Hoom- Late IJzenijd·Vroeg·Romeinsc Tijd; De Westen- Ro 
rncin<e Tijd. 

Welke omstaodigbeden op de hier genoemdc Jokatics tot opboging aanleiding ga~-en is 
niet in aile gevallen zonder meer duidelijk. Bij Den Hoom ligt bet Pleistocene oppervlak 
onder de ophogingen op ca. 0,5 m boven NAP. Deze woonplaats maakt dee! ult van een zich 
tussen het centrale Pleistocene plateau en de kcileemopduikingvan DenHoom uitstrekken· 
de reeks. De ondergrond belitaat uit een dekzandrugwaarvan bet oppcrvlak voor het groot· 
lie dee! tusscn NAP·boogte eo 0,5 m boven NAP ligt en die - voor :;:over hij niet is get\ro· 
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deerd - met een dunne, mariene afzetting is bcdekt. Door ontwatering van het ~un al~ ge· 
~-olg van de Duinkerke f-transgressiefase werd de rug in de Late Qzertijd bewoonbaar Ver
nattingen weertoenemende veengroei in de periode voorafg-.tand aan de Duinkerke n-trans
gressiefa3e noodzaakten al spoedig tot de ophoging en daama tot hct prijsgeven van de 
woonplaatsen. 

Hct Pleistocene :Gandoppervlak onder de andere bierboven genoemde ophogingen ligt 
aanzienlijk hogcr: 1 tot 1,5 m ofmeerboven NAI'. Er .tijn aanwijzingen dat ookopdezc hogc
re, ruim boven het toenmalige gemiddclde zceniveau gelegen niveaus een stijgend grondwa
terpeil in de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen de directe aanlciding tot de opho
gingder woonplaatsen is geweest. Dit wordt gesuggereerd door de omvangrijke schaal waar
op in de bij Den Burg, Beatrixlaan, opgegraven woonplaatsen tijdens deze period en afwate
ringsg>"e'ppels zijn gegraven. De Laat-Middeleeuwse ophogingen kunnen in verband wor
den gebracbt met de Duinkerke tn-transgressiefasc, die op Texel een sterk eroderende "er
kmg heeft gebad. Voor de:ze periode moet een stormvlocdboogte van mirutens 1 m + :'<AP 

"-orden aangenomen. Van de lage dekzandheuvels tussen De Waal en Oo•terend .tau bet 
mercndecl zonder ophoging onbewoonbaar ziJn geworden. 

Bij door de Stiboka uitgevoerd onderzock, ter voorbereiding VllD bl11d Texel van de Bo
demkaart van Nederland 1:50.000, werden in het gebied tussen De Waal en Oost op met'r 
dan tien lokaties opgehoogde woonplaauen vnstgest!=ld. De grotere zijn als 'oude bewo
nmgsplaats' op de Bodemkaart aangeduid en worden in de toe1ichting (Kioosterhuis 1986, 
p. 107 -8) nls terp omschrevo:n. De meeste ophogi ngen zijn, ind usief de modcrne bouwvoor, 
dikkerdan 1,2 m (de boordiepte). Bij verscheidene van deze terpjes werd vastgcsteld dat1.e 
ontstaan zijn op een dekzandheuveltje. Enkele blijken aangelegd op marien sediment (af:tet· 
dngen van Duinkerke 11 ofm). Ovcrdedattringheeft bet Stiboka-nnderzoekgeen uilsluitsd 
gegeven Door de Stiboka word! aangcnomen dat de meellte terpjes tussen 1200 en 1400 ~ijn 
onutaan. 

Het door de ROB uitgevoerde booronderzock, waarin ook de Stiboka-tcrpjes zijn opgeno
mcn, h!"Cft het aantal geregistreerde opgehoogde woooplaatscn aanzienlijk uitgebreid Op 
onge•-ccr 100 lokaties '""nkn ophogingen vastgesteld waarvan de dikte, inclusief de moder· 
ne bouw•wr en plaatselijk ee.n dun esdek, meer dan 0,7 m bedraagt. Op ell. 75 van deze 
plckken i$ meer dan 1 m opgehoogd, op ruirn 10 meer dan 1,5 m. Op het kaartje (alb. 14) 
tijn aile door archeologisch onderzoek bekc:nde, meer dan 0,7 m opgehoogde lokaties weer· 
gegeven. Vorm en omvang van de opgchoogde gebieden kunnen slechts globaal worden 
wccrgcgcvcn, doordat de informatie meeslo l afkomstig is uit niet m¢crdan enkele boringen 
of waarncmingen per vindplaats, 

De verspreiding van de ophogingen blijkt niet we:zenlijk te verschillen van die van de 
woonplaatsen in het algemeen (vergelijk bijvoorbeeld Woltering 1979b, fig. 51-56). Sommi· 
ge van de opgehoogde v.woplaatsen venonen wat hun naar verhouding hoge Jigging betreft 
(Un ofmeer meters hoven NAP) overeenkomsten met de opgcgraven site aan de Beatrix1aan 
te Den Burg en lijken niet alleen doorterp- maar ook doortelhvrming te zijn ontstaan Bij 
andere, lager gelcgen ophogingen is, cvenals bij het hie,.,wr al genoemde terpje bij Den 
Hoom, sprake van echte huisterpcn. 

De laatste categoric komt met name voor aan de randen van bet centrale Pleistocene pla
teau, in het door vele kleine dekzandkopjes en ·ruggen (veelal opgehoogcle, naar nu is geble
ken) gekenmerkte gebied tussen De Waal en Oosterend, en In het gebied waar bet Pleistocc
nf oppervlak met een slechts dunne Holocene nfzetting is bedekt. Het onderzoek hecft op-
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nieuw duidelijk gemaaktdat bet huidige oppervlaktereliefvan hct Plcistoceen op veel plruu
$Cn beduidend afwijkt van de prehistorische situatie. 
D~ dateringvan denieuw gercgistreerde ophogingen moet, wlung verder ondcl"~oek niet 

heert plaatsgevonden, worden argeleid uit de aan bet oppervlak verzamelde nedeneuings
vondsten en uit de zo af en toe opgcboorde aardewerkscherfjes. Het opgeboorde matenaal 
datecn vrijwcl uitsluitend uit de periode Late TjZ<:nijd-Romeinsc Tijd. In een enkel geval 
is waanchijnlijk sprake van wat ouder materiaal, daterend uit de eindfase van de Midden
TJzt-ntjd. Deze \'Ondsten geven in ieder geval een terminus post quem voorde ophogingen 

De oppervlakte-'OOdsten dateren uit de Late ljzenijd, Romeinse Tijd, Vroege en Late 
Midddeeuwen. Ongeveerde helft van de opgeboogde woonplaatsen heeft nederzettingsma
tcriaal uit meerdere perioden opgeleverd. Dit materiaRI is in het algemeen door norrnale 
landbouwuctlviteiten aan het oppervlak gekomen. Er mag worden verondersteld dat het 
zkh oorspronkelijkniet meerdan 0,3 orhoogsten•O,+ m onder het maaiveld bevond. Hoewel 
do: in de pertode 1954-1967 uitgt\'Ot:'rde ruilverkavelingswerken ook wei materiaal van diepe
re niveau~ naar hoven kunnen hebben gebracht mag wei worden aangenomen dat de opper
vlaktC\'Ondm:n m~tal uit de bovenste ophogiogslagen afkomstig zijn. 

Het onderzo:Kk is uitgC\'OCrd door de ROB (P.J. Wohc:ring, P.C. van Beest). 

Uitgeest: Rijksweg 9 Op een drietal plaauc:n bij wegaansluitingen van Rijksweg 9, ter 
hoogte van Uitgeest, verzamelden I eden vanAWN·werkgroep Zaanstreel<.scherven ~>it de Ro
n1ein$c Tijd. Verlrenningen van het nie~>wc wcgtracc van Rijksweg 22, rich ring Bcverwijk, 
hadden gecn resultaat. 

Bron: Crondspot>r 93, 1989, p. 12 (C.J van Roon). 

Velsen: Noord Spaundammer poldcr(alb. 15) In 19897-ijn de opgravi.ngen in het Vroeg
Romcm!oe castdlum Velsen I, dat door de aanleg van de Wijkcnunoel (vanaf 1990) Uti ver
dwijnen, \'OOngezet. Er werd in samenv..-erk.ing met AWN-afdeling Kennemerland, een 'af
sluat~nd' onderzoek uitgevoc:rd waarbij tot ieders verrassing ten westen van her al bekende 
fort een tweede kamp te voorschijn kwnm. De opgraving duurde hierdoor in plaats van de 
geplande acht we ken ruim twintig weken. Het onderzock is mogelijkgemaakt door de ruime 
financiclc cmdersteuning van Rijkswacerstaaten de provincic Noord-Holland. Hicr wnrdt 
\'erslag Rc:daan van de resuhaten die op de laatste hoofdperiode b<:trekking bebben. Voor 
\'l:rs)agcn over eenler onderzoek wordt verwezen naar de kronieken in Holland 12·15 en 20. 

Periode 2 (ca. 25-28 naChr.). In de laaute periode van de bezetungvan Velsen I wcrd c:en 
lrapezoidaal gt''Ormd fon aangelegd, dat was omgt\-en door c:en aarden wal met poon en 
torens, met daan'OOrdrie grachtcn (afb. 15). De doorstroming van de havenswerd verbeterd 
door de vervanging •= deal besmande dammen met open steigers of door de toevoeging 
van open stc:igcrs . .Buiten bet fon werd in oostclijke richfing een vierde, 90 m lan,gl' Steiger 
nangdcgd. Vcrrasse.nd was de ontdekking dat de gr.tchten in het wcstcn nietlot aan de ocver 
doorlicpen. De binnenSte grachtliep tot een insteekhaven, de twee buitenste eindigden Op 
enige afstand daarvan, zodat een doorgang naar de poort open bleef. Ten westcn van hct 
fon ~'Onden ~ich slechts enkelc watcrpuuen. Daarbij was Un uitrondttlijk grote, die via 
~en houu:n aquaduct de schepen in d.- insteekha~-en van drink water voorzag. Het rnilitaire 
buatengt-bied wttd omgeY<:n door een cnkele gracht, die deels onder de verdediging van hct 
latc:re ron 2 kwam te liggen. De ontdekking van dit tweede ron Wall de sensatie van 1989. 

Voorlopig Jijkt bet crop dat fort 2 - \'OOrzien van ecn aarden wal en twee grachten, en 
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Afb. 15 Vd&en Noord Sp••mdttmrncr polder. Opgrnving>plootcgrondo:n '"'" fort I en hct in 1q89 
omdcktc furt 2. "ll:k. '"" 
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~~~n fort I aangebouwd - na de slt"Ubbelingen tussen de Romeinen en Friezen in 28 na 
Chr. ;, aangdegd. Tijdens de bclegering '""'fort I is een grote hocvedhcid Ioden $1ingerko
gd, door de benardc Romcinen naar de aanvallende Friezcn ~lingerd (aileen al d11 jaar 
'--erdc:n er 200 gevondcn). Na de met moeite afgcslagcn aanval zijn de gesncuvc:lden niet ai
leen 1n het havenbekken terccht gckomen, maar ook in wau:rputten begraven (zic onder). 
're hulp sthictende Romeinse troepen moesten 66k ondcrgcbracht worden en daarvoor lijkt 
Ibn 2 gcbouwd tc zijn. Dit wcrd al snd verhuen, gdijk rnct fort I. Bij de ontruiming zijn 
meer dan 1500 u:ntharingen m de binnenste gracht van fort 2 en in bet havenbek.kcn terecht 
gekomcn. 

fn 1989 was de aandacht op tweedelen van het opgravi•tg>tcrrcm gerichc l)het havcnbek
kcn, waarin ook orgamsch afval als bout en leer door dircc·tc afdekking met zand en door 
de ho!(e grond,.aten.tand uimekend geeonserveerd is; 2) de Vl!rdediging en een dee! van htt 
binnenterrc:m van de laatste (;ue van het fort. Hicr is in de Middeleeuwen ca. 2 m van he1 
OOrspronkclijkc: oppervlak door water wt:ggeslagcn, zodat de vond>ten Diet meerop hun oor
spronkelijke plekliggen en vaak sterk zijn gcslcten. Bovendien is organisch matwaal (behal
"' bot) verloren gegaan, doordat bet grondwater hitr tc laag staat. Aileen organische vond
'lcn in diepc: grondsporcn als watcrpurren en grnchten zijn nict door ve~poeling en de tn 
"·erking van Iucht aangctast. 

Hct wNemchapl,clijk belang van de vondstcn is dat dcze eett hiaat in de kennis van hct 
Vroeg-Romeins materiaal opvullen. Vroeg-Romcinsc forr~n die tijdens de Romeinse 
Oennania·oiTenbievon in Ouitsland zijn aangclegd datcrcn wornarnclijk tot 9 na Chr., ter
wijl de grootste Romeinse miliLaire activiteiten in Nederland vanaf 40 na.Ohr. dateren. Van 
deze fonen zijn slechts enkcle in de tussenJiggende periodc bezel geweest. Ret probleem is 
eehter dat hier vcdal vermenging van vondsrmateriaal h~cft plaa1sgcvonden, zodat een 
nauwkcuric;e datcring binnen deu periode een probleem i• Dit is ecbtcr in Vel.en Diet hct 
~eval ; dele plek is namdijk maarzeerkort bezet geweesr cnJUISI binnen de genocmdc perio
dc:. De darcring. 16-28 na Chr., is ~'OOral gcbaseerd op historischc gegc:vcns en op enkelc 
vondsten, zoals munten. 

Hetlwrakter van de •-ondsten blinkt niet uit door luxe en laat duiddijk de functie van Vel
Sen 1 71Cn Zo duidcn uitrustingsstukken als koppelgespen, wapens en Fragmenum van Ji. 
<ha.:umpantscn op de militaire functie van her kamp. Daarnaast zijn er andere metaal
vondstcn, 1.oals nndrrdclcn van kleding en gebn1iksvoorwerpen: fibulae (mantelspclden), 
rnc:sS<."n, emmerhcngsels e.d. 

Zerr belnngrijkzijn de houtvondsten u11 het hawnbekken. llouten stop pen en dek.sels zijn 
VeeJvuldig a.mgetroiTen; in hethavenbekken komen houren d~ksels zclfs meervoordan dck
sels van am·drw~rk. Ook houren kommen dienen hier vecmeld re worden, omdat soms dui
delijk t•en aardewcrk- ofgla.~vorm in bout isgcimireerd (of jujsr andersom). Houten (minder 
breekbaar) vaat,\l,•rk kan onderdeel hebben uitgemaakt van de marsbepakkingvan de solda
len, :roals ook •'OOr het bronzen, duurdere vaat"erk ~ldt. Bij vestiging in een vast kamp 
kon het dan ven:angen worden door het breekbare aardewerk en/of glas. Dezc constaterin
!:cn drasen bij tol her beeld ,.an de economic op (supra)regionale schaaL Houten tentharin
gen en frngmentcn van leren lenten geven cen beeld van de "'OOnomstandighedc:n binnen 
hc:t fort Onder de hout•-ondsten bevinden zich ook stukken die met de !iclleepvaart in ver
band gebratht kunnen worden, roals fragmenten van scheepsplanken, ribben, lwtrollen en 
Ioden repantticplaten. 

liet m<·este m Vdll<!:n gevonden aardewerk is geimportccrd. Coed te traceren importen 
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zojn kommen en borden van terra sigillata met naamstempels of reliefversiering. Aangezien 
veelnl bekend is waar en in welke periode de betreiTende pouenbakker zijn produkten afle
vcrde, kan ook dit m:ueriaal dienen voor de datering van vindplaatsen. Ec:n dcrde van de 
in Vel sen I gevonden terra sigillata komt uit ItaliC! (Arezzo, Pi~a), de rest uit Zuid-Frankrijk 
(La Graufesenque). 

Het botmatcriaal uit Velsen omvat voomamclijk slachtafval en maaltijdresten van ver
schillende diercn. De: visresten >:ijn afknmstig van zoet- en zoutwatervissen en (in tegenstcl
ling tot eerdere be rich ten) ook van kleine soon en en cxemplaren. Demenselijke overblijf~
lcn kunnen voornamclijk met de schennutselingen met de Frie>:en in 28 na Chr. in verband 
gebracht worden. Andere aanwijzingen voor strijd zijn de in het havenbckken gevonden wa
pens, zoals speerpuntcn, de s-reep van een glad ius (steekzwaard) en Ioden slingerkogels, die 
ovcrigens ook op het land gcvondcn zijn. De slingerkogels omvauen verscbillende 1ype14 
waarbij opvalt dat Steeds minderzorg is besteed aan de afwerking. Wellicht waren de Romei
nen genoodzaakt tijdensde srrijd met bun vingen in het natte zand gietvarmcn voor nieuwe 
kogels te malten. Uit de verspreiding van de kogels zijn de aanvalsgo.lven van de Friezen te 
achterbalen_ De eerste aanvalsgolf was gericht op de zuidhoek van bet fon, de t .... -eede kwam 
over water. 

De losse mensenbouen uit her bavenbekken zijn waanchijnlijk van gesneuvelden die in 
hct water vielen_ De in de waterpunen gevonden complete akeletten zijn mogdijk Romeinen 
die na de slag van hun kameraden ten noodbcgraving kregen. De twee in 1989 gevonden 
skclenen zijn niet mcer in het bezit van bun persoonlijke wapens, in tegenstelling 101 het in 
1977 in Velsen J gevondcn individu. Wel is van heiden de mamelspeld gevondcn en kwam 
een munt uit de periode 22-30 na Cbr. te voorscbijn. 

In het zuidelijkdeel van hctopgegra\.'ellgebied zijn veel kleiwinningsputten aangetrofTen: 
sporen van 12e- en 13e·eeuwsesteenbillusactiviteitcn. Er y,-crd klei ge"-onnen voorde pro
dukrie van kloostennoppen Mogelijk was deze indust ric gcricht op de bouw \'all de Engel
munduskerk in Oud-Velsen. De putten konden door kogelpot-, badorf· en andcnne
aardewerk, en misbaksels van kloostermoppen en dnktegels worden gedateerd. 

tPP, Amsterdam J.-M.A.W. Morel en A.V.A.J. Bosman 

Wieringen (afb. 16) De veldkartering is voortgezet en voorlopig afgeslotcn. In !989 wer
den, op nog niet eerder belopen illers, 10 nicuwc vindplaarsen geregistreerd: 3 vondsten
concemratiesen 7 vindplaatsen met uitsluitend losse \.'OndSten. Bij de concentraties gaat bet 
om I nederz.ening uit de Late Middeleeuwen en om 2 waarsc:hijnlijke nederz.ettingen uit de 
Vroegc Middeleeuwcn (~en uit de Merovingiscbe en Un uit de KarolingiJCbe periode). De 
losse vondsten, die ook van twee van de drie ncderzeuing~plekken afknmstig zijn, dateren 
uit de Late Middeleeuwen (9 vindplaatscn) en Vroege Middeleeuwen, Karolingiscbe perio
de (1 vindplaats). 

Alb 16. Wieringen. ~n; het tijdc:ns de vddkattcring in de JXriodc 1976-1989 bdopen gd>itd 
(wit). Midden en onder; de tijdcns de vcldkartcnng gercgistrccrde vindplaatsen I Vroege cnlof 
Midden IJzenijd; 2. Late ijunijd enlofRomeinse Tijd; 3. Vroege Middelecuwco (McrovingUche en 
Karolingische pcriod<n). Onder: I. Late Middclccuwen; 2. de kerlcdorpc:n Westerland, Hippolyrus
hod, Ooslcrland c:n hot oude kerkhof van Slroc. Open •ymbolen duidcn op onukere dateringen. 
SchMI 1:100.000. 'Thk. Roo. 
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De kartcring op Wieringen hceft ~ich over 14 jaar uitgestrekt {1976·1989). Tijdens deze 
periQde werd het gcbied jaarlijks (met uitzondering van 1983 en 1986) bezodll: meest al 
slechts e~n maal, in de winter. De toegankelijkheid blcek steeds bijzonder gering. Het gebied 
ligt grotendeels in grasland en b.ierin is in de loop derjaren weinig verandering opgetreden. 
Van de ca. 20 km' die bet onder-£oeksgebiedgroot is, zijn uiteindelijkca. 3,5 k,m2 (ca. 17,5%) 
be1open. Aan potentieel beloopbaar gebiecl (voomamelijk grasland) restecrt nog oa. 14,5 
km2 (ca.. 72,5% ). Hetoverigc 0ppuvlakis bcbouwd ofdoorandc=oorzaken ontoegankelijk. 
De versch illencle oppervlakten zijn no.g niet precics berektmd. 

Er werden 113 afzonderlijke vindplaatscn geregistreerd, waa.ronder 13 vcmdStenconcen· 
trat.ies. De verdeling over de verschillende archeologiscb.e perioden is al$ volgt: Midden
IJzertijd: 6 vinclplaatsen; Late IJzertijd-Romeinse Tijd: 7 vindplaatsen: Vroege Middel· 
ceuwen; 40 vindplaatsen; Late Middclecuwcn: l04 vindplaa~scn. 

Her ond.erzock is uitgevoerd door de R06 (P.J. Woltc.ring. l'.C. van Beest), 

Middelccuwcn en later 

Alkmaar Aan de Schoutenweg was, na sloop van de bestaande bebouwing, ern klein on· 
cle.r7.Dek mogelijk. Het punt is gelegen tegenove.r het stadhuis, dus in elf. vrocgstc uitl,>rei
dingsfase. Uit een drietal vlakkcn werdt>n gegevens over de ophogingen en oudste bewo
ningsfase, met onder meer cen 12e-ceuwse erfafscheiding, vcrkregen. 

Bran: joonwslng Opmbllre Wtrkm A.llrm=r 1989 ~.H.P. Cordfunke). 

Alkroaar: O udorp AWN·werkgroep Ollclorp ~ette. in samcnwerkingmet de Stichting Bc
houd Alkmaarse Bodemvondsten en de werkgroep Heiloo, haar onderzoek nllllr archeologi
sche ovcrblijfsclen op de strandwaJ bij de Westcrsrraat voort . .Een proefopgraving vond 
plaats op het peroeel Weste.r.tu:aat 57, waar t:en bewoningslaag met spore.n van een opStal 
uil de 13e ecuw en ccn laat·l7c/vrocg-18e- ecuwse put werden blootgelegd. De vindplaats 
was door buere bouwacriviteiten ~terk verstoord. 

Op het industrieterrein Beverkoog werden een dee! van ee:n dijklic:baarn uit de llc-13c 
eeuw, bestaande uit mcst, klci en huisa!Val, en een Laat·Middeleeuwse woonlaag met een 
waterpul ondtu"'£OchL 

Bron:Jaaruer$lag AWN-werkgrocp Oudorp 1989 (A.A . .). Smit). 

Amsterdam; centrum ( afb. 17) ln de stadsl<ern van Amsterdam we.rdcn drie opgravingen 
verricht. 

[n de bouwput YOor de nieuwbouw van C & A Amsterdam (Nieuwcndijk 194-196) werd, 
na een waarneming op 14 april, tussen 20 en 28 juli ecn opgraving uitgevoerd. Het onder· 
:rock was van beperkte duur; niet vanwegc het archeologisch bclang van de lokatie maar door 
helfeit dater geen diepe bouwput gemaakt werd. Op deze p laai.Ji bevinrlt zich de oudste be· 
woning langs de westoever van de Amstel. Op verschillende percelen aan de Nieuwendljk 
en de Kalverstraat is bij eerdeto: opgra,-ingen et:n bcbouwing vanaf omstreeks 1200 vastge
steld. Uaarde nu onder~ochtelokatie vlak ten noorden van cleDam.ligt werd een kleinesleuf 
gcgraven met als doe! te zien of wellicht de orngeving van de Dam ten bijzondere plaats in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de oudste stadskem inneemt. 

De sleuf gaf de volgende informatie: op bet ongeroerde veenpakket (ruim 3,5 m - NAP) 

~16 



Archeologischc kroniek Noord·l loll and 

Alb. 17. Amsterdam. centrum. Muurl"dten eu 
fundering (ccn ctkchouten roosterconstructie) 
van eon stencn huis uLt de twcede belft v'ln de 14e 
eeuw, opgegraven attn de \\'annoesstraar , gctitn 
vanuit het OO>ten Ft'ltO Afd. Arcbeolog;< Amster
dam 

bevondt zich een duoneoverstromingslaag, die moet worden tocgeschreven aan de 0\'.:rstro· 
rningcn van U64, U70 en U76. Oorect hoerop ligt ecn opbogingspakket '"n ongcveer 1,5 m. 
De oud<~e sporen '"" bewoning hierin dareren uit om~treeks 1200. Gedurende het midden 
van de 13e eeuw werd opnieuw opgehoogd voor bebouwmg. Deze gegevcns passen in het 
e~rder verkregen beeld van de be won ingsgesch.iedeni5 aan de Knlverstraat en Nieuwendijk: 
bewoning op de 12-eeuwsc OVI'rStromingslagc.n vanaf ca. 1200. 

Van het \'Ondstmaterianl vcrdient een hoeveelheid 13-eeuwse textielfragmenten bij1.onde· 
re vennelding. Van een fraai weefsel in linuenbinding, gcweven met 12 draden per em en 
met gestreepte panijen aan de randen, wordt vermoed dat bet gaat om een geimporteerd, 
Profe,•ioneel vervaardigtl produkt 

De tweede opgraving vend plaats in de Mozes en Aaronkerk, russen 21 augustus en 26 
lleptember Mankementen aan de kerk waren reden een groot deel van de kerkvlocr open 
te breken De daa:ronder aangetroffen oudemuren, kelders en puuen waren aanleiding tot 
onderzock ovcne gaan. De buidigc kcrk wcrd gebouwd in de jarcn 183 7-1841. Daarvoor stond 
op deze pll)llls ttan de Jodebrcestraat een complex bui:wn, wnorvan de huizen Moyscs en 
Aaron de bekendstewaren.ln deze huizen werd in bet begin van de 17e eeuw een schuilkerk 
'"!!ericbt, die succesvol bleek. De kerk werd later uitgebrcid met onder mecr een huis aan 
de Houtgracht (bet huidigc Waterlooplt:.in), waarin Baruch de Spinoza gewoond 7.0U heb· 
ben. O.:ze buurt. die vanaf 1604 "'t:rd volgebouYo-d, werd in de loop van de 17e eeuw vooral 
door Portugese en Duitsejoden als \'C$tigingsplaats gekozen. Hoewel tijdens de opgraving 
\·erschollende bouwgegevens van huozcn, waaronderdat van •-ermoedelijk Baruch de Spino· 
.(&, werden vastgelegd, werd geen huisrnad van deze vermaarde filosoof gevonden. Uit afval
PUtten van belendende percelen aan de voormalige Houtgracht kwrunen verschillende voor· 
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werpen te voorschijn, die er op duiden dat hier nog tot ca. 1800 Joodse bewoners leefden. 
Zo staan de namen Boas en Samuel op laat-18e·eeuwse Goudse ldeipijpen. Meer kenmer· 
kend voorde aanwezigbcid vanJoodse bewoners zijn evenwel de bot:resten. Dit consumpde
afval om vaL namelijk een hoog percentage. kippebottcn (nicu.cldcn ver~eld vanloden met 
hct opschritt K.OSJER), terwijl varkensboltcn afwe:~:ig :~:ijn. 

Van 16 tot 22 november werd een onderzoek uitgevoerd op een terrein a;m de noordzijde 
van de Dam, tusscn dcBeursstee~ren de Warmoesstraat (direct naast de :Bijenkorl). De gehe· 
le lokatie bleek tc bestaan uit opgehoogd<l gronden, ter plaruse van de Arnstelbedding, Deze 
ophogingen of aanplempingen lx:staan uit klei en huisafval met vondstcn, dat in de: oudste 
lagen uit omstreeks 1200 dateert. Het veen bevond zich dicht bij de Wa:rmoesstra;tt op ca. 
3 m - NAP en liep richting Amstel snel af tot + m - NAP. Op her veen was door de Amstel 
een ongeveer 30 em dlkke baggerlaag afgc:<et; hierop volgden de ophogingslagen. met daarin 
op 1,50 m - NAP en op 1,17 m - NAP bcwoningslagen. 

Van de b.ui:<e.n werden delen opgegra~en met wanden van vlechtwcrk, ecn stQek.vloe.r van 
aangesrampte leem en een ingegraven aspot. De:z~ h\lizen dateren uit de periode 1275 tot 
1350. Op het oudste loopvlak werd een :zilv~:rcn obool van Floris V, geslagen tussen ca. 1256 
en 1266, gevonden. Dit is de ldeinste denominade uit die tijd. Het opgegraven exemplaar 
i$ unifk en vertegenwoor<ligt een nieuw muouypt. 

Boven dezeophogingslageo bevond zicb een voor Amste.rdam zeer uitzonderlijk huis, da· 
terend uit de tweede helft van de 14e eeuw. Her had de korte zijde aan de Warmoessstraat, 
was 7,5 m breed en 19,5 m lang(afb. 17). Inhetacb.terdeel bevond zich een kamerofbinnen
haard van B m lengte, die door een aparte rouur gescb.eiden was van b.et voorbuis. De funde
ring bestond uit e.c::n zoosterconstrucde van eikchout, volgeheid met el:t,~:n en berken. Dir 
soort constructies word! gewoonlijk sk"Chts aangerrofTen onder kerken. kloosters, gastb.ulzen 
en poortgebouwen. Hier ging het zecr waarsc;hijnlijk om een stenen woonhuis. Dit is qua 
omvang een bijzonder fenomeen binnen de Amsterdamse bebouwing uit die tijd. Van de 
voodsten moet 13e-ceuws Engels imponaardewerk uit Scarborough vermeld worden: een 
kan met geboerseerde versiering, overdekt met groenklenre.ode glazuur. 

Arcb.eologische Dienst Amsterdam J. M. Baart 

Andijk (alb. 18) K.Roorda uit Andijk vond tijdens !rfaal'wcrkzaamhede.n op pe.rc~cl Dijk· 
weg 296 een klein Duitje van aardcwerk (alb. 18). Het fluitje bestaat uit een dikke, korte 
doorboordc steel, uitmol]den.d in een bolvormige, holle verdilling die aan de bovc.nzijdc 
open is. Aan de onderz.ijde bevindt zich op de ove.rgang van de steel naar de verdikking een 
uirgeknepen lijstje dat doorboord is. In b.ct bolle gedecltc is, ongcveer in het verlengde van 
d~ stee.l, een kle.ine doorboring aangebracht. De to tale lengte van hetfluitje be(lraagt 5,1 em, 
de grootste brcedte is 2,2 em. Hct nuitje bcvindt zich in de collectie van het Wesrfries Mu· 
scum. 

Uit West-Friesland zijn nog vier van dergelijke lluitjes bekend: drie uit Medemblik, een 
ult Schagen. Een fluitje uit Me.dernblik (afkornstig van b.et bouwterrein van b.et bejaarden
centrum St. Maartenshof) werd samen met )<oge1potscherven gevonden_ Het fluitje uit 
Schagco kan geassocieerd worden met Middeleeuws aardewerk uit de lle-13e eeuw. 

Vergclijkbare Ouiljes zijn onder meer gevon.den in Leeuwarden, Francker, Workum en 
l]lst in Friesland. Ze verschillen sleclus weinig in vonn van de Westfriese. 

Bron: T.V. van de Walle-vanderWoude, Weslfries Museum, Hoorn 
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Alb. 19. Bergen Uouten (spc:d)oc:hijfje, date
rend uit de 16..--IBe ccuw, met daarop kloksgewijs 
aan~ de nummers I tim 16 (diameter 6,2 
em). Fato ROB. 

Bergen {alb. 19) Op «n terrcin ten widen van de Bueno;eg onderzochten vrijwilligen (in 
het b•Jronder F. D. Zeiler en mevr. E. M. Eismn) ondtt Ieiding van de areheologisch ll$$istent 
de re.ten van bct landhut~ 'Slot Ramp'. Jlicrbij "-erden ecn deel van de funderingen en de 
omnngende gracht vrijgelcgd. De fundcringcn van de muren die uit de grncbt oprezen, wa· 

: ren .~:waar van con5tructieen op veel plaatsen tot op bet roosterwerk van houten balken uitge· 
broken De funderingen van de binnenmuren waren lichteren gingtn minderdiep; plnatsc· 
hjk waren ?.e nauwelijks nog aanwezig. 

F.r werden '-erschillende bouw£a$en onderocheiden. Van de oudste bouwfase was onder 
rneer een 4,5 m lange muur langs de gracbt bewaard gebiC\'en, opgetrok.keo van oranjegele 
bakstenen (afmetingen 19x8,5/9x4 em en 20x9,5x4,5 em). Op grand van bet kleinste 
b<tkateenformaat kan de:tc bouwfase na 1485 worden gedatccrd. Met rode bakstenen van 

: dtt formaat is later de muur aan weerskamcn uitgebreid. 
Th·ee boutmonsters van de el:tcbouten balkcn onder de fund~ringen zijo aan eeo Cl4-

datenngeo ecn dendrochronologisch onderroek onderworpen. De uitkomsten van de Cl4-
bepalmg geveo twce mogelijkheden, namelijk ca. 1500 en ca. 1600. Hetjaarringen-onder· 
l:Od< (Wiggle-matching) wijst op ecn kapdatum kort voor 1500. Oit maakt een datering ~= 
dl' oud$tl' bouwfase aan bet eind '"'" de 15e ec:uw bet roeest waarscbijnlijk. 

Ook werden nogal wntiiOndsten gedaan, met name in de slotgracht. Deze bleek hoofd~a· 
ketijk gevuld met materiaaJ dat was vrijgekomen bij de albrnak in de !Be ecuw (dakpannen, 
venaterglas, \'ensterroeden, oatuurstenen dekstenen e.d. ). Enkefe voodsten verdienen spe· 
dale aandacbc cen kleine kraan in de vorm van een haantje, en een gedraaid houten •chijfje 
met een "-i.Jzerplaat met de nummers I tim 16 {afb. 19). De functie van dit IIOOrn'erp is niet 
bekend, mogdijk is bet gebruikt bij een spel. Oat vondsten uit de beginfase schaars zijn, 
hangt 3amen met het fcit dat de gracht niet voldoende kon worden uitgegrnven. 
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AJb. 20. Bloernenc.lanl· Bll)('rnendaaJ aan Zee. Opengcwerkte broehe b<:staand~ uit een platte ring 
mcleen diameter van 40 mrn. In bet middcnveld btvindt ticb etn ruit<tfiguur Do ruitrr il md rode 
emallle mgdegd, de helm en bet pa.~rd toet blauw emaillc. Schaal 1:1 . Tek tn foro aoe 

Het gevondcn dtcrlijke matcriaal werd ondcr-.cocht door J.T. Zeiler (BAt, Groningcn). De 
mecstc bon en warcn arkomsug van rund en ..chaaplgc.it. Vc.rder waren varkcn, haM, konijn. 
kop, wilde tend, gans, hond en paard, oestcr en kabcljauw vertegenwoordigd 

Ten noorden van bet kasteeherrcin wcrd een fundering van w.-arRchijnlijk secundair ge
bruikte, los ge~tapdde. rode baksteen gevonden (formaat25.5x12x5/5,5 em). Ecn van de 
twee boutmonstcrs komt onder dit fundamem vandaan. ln de loop van 1990 zal op bet 
kasteelterrein bcgonnen worden met de bouw van wonmgen. Hierbij kunncn verdere waar
nemingen worden verricht. 

G.P. Alders (AD:<, Haarlem) en F.D. Zeiler 

Bloemr.ndaal: Bloemc:nda:o.l aan Zee (arb. 20) Mcvr. J van Dansik-Van Es mcldde de 
110ndst van een bronzen broche (of fibula), arkomstig van bet strand van Bloemendaal. De 
broche, bestaandc uit ee.n ope.ngewerkte pla11c ring met in bet middenveld et·n met emaille 
versierderuiterfiguur, bevond zichin eenharde lduit aangekoekt zand en werd na een storm 
met behuJp van een mctaaldctector gevonden. Over de datering en de hcrkomst bcstaat 
voonolsnogonduidelijkht>id. Een Midddeeuwseouderdom ligthet meest voorde hand, hOt
wei cen latere datering niet kan worden uitgcsloten. 

Bron: G.P. Alders ADN, Haarlem 

Diemen: Diemer polder In de winter van 1988/89 werden door )eden van AWN·afddin.g 
Amsterdam enkele huisplaum:n in de Diemer polder aan een bescheiden onderzOt'k onder
worpcn. Aanleiding hiertoe vormde bet ophogen van een dec) van de polder met zand ten 
bchocvc van woningbouw, waardoord~ze pick ken voor vcrderarchcologisch ondcrzoek on
bereikbaar worden. Va.n c~n huisplaats werdcn dric opecnvolgende haardcn, gt'!lcheiden 
door een bewoningsniveau en een k!eivloer, blootgelegd. Daamaast kwam veel aardcweclt 
tc voorschijn (kogelpot, pongsdorf, pallrath, andcnnc, roodbakkend aardewerk en vroeg 
otccngoed). De bcy,'Oning in dit gebied dateen uit de lle-1.3c: eeuw 

Bron: Htl Profit/ 1990, nr I, pp. 6-9 (E. Schmitz) 
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D iemen: Oud-Diemen Leden \'30 AWN-afdehng Amsterdam stamen opgravingen op het 
kerkhof 'Gfdenk te Stc:r...:n' van Oud-Diemen. Aanleadang ruertoe \'ODDl een plan dat dc:ze 
afdeling baJ de gemeente Diem en indiende om van het kerkhof een cultuurhistorische be
zienswanrdighc:ad tc: makc:n. Het plan omvat een opknapbeurt van de nogal verwaarloo!ldc: 
begraafpla.ats rn bet aanschouwelijk maken van de fundumcnten van de in 1806 gesloopte 
kerk. Dr initiaticfMmers vonden een gewillig oor bij dt· geme~ntc, die gelden besehikbaar 
$tclde \'oor de rcstataraut:. 

Van het oudste !,'Cdeelt~. het laterc koor, werdcn de saeunbcren blootgelegd, de fundnmcn
len van hct hoofdgcdcdte van de kerk werden verdcr vcrdiepa, de latere aanbouw en de aan
sluiung daarvan op bet oudste gedeelte van de kerk werd bestudeerd en aan de westzijde 
van het kcrkhof wcrden de fundamenten van d<' torc:n vrijgelegd. 

Hea ondrrzock hceft een aantal intcre;same gegev~ns opgele-..:rd. Zo is de: kerk waar
~hijnlijk in t"ee fasen gebouwd: de oud•te, bestaande uit het koor. in de tweede helft van 
dco 13e eeuw, de tweede fase (de laat-gorische krrk) aan het cind van de lie eeuw. Voorts ge
bruikten de bouv...:rs als funderingen voor de muren een roo~tc:rwerk ,.an palen en plankC'n. 
Bij het <ehoonmaken van deze funderingen kwamen vdr <keiNrcsten te voorschijn; >e date
n:n waarschijnlijk uit de periode van voor de bouw van d~ kerk 

Hoewel de: kerk vermoedelijk wei een of mecr houten voorlopers heeft gehad, zijn daar 
geen ~poren van teruggevooden. Het onderzoek, dat plaatsvond onder $Upervisie van de 
1\0a, wordt in 1990 voongezet. 

Bron: lltt Profid 1989, nr. 3, p. 10; 1989, nr. 4, p. 13; 1990, nr. l, pp. 9-11 (P. Hooll'><$). 

Bij het graven ,·an een diepe rioleringsslcuf op een bouwterrcin even ten oosten van hc:t 
kerkhof "erden onder undere meer dan zeventig pijpekoppen uit de periodc: 1720-1 HO ge
vonden De pijpekoppen. c:cn aantal nog \'OOruen \'llfl cen Oinke steel, zijn afkomstig uit 
ee:n ca. 10 em dikkc aslaag acbter de vroegere pastorie van Oud-Diemen. \\'elke van de drie 
Predikanten, dae tn die penode de oude pastoric: be"'OOnden, ccn verwocd pijprok<:r was, 
is helaa• nict mcer vast te stetlen. 

Bron: Hd Ptojitl 1989, nr. 4, pp. 3-4 (T Van Bommcl) 

£gmond: Egmond nn den Hoef C. Prins uit Egrnond vond op ~-en akker biJ Egmond 
8an den floef een broozen gesp, datere.nd uit de 13e of 14e eeuw. 

liaarlem : centrum (alb. Zl) DoordcAfdeling Archeologie van de gcmeente Haarlcm en 
"'tvs-werkgrocp H 1a.arlem werden op diverse p1ekken in de binoenstad waarnemingen en op
gt"avingen verritht. Dr belnngrijbtc zijn: 

Burgwa.l Op een diepte van ca. 1,40 m werd hier, naast bet gebruikelijkc post-middd
teuw•e mnt<'riaal, af,-a.J van een pottenbakkerij gevonden. De ca. 35 em dikke misbrandlaag 
bt-.1ute, naa~t fragmentcn roodbakkend aardewerk uit de 15e en 16e eeuw, mecr dan 100 
scber...:n steengoed met gruen koperglazuur. Dcze scher.-en ZlJn afkom.nig van in Siegburg 
Vervaardigde kannetjes, die in Haarlc:m geglazuurd moctc:n tijn. Ook werden nogal "at 
ovcnfragmenten gevonden. 

Grote Markt. Onder de vloer van de oudc Vleeshal werdeo een tonput en een beerkual 
Uit de 13~ reuw blootgelegd. Uit beide werd veelnardev...:rk geborgen. De beerkuil bevatte 
oaa~t houten n3ppcn, steengoed. schenkkannen en drinkkroezcn (allen uit ca. 1280) een 
~outer\ bceldjc. dnt mogelijk cen monnik 'wrsaelt (alb. 21). In <'en uit deBronstijd daterc:n -

321 



Archeologiscbe kroniek Noord-Holland 

Alb. Zl. Haarlem. Houten becldje van ttn 
manspcrsoon. mogelijk een monmk voorstdlend 
(hoogte 20,2 em). Foro Opcnbnre werkcn Haar
lem. 

de laag werd een fragment van een stenen hamerbijl gcvonden. 
Het onden:oek aan de Burgwal werd uugcvoerd door deAfdcling Archeologie, dat bij de 

Vleeshal door de AWN. 
Bron HtJJJtkms 13tHkm4tuluzotk 23, 1989: Kronick 1989 U.M. Polderrnans) 

Heemskerk De werkgroep Heemskerk van AWN·afdeling Kennemerland deed waame
mingen en vondsten op verschillende plnatsen in en orn Heemskerk. 

Op het volkstuincomplex De Akkermaat ten zuidoosten van Heemsker k werd op aanwij
zing van een tuinder een halve pot met k::unstreekversicring ult de ljzenijd geborgen. Eind 
1988 we(d bier op een diepte van ca. 90 em reeds een groot aantal scberven gevonden, waar
schijnlijk afkomstig van dezelfde pol (Woltcring 1989b). 

i!:n noordwesteo van Heemskerk verzu melden !eden van de werkgroe p aardewerkschcr· 
vcn uit onder meer de Merovingische en Karolingische Periode. 

Bij het leggen van leidingen bij kasteel Marquette kwamen enkele ca. l m brede fundcrin· 
gen te voorschijn, mogelijk van de oude rondburcht, waarvan de ruine rond 1800 is afgcbro· 
ken. 
Bron:J~Iog AWI<·wcrkgroep Beo.-erwijk 1989 (F.M. Wi~ns) 

BiJ boerdcrij Heemshof, ten noordwesten '"'" Hecmskak, werd een \'el'IJlocdelijke gracht· 
or slootvulling aangeboord, die naar het :tich laat aan:tien boon bij het in 1360 •"OOr bet cent 
vennelde 'Oude Hof'. Oit kasteel is waarschijnlijk de voorloper van het nabijgelegen HutS 
Heernskak, bet bujdige Marquene, geweest. 

Bron: jaaruersla,g Arcluologisch Assistrnt N()()rd· flolltmd 1989 (G. P. Alders). 
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n h eiloo: Heiloocr bossen Hier werden enkelejaren gcleden drie munten gevonden: twee 
d ~eana's uit het begin van de 8e eeuw, en een zeldume denarius van Karel de Grote, gesla· 

gen tu~oen 768 en 791 in Maastricht. Laatstgenoemde munt bevindt :<ich thans in bet Ko· 
ninklijk Penningkabinet tc Leiden. De munten werden met een metaaldetector opgespoord, 
op een plants die bij benadcring bekend is. 

Bron; jMrcrrslog 0/)tnborr Werkm Alkmaar 1989 (E. H P. Cordfunke). 

Re Uoo: Oosterzij weg Led en van AWN·werkgroep Hciloo stuitten bij verkenningcn op ecn 
terrein a an de Oosterzijweg, ten oosten van Heiloo, op een puinbaan. Vol gens de overlcvc· 
ringzouden hier de Sial len van bet vroegere slot Ypenstcin hcbben gestaan. Ook werden ver· 
schillendc •lootvullingtn blootgelegd, die nogal wat Laat·:--fiddeleeuws materiaal bevanen. 
Zc sluiten aan op nog bestaande sloten; in een geval corrcapondeen de huidige pen:eelsgrens 
lllct die uit de M iddelet:u\\CD. De sloten tekenen ZJch aan het oppervlak nogaf als geulvonm• 
ge patronen. 

81J bet graven van ecn waterpanij kwamen bter bovendien bewoningssporen uit de 16e· 
17e eeuw aan hetlicht, tc weten paalkuilen en een ku!l, waann het complete skelet van een 
veuJen werd a:~ngetroiTen . Vennoeddijk was bet hoofd afgehakt, zodat bet clier in de ku!l 
paste. 

Bron. jaorrmlalAWN·afdeling Heiloo 1989 (T. de Ridder) 

liet Gooi ln hct k.;dcr van de archeologischcen historisch·geogrnlische invcntarisaLie van 
het Gooi- een onderweksproject van hct S t<tring Centrum te Wageningen dat in 1988 van 
Stan ging en tot doe! heeft de landschapsgeseh•edenis van de Gooise zandgronden te bestu· 
deren, te ondenocken welke invloed de mens op de ~randeringen heeft gehad en archeolo· 

le gische en historisch-geograftsche relicten in kaan te brengcn, gericht op beheer en herstel 
llan dcze element en - werd onder meer bodemkundig onderzoek verricht op de Bu$$umcr
hcide en Westerhetdc Aan de hand van boringen en hoogtemetingen "-erden aanvullcnde 
ge~-ens \Cr.tameld om trent de liggingvan een 12e-13e-eeuwse verlateo ncderzeuing en bet 

!!- bijbehorende akkerland. Verrnoedelijk gaat het hier om het Laat·Middelceuwse Wolfsber· 
sen Uit de bases van waterputten kan worden opgemaakt dat hct grondwat.c:rp<:il bier sinds 

j· de Middeleeuwt'n met zo'n drie meter is gedaald 
,d Bron R. R . van Zwcden 
r-

lioorn: Westerblokker Op een terrd n tcgenover perceel Westerblokker 15 werd door le· 
:r· den van AWN·werkgroep Hoorn, onder Ieidi ng van de Archeologische Dienst van hct West· 

frie.• Museum, een kleinschalig onderzoek verricht. Behalve een deels \'Crbrandc Iemen 
:t· Vlocr, behorend totcen M.iddeleeuwse huisplaats, kwamC'n gcen verdere sporen van een huis 
:)· aan het Iicht \".'el "-erd pingsdorf·, paiTrath· en kogelpotaardcwerk gevonden. Vlak onder 

hct vloemiveau w-aren prebistorischc: eergetouwkrassen zichtbaar. 
Bron T Y van de Walle·van der Woude, Westf.ries Museum, Hoom 

.t· lioorn: cenll'Um Door W. Snip uit Hoom "''Crd cen 15e-eeuw• pelgrimsinsigne gemcld, 
-st ~nden bij de Wcste'rha~-en. Aangttien op het insigne hct Mirakel van de onverbra.nde 
tis hostic is voorgesteld, is ten herkomst uit Amsterdam nanncmclijk. 

W. Smp vond tevens op ecn braakliggend terrein ten noorden van de Molsteeg een 
lei81eenfragnltnt, waarop aan beide zijden voorstellingen van mensen en dieren zij n gekrast. 

323 



Archeologische kronil'k !l:oord·HoUand 

Uit de afgebeelde kledmg en uit eerder op dnterrein gedane vondsten kan cen datering in 
de 16e eeuw worden afgdeid. 

Bron: T.V. van de Walle·vao dtJ" Woude, Wcstfric~ Museum, Hoom 

Medemblik Naar aanleiding van een mdding door A. Assink tc ).1.:dernblik w..-rd in ten 

bouwput aan de Schuuevoerderslaan een klcme verkenning uitgevoerd Op een uvdise 
lna~t"erd een "oonlaag"aargcnomen, waarin zich naastbot· en hunelc.:mfragmenten ook 
-cherven pingsdorf en slccht gebakken kogelpotaardt'wcrk met een uergrove •t.:engruisma· 
gering bevonden. Deze laag w"'' bedekt door klei met subrecem materiaal 

Bron: T.Y. van de: Walle·vau der Woude, Wt:stfrics Museum, Hoorn 

Opmeer: H oogwoud Bij de aanleg ''an ecn brcde afwateringssloot bij sport park De Wcij· 
vcr 'verden in bet talud sporcn van sloten van ecn Middt:leeuwse verkavc·ling opgetekend. 
Dt· orientatie komt overcen met de nog bestaande verkMehng. De kavelbrec.-dtl' was aanz:ien· 
lijk geringer: plaat-c:lijk 6tot 7 m, metals mee~t voorkomende breedte ll-12 m Enkele scher· 
•en pingsdorfwijzcn crop dat bet \'l!rkavelingssyste<:m in de 12e ecuw al bestond Het proces 
van O!)'--ulling van de.' sloten moet in de 13c ceuw ztjn begonnen. Enkc!c <loten bevauen na· 
melijk kerruruek uit die tijd (bandgevormd gnj• aardewerk. proto-su~engoed en .mdenne). 

Sporen van woonervcn zijn niet aangetroiT~n. T<><·h moet de bewoning, gez•~n de \ondst 
yan een waterput, in de directe nabijhdd wordeon gc?-ocht. Dczc: put besrond uit ccn 70 c:rn 
hoge ton met e~n grootsre diameter van 65 em. Hct aardewcrk uit de put dateert uu de ccrste 
helft van de 13e c:~uw. De vuUing bcsrond uit klci en vcenresten. 

Aile vondsten ligg~n min of meer in een lijn met een 13e-eeuwse bewomngsas in Hoog· 
\\Omi H. van der Mci.J u•t lloogwoud, de vindt·r, dl'Cd hier aJ eerder waarnemingen. 

ADS, Haarlem G J> Alders 

Purmereod Op cen terre in aan de Melkwegwcrden tn een baggerdepot, maarook 'in situ' 
opeen dieptc van 2m, veel Laat-Middeleeuw:;cvondsten gedaan, wa:u-onderdne wcmenen 
uit de 13e·l~ ceuw. 

Brou: Vcrmig£ng flistotirrll Punn•r.nd., 1989, nr I, pp. 1·2. 

Schagcn: Sehagerwiel Opeen akker ten zuiden van d~ Schagerwiel werden door ,·erschil· 
lende personen meralen \'OOrwerpense---onden (muntjes, muntgcwiehtjes, kledingWakcn en 
gespen). Hct vondstmateriaal maaktdeel u•t van het straatafval van &hagen u•t de 17c: en 
18e eeuw. Vanaf de.- !lie e-eu" ..-.-.:eden de oevers van de~:e doorbraakkolk gebnukt om er aller
hande afval te srorten. onder mc:er baggerslib uit de 'gracht' van Schagen ..-.aar markt werd 
gchoudcn en waarlang~ ook veel winkcls stonden. 

Bron,Jaa17Jlrsla,q AWH•werkgroep Schagen 1989 (1:·. Diederik). 

Uitgeest (alb. 22-2+) In 1982 "-.:rd door bet'"" in ceo weiland ten westcn van deGeestc:r· 
weg re Uitgeest, in het noorden van bet uitbreiding~plan De Koog (nabij de molen De Dog) 
een procfonderLOCk verrich1. waarbij nederaumg«poren uit de VroegC" Middeleeuwen 
cn/ofLaat-Romeinse Tijd "erden aangetrolfen . De kle•ne h~eid vondMen liet cxacu::· 
re datering nic1 toe (BeMeman t984). Dit ondermek werd door AWS·afdeling Zaan$tree~ 
voortgezet, waarbij Mc:rovingiseh en Karolingisch aardewerk wcrd geborgen. Daardoor 
konden de nedcrzeningssporen in de Vroege Midddeeuwen worden gedatterd (Woltering 
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n 1989c). Omdat Vroeg-Middeleeu"'15e nederzctungen in bet kustgebied schaars zijo en de 
plaoncn ''an de gemeente Uitgeest met het betrelfendc perceel geen uitstel duldden, werd 
door het IPP in de periode 16 mei-6 september 1989 opmeuw onderzoek uitge-.-oerd. Hier· 
VOOr steldc d~ provincie Noord·Holland een subsidie beKhikbaar. Van het 2,5 ha metcnde 

n terrein werd mt'er dan 1,5 ha opgt:g:raven. Er werdcn 3300 grundsporen opgetekend en ecn 
:e grore hoeveelheod vondsten geborgen. 
k De fy~ische gestcldheid van het terrein kornt in srotc lijnen overeen met die van het door 
1· de ROD in 1980 bij Dorregeest opgegraven terrein. Dit lng ten oosten van de G"esterwcg, op 

ca. 250 m nfstand van de hier beschreven lokatie (Woltering 1982: 1983). De ondergrond be· 
ttaat uit Calaisov·strondafuttingtn. Daarop bevindt zich, in een bredc: z.one van noordoost 
naar zuidwe~t. ecn veenpakket, met erop een Sterk gelaagde blauwgrijzc; schelprijke klei, 

j· afgcdekt door cen zandige Duinkerke t·afzening, die vrijwcl overal aanwezig is. Op deze ta· 
:1. mdijk hooggelcgcn afutling bcvindeo zich bewoningssporeo uit de ljzertijd eo de Vroeg~: 
~- ~fidddeeuwen F..c:n deel ervan is door latere grondbe·werkiogeo opgenomen in de buidig~: 
r- bouwvoor. Een nnderdeel moet bij de Laat·MiddeleeuwSI! ovc:rstromingen zijn geerodeerd. 
~ .De Hcndriksloot, die bet perceel aan de noordzijde begrenst, speelde vanaf de Middel· 
l· eeuwen et>n belangrijkc rol in de waterhui~houding in hl!t g~:bied. Bij de opgraving werden 
). alleen D\lonkcrkl' m·:uzettingen in de bedding aang~:troiTen. Deze zijn tijdens de Laat-
st Middelecuwse overstromlngcn, via het Vroeg·Middelceuwse onregelmat.ige slotenpatroon, 
m ook ovtr d( euhuurlnag ~edimentc:erd. Htt huidige reliefrijke oppcrvlak van het opgrn· 
•e vingsterrcon vindt voornomclijk in dezeoverstromingcn haaroorsproog. Hetisaannemelijk 

dat het bij Dorregeest opgegraveo nedenettingsareaal nanvankelijk ronder ondcrbreking 
g· ovcrging in dat ten zuiden van molen De Dog. 

De bewoningslporen op het opgravingsterrein zijn nfkomstig uit de Late IJzertijd (2e 
rs eeuw voor Chr.), en de Merovingisclte en Karolingi~he Pcriode. De Middelceuwse over

blijfselc.-n bevonden 'l:ich in een zeer brede zone, die van noordoost naar zuidwest ~r bet 
u' terrdn Joopt. Aan de noordoostzijde strekken ze 7lch uit lot buiten bet opgravingsterrein. 
!ll l n bet :ruodw.,.ten i~ dit eveneens bet geval. Hier lopcn ze echter niet ver door. zoals uit waar· 

ncmiogen is g<"bleken. Hoe"'CI incidenteel ook Laat-Middelceuws matcriaal wcrd aaoge
lroll'en, i~ hct Vroeg·lMidddeeuwse bewoningsbeeld niet verstoord door jongere sporcn. AI 
leen m het uiterste westcn van het OP!."'avingsterrcin zijn 1Je·12e-ccuwse sporen aangetrof-

il- fen. 

;n De gronclsporc:n uit de !Jzertijd komen op hct:telfdc ni,-eau voor als de Vroeg·Middel· 
~n eeuwse en bevalten veel B.al'dewerkscherven. Huisplnuegronden zijn niet met zekerheid 
:r- llastgestdd. Opvullend :r.ijo kringgreppc:ls en vondstrijke afvalkuilcn. In een kuil werd cen 
rd compleet runderskelet aan!,'ttroiTen. 

Ook de Merovingische en Karolingi'!Che bewoning zijn straugrafisch niet van elkaar "' 
t>ndencheiden. Wei bcstaat er verschil in de orientatie van de huizeo en andere nedcrzct· 
tings<porcn. Die uir de Merovingische Periodc zijn noord·zuid gericbt, de Karolingische 

'r· mcer noordoost•zuadwest Tweereconstrueerbare Merovingische huizen zijo op grond van 
g) de vondsten en hun 0\'Crecnkomst met elders opg~:gravcn hurzen m de twecde belft van de 
~n 7eeeuw te plaatsen. Dcafmetingenzijo 23x6 men II x5 m. Beide tonendekenmerken van 
:e- de Mt'rovongische bouwtraditie van bO\-eo de grote rivicren, met ingegrave:n. wand en en tal· 
ek rijkc: wandpalen aan weerszijden van de wand. Het grootste huis was ec:n woonstalhuis met 
or •n het stalgcdcdte l\\'eC tegenover elkaar liggendc ingnngen en vc:rmoedelijk ook een in gang 
ng aan de korte zijdc ( afb. 22). Het woongedeeltc had ccn in gang aan de zijkant. Greppels langs 
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t\lb. 22. Uitgee$t. Plattegrond vanccn Vroe1f·Merovingucb woonstalhuis Leg.-nda; I. xrondsporcn 
(gr(ppels en paalkuilcn) van de "boc!rderij; 2. idem, gcrcconstrueerd: 3. jongere grondsporen. 4. on· 
qang; 5 "<'nnoedclijkc ingang. Tek IPP. 

de buicenwnnd wijzen op de aanwezighcid van ecn afdak. Op grond van de diepte van de 
sporen en hct ontbreken van haarden nemen we a;m dat bet oorspronkelijke oppervlak ten· 
minsce 25 em bovcn bet opgravingsniveau lag. Parallellen voor deze bouwtradilie vmden 
we in bet westelijk kustgebied in Rijnsburgen op Texel bij Den Burg (VanEs 1973, Wolcering 
1975). De huizentypochronologie van Odoorn (Waterbolk 1982) en Kootwijk (Heidinga 
1987) maakt een datering aan bet eind van de 7e eeuw aannemelijk. 

De Karolingische nederzetting onden<:heidt ~<ich, behalve door de afwijkende oriC.ntatie 
van de huizen, van de Merovingische door een totaal andere bouwwijze. Kenmerkend :tijn 
de op regelmatigc, grate (tot 3,5 m) afstand van elkaar gcplaame staanderpa.Rn, die wijzcn 
op een constructie met va."e gebinten. Een drietal huizen met dergelijke sraanderconsrruc· 
ties werd gevonden. De1:wnre palen w:<ren aangcpunt en in een kuil geplaatst en d:<ama diep 
(in sommige gevallen meerdan 2m) in de bodem geslagen. Bebalve de slaanders zijn weinig 
andere huissporen bewaard gebleven. De overspanning van de twee rijen staanden bedroeg 
ca. 4 m, rodat we a1;1n cen een drieschepige stanndcrconstructie van ca. 7 m breed (noeten 
den ken. De grootste lengte bedroeg meer dan 17 m. &n gedetailleerde reconstructic is in 
de~e fasc van het onder.c~oek niet mogclijk. De Vroeg·Middelceuwse ontwik.keling van de 
huizen met dragende wanden en talrijke wandpalen naar regelmatige staandcrconstructies 
met <:en gcringer aantal zware palen tekent ~tch ook in Uitgeest duidelijk af. Behalve dezc 
twec huistypen rijn nog cnkele onvolledige plauegrandc:n gcvonden, die overgangs•-ormen 
•-enegenwoordigen. Deze •-ergen echtcr nog een nadere bestudering. 

Voorde watervoorzkning maalue men gebruik van waterpuuen, waarvan er 28 ztjn opge· 
graven. Ze venonen een grate varia1ie. De bclangrijkste groep bcstaal uit punen met een 
vierkant houten raam op de bod em, waarop een wand van veen-ofkleizoden werd gcstapeld. 
met daarop weer een vier kant hour en raam en vervolgens weer zoden (zic Bestcman 1984. 
afb. 11). Soms wcrd een houten waterput gemaakt door, in plaats van zoden, ern plnnkcn 
betimmering aan te brengen. Ook wcrd gebruik gemaakt van houten tonnen. 
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AIO 23 Utt~esL P~udo-muntfibula (diameter !1,6 em). Fooo tPP. 

Doordatlater<' ~rstromingen via bet hestaande slotenpatroon plaatsvonden en deze on 
brede geulen dedcn vt"randeren, l~rt de reconstrucrie van bet Vroeg-Middeleeuwsesloten
parroon en van de bcgrenzing der huiserven problcmcn op. Wei kan worden vastgesteld dot 
ook in h<'l slorenpatroon de verschillende riclningen van de twee Vroeg-Middeleeuwse nc· 
derzettingsfascn zicbtbaar zijn. 

De vondstt'n bcvestigen het nedcrzettingsbeeld Het soms fraai versierde !Jzertijd· 
aarde"'Crk lant :.icb in bet algemeen goed onder&cheiden van bet handgemaakte Vroeg
Moddeleeuwse aardewerk.. ln het Middeleeuwse aardewerk domineen de uit de band ge· 
'oormde kogelpot (ca. 70%); v~gtte \'Ortntn zijn zeldzaam Met schelpgruis verschraalde 
kogelpotten, karakterisuek voor de Karolingische Periode, komen voor. Het op de draai
schijf vervaardigde Merovingischc aardewerk hestaar \'OOr een deel uit ruwwandig aarde
'-<'rk, \'OOrnameli;k steil"andige potten en schalen (Dorestadt-typologie W IX en W x) en 
reducerend gebaltkeo boUe potten (W v en W VI). Gladwandig dubbelconisch aardc:werk 
IS zeldzaam (W vu). He1 Karolingische draai"<'hijf-aardewerk bcstaal \'OOral uit bolpotten 
(\V 111) Badorf-aardewerk (W n)is eveneens goed venegenwoordigd. Reliefbandaardewerk 
<'n rnimatuurpotjes ontbrek.en evenmin (yV 1 en W tv). Het gehelc aardewerkcomplex knn 
"'arden gtdatcc:rd vanaf de tweede helft van de 7c reuw rot in bet midden van de 9c ecuw. 

Andere ''Crmeldenswaardige vondsten zijn een fragment van c:cn glazeo Oesje met witte 
gla&draadversieriog, voorlopig gedateerd in de 5e ceuw (mondclingc rnededeliog S.M. E. 
Van Lith, tPt>), en een scbijffibula van loodtin. Oit ia ongetwijfeld een pseudo-munt.fibula: 
doordattn het modden <·en gnt. zit is de eventuelc beeldenaar niet meer aanwezig (alb. 23). 
lict exemplaar is uit een ~tuk gegoten en he eft aan de achtcr~ijde een aangesoldeerde naald
houder waarvan de naald ontbreekt. De rood het middcnstuk lopeode versiering bestaat uit 
C.:n parelrand, een cirkelrand, een vlecbrrand en twee parelranden. Aan de achterzijde to
Pal bier <traal•gewijs vier dwarsban<kn overbeen. Het randschrift aan de ~-oorzijdc wordt 
~oormd door de letters TO REX. Aan de achtetzijde zijn mogelijk meer letters aan"ezig 
gey,~,q die echter onlcesbaar zijn of door bet gat en de aanwezigheid van de naaldhoudcr 
'~rdwf'nen ''J" Te lezen valt nog ... O.TOR .. , De laat-9e·IOe-eeuwse muntfibula van Mid
delburg (A N Zadoks:)osepbusJirta in Trimpe" Burger 1964, pp. 110·112) kan als parallel 
Worden be~chouwd. Hct materiaaleu de vorm komcn tcvens overeen met die van de IOe-lle
eeuwse schijffibulite die tc Spijkenisse vervaardigd worden (Dobken 1987, p. 319). De 
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Alb. 24. Uitgcot An:hc:ologische vindplaauen ern noorden van Uitgcdt ~nda: I. ,·mdplaau/ ' 
ncdenctting IJ>.t:nijd, 2 vcndplaaulnederzcuing RomeinliC Tijd; 3. nederzetting v..,.,ge Middd· 1 
e<u»en; 4. nederzeuing llt·l2e ccuw: 5. nedcneuing 15..-llle eeuw. Tek IPP. 

voodstomst.andigheden (met cvcneens pingsdorf·aardewerk) wij7.<:n ook hicr op ecn post· 
Karolingische darcring, waarbij de aanvulling van hct randschrift tot OTTO REX mis· 
achien aJ re suggestirf is. 

Door de n:latief hoge grondwatemand zijn organuche resten goed be\.01ard gcble--en. De 
waterpuuen en de diep geheide Karolingische staanders hebben vee! houtmonsters voor ' 
dendrochronologisch onderzoek opgcleverd. 

Het ligt voor de hand dat de Laat-Mcrovingische/Karolingisehe nederzctting bij molcn 
De Dog behoord heefL tol een aaneengesloten nederzettingsareaal dat nu de Dumkerke t· 
transgressie, vanaf de lj zt·rtijd c:n Romeinsc 'T'ijd, rnogelijk vrijwel cominu bewoond we:rd 
(«ie afb. 24). De 4e-eeuwse vondsten en d~ loat-6e-eeuwse fibulae (Woltcring 1982), de ' 
vroeg-5e-eeuwse haarspeld (Groen 1981) en het thans gevonden mogelijk 5e·eeuwse glas· 
fragment zoudcn kunnen wijzen op continuiteit. De bewoning uit de Laat-Romeinse Tijd 
bij Dorregeest schuift in de Vroege ~liddeleem,en iets op naar bet zuidcn (Woltering 1982; 
1983). Tot bet Vroeg-Middeleeuwse nederzettingscomplex beboren ook de nedenet· 
tingssporen en het grafveld op de Hoge Florentijnswc:cde, die in 1958 zonder onderzoek is 
afgcgraven en waar zich in icder geval vannf de Jle eeuw een kapel bevond. ln de Laat· 
Mcrqvingische en KMolingische Peri ode st.rekte de nedcrzelling«ich meer in zuidwestelijke 
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richring uit 101 h~t opgra~,ngsterrein bij De Dog. Bewomngsporen uit de !Oe-12e ~uw tref· 
fe.n we \'~rder 7.uidw~~twa<trts aan bij de nieuwbouw van De Koog (Groen 1984) en in hel 
ui1erne westen van het opgravingsterrcin. De laatste rase van bewoning moetcn we mcer 
wesiW'd1ll'ts zoeken, bij de Ziendijk in de Laat·Middclecuwsc en post·Middeleeuwse buurl· 
S<:hap Bcnc• (prebmori>ch toponiem!), afgebeeld op de kaart Viln Dou (1660)en dooropgra· 
vingen vallgcstcld (Groen 1982 en Besleman 1984). I let beeld bcvcstigtde mobiliteil gedu· 
re.nd ... 2000 ja.ar vnn de bcwoning blnnen een1.clfde nedc~zellingstcrritorillm, zoals Water· 
bolk (1982) dat voor de Drentse dorpen heeft geschctst. De samenhang van bet Vroeg· 
Midddccuwsc grafveld mer de kapel (Halbertsmn 1958) intrigeert. Mogelijk was dit de 
oudste kerk van Uiq~eel>L, gelegen bij de Vroeg·Middcleeuwse nrocrzctting, en werd hij ver· 
plaatst naard<' pl<'k van de huicligedorpskerk van Uitgecst, tocn in de Late Middeleeuwen 
de bewoning 1ich 101 in het huiclige dorp uitbretdde. 

Tijdens hct be~taan van de Vroeg-Middeleeuwse nederutting hebben zich belangrijke 
politieke en \Oeiale 'eranderingen ~'Oitrokkcn, waarmee de bewoners ongetwijfcld Werden 
geconfronteerd: de Friese expansie in het kustgebied in de 7e ecuw. de daarop ''Olgc:nde 
Franki•ch.- vero-ering v-..n het Friese kuscgebied door Karel Martel, en de integratie in het 
l<arolingi'<Che Rijk in de Be ecuw, hand in hand gannd met de kcrstming van de Friezen 
door Wilhbrortl en zij n Angclsakskhc missionarissen. Voor de bewoners van ooze nedertet• 
ting moet dit grote gevolgen hebben gc:had. In hocverre de opgravingsresulmten deze zullen 
omsluiercn zu l nog moeten blijken. 

tPP, Amsterdam J.C. Besu:man 

Uitgecsl: M arkenbinnen Leden van AWN·werkgroep .taanstreek vocrden in en om ecn 
oude boerderij aan d<' Dorpsst.raat in Markenbinnen een verkenning uiL Aanleicling was 
de vondst van ceo aspol van rood aardewerk, te ''OOrsthijn gc:komen tijdcns '-erbouwin!l'l· 
Werkzaamheden. Het onderzoek toonde aan dat de uit de l7e-18e eeuw daterende boerderij 
de oudste be"oning ter plaatsc vertegenwoordigt . Voorafgaande aan de bouw is bet terrein 
met ccn meter klei opgc:boogd. Daarbij -..'Crd de sloot die de erven van de crvoor liggc:nde 
boc:rderiJen afsloot gcdempt. ln deze •loot lag nogal wat puin 

Bron Oronds~r 93, 1989, p. 3 (C.J. van Roon). 

Zaanuad: Westzaan .-.wN-afdding Wesuaan voerde begin 1989 rood Westwan ecn veld· 
De kartcringuit. Het f!Cbted omvatte de polderOostcr Willis·Zuid (ten oosle.n van de Westzaun· 
::Klr so lintbcbouwing) en de polder Westzaan ten west en hit•rvan (tussen bet Zuideinde en hct 

Water De Reef). Leverde de verkenning in de polder de Oostcr Willis vrijwel niets op, in een 
len hrede strook ten wesren van dej.J. Allanstraat werden. evenals in dejaren '60. op verschil· 
e t· lcnde plaauen Jchen'Cnoonecntraties (kogdpot, pingsdorf, paffrath, VTOC:g en laat stecn
~rd !!Oed, nngt>glazuurd en geglazuurd roodbakkend aardcwerk) aangetroffen. Alles wijst crop 
de dac de oudste bewoning van Wesr7.aan zich ten wcsten van de buiclige lintbebouwing heeft 

.as· bt-."'nden, beginnend in de 12e eeuw e.n doorlopend 101 de 13e-14i: eeuw 
-tid Bron Orwls~r 93, 1989, pp. 5-8. 
82. 
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II Zuid-Holland 

Prehistoric 

Europoor t: Slufterdam (alb. I) De afgelopen pr~n zijn vccl vondsten uit het Me.olithi
cum op de Maasvlakte aangetroffcn (Louwe Kooijmans 1971; Verhan 1988). Zc zijn alle in 
r.ecundaire positie gc\'Onden en moetcn afkomsug ~ijn uit versclriiJcnde ha,..:ns in h~ Euro
poortgebied. In 1988 en 1989 werden ernieuwevondsten gedaan bij deaanleg van dc:Slufter· 
dam door de heeren mevrouw Meuld\jlne Brielle en de: beer en mevrouw KerkhofTte Schic:
dom. Dit materinal omvatte in totaal9 getande spitscn van been en gewei, cc:n doorboorde 
gewt:idissel, cen stuk elnndgewei met snij$poren en ecn schcdclvnst gcweifragment met 
snljsporen. Ook dcze voudsten bevonden zich in ~ecundaire positie. Ze zijn nfkomnig uit 
ecn gebied dat 1·2 km ten wcstcn van de Maasvlakte in de Noordzee is gelegen H1er is z.and 
S"zogcn ten behoeve van de aanleg van de Slufterdam. De spit.sen komen qua vorm ten dele 
overeen met de exemplaren van de Maasvlakte, maar ook is er typologische vcrwant.sehap 
mctvondsten uit Star Carr in Engcland (Clark 1953). De doorboorde ge.,..eidi«el vcrtoont 
ook sterke overeenkomsten met cxemplaren uit Star Carr. De spiLSen van de .'v1aasvlaktc en 
uit Star Carr worden in bet Vroeg·Mcsolithi~um, rood 9000 BP, gedateerd. Een gclijke 
oudcrdom is voor de spiuen en andere anefactcn van de Slufterdam annnemdijk. 

~MO, l.eiden L. B. M. Verhan 

's·Gravenbage: Dedemsvaartweg (afb. 2, 3 en+) Ln het voorjaar \'3D 1989 swrtte de sectie 
oiJ'Cbcologie een opgrnving aan de onbebouwde kant van de Dedem$\"'..anweg. 

Die :tijde bestaat anderhah-e kilometer lang uit een groemtrook van ca +5 m bTCed. Ar· 
chc:ologisch gezien is aileen het stuk russen de Hcngelolaan en de Mcppel·weg anteressanL 
Danrduiken zandkopjes op uit de klei! de laame ovcrblijfselen van een dooroventronungen 
grotendeels wcggeslagen strandwal. Hierop (en er omheen) was eertijds bewoning mogelijk. 
In de vijftiger jaren werd dat bev~>stigd door vondsten van Romcins en IJ7.crtijd·aardewerl.< 
tijdens bet graven van de sloot die de grocnRtrook nu omzoomt (zie van Heeringcn 1984, 
123; nr. 87-88). 

Het archcologisch onderwek werd binnen dit dee! van hetterrei n geronc:entreerd op een 
smalle strook van 5 m breed tangs de ~oemde sloot (afb 2). Aileen daar was de bod.em 
niet door later graafwcrk '..:rstoord. r n totaal wert! ca. 220 m van die stroOk aan een ondec
~oek onderworpen Daarbij kwam indcrdand een clusu:r van zandkopjes voor de dag, met 
daarop en er vlakbij vondsten en grondsporen uit twce versclriiJende perioden: de IJzertijd 
en Romcinse Tijd 

De overblijfselen uit de I]zenijt.l waren verreweg het best bewnard gebleven doordat ze 
door een dik pakket klci wnren overdekt. Ze wnren al'komstig uit ecn tlun hurueus laagje. 
datlagopeen tegen de znndkopjesaangegrocid veenp~tkkeL De bedekkende kleilaag is afge
zct tijdens de penode van de Duinkecke 1- overstromingcn, in de 3e eeuw voor Chr. Het 
vondsuna=iaal moet dus van iets daarmor, de M tdden·IJ zeni;d, dareren . l::r zijn m de om· 
go:vmg vaker ''Ondsu~n Ull do:zdfde periode gedaan. bij de aanleg '-an de Hcngclolaan in 1951 
(zo'n 100m verderop) kwam onder exact dezelfde omstandigheden hetzclfde soon aarde
werk tcvoorschijn (Moddcrman 1952, 2-3). Behalve de zandkopjes waren in dcze tijd dus 
ook de wat hoger gelegen delco van het veen gesc:hikt voor bewoning. 

Hct aangetroffen vond~tcomplo:x kan niets ant.lers bctekenen dan dat cr een nederzetting 
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Alb. 1. EuroJXIOrl 1Wct: Vrocg•Mto~olithiJCbe 
gctandc spttscn van gc.,.-ci, gevonden bij de oan

lcg van de Stuftcrdllm. Schaal 1:2. Tck ll\40 

uit de Midden-1Jzenijd i~ (!l:WcesL Duidelijke ncderzeningssporen, zoals paalgnten, afval
kuilen e.d ombreken echter De kern van de nederzeuing ligt mogtlijk verder "~twaarts, 
onder bet huidige volkstumencomplo. 

Vlak bij de zandkopjes bleek >oich c:en geulte bevinden. Deze was, met cen diameter van 
meerdan 20m, verrassend breed(atb. 2) Het rivienje bledc tijde11s de bewoning een gelei
delijke afbmak van dcoevers veroow.aakt te hebben. De toenmahge bewoners hebben (!l:Pro
be ... rd de reeds weggcslagen oever weer op te bouwen en te verstc rken. Om en om z.ij n rieten 
mancn (!l:legd en lagen klei gcston. Daarna wc:rd ter versterking van de opboging een be· 
schoeiing van dichtopeenstaandc paleo in de grond geslagen (alb. 3). Deze gingen zo diep 
dat hct bij de opgravang oiet mogtlijk "a$ de oudcrl<ant te bereiken. 

Hue grootdenedcr?.etungis geweest en hoe lang bij heeft bestaan valt op grond van dcze 
kldne npgraving niet t<' zeggeu. Het blijft daarom voorlopig nog onbekend of bet eind van 
de b~woning hier inderdnad door de ovemromingen van Duinkcrke t is veroorzaakt, al moe· 
ten we met die mogelijkhcid terdege rdcening houden. Duidelijk is wei dat de overstromm
~en het wonen bier voor langt' tijd onmogelijk hebben gemaakt De cersrvolgende sporen 
van meruelijke acfivitell 10 deze omgeving dateren pas weer uit de Romeinse Tijd. 

Bc:halve de dikke kleilaag leverde de opgra\'ing nogeen andere getuige van de grate over· 
&trommgen op. In een van de punen werd ec:n omgevallen eik blootgelegd. Deze was blijk· 
haar ann hct natuurgewcld ten prooi gevnlltn en bier ten slOth: gestrand. Ecn bijzonder, 
ntaar niet unidc geval: ir1s soortgelijks wa~ in de vroegejaren ze.ootig al een$ in ecn oouwput 
aan bet eind van de Lozerlaan waArgtnomcn (de Wit 1962, 39). De omgevallen on ondt:r 
de klei begraven bomen hadden zelrs dezdfde orienta1ie als de eik bier, n.l. met de knnn 
naar het oosren toe, daarmee de richting van bet binnenstromendc: "arer •vlgend. De eik 
hjkt voldoendejaarringen voor dendrochronologisch onderzoek te bevanen. Hiermee z.ou 
het ujdstip van het Ouinkerke 1 geweld zeer nauwkeurig bepMid kunnen worden 
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Alb. 2 's·Grawnhagc: Dodcmsva3J"t'>\'eg. Snu~ring van de opgraving. l positic opgravingspuucn; 
2. zandkopja (boj bcnadoring); 3 positoc gcul (bij benadcring). Scbaall:3000. -rut. B. Claasz. Cooc:k
son. 

A01. 3. 'a·Orovt'nl\age: Dcdernsvnartweg. Bescl!oeling van boutcn palen uit de Midden-!Jzcnijd 
Fatu. afd o.rcheol<lgic '•·G ravenhnge. 
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Alb. 4-. 's·Gravenhagc: Dtdemsvaon wcg. 
Kookpot van mhc~nu· RomcinJ anrdtwerk. 
Schaal 1!4. 11:k. 8 Clusz. Coock.on 

Pas in de Romeinse Tijd werd bet kleidek be.,.,-oonbaar. Van de sporen uit die periodc is 
cducrbijna nieu mecrover, omdatze zich heel dicl'ot onder bet buidigcoppervlak bevinden. 
F.en greppel en twec kuilen waren de enige aporcn. De grootstc kuil bleek boordcvol afval 
(aardewerkscherven) te ziuen. Voor bet overgrote declging het om inhecrns-Romcins aard..
-.,.rk (alb. 4). De fragmenten van Rnmcins importaardewerk (de '~rhouding is ca. 10:1) dui
dcn op een datering in de eerste helfl van de 2e eeuw na Chr. Ongetwijfeld boren de sporo:n 
en vondsten bij eo:n bocrcnnederzeuing van de inheemse Canunefaten. 

Cemeente 's-Gmvenhage, afdtling arcbcologic J.R Magendans enJ.A. Wna.sdorp 

'1-Gravc.nhage: Cburchillplein (alb. 5, 6 en 7) Een tweede onderzock, waarbij prehistori
'l·he rest<"n wa:denaangetroffen, ~-ond injuli plaatJ.ln de bouwput v-.meen door Multi Vast
goc-d ontwikkdd kantoren~omp1cx aan het Churchillplein kwamen sporen van landbouw
acriviteiten u:it de Late 1J tertijd re \'OOtschiJn. Deze opgraving kr.-eg een vervolg in de wtnter 
vnn 1990, tijdensde aanleg van een parkecrkclder voor At:CON Verzckcringen BV, op cen aan• 
grcn:tcnd perceel. Bcidc onder?.oekscampagncs worden in dit verslag behandeld. 

Het gcgcven dat het gebicd rondhet Cburch.illplein prehistorische resten in de grond her
be~~~ niet nieuw. ~ bouwput van bet congresgebouw leverde in 1964 een unieke slijpstcen 
Uit de Late Stec:ruijd op (vinder:J.K. de Cock), terwijl archeologisch onderzoek in 1986 aan 
de F:i~nhowcrlaan tegeno--.:r her plcin een dutdelijke pre-of prorohistorische bodem aan hct 
Iicht badgebracht(Magenda.ns/Waasdorp 1987,335-336. Oedaarvoorgesteldedateringblijkt 
wnanschijnlij'konjuist). Hetzelfdeoiveau is nu waarschijnliJl< rlicht onder het plcin aangerroiTen. 

De aard van de gevonden sporen bang1 nauw sarnen met de lokatic. Hel Cbur·chi ll plt.in 
ligl op de ovttgang van d<' boge en droge strandwal naar de rnocrassige strandvlakte. De 
•trandwal zelfleende zicb bel beste voor bewoning; de strandvlakte die bier bij bet congrcs
gcbou-. begint was boogu11 geschikt ah weidegebtcd. De vrij smalle strook daartu<Kn kon 
tneesral goed voor de aanleg van akkers worden gebruikt en bet groorste dee! van de sporen 
hel'ft daar dan ook mee te maken. 

Bov<·nin de bewoningslnag tckcnen zich met gee! stuifzand (!I!Ytrlde ploegsporen af. Met 
ecn kccrploegheeft de boer geprobccrd het in zijnlandgewanide stuifzand in de bod~m w.!g 
te w.!rkcn. Op andere delco van het terre in werd de grond voor eenzelfdedoel met de spade 
om~~rkt (afb. 5). 

Daarnaast y,erd ecn ingewikkeld patroon van paralldle en elkaar krui$ende grcppe1s 
blootRdegd (alb. 6). De functie daarvan is moeilijk te doorgronden. Voor perceel•afscbei
dtngen lijken ze te dicht bij dkaar te liggen. Mogelijk waren ze bedoeld om de akkers enigs-
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Alb. 5 's-Cravenhagr: Chun:hlllple.n Een re
gclmutig patroon van spitsporen tekcnt zicb afin 
hrt vlak. Foto afd. nrchcolog;e 's·Grt.venhage. 

~ins te ontwateren. Ovcral werd namelijk onder de akker!l ~ dunne compnote ,..,enband 
aangetroffen ('-ergclijk Waasdorp 1989, 320 voor cen Middcleeuwse akkerlnng). De bodcm 
blecf hierdoor een stuk vocbtiger dan elders tn de omgeving en dat zal ongctwtjfeld mede 
bepalend zijn ge"e~ voorde kcuze voorditterre•n als landbouwgrond Enigc: waterregule
nng kan cebtcr nod•g ~•Jn geweest. 

Andere sporen waren er met •'eel. 1n bet dichtst btJ de strandwal gelcgen decl k\\-amen 
enkele paalsporcn voor (alb. 6), zondcr dat doar enige structuur in tC herkennen viel. Er 
hceft inhet opgegravcn dcc:l zeker geen gebouw gestaon. De nedcrzetting moet nog wat no· 
gcr op de strandwal gelegen hcbben en ligtmogelijk verborgen onder het AP..OON gcbouw or 
under de Eisenhouwerlaan. 

Hct uit de akkers afkomstige vondstmatcriaal bc.taal voor bet merendeel uit aarde.,.-erk· 
scherven; verder ziJn er wat botfragmenten en de restanten van een maalstt-cn. Van de ca. 
2500 scherven is ongeveer ceo kwart versierd. I let mecst frequent %ijn nagel· of •patelin
drukken; lijnen ofkamstrepen komen \-eel minder vaak '-oor ('"erS· Stuurman 1987, 75-87). 
Ook zijn de randen vaak met vingcrtopindrukken '-ersierd (alb. 7). 

Ten behoeve van het Cl4-ondcrzoek ""'rd een hoeveclheid houtskool verzameld. De uit· 
komst van de meringcn bevcstigde en prec:iscerde de op typologische gronden verondcrstel· 
de diltcring: ronc.l200 voor Chr. (GrN-17131: 2160 +/·50 BP). Het ondcrxoek Ievert niet 
meerdan ecn momentopn:une: voorlopig blijft onbekend hoe lang de Uzcrtijdbocrcn opde
u plek nun bestann vonden. 

Thnslone wcrd, naast wat vcrspreide Romcinse vond$1CO, nog een 12c/J3e·eeuws ojveau 
zonder be....'Oningssporen aangetroffcn. Wei werden luerio karresporen blootgl:legd: blijk· 
baar heeft hier een weggetJC gelopen. 

Gcmeentc 's-Gravenhagc, afdeling archeologie J.R. Magcndans en J.A. Waasdorp 

Midden·Delnand: Foppcnpoldcr/Aalkeetbuitenpolder De opgrav10gen •n het kader 
van het Project Midden-Dclnand vonden plaats op een viertal.ijze•·tijd·vindplamsen in bet 
deelplan Liekehaert. De in 1988 bcgonncn opgraving in de f'oppenpolder (gemeente Maas
land) "trd voortgezet en afgerond (zie Abbink 1989). Daamaast werden procfopgravingen 
verricht op twee vindplaatscn in deAalkeetbuitcnpolder (sites 16.09 en 16.10 in de gcm.eeme 
'Yfaasland) die beide uit de Late Uzettijd dau:ren Tcnslotte werd in dcze polder ook nog 
cen ooodopgraving uitgevocrd op ceo nieuwe vindplaats (site 16.32 in de gemeente Vlaar· 
dtngen), die kon tevoren was aaoge.<neden bij de herinrichtingswerkzaamheden. 

De sites 16.09 en 16.10 liggen in een gebied waar hc:t polderpeil zalworden verlaagd. Dod 
van het onderzoek was nate gaan in hoeverre hicr nog goed geconserveerdc reslen vau pre-
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Alb. 6 'o·Gravenh"8"' Cburchilll>l~m. Ovenicbt •-an de tijd~n• d~ «rile campagne gevondrn grep
~>el• en p<1.!sporcn. Schaal 1:300. 11:1... 8. Claa.u. Coockson. 

historische bewooing aanwc:cig ztjn. De lokatie van de procfsleuvcn werdgekozen op basis 
van boorgcgcvens. 

Site 16.09 blcck te liggen op een, ten tijde van de bewoning met veen afgedekte, zandig
klcit~te ~uJrug. De bewonin'l'sresten bestonden uitsluitend uit aardewerk. Duidelijke sporen 
van gebouwen 01ijn nietherkend F..en •loot, ingegraven tot in de geulrug, kon niet met :teker· 
hetd \\Orden gedateerd. 

Site 16.10 ligt op e<:n veranrd \"eenpakket, ca. 90 meter ten noorden van de geulrug. Hier 
:tijn "el duidelijke resten van een "'OOnplaats aangerroffen. In een van de twee proefslcuwn 
(van icder 20 meter lang) werd onder rneer een haardplaats aangesneden. De:te had een di:t· 

r meter van ca. I metereJI was opgebouwd uit zaveligeleem en aardewerkscherven. Organisch 
rnatcrtaal was slecht geconserveerd en aileen nog aanwezig op plaatsen waar zich kleine 
S<:heurtjcs in de veruge ondergrond hadden gevormd, waarin de bewoningsresten vcrlakt 
l"n gckantdd waren. Op ecn diepte tussen 35 en 50 em onder hct maaivcld werd~n op die 

= plckken lagen leem, organisc:h materiaal en as aangetroffen, vermoedelijkde resten van riet-
~ vloc:ren en "oonlagcn. Samcn met de daarbij gevnnden, vc:rdroogde del en van houten palen 

wij1~n ze op de aanwt:ZJgbeid van ec:n boerderij. 
Site 16.32, •'CTI'Doedc:lijk datcrc:nd uit de Late lJzenijd, bevatte de resten van tenmtnste 

~ l"'ee qebouwcn. Oo.k bij deze boerderijen hoorden haardplaatsen van sc:herven en zavelige 
leem Seide haarden waren meerdere malen vernieuwd. 
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Alb. 7. 't•Crnvenba~ Cburcbillplcin !::nkele vc,...icrde ~htrvc:n van aardewerk uit de Late \J>CI' 

tijd. Sebaa.l 1:2. Tc.k. 8. Claan COO<k•on. 

De bodemopbouw in de Aalkcc:tbuitenpolder is, net als in de Foppenpolder, •·erstoord 
door onderspoeling en erosie van het onderliggcnde •-eenpakkeL Aile rest en van bebouwing 
w-.~ren dus ook hicr verzakt en gekanteld. Houten palc:n, dden van het vlechtwerk, vloerla· 
gcn waren daarom wei goed geconserveerd, maar ook zoda.nig vc:rplaatst dat de planegrond 
van de huizen niet meer kon worden gereconstrueerd. De vloerlagen bcstaan, evenals in de 
Foppc:npolder, uit lagl:n stro, me•t en mogclijk ook riel. Vermeldenswa."d is de vondst van 
ccn gewei. AI met al kan gesteld worden dat de ondergrood van bet zuidelijke dcd V'dll de 
Middcn·Delflandpolders te lijden hecn gehad van crosie, onderspoeling, oplkhting co 
schcuring van het veenpakket onder invloed van toe· en ovenarometld water. Deze nan· 
tastingen vonden plaats na de bcwoning in de ijzertijd. Afbankelijk van de omvang van dit 
verschijnsel zijn de bcwoningsresten uit deze periode op de eneplaatS bcter geconserveerd 
dan op de andere. 

IPt., Leiden A.A Abbink 

Middcn·Ddflan.d Het archeologisch onderzock dat gckoppdd is aan de herinrichting 
van Midden·Delfiand bchelst naast opgravingen ook de archeologische bcgdciding van di· 
•-erse grondwcrkzaamheden. 

De hcrinric:htingswerkzaamhcden spc:dden zich in J989 afbi:nnen het dcelgebied Licke
baert, met name in de Aalkeetbinnenpolder, de Aalkcetbuitenpolder en de Foppenpolder, 
Relcgen in de gcmeenten Maasland, Maasslu•s en Vlaa.'dingen. Samen met de aanleg van 
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een gasl!'id•ng door bet gebied leidde dit grondver:zet tot een hausse aan archeologische 
wanrncmingcrJ, ook doorderdcn. De naspeuringen van J.P. tcr Brugge, 0. Dorenbos, I.. A. 
Kaal en mw. J. Mostcrt verdiencn bier aparte vennelding. 

Op ror;:.al341okaries v.-erden vondsten gedaan, met dateringen in de !Jzertijd, de Romein
se Tijd en de Late M.iddeleeu-.-en. De vindplaatsen waren voor een dee! al bilind door de 
invenrarisatie van Bult (Bult 1983). 

De mccotc mcuwe vindplaat'lt:n datercn uu de !Jzenijd. Zeker zesdaarvan zijn tc rubrice
ren als woonplaatsen. m alle gcvallen gdegcn op bet vecn Eeo daarvan wud onder lcidtng 
van A A Abbink (IPL) voorhet grootste dec! onderzocht (zie dezc kromek). Op rwce andere 
lokaties kon alleen kleinschalig noodondcrzoek verricht worden. Daarbij bleeksteedsdezclf· 
de Sit untie zichtbaar als eerder al in de Foppenpolder was aangelroffen (Abbink 1989): war 
van ten huisrcsteerde wasruerendcels nict in situ bcwaard gebleven, maaruiteengescheurd, 
gekantdd of andcrszins onrwricht Vloerdelen, baardplaatscn, paleo en huisraad worden 
zodoende vcrspreid aangetroffen, zelfs ver onder bet toenmalige bewoningsniveau. 

Oat o~-emromingen dcze situaue veroorzaalm:n, of op zijn mirut bevorderden, blijkt uit 
de alom aanwczige onderspoelingsklc:i. Afzeuingen van plaatsclijk c:nkcle decimeters dik se· 
dimcnteerden onder die dclen van bet •ttnoppervlak die door de opwaame druk van het 
water wan:n opgelichL Ook op 1J7ertijd-vindplaatsen waar geen opgravingen, maar slechts 
waarnemingcn mogelijk warcn, was dit destructieve proccs indirect aantoonbaar doorvond· 
sten van aardewerk, botten, paleo e.d. in de onderspoelingsklci. 

In de hterboven aangeduide polders is tot nog toe geen enkclc woonplaats uit de IJzertijd 
aan te wijoten waarvan de basis min of mcer ongeschonden is ovt·rgeleverd, dit in tegen~'tcl· 
ling tot a! Ianger bekende voorbedden uit de nabijgdegen Broekpolder en Holii:rhoekse Pol· 
der. 

Ondu de vondstcn van de nieu"-e vindplaat~ <M:r-.ttgt aardewcrk; bot is op sommige 
plekken a-eneens ruimschoots vertcgcnwoordigd_ Tegcnover de herhaalde vondst van spin· 

1 ~lujfje~ valt de scbaarstc aar1 wecfgewichren op. Voor zover de vindplaatsen een dntcnng 
5 toeluten op basis vanhet vondstmateriaal zijn zeomsrreeks de 3c·2c eeuw voorChr. tc pla:•t· 

sen. o~ overstromingen van Duinkt•rkc 1 komen dan ook als ecr~te in aanmerking ter verkin-
:! ring v;m de bijzondere vondsrsituatie van de !Jzertijd-woonplaatsen. 
e !Pl., l.eiden P.W. van den Brocke 
:1 

e Ocgngeest De beer De Geus •-an de an:heologiscbe werkgroep van de Stichting Hisrori!!ch 
:t Centrum Wassenaar vond op een bouwplaats in de polder Morsebel ceo eonceotraue pre· 

hinoristh aardC\\'Crk. Na overleg werd door !eden van de Wassenaarsc wcrkgroep, samen 
met !eden \'lln de AWN·afdet.ng Rijnstreek en met hulp van de gemeente Oegstgecst een na· 

:i der onderzock ingesteld. De vindplaats ligt op de oosthelling van de achterste strandwul/ 
Oude Ouinenrij. Netzoalsop veel andere plaatsen in het Zuidhollandse strandwallcngcbicd 
"'M ook bier het oorsptonkelljke bodemprofiel niet meer intact. Een Dink deel van het bo· 
ven11e duinzaod moet ooit zijn afgegraven, waardoor slechts cnkcle dieperc sporco bewaard 

g ~ijn gcble•-en. De meeste vondsten warcn afkomstig uit bet resrant van een waterput met 
vlecht\\crkbeschoeiing. Een grondmon.rer uit dczc put is door mw. L . l. Kooistra (aoe) ge· 
anaJ)<cerd. Zowel zaden van de natuurlijke vcgetatie uit de directe omgeving als van cui· 
tuur!(Cwa..sen warcn aanwezig. De -.aterput moer •'Cnnoedclijk in de Midden-IJzenijd wor· 

r, dtn gedalcerd. 
0 

339 



Archeologische kroniek Zuid·Halland 

Voorburg: LeeuwenJteijn Door !eden van de Archeologische Werkgr<><'p Voorburg wer
den enkele proefslcuvcn gegraven in Park Lueuwensteijn. O:aarbij werden imactc prt:histori· 
scbe akkersporen aongetroiTen, mogelijk uit de J3ronstijd. Met bet oog op de nicuwbouw· 
plannen voor dit park 7.al door de ROB, in samenwerking met de Archeologische Werkgroep 
Voorburg, in 1990 een opgraving worden uitgevoc:rd. 

Voorne-Putten De veldkarteringdie vaoaf oktobcr 1987 werd uitgevoerd in het kader \'liD 

het onderzoek naar de ge•-olgen van polderpeilverlagmg voor de conserveringstoestand van 
archeologische terreinen (zie Holland 20, 1988, 313·314 en Holland 21, 1989, 326) werd in 
1989 afgesloten. In datJaar 7ijn nogvier sites afgeboord: ~n uit de Midden·ljzertijd, een 
uit de Late !Jz~rtijd en twee uit de Rorneinse Tijd. liN cindrapportzal in de herfst van 1990 
gereedkomen. 

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

IJsselmonde De veldkartering ten bchoeve van de archeologisdle inventarisatie \'311 bet 
Landinrichtingsgebied ljsselmondc is in mei 1989 afge.<loten. Vee! aandacht is bcsteed aan 
het bepalen van de omvnng en dieptetigging van dt." tnrniddels bekende archeologische &ires. 
Het bjjbehorende rapport kao in bet najaar van 1990 tegcrnoet worden gezicn. 

BOOR, Rotterdam R.j.B. Hageman 

Romeinse Tijd 

Alphen aao de Rijn: Julianast:raat/Couvu (afb. 8) In het centrum van Alphen Iron na 
afbraak van een gebouwencomplex door AWN·afdeling Rijnstreek, danhiJ de su:un van de 
grmeente Alphen, de provinc:ie Zuid-Holland, de grondelgenaar (fa. Hoogvlict) en aanne
miogsbedrijfMaasdijken, ecn uitgebreid archeologisc:h onderzoek worden verricht. 1ussen 
maart 1989 en februnri 1990 werd eten aancengeslotcn oppcrvlakvan ca 1400 m• opgegraven. 

De bebouwing in hct opgegmven gebied gaat vannf de recente tijd onafgebroken terug 
tot in deMiddelecuwcn Direct onder de muurresten van de 20e-eeuwse bebouwtng bevln
den zich bewoningsfase., die teruggaao tot omstreeks 1500. Ec:n paar funderingen, een 
haardplaatsje en enkelc beerpurten kunnen hienoe worden gerekend. 

OP'-ail<:nd is de grore h~"eclhcidmcstkuilen, die vnorhet mereodeel een nogoudc:re fase 
vc:rtegen"·,.oordigen (ca. 1300-1500). Eeo daarvan bevaue een dikke laag leerafsnijdsels. Een 
scboenmaker heeft waarschijnlijk in de naa"e omgeving zijn werkplaats gehad Bijzonder 
is dat deze ambac-human waarschijnlijk zelf zijn leer looide. 

Op de acht!!rterrcinen kon inzicht worden vcrkregcn in de bcwoning uit de RomeinBe 
1'ijd. Oe aangelroffen sporen moeu:n vermoedc:lijk tot de vlak buiten het castc:llum gelegen 
handels· en ambnchtsnederzetting worden gerekend. Behai\'C een gededte van eeo bouten 
watergoot, springen vooral de fundenngsresten van t"'tt haaks op de Rijnocver gelej\t"D ge
bouwcn in bet oog. 

1'wcc rijen zware palen maakten dee! uit van een gebouw van 40 meter lengte De palen 
waren geplaatst op houten Jiggers of gevat in een pakkiog van (ruf)steen. Enkele li~ w.:r· 
den aangetroffen '!!Onder de bijbchorende paalrcsten De afstand tussen de: palc:nrijen be
droeg4,00 meter en 1us~en de pnlen onderl ing 3,50 meter. Gezien de lengte van het gebouw 
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Alb. 8. Alphen aan de Rijn: Julianastraut. 
Houten voorwerp met onbekende funcue. ge· 
bruikt als liggcr in ecn paalkuit Foto R06. 

ert de 7.Wllrr con.tructic is het waarachijnlijk een opslagplaats gcweest. 
:-laa•t dit gebouw is een gcdedtc: van c:en t-.-eede vergelijkbare structuur blootgelegd Ecn 

rij pal en kon nog over een afJ!land '-an 14 meter worden gevolgd. Ecn van de pal en uit dez.e 
rij "'1> geplaarn op ceo Jigger van duidelijk secundajr gebruikt eikehout. 

De Roml'inse wau:rgoot. die afgedekt was met een bouten deksel. eindigde in een ton put. 
De lengte van de goot is :teker 25 meterg<:"-ee.st. Zo-.d goot als 10n verkeerdc:n in ecn redelijk 
goc:dr smat 

""'~, afd. Rijnstreek S Sprey 

Alphen aan de Rijn: De Schaoa I fet in 1988 door bet Rijksmuseum van Oudbedcn be· 
'!Onnen onder-.tnek naar de Romean•e "-eg in de omgeving van het industrieterrdn De 
Schan5(7.re Brou\\-er 1989) "''erd in 1989 door amatc:urarcheologen oodersupen'isie \"an het 
tnu<eum voortgez<:t. In 1990 volgde oog eeo derde opgravingscampagoe. ln de an;heologi
Sche kronic:k 0\-er 1990 z.aJ een afrondend verslag worden opgeoornen. 

Arkcl Door P. von Hout wcrd~n de kartcringswerkzaamheden in de omgeving van zijn 
: Woonplaats voortgezet. Diverse nieuwe Romeinse en Middclecuwse vindplaatsen konden 

llan cle meldingskaan worden toegevoegd. De omvang en de aard van de intcn:ssame Ro-
~ rneinse en Vroeg-Middeleeuwse vindplaats ten zuiden van de stad wcrden nader bepaald 

Connchem Aan de Laag Dalemseweg \\erd een rompletc ligger van een Romeinse hand
lllolen gevonden. De grond waaruit de:tc: vondn (samen met t>en amfoorsclterf) afkonuug 
is, \v;l., cehter van elders uit de: om~ving aan~rd De hcrkomst van hel mareriaal valt 
daarom nict met zekerheid te bepalen. 

" Bran; Koorevaar 1989 
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Hcli<!Vothluis: Raveonbout ln de zomer van 1989 werd door bet BOOR noodonderzoek 
uitgevoerd in bet poldergcbied ten zuidoosten van Nieuwenhoorn, wuilr op dat moment bet 
boselement Ravensehout gerealileerd werd. Het onder-.t.oek werd financiecl mogelijk ge
maakt door de gerneente Hellevoetsluis en de provincie Zuid-Holland 

Tijdens een sy•tcrnatische velclkanering in 198+ werden in dit gebied tien n1euwe vind
plaat>eo ontdekt uit de Rorneinse Tijd tot in de 18e ecuw, waarvan er zes in 1989 oadcr rijn 
onderzoehL Voor vier van de lokaries resulteerde dit m w•sscleode boe,oeelheden n:rspoeld 
vondstmateriaal Ult de lle-13eecuw, ,oeeJal afkomstig u11 vecnseheurt:n enlofververungssleu
ven. De vindplaatsen vertoonden zonder uitzondering in meerof mindert: mate de gevolgen 
vaneen 14e-eeuwseoverstroming. Sporen van huizcn werden nergeos aangetrofTen. Het on
derzoek verscbafte wei inzich t in de verschillendc vcrveningspaLrOneo die in dcze streek vao
af de Middeleeuwen zijn ontstaan. 

Op cc!n vindplaats wt'rd een grote hocvedheicl mateaiaal uit de Romeinse Tijd aangetrof
fen; in dit geval !,'331 het ongetwijfeld om cen neder-.t.ettingsterrein, waarvan de bebouwing 
vermoedelijk scbuil g-.uu onder de werf van C(n aanpalend (auto}sloopbedrijf Het voodst
materiaal bevond zich in de veraarde top van hea '""""· plaarselijk ook in ,poelzand en in 
een dunne kleilaag op bet veen Op bet boog~u~ punt van het terrt:in waren vee! voodsten 
afkonutig uit de zodelaag. I let materiaal bestaat voornarnclijk uit aardewerk, ''OOral uit de 
Midden-Romeiose periode. Het percentage import-anrdewerk is hoog, wnarbij vooral de 
hoeveelheden Belgische waar en Vlaams-Rome ins hoog scoren. Op een aantal fragmemen 
komen graffiti voor. Het handgevormde inheems•Romeiose aardewcrk bestaat voor een 
groot deel uit fragmcnten van emmervormigvantwcrk, dat geassocieerd wordt met de zout
wiooiog en/of -handel. Oeu interpretatie word t ondersteund door bet voorkom~n van een 
soort zout~lazuur op t>nkde fragmenteD. 

BOOR, Rotterdam A.B. OObken en H W van Klaveren 

Leiderdorp Opnieuw werd van diverse kante n melding gemaakt van grute hoe,eelheden 
voodsten uit voornamclijk de Romeinse Tijd, dit• gedaan wuden zijn bij hct afkle1en voor 
de dakpanindtastrie van ccn per.:ecl in de Lagewaard (zie ook Hallewas 1969, 321-322). In
spectie van hetterrein wcrd ecbter door de eigenaar geweigerd. 

Leidscheodam: Rietvink Bij ecn veldkanering door leden van de "WN•werkgroep Leid
schendam (afdcling 's·Gravenhage), "oerd Rome ins en IJzenijd-aardewerk aangetroiTen m 
de polder Rietvink, gelegeo tussen de Vliet en de achtersle Oude Ouinenrij tussen Leid
schendam en Voorschoten. Aan de "wx werd toestemming verleend 'wrufgaand aan de 
nieuwbouw in dezc polder enkele prod'sleuven te graven. In een van de7.c ~leuven werd een 
13m brede, 3m diepe in bet veen uitgcgraven vaart aangesneden. Her vondstmau~riaal uit 
de klci'ige opvulling bcstond uit Romcins en inhecans aardewerk. Omdnt door de hoge 
grondwaterstand de waaruemingsmogelijkheden voor de "WN bepcrkt waren, wcrd door de 
ROB, samen mel de "WN en gesteund door de gemeente Leidschendam, een tweede profid 
door deze vaan gezet. Door de inzet van zwa.re porn pen kon de doorsnede an 7.'n gched wor
den vastgdegd. 

Dt: bdangsteUing voor deze vaart boudt natuurlijk verband met de voortdurende ""ten· 
sc:happdijke di'!Cu•sie rood de ligging van de gracht, die de Romeinse \"eldbcer Corbulo in 
hetjaar+7 na Cbr. door zijn troepeo liet graven om de Rijn en de Maas mctelkaar te verbin
den. De route die de huidige Vliet (Rijn-Sthicknnaal) tussen Leidcn en Voorburg volgt 
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wordt door vel en als de meest logische \'OOr een dergelijke verbinding gezicn. or de nu ge
vond~n vanrt daar i~ts rnee tc: maken hccft zal de voonzc:tting van bel onderzoek in 1990 
moeten uitwijzen. 

Naaldwijk Op de roekomsli~ bouwlokatic: van een hotel in de directe omgeving van de 
plaato waar tn 1985 eokele Romeinse graven waren aangetrofTrn, is door amateurarcheolo
gen •11n ht't Wcstlanrls Centrum voor Strc:ckhistorie een uit~breid booronderzoek verricht. 
Het vrnnocden bestond dater 'JlC)rcn \'DO Romeinse bewoning in de ondergrond aanwezig 
znuden ziJn. Deze werden cehter niet aangetoond. 

Middcn-Dc!Ciaod (zie ook p. 336) llij grondverzet tijdc:ns bet graven vanrecreatieplassen 
en bij de nanlcg v-.1n ecn gasleiding kwnmcn in het Vlaarclingse deel van de AnlkectbUitCn· 
polder op dne plaatsen schervcnconceotraties uit de Romeinse Tijd aan hetlicht. Ze lngcn 
op de overgang van bet Hollandvcen naar de afdekkende klct, die aao de O'-'erSLromin~n 
van Duinkerke mb kan worden toegcschrevcn. Twce van de complexen zijn in de rweede helft 
•·an de le eeu" na Cbr. tedau.•ren, de derdc (zie Hcinsbroek 1989) is waanchijnlijk van !at ere 
datum De schel'\'t:ll •'ertegcnwoordigc:o woonplaacscn Y,'Dnrvan de sporc:n met bet bovenste 
Dl\'t'au van het veenpakket zijn groxydeerd. De waamcmingsmogelijkheden waren echter 
niet zodnntg dat de annwez•gheid van organische resten op een dicper oiveau kan worden 
uitg~;l()ten. 

De beschrc:ven vondsrsituntie is opmerkelijk doorclar bewoning op het vcen in de Romein
te Tijd in Middc:n·Dclfland tot nu toe r.eldcn is waargcnomen. Uit het oostelijk aansluitende 
gebtcd (Ktthcl, Schicdam, zic: deze Kronick) is deze lokatickeuu ecbter goed bekend 

Mecr mc•dentelc ''Ond~ten van nardewerk uir de Romctnse Tijd, die her en der in Lickc· 
baen ~daan zijo, srammen •'OOr een dc:d uit Laat-Middelccuwse terpeo (zie p. 355). Als 
\~rklaring voor deze vondsten moet bet aanvoeren van ophogtngsmatcriaal voor de terpcn 
~e<etcn worden. 

tl't., Le•den P.W. van den Broeke 

1\ijswijk: Hoekpolder (afb. 9) In aansluitingopde ROB-opg~avingvan twec Middeleeuw
M: hu•sterpcn in de Harnaschpolder te Schipluiden (ziedeze Kronick) kon nogeen vol~nd, 
in het kadervandeaanlegvnn Rijksweg4/t9 bedreigd, tcrrein worden onderzocht. Ookdr:te 
opgraving wt:rd mogelijk ~maakt door Rijkswaterstaat , terwijl de ~m«nte Rijsw•jk ecn 
onderkomen \'OOt de duur van de campagne tee beschikk.ing steldc:. De opgra,~ng werd uit-

e gcvoerd in sa.mc:nwuking met !eden van de Archeologische Werkgroep Rijswijk. die al eer· 
der door middcl van proc:rsleuven de aanwezigheid van bewoningssporen hadden vastge· 
steld ( HnllewaR 1989, 328). Uitgannde van de gegevens die dete sleuven had den opgcleverd 

e werd een werkput uitgezct, w~nrbinnc.n al •poedig een Rnmcinse huisplnuegrond te voor-
e schiJn kwam. Hetdriesehepige huis was gelegcnopeen rechthoekig, doorgreppels omgever1 
:l erf dat vrijwd compleet kon worden onderzocbt. De lengte vnn het hills \\'aS ongeveer 25 

rnet~r. de breedte 6,75 m. Ty,oee ingangen in de lange wanden verdeclden bet huis in een 
""OOn· en een stalgededtc:. De <tal had ook eeo extra ingang in de kone "''DOd. Het huistypc 
•·enoont vee! 0\-erec:nkomsten met de meot \'OOrkomendc huizen, •= met name type 8, in 

n Rijswijk- De Bult (Bloemers 1978, p. 161-183). Het buis lijkt te datereo uit het cerste k"art 
,. van de twt:ede eeuw. Dathet err dee! uitmaaktc: van een vee! grot ere nederzettiog lijkt overi-
:t &ens niet waarS(:hijnlijk.. Doordat niet aile begrenzingen werden bereikt kan dit echter nict 
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Alb. 9. Rijswijk: Hoek polder. 1n grijs (I) huisplauegrond en bijbehorend erfuit de 2e ccuw na Cbr 
T<k. ROB. 

meer worden bewezen Een brede kaveWoot •-erlaat hc:t nc:derzettingsterrein in de richring 
van de op kone afstand gelegen grot ere nc:derzemng Rijswijk· De Buh lntc:re•sant blijft de 
vraag in wal \'OOr soon relatie deze en andere kleine nederzettingen tn de omgeving(zic: bij· 
voorbecld ook onder Schipluiden: Den Dolder) stonden met de 'De Buh'. 

c 
E 

Naast de bewoningssporen uit de Romcinse Tijd zijn ook de nodige sporen aangetroiTen t 
van bewoning toit de 12c en 13e eeuw. Mestkuilen, erfgreppels en een ueschoeide waterput k 
duiden op cecn woonplants in de oruniddelijke omgeving. Het voodstmntcriaal van deze op I 
l't:n kreekrug gdegen woonplaat> kan als vergdijking di~en voor bet m3ltriaal van de 
buisterpen in de Harnasc;hpolder. 

Schicdam-Ketbd: West Abupolder Het in 1988 aangcvangcn onder~k van ec:n nc:der
zettingsterrein op c:en kreekrug aan de Poldcrwcg (:tie Dobken en Erlings 1989) werd in 
noordelijke richtingvnortgczet. De uitvoering lag in handco van led eo van AW:<·afdding De 
Nieuwe Maas. lnmiddcb is duidel~l<:geworden dat op dezelfde plaats achterecnvolgens drie 
hui?.en zijn gebouwd, WlUlt\llln grote delen :tijn onderzocht. Hetjongste huis •s het bdt ge· 
conserveerd en hecft een breedte van ca. 6,50 meter. Het geraamre was mogelijk gebouwd 
volgensdezogenaamdeA-construcrie, dieook van andere inheems-Romeinse hui:ten uirde· 
:te regio bekend is. 1 n bet woongt'deelte van dit huis lag een stookplaats, opgebouwd uir stuk· 
ken Romeinse dakpan. Buiten het huis :.ijn resten van bekkcn, delen van grcppels en cen 
klein bijgebouw!Jc aangetrorren. 

Op basis van het gcvonden aardewerk wordt de bewoninggedatcerd tussen de tweede helft 
V'dll de lc en het begin van de 2e eeuw na Chr. 

Brun: R. de Grrutd in: ./114rvtrsfag 'D4 Nieuwt M=' 1989 
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Scbipluiden: Den Oulder Evcncens in het kadn-van de aanleg van Rijksweg4/19 (:tie el· 
ders in de~.- Krome!< onder Rijswijk en Schipluidc:n) werd door de Historische Ve~nig;ng 
Oud·Schipluiden en de Archeologische Werkgroep Rajswijk met financiele steun van Rijks· 
\\'atcntaat een pruefsleuf gegraven op een terrein aan bet watertje DenDulder. De lokarie 
ligt op korre afstand van het nederzettingsterrein utt de Romeinse tijd in de Hoc:kpolder (zie 
Rijs" ijk: Hoekpolder). 

De ruam 40 meter lange proefsleuftooode onomstotelijk aan dllt crop dczc plek in de 2e 
en 3e eeu" na Chr. is gewoond. De conserveringstoestand van de site lijkt zeer goed te zijn. 
Enkele vcrrneldcn~waardage vondsten zijn fr~grnemen van twee pijpaardenbeeldjesen een 
vermoedehjk wccfgewacht, gt:maakt uit bet gewei van een edelhert. In averleg mel Rijkswa· 
tersraat is overeengekornen dc-ze nederzeuing \"OOr \"erdere vcrstoring bij de ·...-egaanleg zo· 
''l:tl mogelijk te sparen. 

Archc:ologischc Werkgroep Rijswijk J.M. Koot 

Slil<kcrvec:r Bij grondwerkzaamheden nnbij kasteel Huis te Woude zijn de resten van een 
nedc:rzeningsterrem uit de Romeinse Tijd aangesneden Hct bewoningsnivcau lag op hu· 
meuze klei van Ouviauele oorsprongen werd afgedekt door een 2e kleiafzetting. Het vondst· 
materiaal be!toncl uit houtwerk (pal en), aardewcrk en bot. Hct terrcin wa~ reeds te zeer ver· 
~toord om uit de pnalsporen een buisplattegrond te kunnen herleiden. 

BOOR, Rotterdam R.J.:S. Hageman 

Valkenburg: Proviociale WegS4 In 1989 werd met vee) cnergiegcwerktaan de voltooiing 
van de gcautomatiseerdeadminisrratie van het onderzoc:k. Daamaast kwamde eerste deter· 
minaue van de \'Ondstg~pen vooreengroot dee! gereed OoordeStichringOnderzock Ro· 
meinse BC\\oning Valkenburg werden middelen ter beschikkang gesteld om de volgende 
\'Qnd<tgroept'n tc bc:wcrken. aardcwerk (M.J.G.Th Montfons en K. Zee), leer en ij~er U 
Hoevenbc:rg). hout (P ''illl Rijn. IPP). menselijk bot (E. Smits, tPP), en dierlijk bot (M. Ver· 
hagen, IPP). Dooreen groat aamal auteurs werd gewerkt attn artikelen voor •Graven bij Val· 
ken burg m', dat de opgraafperiode 1987188 bc:handdt. Het boekje zal in L990 verschijnen 
Hetenigeveldwerk dat ditjaar werd uitgevoerd was bet onderzoek naarde fysische geografie 
van hct tcrrcin vnn het vliegkamp Valkenburg, met behulp van electromagneti$che geleid· 
baarheadsmenngcn. Oit ondcrzock leverde belangrijke infom\atie op over het vcrdere vcr· 
loap vnn het op het Marktvcld opgegraven geulsysteem. Voor bet verder van de Oude Rijn 
argelegen gedeclte van het terrein is de imerpretatic van de meetgegevens moeilijk.er. Oak 
de result a ten •= een aantal boringen verbelderen het beeld van dit gebied niet. Waarschijn· 
lijk zijn er \·de verstoringt'll van het oorspronkelijke bodemproriel. 

RoB, A menfoott D.P. Hallew:u 

Va.lkenburg: Dorp Rioleringswerkzaamheden in de dorpskom van Valkenburg (Burg. 
lol$ystraat/Mannus Poststraat) werden door de ltOB begeleid. Onder moeilijke omstandig· 
hedcn kon op enkcle plaatsen hct met paleo beschocade dijklicbaam ''3.0 de Romeinse weg 
Worden v.nnrgenomcn. Het trace van de Romeinse wcg vana!het marlaveldnaar bet caste!· 
1\tm i• dnnrmee" n.tder bepaald. De concentratie van vondstmateriaal doet vcrmoeden dar 

'i de bc:woning achter de weg ( vanaf de rivier gezien) hicr u:er intensicris gewccst. De wname· 
l'llingen baj hct vc:rnieuwen de boofdriolen in het dorp zuUen in 1990 een vervolg krijgen. 
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Voorne In hct kadervan dc:jnarlljksedell$c:houw kon in 1989het polclergcbied tussen Den 
Briel, RockanJC: en Nieuwerhoom systematisch worden verkend. Het resultaat van de kane
ring laat ~en toen:une zien aan nederuuingen uit de Late ijzertijd mettwce en de Romeinse 
Ttjd met twaalf. Door hettoegenomen aarual ~-indplaatsen uit de Romeinse Tijd wordt hct 
verspreidingspatroon van de bcwoning duidelijk zichtbaar. Dit bcstaat uit ecn 'lintvormige' 
strook v-.tn nedcrzcuingen tangs de Middclbroekse Wctcring(dezuidelijke arm van de C01e) 
totaan de Brielse Maasen noordelijkcdangsde Strijpc tnt aan de bebouwing van Den Briel. 

BOOR, Rotterdam A B. Oobken en H.W. van Klaveren 

Wassenaar Op een tern:in nabij de Maaldrift, waar in de toekomst de nieuwbouw ~-an de 
Amerika..,n•e School zal verrijzen, '-onden !eden van hct Historisch Centrum \\'assenaar 
sporen van prehistorische en Romemse bcwoning. H~t gedeelte van de strandwalrug/Oude 
Duinen waarop de site is gelegt•n, is oudtijdJi echter tot op flinkc diepte afgegraven en omge· 
zct. Alleen de dicpste sporen, zoal8 een waterput uil de Romeinsc Tljd met vkcbtwerkbc
schociing, waren daarom bchouden De oudste vondst was een vuunotencn pijlspits uit bet 
Laat-Neolithicum of de Vroege 8ronstijd. verder werd veel ijzerrijd-, inheems-Romeins 
aarde.,.~rk e-n Romcins itnponaardcwcrk ge--onden. De v.raterputkan in de tweede hc:lft '-an 
de 2e eeuw na Chr. worden gedate<!rd. 

Middelceuwen en later 

Binnenmaas De Stichting Archcologie Hoekse \'\'aard deed onderzoek naar bewonings· 
resten langs de Binnenbedijkte Mans ten wcsten van Maa$dam. Opgegnwen werden de 
rcsten van ecn stcnen gebouw uit de Middeleeuwen dat direct aan een gegraven watergang 
moet bebben gelegen. Het gebouw wordt niet gelnterpreteerd als een boerclcrij, maar zal 
eerder ecn bijzondere f"Unctie gehad hcbben in relatic met de Binnenbedijktc Ma.aB (veer
huis?). Daarnaast werden in hetzelfdc gebicd de verticale profielen van meuw gegraven slo
ten langs de provinciale weg bestudeerd, waarbij een aantal Romeinse en Middeleeuwse 
woonplaatsen tijn vasrgelegd. 

Delft Het veldwerk in Delft bcpcrkte zich ditjanr tot een klein onder:eoek op ecnklooster
terrcin aan de Yoorstrnat. Bewoning~sporen uit divcr~e perioden en enkcle bccrputten wer
den ondcrzocht. 

Dordrecht: Drievriendenbof (alb. JO) Planncn voor de bebouwing ,.,.n bet uitgestrekte 
parkeenerrein Dnevriendenhofin bet oostelijke gedceltc van de binnenstad hebbcn rot ecn 
onderzock geleid naar cen aldaar 11erondersteld deel van de eeme Middeleeuwse stadsom
grachting. Dit deel, waaropde uit 15e-eeuwse bronnen bekendenaam Oude Gracht bet:rek
king heeft en dat later Lindengracht heette, 7-0u voorafgaan aan de bc"uande stadsgracht 
metrouur iell verderzuidoostclijk langs de Vest. Deopgravings-put lag rum de noordwest1.ij· 
de van de voormalige Lindengracht, welke binnengracht na de cholera-cpidt:miem uit de 
jaren 1850 en 1860 gedempt Y.'Crd, en ten :widen van de Kolfsrraat. Verder lag de put tusscn 
(v.est)een kleine maat, de \'OOrmalige Kromme Ellc:boog, en(oost)een gedempt zijgrachlJC: 
van de Lindengrach.t. Ret belangrijkste resultaat van het onderzoek is de vaststelling dat 
van enige stadsversterking ter plantse geen spoor gevonden is. De Lindengracht moet altijd 
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Alb. 10. Dordn:cht: Dnc-vriendenhof Gcz•cht op debuuten bakken die cen onderdcd vurrnden ''lUI 

t'en t£H-.. tt:U\<\V leerlooierij. Foto ROI 

binnengracht ~ zijn, par.tllcl aan en achterdestadsgracht tangs de Vest. Uit het ondcr-
7.oek blo:ek dat de Lindengracht gcdoJ.,en is in samenhang met de ingcbruikname van het 
7.uidoo,tehjke stadsgedeelte, vaoaf hct laatste kwart van de 14c ccuw. De zijkant van de 
gracht werd in eersteinstantie bcschocid met een rij van stll31')dc palcn en gc:kantrechte bal
ken. In t'~t1twccdefase volgde nnnplcmpmg van de oever met anderhalve meter en de bouw 
van cen nicuwc: zware.houten beschociing. Dezc beschociingbestond uit op hun kant gczettc 
tlelen tcgen staande balUn; hetfleheel werd vastgehoudcn door een reeks xware houtcn an
kerconstrucue<. De ankers bcvonden :dch ook langs het zijgrachiJe en lagcn daar over de nog 
nader te noemen bakken. Naar hel noorden toe was een dec I van de Lindengracht toen bo
vendicn beschoe1d met een bakstenen kademuur. Deze tweede fa~>C dateert uit de 17c eeuw, 
VerrnCl<'dclijk u.it de tijd kon na 1625. Beschociing en kademuur werden omstreeks 1800 ver· 
vatlgcn door een nieuwe houten beschoeiiog aande water kant vlnk voor de vorige. In sam en· 
hang met d~ demping van de gracht na hel midden van dt vorige eeuw is tenslotte in bet 
tnidden cen groot gemetseld riool op een stcvigc paalfundcring gemaakt. 

De vroegsLe bebouwing op het opgegraven terrein dateert vermoedelijk uiL de 15e eeuw, 
getui~~ enkele muurresren tangs de Kromme Elleboog. Een samenstel van muurtjes tussen 
l<.romme Elleboog en het zijgrachtjc vertegcnwoordigde de bebouwing vanaf het eerste 
kiYart van de 17c eeuw, welke bebouwing m grote lijnen toe aan de modeme sloop in stand 
Sebl~~n i•. Deu bebouwing lag bo-~n de hiema te behandelen bakken en stood, beoor· 
cleeld naar liggmg en constructie, in relatie tot de genocmde ankcrconstructies in de walle· 
kant 

Het mcc:~t opzienbarend was de vondst van een tiemal grote, vierkante, ingcgravt:n bnk· 
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ken. Dezc waren gesitur~·rd in vier s£roken evenwijdig aan de Lindengracht. De ~re en 
sol ide conscructic wns in hoofdlijnen steeds gclijk. Aile bakk~ waren gebouwcl van zware 
houten delen; dit betrof zowel de opstaande wandcn als de bodem. Zware su:unbalken be
vonden zich onder de bodem,lang~ de buitenwanden en m de binnenhoekcn. i'cr ,•crbinding 
was bet bourwerk zwaar gcspijkud en de naden warcn met Uslands mo• gebreeuwd. In iede
re strookhad een van de houtcn bakken bovendicn ecn zware opgemetsdde bak<tenen rand. 
De afmetingen van de bakken war~ gemiddc:ld 1,8 m in bet vierkant bij een diepte van I 
tot 1.8 m. Terbepaling van de functie van de bakken komt de tc:erlooierij bet cent in aanmer
king. Aanwijzingcn diedat gebruik bevestigen ziJn de kalkaanslagop de gcmetsdde putran· 
den (afkomstig van de voor bet rott:inglprOces toegevoegde ongebluste knlk). relaticf -vecl 
rundcrschedels in de naastc omgeving die verbonden met de verse huid waren aangevoerd 
( ter be paling Vlln won en kw.1liteit v.an de huid), ccrt kcnmerkende pikh~nk (die werd gevon
den in een van de bakken), en tenslone het feit dnt enkele bakken bij hc:t h:egmaken nog 
ucedsecn ondraaglijkc <tank verspreidden. De bakkcn dateren vennoedelijk uit de J6eeeuw 
en zullen lot in de 17eeeuw m gebruik zijn gC\,c.-est; bcgclc:idende"-ondsten w-..nn nauwclijks 
a.mwczig. Historisch 1s bekend dat er zich hier in deze tijd vetsmeherijen en leerlooierij~ 
be'-ondcn. Het isopmerkelijk dat deze bedrijven gt'Zitn de slankproducue dcstijds nog mid
den in de stad getolercerd wcr(lea. Het onderzock Drievric:ndcnhof heeft plants gevondcn 
in oveclegmet en met medewerkingvan de gemeente Dordrecbt(ir. 1". Kranyeveld, project· 
Ieider, en ir. R. K rooshof, contactpersoon voor de KOB ). 

ROB, Amersfoort H. S11tflllij 

Dordrecbt: Berckepoorl De werkgroep Dordrecht \'an A\VN·afdeling Lek en Merwestrc:ek 
verricbtte bouwhistoriS<:h en areheologisch onder~oek m de kelders van bet gebouw Bercke
poon aan de :Sieuwnraat. Het onderzoek wcrd geleid door ir. M. Tillema, bouwhistoricus 
t<' DdfL Het gebouw datccn uil de 16e eeuw en beboorde ooil tot de belangrijksu: pand~ 
van de stad. Het nrchcologiscb onderzoek richttc zich vooral op een grote waterput en een 
becrkclderonder hct pan d. Met name de beerkdder lcverde de nodige interessante vondsl~ 
op, waarondcr snippers b<'schrcven perkament en wnszegels (gedateerd ca. 1365). 

Bron: i'iTicma 1990. 

Dordrecht (alb. II en 12) Een groeiende stroom Middeleeuwse gebruiksvoorwerpen, af
komstig van diverse lokatics in de binnenstad, werd lcr documentati<' en determinat1e aan· 
gcmcld. Onder de Middelrcuwsc vondslen nemen de mel de metaaldetector ge'-onden voor· 
werpen een steeds belangrijker plants irt. Hct oandeel van de pelgrimsinsigncs en de zoge
naamde pTOfane of crousche insignes is hierbij opvallend tc noemen. Wt'llieht is op den duur 
cen vcranrwoorde vergclijking met de uit Zeeland afkomstige insignes de moeite waard. Het 
bliJf! cchter een treurigt· zaak dat een nog vcc:l gt'Otcr deel van dezc vondsten 'ongezicn' 
wordt doorverkocht en verhandeld. Belangrijke cultuurhistorisehe infnr·matie gaat bierbij 
steeds weer verloren. 

Dricbruggen 1\men Nieuwcrbrug en Waarcler werd in het kader van de herinriehting 
Driebruggen een verkenning uitgevoerd naar de rcsten van de commanderij van dejohan
nieter orde (Mnlthezer ridders). Onder het erf van ecn boerderij bleken zich intacte funde
ringen en kclders te bevinden. 
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Alb. II. Oordtttht: Middclccuw5r vond•t uil 
de bion~stad Erotiseh insigne van tin, ''OOrstrl· 
lend ecn wnncklc(tde phaUu$ met da>tClp cen li· 
guur met ern met pbaUuS>CJI geV\IIde kruiwngen. 
Schaal 1:1. Foto ~o• (met dank nan J ZiJdrr· 
veldt) 

Alb. 12. Dordre<ht: Middcl~-euW1 vond,.en uu 
de binnenstnd. T1nnen pclgrimsin•ignc voorstcl· 
lencle Maria tn kind. AfXoffi$rig u.it een onhe· 
kcod pclgrirnsoord. Datcring waan;chijnlijk 13r 
ccuw. Schaal 1.1 toto •on (met dn.nk '"'" J. ZIJ· 
derwlrlt). 

Gieuenlandc:ll! Giessenburg Enkele !eden van de WrrkgToep Alblasserwaard van de 

AWs·afdtling Lck-en Merwestrcck verrichttcn een aanvu llcnd boorondenoek in een woon· 
heuvcl aan de Peursumseweg te Giesscnburg. Bij e~n ecrderonderzoek in 1985, door de hecr 
D. van den Dool, was in deze heuvel op 2,5 meter diepte, liggend hOiltaangeU'O(fen. Uit htt 
booronder-LOt"k blijktdat de heuvel in teruninste vijffasen is opgeworpeo. Het liggende hout· 
"erk mOf't gezien worden als fundering of gTOOdverbetering bij de eetSte ophoging. Deze 
fa•<- kan gedateerd worden in de tweroe helft van de 12e or bet begin van de l3e eeu" 

Bron. Koorevaar 1989·2 
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Gouda Door de oudht'idkundige werkgroep Golda werden in de binncnstud cnkele waar
ncmingcn gcdaan en twee uitgebreiden: opgravingcn uitgevoerd. Ann de rand van de bin· 
ncn~tad, aan de Raam, werd een vennoedclijk 19e-c:euwse po!lenb~kkerij 1.1nngctrol'fen; 
misbaksels werdcn echter niet gevonden. 

Opde hoek Kleiwcg/Regc:ntcsseplantsoen kon na de •loopYanhct Tbaliatheater gcdun:n· 
de een weekend worden gcgraven. Zoals verwacht "erd de fundering \'3Jl e~n houten stan· 

daardmolen uit 1514 aangctrolfen. Deze molen bleek gt"fundcerd op dric gcmet~de blok
kc:n, waarvan cr twee konden "orden opgc:meten en gefotografeerd (afmetingc:n. 1,26 m • 
2,00 men 1,43 m x 2.-~2 m). Op bet achtererflngeen heerput die met 18e-eeuws afvnl was 
gevuld. 

Bij kleinscbalig ondcrzoek aan Achter de Visrnnrkt >;ijn cnkele vloerniveau's en houtcn 
funderingen van eenvoudige huisjcs of scburen opg~tckend. In een 15c·ecuwsc cultuurlaag 
wcrd ceo hoeveelheid glnsaf\'al aangetroiTen. Hct prOtlukt ' 'an de glnzenier, die in det.c om· 
geving zijn ambacbt rnoet bebhen uitgeoefend, bestond uit eenvoudig vensterglas. 

A an de Keizers~raal werd c:en opgraving uit~rd. waarbij bleek dat dit stadsdc:el in de 
14e eeuw door ecn Oinke ophoging met scbone klei \l)()r bewoning geschikt W':\S g.:maakL 
lo de 15e eeuw werd nogmanls opgehoogd maar nu met cen dik pakket stad<alval Rond 
1500 werd op dezelfdc plruus cenfors gehouw neerget.et, waarvan c:en grool dcel van de plat· 
tt•grond is blootgdegd. De achtcrmuur stond gcdceltelijk op een oudere wnterput, die helaas 
geen vondsten bevattc:. Verrassend was de vondst vnn een waterpuge uir de 17e ecuw met 
daarin de houten cmmc•r die door de gebruiker was uchterb'Ciaten. Een ivoren mcsheft in 

1 de vorm van cen man in 17c-eeuws kosruum en oeen paar met slih versierde vloencgcls uit 
de 14e of J5e eeuw zijn c:nkcle interessante vondsten uit de ophogingslagcn 

Golda JC. van Dam 

H illcgom De beer Vander Vlugt van de gemc•entc H.illegom mddde dat bij het gravt:n 
van leidingsleuven ten noorden van bet dorp funderingsrcsten waren aang.:troffrn. Omdat 
in de omgev;ng overblijfseletl vruther Laat·Middelceuwse huis Klein-Bethlehem warcn tc 
verwachten werd de situatic~ tcr plaatse bekeken. De gcvondcn fundcrtngen bleken echter 
vnn post·Middeleeuwsc ouderdom te zijn, zodat van vcrder ondenoek werd afgezien. 

Katwijk aan Zee In het uatgegraven cunct van een fietspad langs de Wa.<senaarseweg 
werd door de beer Parlevliet uitKarwijk een Midddc:euwse afvnlkuil aangetrolfen. De grore 
hOC'--eelheid daarui~ afkomstige vondsten (voomamdijk aardewerk)dateen uit de 1!/e<.-eu": 

Leideru Steoeveld (alb. 13) 1ijdens sancnng•werkzaamheden langs de westzijde van de 
Zijl, bij de uirmonding van de Oude Rijn, werd de fundering van het huos Stenevdd blootge
lcgd. Dit was cen onverwaebte ontdekking, omdat ccn eerdere vcrkcmning In J982 nauwe· 
lijks resultaat had opgeleverd en besloten was n iet tot eco opgraving over te guan 

Bij het afgrnven '-an de zwaM vervuilde bodem kwamen de resten van een Vl'ij Iichte fun
dering (steenmaat 20 x 9,5 x 4- em) aan hetlicht. In de westelijke gracht mondde een riool 
ull waarin zich aarde.,.'t'rk lx-vond, globanl date rend vanafhet begin tot in hctlaatste kwan 
van de 16e ecuw. Historische bronnen spreken van een 'kasteel' dat in 1420 zou ziJO ,,,.._'OCSI 
en naderhand als huis ofhofstede "-eer is opgehouwd. Bij het hekg van Leiden in 1574- zou 
het opnieuw zijn gesloopt en laterals bofstede wederom zijn opgebouwd om ten•lotte in het 
bcg~n van deze eeuw al5 gewone boerderij te worden afgebrokcn, 
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Alb. 13 Lc1dc·n' Stc:ncvtld. f"undcnngvan hct huis S<ene•-eld,I(C21en vanuit de Iucht. foto Bnrt Hor
m~tsteruv. 

F-en gericht nrchiefonderzoek heeft inmiddels aangetoond dat ec:n middcleeuw• kastcel 
'wishrullthinking' isgcweest van een vnn de ctgenarcn uit de J7eecuw. Deeerate bebouwing 
•• in de bronnen tcrug te vinden in bet be~orin van de Ilk eeuw; een datering die zcer goed 
overcenkomt met de SC'"'Onden !undenng en de bodemvondsten. Aangenomen mag worden 
dat dit de fundering..,-an hct eeme huis of de hofstede Stene.-eh is ge\\eest, wclke m 1574 
wcrd gesloopt. 

Terwijl de zwaar vervuilde grond van het terrcin wcrd afgcgraven, kondeu de fundering 
rn hct vcrloop van de grachten rondom het huis worden ingemeten De uitgenomen grond 
IS afgcvoerd om elders te worden gereimgd. De intaCl geble.-en fundcring is than.• onder 
S<hoon zand vcrdwenen en ligt gedechclijk ondcreen riJweg met aangrenze.nd plantsoen en 
parkeerterret n. 

Voorecn uit~ebreid vcrslag van de opmetingen. de beschrijvingvnn bet aardewerk alsme· 
dt het arclliefonderz.oek wordt \-erwezen naar de publik.atie in Bodemonderzoek in Leiden 
1988/1989. 

Cemeente Leidcn, Dienst Civicle Wcrken H . Suurmond·van Leeuwen 

Leid~ Driessen.smaal Een kleine noodopgraving in opdracht van de Diem! Civicle 
\\'erken werd unge-'Qeld op de hoek van de I r. Driessen$traat. ln de zcer korte bcschikbare 
IIJd werden door drs. P. Bitter 8 beerputecn, 4 waterpuuen, 3water~clders, di'-c:n muUT\\-erk 
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en 14 afval- en becrkuilen onderzocht. Ret onderzoek sloot aan op eerdere opgravingcn en 
leverde de nodigc gegcvens op voorde bewoningsgeschiedenis van de 14e·eeuws~ stadsuitleg 
in dit gebied. 

Lei den: Muskadelsteeg Na de sloop van een klein pand op dehoek van de M uskadelsteeg 
nabij de Pietersk~rk kon door drs. P. Biuer in opdracht van de dienst Ch·iele Werkcn een 
kleine opgraving worden verricbt. H ierbij werd onder andc:re een graf aangetroiTen dat bij 
het oudste kerk.ho( rond de Pieterskerk moet hebbcn bchoord. 

DeLier: Oostbuurucweg Naaraanlcidingvan de mededelingvan hetllureau Uitvoering 
Midden-DeH1and dat een in het deelplnn Cnng ah te handhaven aangcmerkt terreon aan 
de Oostbuurtscwcg mocst wijken voor de bouw vnn tuinbouwkassen, werd door de ROB in 
samenwcrking met amnteurarcbeologen van het Westlund~ Centrum voo.r Streekhistorie 
een kleine opgraving uitgcvoerd. Vastgesteld is clatter plaatse wnarschijnlijk cen door een 
gracht omgeven woonpl3ats uit de L3e eeuw hecft gelegen. Het terrein wasechtcr .il dermate 
\'trstoord dat uitgebreid onderroek nict zim'tll "'crd geacbt. 

Midden-D elfl:md (zie ook elders in deze Kroni~k) Op cc.n plek w de Foppenpolder te 
Mnasland, waar ecn llt'ldkarteri:ng aJ enkelc: gei"solferde vnndsttn had opgeleverd (Bull 
1983), lagen in de uitgeworpen grond van een va.~rplns in aaoleg ecm vijrtigtal schcrven uit 
de He, eventueel 12e ceuw. Bij de kogelpotfragmenren komtsteengruismagering voor en de 
aanwezige pingsdorf· ~n paiTrath·waar is aileen door vroege exemplaren vertegt'nWOordigd 
(determinatie: drs. E.J Bult, ROB). Van de woonplaaLS, die vrijwel zeker op het vcen heeft 
gelegen, kwamen geen andere restamen of sporcn aan hc:t IiebL 

Door de aanleg van een fictspad en een perslciding, en ook door plocgen voorafgaandc 
ann beplanting, werden aan de Zuidbuurt te V1aardingt'n ,;jfLaat-Middeleeuwse woon
plaatsen aangesneden. llet gaat om al bekendc terpen op een geulrug van Ouinkcrke 0-
ouderdom. Er kwamcn vclc honderden vondsten tc voorscbijn, bijna uitslu11end potscher· 
ven, met pingsdorf·nardewerk nls nudstematcrhuil. Enkeleandere, nieuwe vindpl.tatsen die 
bij dezclfde w~rkzaamheden ontdekt zijn, kunnen niet met zekerheid nan woonplantsen 
worden toegeschreven. 

Ook elders langs de Zuidbuun kwamen bij graafwcrk vindplaatScn uit de Late Middcl
eeuwen aan bet Iicht Bij ecn woonplaats date rend uit de periode tussen llOO en 1400 kwam 
een groot deel van een ongeglazuurde vuurstolp nan bet Iicht. Oeze laatste vindplaal5 werd 
ontdckt in de gasleidingsleuf die in 1989 werd aangclcgd tusscn Caag en Europoort. Elders 
on dittrace, in de Dijkpolder te Maasland, omdekte dczdfde vinder, (L.A. Kaal uit Scluc
dam) op cnktlt ticnto.llcn meters van elkaar nog twcc vcrgclijkbare woonplnnucn. 

I Pt-. Lciden P.W. vun den Broeke 

Poortugaal: D istripark Tijdens de aaoleg van het distributieccntrum F..c:mhaven Wtld in 
0\~rleg met en met financicle steun van het lngenieursbureau Havenwerkcn (Cemeente 
Rotterdam) door het BOOR een ondeaoek van bepcrktc omvang gedaan op een terp langs 
de Groene Dijk. Doe! van het onderzoek was \'3$1 te stcllen w-.tnncer de u:rp opgeworpen 
was en nate gaan or er sprakc was van bewoningvoorafgaandaan de kunstmauge opboging. 
Een radiale profielsleuf uit zuidelijke richting tOt aan het boogste punt van deterp lict welis
waardc ophogingop overruigcndewijzezien, maar verscbafter;een inzicht in hct moment 
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Alb. 14 Roucrdam: crad Willcm•$poonunncl. Opgraving <lachmuur met fragmenc van ronde IO< 

r<n 1-.ngs do Bluk FolD aooa 

waarop dcze was opgev.-orpen. De ophog~ng, die bescond uic een zandige kleilaag van minder 
dan een meter dikte, met aileen bovenin W>ll houtskool en puinrestjes, was aangebracht op 
het schone sediment van een geulafzcuing. De onderliggende veunlaag was tcr plaatse weg· 
gedrukt De woonlaag op de terp blet'k op het hoogste punt opgenomen tc zijn in de bouw· 
voor Hier rt'mcn nog slechcs de bakstenen funderingen van een 17e-eeuwse boerderij, ter
wijl het vroegste vondstmateriaal dateerde uit het eindc ,-,m de 15e eeuw. 

IIOOil Rotterdam A. B. OObken 

Rotterdam: Trace Willemsspoortunnel (afb. 14.) Op versch•llendc plaatsen in het tracE 
1/lln de spoortunnel door Rotterdam konden nieuwe gegcvcns over de pre-steddijke bewn· 
ning in de Middeleeuwen worden vastgclcgd (Guirau 1989). Tijdens de voorafin het bestek 
llllstgc.'iegde opgraving aaJ) de jacobsplaats, op de linkeroevcr van de Binnenrottc, werden 
bewoningssporcn uit de 10e-12e eeuw ontdek:t. Men hedt hier gewoond op een klcidck dat 
op het onderhggendc veen •s afgezet. De bewoningssporen zijn gcdeeltelijk geerodeerd door 
de o•cntrontingt>n uit de tweedc hclfi van de 12e eeuw, maar ook zwaar verSLoord door de 
•~le ingravingen van de latere scadsbebouwing. Tussen de Blaak en de Maas rijn lx-»o
llin~•port'n (kuilcn, paleo, waterput) uit dezelfdc pcriode beter ~conserveerd doordat dit 
gebced tot m de 16e eeuw bunendijks heeft gdegen en danrdoor hoog is opgeslibt. 

In de uit~zeefde grond, afkom~tig van de gebaggerde zmkslcufdoor bet Noordereiland, 
is vee I Romeins, KaroJingisch t•n 10c-12e·eeuws aardewerk aangct rolfen. Dit mntcrinal is 
nfkom~ug un een geul, op dicptc~ tusscn 10m en 15 m - NAP. 

De opgrnving in de bouwpuc ann dejacobsplaats heeft ~detaiUeerde geg<:Vens opgelcverd 
0\'t'r het wooen en werken in de Middcleeuwse stad aan de Binnenrolte. Acht percelen aan 
de Vrot'gcrt' Lombardsrraat mel rest en van huizen uit de 14e·l6e eeuw konden hier uitvoerig 
Worden onderzochr. Dcdiepce ,,.n de pcrcelen. van de Lombardstraat tot aande Binnenrot· 
'"· IS uneindelijk vrijwel verdublx-ld doordnt nieuWe beschoeimgen steeds ten westen van 
<le oude werden aangebra.cht. De aanplernpingcn bestaan voor een groot deel uit huis· en 
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bedrijfsafvnl, waartloor bier grou: en gevarieerd~ vondstcomplexen uit de 14e-19e ceuw met 
opvallend vcd metalen gebruiksvoorwerpen en gerecdscbappen konden worden geborgen. 

Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de stad konden de funderingen van de 
stadsmuur "Orden onder~oeht. Aan de voormalige Pompenburgsingel bletk dat de om· 
streeks 1500 gebouwdc muur stand op fundcringen van ecn oudere muur, die Ill de tweede 
belft van de 14e eeuw was geboiJwd. De fundcringen van de muurlangs de voormal.ige Blaak 
konden over ceo leogte van 30 meter worden ondcn:oeht. De in hct begin van de 15e eeuw 
gebouwde muur eindigde bij de havcningang in een ronde toren (afb. 14}. 1egen deze muur 
is aan het einde van het ondenochte gedt-dte, op een later tijdsrip, de \..:elhoek.ige Blauwe 
Toren gebouwd. 

BOOR, Rotterdam A.J. Guiran 

Rijswijk: Beatrixlaan Aan de neatrix:laan werd door de Archeologische Werkgroep Rijs· 
wijk in 1986 een dee han een 12e·13e·ccuwse woonplaats opgegraven. De ook op deze plaau 
voortS(;hriJdende werkzaamheden aan hct trace van rijk$wcg4/19 (zteook p. 343,345 en 35!'>) 
maakten een \'el"''Oigonderzoek dit jaar noodzakelijk Rtjkswatentaat l!n de ROB maakum 
dit onderzoek mede moge1ijk 

De site maakr dee! uit van een reeks boerderijplrunsen van waaruit het gebied tussen dc 
huidige Churchillaan en de Kasmnjcwetering i$ onrgonnt:'ll. Het onderzoek was gericht op 
het wrkrijgen vnn mcer gcgevcns over de ontwikkcling van deze onrginnmgslijn. 

In 1986 werd een grote hoe--eelheid greppcls, (mcst)kuilcn en paalgatcn abmedeeen dcel 
van de zuidclijke erfbegrenzing aangetrofTen. Enkele vondsten. onder andere twce ruiter· 
sporen, wijzen op \'OOrname bewoncrs in de 13c ceuw. 

lo 1989 zijn de westelijke en de noordelijke erfbegrcnzing aangcsneden. Uit het afuemen 

van devond~tcn in Y-'estelijke richting kan worden afgelcid dat de boerdcrij aan de oostujde 
van hl}t opgravingsterre.in beeft gcstaan. In de nabij~ toekomst is hier nog onderzoek moge· 
lijk. Op basis van dcopgravingen van 1986 en 1989 kunncn de afmelingcn van het erf gestcld 
Y-'Orden op 60 m (in noord·zuid rich ling) bij 40 m (in OOSI·west richting). 

Archeologiscbe Werkgrocp RiJSWiJk j.:\1.. Koot 

Rijswijk: Oude Broekmolen (afb. 15) Ten gevolge van de bouw '-an een n1euwe woonwijk 
in Rijswijk·Zuid moest de Oucle Broekmolensloot worden verbreccl. Tijdens cleze werk· 
zaamheden stuiuc men in december 1987 op de resrcn va.n de Oude Brockmolcn. Kort na 
dez.e \'Ondsr werd door het gemeentcbestuurvdll Rijswijk besloren de molcnreSLcn te behou· 
den en tc integreren in de nicuwe "oonwijk. Uir an:biefgegevens viet op te maken dat de 
molen in de 16e teuwmoet zijn gebouwd terbcmalmg van de Oude Brockpolderen in 1871 
is vervangen door een gemaal. 

Dankzij de vondstcnhet daaropvolgcnde archeo1ogisch onderzock konden deexacte 1oku· 
lie en de vorm Vlln de molen worden vastgesteld. De molen is een zogenl.Uundt achtkantcr 
met gemctsclde zijden van elk c.1. 3,20 meterlang. De l'underingen waren op kki gezet. Ver· 
scheidene ~poren van latere ~-erbouwingen waren aanwezig. Het ke1dertje met een (in 1871 
ges1oopt) tongewelfje lijkt uit de oudste bouwfase te zijn. Door de Dienst Opcnbarc Werken 
Rijswijk. afde1ing Plantsoenen, is inmiddels ceo plan omworpen om de muurresteo perm a· 
neot zichtbaar te maken. 

Arch~ologi:~<:he Werkgroep Rijswijk J.M. Koor 
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[[[]!] 2 0 2 3 

Alb. I~ Rijsw1jk- Oude Broc:kmolcn. Schemati.chc "''«'rlfol\t van d< muutT<'SlrtL Aan de bcM:nx•j· 
de ligt dr Bro<kmolrn<looL lek.J 1\t.. KooL I. fundenng lfX' ceuw; 2. fundering 17c:·18ceeuw; 3. mrt· 
"''"~rk l'le ctu,., 4 £<"Undcn; :;. ~n>truec:rd; 6. "atcrganK, 7, krimp; 8. fundamg koningupil; 
9. gan.r, 10 kddcr; II woonkamer. 12. ingang. 

Schipluiden: Harnaschpolder (alb. 16) Dank zij de met Rijkswatcrstaar gesloten over· 
eenkomst met bctrekking tot de documentarie van nrchcologische waarden bij uitte voc-ren 
werkzaamhcdcn kcmdcn in bet voorjaar van 1989 rwee vlokbiJ elkaar gelegen huisterpjes in 
de Harnnschpoldcr ruMen Rijswijk en Schipluiden door de ROB worden opgegraven. Beide 
lerpjes ;eoudcn op kortc tcrmijn verdwijnen onder het zandlic.haam van Rijksweg 4/19 (zic 
ook p. 34-3, 345 en 354-). De woonplaatsen warcn als kleine verhogingen herkcnbaar in een 
onregclmatigo: blokverkaveling in bet midden van de polder De ondergrood van de polder 
b..staat grotendc:els uit \'een, maar eeo vrij brede krcekrug is ook hed duidelijk in bet land· 

r !Chap hcrkcnbaar. Vanuit deze kreek is plaatsclijk een dunnc: laag klei op het \ttn afge-"el. 
Op de krct'krug zijn bc:\,oningssporcn uit de Romcinse Tijd aangctroffen. 

De oudstc \"oln de twce terpcn is aangelegd op het klddek, de jongstc: is ic:u verder van 
dt> kreckrug, op een niet overslibt gedeelte van het veen, opgeworpcn. Onder de terpcn was 
het v~en goed gctonservecrd. De terpcn zijn opgeworpcn uit kleizodcn, die waar.schijnlijk 
op de nabiJI~dcgcn krt'.-krug zijn gestoken. ln deze kleizoden komen Oinke aantnllen Ro· 
rneinse sch~rven voor. In de ophoging kunnen bij beide cerpcn twee ra.scn worden onder· 
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Alb. 16 Schipluiclt·n 1 tnmnseht>Older. Anrdewerkvond.sten ui1 de 1erpcn A en 8 Schaal 1:4 lek 
ROB. I deksel van ••pot, 2. en 6. pln~oclorfaardcwerk; 3. andennekan; 4. k•w vnnlimburgcr(') aardc
werk; S. bakpnn van roodbalckend nardcwcrk. 
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schetden. Helaas wnren de toppen van de terpen voor het groot~te deel afgegraven. Re~ten 
van de huizen zelf zijn dan ook nierteruggevondcn. Wei w~ op iedere terp een ccmrale kuil 
aanwuig die a.srestcn van de baard bevatte. Daamaast z:ijn op tederc terp twee "1ltcrputten. 
de nodige afval· en m~<tkuilcn en een Oink aantal dierbegravingen aangeuoiTen. 

De eerste Case van de oudstc tcrp lijkt op grond van het aardewcrk '110 kort ''OOr het mtd· 
den van de 12eeeuw tednteren. De bewoningvan de tweede rase lijkt in de 13eeeuw lC cindi· 
g~n Op de f"'ecdc terp lijkt de bewoningjuist dan aan te vangen en in de loop vun de 14e 
eeuw te eindigen, 1.odat h~t waarschijnlijk is dat de tweede tcrp de opvolger van de eerste 
is, Op basis vanhet botantsch materiaal dat bij het ondenoek kon worden venameld is bet 
mogt'lijk ec:n goed bedd te krij~ van de natuurlijke vegctatie in de directe omge-·ing van 
de terpen in de periode direct voorafgaand aan de onlginningen en uit de bewoningsperiode 
~elf Daamaast is hct nodige bekend gewordcn over de rer pla:use verbouwde en/of geconsu· 
meerde cultuurgewnssen. 

Sehiplu.iden; De Kencnburg (afb. 17 en 18) ln hct voorjaar van 1989 word de ROB op de 
hoogte gesteld van de voorgcnomen bouwplannen op bet terre in van de voorrnalige voor
burtht van kasteel de l<tne.nburgin bet dorp<centTUm van Scbopluod.,n. De ecnteopgravmg 
op dit tcrrcin, u.itgevoerd door C. Hoek, dtueert uit 1966. Met een aantal z.oek•lcuven in 
tuinbouwkassen kon toen een gedeelte ''an het muurwerk van de voorbu.rcht worden go:tra· 
ceerd. In de jaren dan rna werd ook ecn gedcelte van de boofdburcht blootgelegd. 

Grootschalig onderzock op het boofdbur~huerrein vond onder Ieiding van E.J. Bult 
pl.tat• in 1976. De belangrijkste gebouwcn Vdtl de boofdburcht en een gedeelte van d~ grac.bt 
kondeo toen vrijwel volledig worden ondcnocht. 

Omdat begin 1990 het hele \'OOrburchtterrein bij de nieuwbouw verloren drcigde tc gaan 
en omdat ~"eOdien op de niet eerder onderzocbte oostelijke hclft van bet hoofdburchtter· 
rein bodcmverontremiging was geconstntcerd die moest worden vcrwijderd, "-erd in overleg 
met de gemeente Scbipluiclen besloten nile niet cerder onderzochte, bedreigde delco van net 
kasteelterrcin geheel op te graven. De gcrneente Schipluiden en de Provincic Zuid·HoUand 
waren bemd een aanztenlijk deel van de financicle lastc:n op ztch te nemen. Dankzij bet on· 
derzoek kon de kenni~ van de bouwgescbiedenis van bet complex met diverse nieuwe gege· 
\ens worden uilgebretd Het door de leden \'ilO de Historische VcrcnigingOud·Schiplutdcn 
op rystcmatische wijze verzamclde materianl uu de grachten hecft vecl aanvullcnde in for· 
mauc over de functie en ~eJfs de vonn vnn de gebouwen opgeleverd. 

Op bet terrein van de hoofdburcht zijn geen belangrijke nieuwe gebouwen meer gcvon· 
d~n. \\l:l konden de muur rood bet complex, de toegangspoort, en de brug naar de voor· 
bul't:ht worden ingemeten. Op bet terrein van de voorourcht ricbnc bet ondcrzoek zieh on 

~enu: in~tantie op de mogelijke aanwezigheid van resten van een oudere •ooorgangcr ''all het 
complex, dat in deze vonn kon na 1400 moct zijn ontstaan. Hiervan is echter niets terugge· 
vonden. 'Nel werdcn op net voorburchttcrrein twce hoelnorens en de muur die het '""'ein 
aan drie zijden omgeeft, t-<"n poortgebouw met bru~r, dt: keuken, stalgebouwen, twee beer
putten en de cwee grote gebouwen aan d~ oostzljde van bel contplex Clnderzocht. Ecn van 
d••ze twec gebouwen trlde waarschijnlijk twee en het andere drie verdiepingen. Het front 
van de \'OOrburcbt moet mede daardoor een imposant aan:richt bt'bben gebad. Rond 1580 
is de -.:oorburcht gcd.,clteliJk door brand '-er...ocst en onunanteld. In de 17e eeuw os hjJ aan 
dt> noordzijde van het complex, buitcn bet opgra,<ingsgebied, "'ttr opnieuw opgebouwd. 

Hoewel er du.s gecn resten van ceo 14e·eeuws l<asteel zijn teruggcvonden, is het tt'rrein 
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··-mil Alb. 17 SchipiUid~n IN Kcnenburg. Ovcniclu van de bclangrijkste bouwfo»<'n en spotcn van het 
kasu:cl Tek. aoe. I 15<-·ceuw• rnuurwerk; 2. lruu l«k· en 17t-eeuws muurwerk; 3 vloeren; 4. slot· 
gracht; S. waterputten en bcerputten op bet hoofdbutchuerrdn; 6. ligg=d bout; 7 p;den; 8 ltuileo. 

Afb. 18. Schipluoden; De Kcnenburg. Opgravtng 1989. Overzkht~<foto van het W<K>ngebou" ten 
noorden van de toegungspoort vnn de voorburcht f'oto ROO. 

waarsch.ijnlijk wei vanai bet einde van de 12e eeuw bewoond geweest. Ecn brede greppd 
rund een groot erf, kavdsloten, mestkuilen en diverse dterbcgravingen, die op de onderste 
ondenoeksvlakken zichtbaar werden duiden op agrarische bedrijfs•'Oering in de tijd vooraf

gaande aan de bouw >·an bet kasteel (voor een ungcbreider verslag zie: Bult e.a 1990}. 
Bij de opgravingen de uitwukingvan de vondsu:-n van de Kenenburg vorrnen deamateur

archeologen u it de regio een onmisbare schakel Zonder hun inzet bad deze campagne nooit 
zo succc:wol kunncn verlopen. 

J58 



Archeolog~sche kroniek Zuid·HoUand 

lnmiddds heeft de gemeente Schipluiden bc:sloten de contouren van de hoofdburcht 
zichtbaar u: makc:n in c:en aan te leggen groenvoorziening. 

Sommelsdijk Leden van vereniging De Motte verrichtten onder<:oek opeen braakliggend 
terrein dat door de plaaUJelijke bc:volking 'Boerckoai"' wordtgenoemd: een boerenhnventje. 
Op c:en kaan uit 1616 is de Jigging er.·an aangcgeven als een smal vaarwater, dat in verbin· 
ding nond met de an de poldu Oudeland afwaterende Wildemanskreek.. De teruggevonden 
houten beschoeiingen omgaven een grote rechthoek. In de bedding van dit ba,-en\ie werd 
afval aangetrofTen uit de periodc eind 17e-18e eeuw. Een aantal gocd bc:waard gebleven 
schoenen, een ben en heft van een scheermes, een ben en kam en een Ioden schijfmct in scrip· 
tic zijn bet meest opvallend. 

Bron: R. Olivier on:]D4nlt:rSI4f 'Dt Ninu.u AIIJIJS' 1989 

Vianeo: Hagertc:in!Nederlands H ervormdeKerk(arh. !9) Bijderestauratievan hetbui· 
dtgekerkgebouw, dat is voongekomen uit een complete herbouw uit dcjaren 1829/30. i9 cen 
oudhtidkundigbodemonderzoek ingesteld naardeouderebouwfasen. Daarbij bleek dat de 
voorafgaande Middeleeuwse kerk oorsprollkelijk een rechlhoekige zaalvonn had, met bui· 
tenwerkse afmetingen van 24 bij II m. Due kerk wasgrotendeelsopgetrokken uit blokken ruf· 
Steen (30/36 x 10 em); aileen het we~tclijke gedeelte van de zuidelijkc langsmuur ging met een 
smande voegabrupt over in meuclwerk van vrij grote kloosrermoppen (30 x 15 x 7 rm ). Vcrder 
werden hier en danr inridentele toevoegingen en reparaties van kloostermop, onder andere 
in de bc:idehoeken van de rechte koorsluitingsmuur, geconsfateerd; in deze gevallen was bet 
'leenformaat iets kleiner (28 x 14 x 7 em). De koormuur blc:ek aan de buitenzijde \'OOrzien te 
~ijn van een afzaat; deze bcvond :tich op0,65 m - maaivdd. De muren van bet huidige kerk· 
gebouw rusten voor een groot deel direct op de ovcrgebleven oudc muren in de ondergroncl 
Vol gens de his1orische gegevens (Van Croningen 1989) is de ccrste kcrk vtrmoeddijk ge
bouwd na 1108, toen Hagestein het centrum van een moederparoehte werd. Deze Middcl
ecuwse keri werd an 1405 emstig bc:schadigd ofve,..,.,-oest, waarna hentel \'Olgde. Een brand 
tussen 1599 en 160llegdede kerk grotendeels in puin. Aileen het koor bleefbehouden; hierin 
werd voortaan gekerkt. In 1785 werdeo de nog overeind staande scbipmuren gesloopt. In 
1829/30 volgde cen vollcdige nieuwbouw, grotcndccls op de besta.pndc fundam~nten. De 
nieuwe kerk werd C'chttt aan de oo~tzijde ingekon en krceg daar ecn 3/5 sluiting. 1ensloue 
werd ook bet oude koor afgebroken, zodat van de Middeleeuwse kerk aileen de toren aan de 
westrijdcresrte. I let archeologi~ch ondenoek heeft zich bcperkttot smallestroken aan weers· 
:ijden '"all de kerkmuren en tot hct opsporcn van de buiten de kcrk gelegen Middeleeuwse 
koorsluiting. Er is weimgtezeggen overeeo eventuelc n~dere indelingvan deMicld~leeuwse 
kerkruimte. W~hetcen eenbcukigezaalkerk- met ecn overspanningvan bijna 10m wel erg 
breed- ofbc:trofhet een, \'OOT Nederland overigens uldzame, Romaansehallekerk? Deze 
vragen ble--enonupgelost. Dedateringvan bet bouw"'-erk valt in iedergeval na JJ08 en gezien 
de grote kloostennoppen in het ~stclijke gedeelte mogclijk nog voor 1200. De tweede helft 
van de 12eeeuw ltikt bet meest waarsc:hijnlijk. De repar1;1ties met kloostermoppen in het oos· 
teliJke eind kunncn kortna 1200 ~ijn uitgevoerd. Ann deze kerk is in de 13eeeuw a>Jn de west· 
~iJde een toren toegcvoegd, waarvan de ondubouw nog in de bcstaande toren aanwezig is. 

Medewerlcing aan het onderzoek "-erd verleend door A Verlek, opzichter bij Architectcn· 
bureau Ir. R. Vis'-Cf te SchoonhO\-en. 

ROll, Amersfoort 11. Sarfatij 
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Afb. 19 Vianen: Hagdtijn/Nedorland.s Henormde Ktrk. Plnttegrond van de hutdtg<: kerlc en de 
oudere bouwwcn. I. klO<Mtemtoppen; 2. tuf~teen. 

Vlaardingen Bli vcrlxluwingswerkzaa.mht:den in een pand op de hoek van de Zomer· 
straat en de Bredestraat kwruneo muurres~en tt:vool"lichijo die, naar archiefbronnen hebben 
uitgewezen, geinterprt'teerd kunnen worden als een dee! van een stenen dijkverst~iging uit 
de 15eof16eeeuw. De lokatie bcvindt rich aan dezuid;~:ijde van dekukterp van Vlaardingen 
waarop in ieder geval vanaf de: lie e<:uw b<:wontng heeft plaats~-onden. In de loop van d<: 
15e ec:uw wcrd deze terp door de Maas aangetast en werden gedeehen afgesla'!en. Ter be· 
scherming van bet terplic.harun werden op l~•t van bet Hoogheemraadsc:hap van Delfland 
bepaalde dijkvlnkkcn vcrstevigd door de oor~pronkclljke houten beplatingen te vervangen 
door ~enstenen muur Een bewijs voor de aantruJting vorrnen de zandige kleiufzettingen ter 
plekke, met scherfmmeriaal datcrend uit de lie rot en met de 15e eeu w. Vermeldenswaard 
zijn inditkaderook de boomstrunlc.istgraven die aan hct eind van de 15e eeuw en rond 1745 
blootspoelden door het erosocve Maaswater. Deze graven wan:n all<omstig utt hc:t terp· 
li~haam. 

Bij hct archeolog.sc.h ondcnock werd een dee! van ceo stenen dijlc gdokaJi~erd en in de
tail onden:ocht. Het b<:treft een oog 1.85 meter hoge muur (de oorspronkelijke hoogte kon 
nict mecr worden vastgesteld) met c:cn dikte van ca. 0,45 meter. Op een plaau wcrd ook een 
Stcunbeer aangetroffen. Dcze Yr.tS gerniddeld 0,75 meter breed c:n diepen was nog c\'1:n hoog 
als de muur zdf. De steunbeer bevond zich aan de landzijde van de muur. 

Uit een latere periodc (laatste kwan 17e ceuw) werd een bec:rput opgcg-ravcn. Oeze put, 
waarin een aantal pijpaarden figuunjes lagen, stond niet in relatie tot de muur, maar be
boon tot delatere stedclijke b<:bouwing. De venameldc ccologi.sc.he monsters un de put wor· 
den door de beer Kuijper (tPL) onderzocht. 

Helinium J P ter Bruggc 

VUst: Stolwijk Bij nicuwbouwwerkzaamhcden aan de noordrand van de kerkheuvel van 
Stolwijk wcrden fundc:ringcn eneen mogelijke keldcr aangetrotTen. Onderzock ter plaatse 
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lecrdc: dat het een 17e·~~uwse fundering bctreft. Van verder onderzoek is afgczicn; net 
muurwerk is afgedekt. 

Voorburg: Parkweg/NUHerrein Begin 1989 h-am een omvangrijk, midden op de 
strandwal Rljswijk·Voorschoten gelc:gen terrein beschikbaar voor onderzoek. Door deAr· 
chcologische 'V\'erkgroep Voorburgwerd op ecn an.ntal lokatics •-erkenncnd ondcrtoek ver· 
richt. llierbij is vastgesleld dru ccn groot dee! van het u:rrein 101 na de Middelccuwen ceo 
•-erndt•pre~ste isgewees1. Dezc laagte zal in vcrbindinghebben ges1aan metbetgrole veengc· 
bied ten oostcn van de oudste strandwal Op een aantal duintjes aan de westzijde van de de· 
pressie ts in de 141: en ISe eeuw zand gewonncn. Dit gebeurdc: door het gra•= van rechthoc
kigc kuilen (ca. 1.~2 x 0,5 meter), van elkaar ~cheidendoordammetjes. Aao de xuidoost· 
zijde van het terrein, op de rand van de depressie, lag een ISe-eeuwse edbegrenzing van 
de bcbouwing aan de HerenstraaL Door de I age Jigging van h~t grootste ded van hetterrein 
ls hel tOI het einde van de t9e eeuw nie1 in de ui1breiding van de dorpskem be1rokkcn. 

Archeologischc Wc:rkgroep Voorburg J. K. Hagcrs 

Zoetermecr De archeologische "-erkgroep Zoetenneerverrichttc onderzoek aan de Regu· 
lieNdam tussen Zoeterrneer en Delft. Op de plc:k werden bewoningssporen aangetroiTc:n uit 
de l6e eeuw, die mogdijk vc:rband houdcn met een o'-ertoom die in de"e omgeving wordt 
vermoed. Otverse funderingsresten werden aangetroiTeo. Het onderzoek wordt voortgez<;t. 

Zwijnclrecht Voorafgaand aan de aanleg van <:en park langs de noondkantvan het rivter· 
tje de De-.'<'1, in Heer Oudelands Ambach!, werd cen onderzoek verricht op een perco:d waar 
zich :owe! bewoning•~po~n uit de Late Middeleeu.ven aJs uit de 17c·18e eeu" bevtnden. 
Het onderzoek wcrd financied gestcund door de gcmeente Zwijndrecht en de provincie 
Zuid HoUand. 

De Middeleeuwsc 8poren kuilen en grCJ>p<:ls - waren gclegt>n op de zandige oeverwal 
van dt' Dcvel. De grondsporen waren afg~dckt door enkele decimeters zware klei. Hetnardc
wt'rk "ij$t op doorlopende bewooingvanafde lie of 12eeeuw tot in de vroege 14e eeuw, dus 
vanaf de ontginningsfasc van de Zwijndrecht"C Waard tot aan de ondergang ervan, door 
0\enlromingo:n, rond 1314. 

Aan de kop van hct percecl in kwesrie, nnbij het dijkje langs de Devel, bevonden zich dicht 
onder het maaiveld bakstenen funderingcn en muurresten Vltrt een eenvoudige behuizing. 
Blijkcns het aangetrofl'cn aardcwerk en enkclc muntvondsten wcrd deze lokatic gedurcntle 
de 17ecn de vroege 18eeeuw be,voond. Op he1 voormaligeerfvan dcze woningwcrden on
der mec:r de funderingen van een vierkante bakstenen 0\'CO en van cen bijna 17m lang ge· 
mtt"Cid \\atcrafYoerkanaal ontgraven, dat un het achterhuisje van de woningoa.areen vrot:· 

gere slootleidde. De '-ele tjzcren nagels, $lakken en hoeftjzers wijzen op een hoc:fsmederij. 
Voor d<' fundcring van htl huis heeft men destijds Laat·Middeleeuwse bakstencn (forrnaat 
25/26 x 12/.13 x 5/6 em) en verschillende kalk· en hardsnmen bouwfragillenten secundalr ge· 
bruikt Waarschijnlijk was dit materiaal van hct kort oa 142J ge$1iChte en in 1572 vemiclde 
klooster Ecmstc:yn, dat in de nabijheid lag. 

aooa.. Rouerdam R.j.B. Hageman en M.C. van Trierum 

Zijdcrvcldt De heer dejong uit Leerdam meldde de "ondst van ccn drietal asponen nan· 
f!elroiT.-n onder de vloer van een boerderiJ. De patten dateren uti de l4e-16e ceuw. 
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Archiefnieuws 

Aunwinattn rn gedrukte toegangen 1988 en 
1989 

In de rubnek wordt voorall!""'ttrn op archi~tn, 
v;mbcl•ngworlolaWm reg~on:Whi.,oriachon· 
den«k, doe w L988 en 1989 in oprnbarc lll'<hoef· 
bcwurpl;aauc.n ZIJn opgenomc:n. Daarnaast "Or· 
den de archoeven vermdd waarvan een gedrukte 
1nventar11 lt '\o't:rschcncn. 
De'%~ rubrick vcrochcen eerder volqcns dc-.u: op· 
>.eo on llollnnd, 19e jaarpng {1987), nr. i, bl~. 
111·117, rn 20r jrutrgung(1988), nr. 3, biz 151-157. 

Holbnd, algcmeen 

Het rutn~tenc ,.an Socialc 7..aken dn>t'~ de doo.· 
soen d•t boJ de Arbcodsmspteties ziJn ungdegd 
tn \·trband mtt d~ '\--e.dcning v:t.n Hindtr"'Vtt\-.::r· 
l(l.lnntngt'n, 1890·1960. over nan de rijkoan:hie· 
ven Wdko noogclijkheden tot ondtn:!lck dr Hin· 
derwetbesrheidcn biedcn, wordt door I".I'.J. M. 
Gf'nu·clctuilrt'nqezct indceltx van dt"stnc Bron· 
eomonentol'til, uit!:"gei!Cn door de Soichting Ar· 
thirf Publicaoics. Due bronoommen~MCn :tijn on 
itckr gr. a! tu mzage bij aile arrhirfdietuten. 
De kadanrale nunuutplaM 1832 met de btjbcho
rendr Oonpronkrlijk AanwiJzcnde Tafeh van ai
le !(C'mrrnttn w Noord- rn Zuid·Holland kwa· 
mrn m de bctreiTende rijlcmrchtrvrn t~r tnr.agc 

Noord·lioll:.ud 

Algemecn 

De Suchung ;'\loord-Holland• Zui,·darehocf te 
Lutjewinkrl tr.af em groat aant:nl archon en in bc
"·•ring ... n ar<hi<'fdirn~en Hrt rijk.oarchid rn 
~oord·llolland ,..,rwierf de nn:h•e-·en van de 
\'ercnigm!{ tot Ontwikkchng van de t.andbouw 
on Hollat1<b 'loorderkwanicr, 1671·1'1·10, van de 
Bund van Zuovdtnbridren in Noord·Holland, 
1906·196~. on vw1 cmige;roivelfabdekjn in de kop 
van dr pniVmae. Arcbievcn van ruovclfabricl<co 
tn Wettt·f'ne>land kwamen in hetstrrrkarchoefin 
Hoom to bcruoten 

Alltmaar 

1-fet !(<meentrarehod' Vl!rwierf de an.:hoe-.-.,n van 
de Vnjttnnig Hervormden (Evnngchsrhr Unoe), 
192!;·1965, de voetbalvereniging At '67, 1955· 

1985, en de [nmihe Du Tour, 1743·1931 
De Kamer vnn Koophandel droeg de Handdsrr· 
gisterdossiers won tusscn 1922 en 1960 opgchcven 
bedrijven o,·er onn het rijksan:hic:I in Noord· 
Holland. 

Amndvcen 

Door de geme<ntr "'rrd hrt arc.hief van de Such· 
tingOpenluchtspeiBclltrijs, 1950-1964, on hewn· 
ring genom en 

Amsterdam 

H t!l gemecntenrchu:f vc:rwierf de archieven van 
rm .,..,.,a) wereldbcroemde Amsterdarnse on· 
ndlingcn: hrt Coneengebouw, 1889·1982. en het 
Am<telhotd, 1866·1980. 
Voor de ("onin~)bouwgcschicdcnis zijn van be
lang de omvangrijke arclticv.:n van de arehucetcn 
F.A W~tmers. 1900·1952, en A. Wamcn, 1900· 
1970, de archicven van de woningbouwvt"rrni· 
ging 'Saloma', 1853·1'160, de N.V. Bouwonderne· 
rning :.Jordann', 186!1·1971, de Smdswcrkon en 
·gebouwcn (voorhet"n Stadsfabriekambt), 1812· 
1855 en de ''t'reno~ing Amsterdams bouw(ondt, 
1905·1975. 
lkdrijfsarduevrn v.erdm ,-.,rwon't'n '"'"' de t~· 
bakshandel Kluytenaar, 1890-1940, de goud· en 
zih..,mncdcn Fa Schaap en Citroen, 19+8·1977, 
uit!:""erij Elsevier, 1945·1987, en Geschcr <n 
l<.c:mper, 1890·1948 
Op heo gebicd vnn cl< S<'heepvaan kwamcn fir· 
chlc\'en binncn van: de schccpoome!derij C Schut 
1-:bn, 1909·1'179, het wcrktuig· en schr<p•bouw· 
kundig exprnis<bureau A.j.J van den Andd, 
1891-1970, en de Vc.rcniging \/001' algcrnene 
.cheepvaanbclangcn, 1891-1983. 
De :a.rchit!W'n "'"'" ~n \'tcnal r.k~ panxhi~ ~-t-r· 
den rn ~arin~ ~omen· de H Augusunus on 
Buirenvelden, IS. eeuw-1970. de H. H. Martela· 
ren van Corcurn te Watcrgrn.nfsmeer, 1902·1982, 
O.L. Vruuw Koningin van de vrede, 1900-1970. 
en H Vincenoius n Pnulo, 1900·1981 
Verdere aanwinottn wnl'en o.a. de arr.hiC'\'t'o vnn 
bet Emma kindcrzickenhuis, 186+1988, de! socic· 
reit De Krin!{, 1922·1980, en de Diamantbcurs, 
19U-1960. 
Van t\".tt ardut'"\'t:-n \c:rschenm in"~1arU~m in 
druk: de Afdding Algcmcnc Zakcn van de g<:· 
meentse<rctane,1812 1945,doorP.J. Blomenhet 
college van AalmOC'tenten, scden 1666 von Re· 
genten van het A.1lrnoezeniersweeshuis, 1613· 
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1825(1828), door E. Li,."<nse-Pelsa. 

Blaricum 

Het str~ekarchief in I lilversum publiceerde ecn 
''OOrlopigc invcntaris van de arc.hie\-e:n ,~an dt gc
m.,.,nte B!Mic:urn, 1698·1926, van de hand van 
~t.A P d~ \ia:m. 

Het <tadsttr<:hicf van Naardcn vcrwierf het 11r· 

ehtef van de doop$~e,inde gt:mc:elllc: Buuum· 
~aardcn. 

Drechterland 

Art.hitf<lukJcen van de CoO(>trai"''C zuive1fabrick 
• Eu,..,ka' te Binncnwij<end, 1904-196~ "erden in 
~aring ~.,n 3411 bet strcekan:htef in 
Hoom 

Edam 

Het <~rcrkarehief Watrrland in Purrnerend vcr
Wierf het archtcf van de NV Kenunische lndus
trie f'ris. 19~H970. 
De invem.u-is van bet arehtd van de Ne<!erlands· 
lsrni'litischc gemeente, 1779·1888, door F. 
Schoonbdm, werd gepubltceerd in De Joodsc 
Gemc:c:ntc '""'Edam 1779-1886 (uitgave Ve,..,nt· 
gm• Oud Edam, 1989). 

Enkhui1.en 

Aan bet streel<ar<:hiefin Hoorn wcrd htt arcbicf 
van de Evaogcliscb·l.uthersco &"m¢tntt, 1632· 
1986, m ~-..ring &"fle\'Cn 

'.s·Cravdand 

Bij hctatrtck•rchid' In Hi1vcrsum verschecn de 
&"drukte in,=taria •·an de archicven van de pol· 
der '•·Gra,..,land, 1625·1979. door P.S. M Velt· 
""'" Dilstreekarchief nam ook de archie'"" van 
de htr>'Orrnde lctrrkerMd en diaconic, 1658·1946, 
in bf.waring. 

Hurlem 

Hct ~emeentearehicf nam de fragmenten Ul be· 
waring van de ;arch:iC'\~n van cc.n aanta1 r.k.. kJoos· 
tcrs en kerken die voorhrcn bij het b1$dorn Haar· 
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lem beru•uen 
H"' archi~fvan K. Vi<oen' Autodii!IISten, 1912· 
1982, bektnd al~ De Snell~ V uiet, w.:rd m ~ ... 
ring gcgeven aan hct rijiwltchief in Noord· 
Holland 

R aulemmerliede en Spaa.mwoude 

ln het fl"mccntearehid tt Haarlem kwamen te 
berutten de arehieven Vdll de ""remging voor be· 
drijf.voorl•chting 'IJpolders', 1935·1983, de wv, 
afdd.ng Haarlemmerliede en Spaamwoude. 
19~·1980. en de kruin'Crcni'!'ng, 1892·19IH. 

Harcnkarapd 

Hct nrchirfvnn de r.k. pnroehie van de 1 I Wul· 
frJm te Waarlaod, 1919·1970, werd in bcwarmg 
R"J:e''Cn aan bet rijksarehirf in Noord·Holl:and 

Hilvenum 

Hetnrcekarehicf verwterf de tckettin!l"n en cor· 
resp<>nd<ntie betreiTendc de bouwvergunningen 
van inmiddels gesloopt< pnnden. D11 materiaal is 
toegan~hjk op sua.atnwun \'order kwamcn in 
hetst,..,ckarchid tc beru01en de archiev<:n \'An de 
&"'Cformeerdc classis llilvcrsum, 1932·1984. en 
''"" de familie Bijlard/De Wit, tcxticlfabrlkan· 
ten, 177+1944. 1l:n .. one kwam in ntl •treek· 
arcb1rf de coUcctie Van Oootenrijlr. tcr in .age. De 
collecuc bcvat prmten, foto's en ltnip<els van 
oud·l ltlversum, ca. 1890-1970. 

Hoo..-n 

Het ~crttkarchlef vcrwierr de nrc:bieven van 
Schermer'• Wijnhanden, 1735·1982, van de Vak· 
:!Chool voor Kaasmakcrs. 1909-1950, , .. n de 
ev.mgdi'ICh·lutherae g<'mccnte, 1628·1982, en 
van de fmnilic CMbtuiu•, 1641·1986. 

Upend am 

Het !lreckareh•ef \\'aterland tc Purmcrend nant 
van hct l!"mtemcarchlcf '"" Amsterdam het ar
tbief 0\'Cr van de doopsgezmdc gemeemc Det~ 
llp·Lond•mocr. 1663·1898. 

Katwoude 

Onder dc tit"l 'Arehie>en ,.dn l<atvo'OUde' pubh• 
ccerde hctnrcekarehtcfWuterland in Purmcrend 



onv~ntanS>eD '"n hn archie! Vlll1 het dorp<-. te

'""' polderbestuur, 1322-1738, en'"" bet ilTChicf 
van het poldubntuur, 179lH981, door f. 
Schoonhwm. 

Zae npcndam 

La.ren 

Hct archie('"'" de hcrvormde gcmecnte, 1865-
l'l71 "..,d m bc:wannggcgevcn aan hctll.l'ttkar
'htd an Hil""""m 

Monnk kendam 

Hc•t >trecka.rehaef Watcrland te Punnerend pu
bllteerdeeen im'<'ntaru van het archtd d~r -..e
tanc '1lll de gcmccntc Monntckrndam. 1814-
19~3 door J. lkrghocf 

Naardcn 

Hct 1L1dian:hief \Trwicrf de archievtn van dt 
doopo~trindcgrmoentc Bu.uum-Nurdcn, 1907-
1986 

Nicdorp 

Het archie!'"'" de r k paromie ••an df H. Marti
nua m 't \'Cid, 1696·1974 werd in bewanng gcgc
\tn adn het rijk,.,..n:htd in :"loord-Holland. 

Noordc.-Koggcnlond 

Aan het strcckarchitf an Hoorn werd hct archief 
van brt drportemcnt lll.u""" ,.,.n de ;11aat
!<happ•J tot Nut v•n 't A1gnuccn ('Grote Nw'), 
1858-1987, gcsehonken. 

Opmeer 

Aan b<"t strcdtan:hief in Hoorn wuden de archie
\t"t'n ,.,1n de her'\'Ormdr gemcc-ntc tc Hoogwoud.. 
1657 1981, en de rk pnrochie van de II . Bonifa
<111$ te Spanb1'0C'k, 1770-1978, in bc:wan ng gcge
vc:-n 
AI. nr 8 in de Wenfricoe im..,ntari•rerks ver· 
ll<'h~n bij brt \1n:ck•n:htef de inventaris van de 
!l("(:rrtancarchiC'\--cn van de- gcro«nu~· OprDC'Cr en 
Spanbroek 1817-1959(1972) en het architfvan de 

Archac:rnacuws 

Dorp.wug van Opmeer(l856-1859), door Jan de 
Brum 

Purmcrcnd 

11ct nrcc:karchicf Waterl;ond verwierf de archie

'"n van dcdrukkerij en wt~'Crij !\1uu•oeo, 1918-
198~. \'an brt fl"m<ent~arcluef '"" AmJtcrdam 
werd het archie( van de doopsgcrindc gemecntc; 
1603·1815, overgenomcn. 

Sehoorl 

Hct ~rchicf""" brt Vecfonds Sdtoorl, 1888·1976, 
kwam in betgcmecntearchiefvan Alkm.ur te be
nantn. 

Stedcbroec 

AMI het str«kan:h•cf •n Hoom werd hct arch•ef 
van hct gertfonnecrde "t<$huis in Grooc.broek. 
1701·1976, in bewanng gcg"'"" 

Vdsen 

lkhah-e hct archief , . .., de afdcling \'clscn ,.,., de 
u nic van Vrouwdijke Vrijwilligcn, 19~6-1985. 
kw.~mm m het gcmccntearchief cnige kcrkclijke 
archtc:vt·n t.r:r inzagc:: d1e van de hervorrnde ge
mccnten lc Velsm-/.uid, 1867-1975. en Vclscn· 
Noord. 1922-1977, en van de '""""'fling voor 
VnJnnnig Henvrmden te vet.cnf't Braambos, 
1929·1986. 

Venhui:r.t.n 

Hct <treckarchitf in Hoom ,..,rwierf de ovcrge· 
ble\o'Cn archiefsrukkcn van decooperaue•·c zuivcl· 
filbnek 'De Volhardtn!(' te Han. 1906-1962 

Warmhuizen 

Het arthicf van de bCC\'Ortnde gem«nte, 1850-
1980, kw.tro in hetfl"rncenturchief '"'" Alkmaar 
t~ b<-ruuen.. 

Wectp 

In het gcmecn«archiefkwamen de nrchievcn ter 
'"'-"ICC'""' de vvn, afdcling Weesp, 19:18·1988, en 
van de smcderij W ildS<but, 1892·19'.!3. 
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Archicfnieuws 

Weottr-Koggenland 

A:>n bet streeknrchtcfio Room wcrd bet archief 
van de r.lt. paroch1e 0. L. Vrouw Rozenkrans in 
Dt Coom. 1853·1984, in bewaring gcgev<:n 

West-Fr iesland 

Door bet ""uenchap Westfriesland wcrdc:n dear· 
chievcn van een groot aantal lokale polden, 19e· 
20.: e<uw, aan bet stre<lcarcbiefin Hoorn ovcrge
dragcn. Bij deze overdracbt hoorde ook bet nr· 
chid van de N. V. Lokaal Spoorwcg Ma.>tschnp· 
piJ 'Hollands Noorderkwanier', 1884-1936. Ook 
krttg het streekarchief fragment en in bewaring 
van archie\-en van '-oonnalil!" zut--elfabrieken 

Zuoutad 

Dt &rchte\"CJ> van de banne Westt.Un en de pol· 
dtr Wesuaan, 1680-1970. kwamen in bet ge
mee.ntearchieJ te bcrustcn. 
Ook --erwierfbet gcmeentearchief enige omwng• 
rijke bedrijfsarchwven: die van de machinefa· 
brick Fa. P.~ Ouyvts in Koog aan de Zaan, 
1900-1945, de Fa. Cebr. Goner, aannemen en 
bouwkundigen to Wormervecr, 1887-1966, en de 
Pa.Jan Tavenier, schcepmnkdan,..en cartadoon 
t< L:aandam, 1950-1980. 
Ec:n '"-ectalarchte--cn van doopsgczinde gemecn· 
ten wcrd in bcwaring gcnomcn; .laandam Oott 
en West, 1840-1970, en Wcsrua.n, 1660·1970. 
Yerde.r verwicrf her gemecntcnrchicl' o.a. hct or
chtcf van bet Wormer.-cers Mannenkoor, 1878-
1968, en de atletickvc:ratiging 'Zaanland', 1!133-
1987. Dt Kamer van Koophandel drncg de 
Hnndels·registcrdo..sien van bedrijven die in de 
periodt 1922·1960 werden opgcgeven over ttan 
hct rijk•nrclticl' in Haarlem. 

Zuid·H olliln.d 

Algernec:n 

All nr !)J >~ten 10 de invemarureeks van de 
Holl~ndsc Rijksarchi.,-en de tnventaris van het 
archief van de fnmihe van Matenessc en van de 
hecrlijkheid Matcncue, 1251·1917, door J.C. 
Kon. 

In de a"'hidbcwourplaat.< van hct hoogbee.m• 

3b6 

raadschap wcrden de archieven van ecn dnctal 
polders opgenomen, Kc<1bcrg>dleen Achthov.::n· 
sclle Uiterw~ard.en, 1858·1988, De P-<'ndrocht, 
1812·1988, en De Uiterwurden, 185+- 1988. 

Albrantawaard 

In de arthiefbewaarplaatJ van bet watenthap 
Uwolmonde k....oamen de archi"'-en te berusten 
'= ecn aantal polders m Rhoon en Pendrc:du. 
1617-1973 In deze arc:ho"'·en werd een klein 
resuuu aangcuoffen van hct nrchief van de hoge 
heerlijkhcid R.hoon em Pendreebt, I 700-1802. 
Ret eigenlijkc archidvnn dcu: hogc hccrlljkbc:id 
ging in 19+0 door oorlogsgew<:ld \'t!rlorrn 

Barendreeht 

Bij bet wntersc:hap !Jssdmonde verschecn de in· 
,..,..tariJ , .... her archie( \'Ill> waterschap Dt Koc
dood, 1850-1973, door J t'. van Rooijcn 

Het archief van de Yocrklieden,-ercno'!ing 'De 
Hoop' te Zutdland, 1900-1977, wttd in bewaring 
gegeven aan het su-cckarcbh-ariaat Voomc·Put· 
ten en Rozenburg. 

0., arch'"'"" van de Nutsklcuterschool, 1885-
1987, en van de parotbic vo.n de H. Willibrordus, 
1719-1976, kwamen ter in1.agc in het streckarchi
variaat 'Rijnstrttk' te WOI'rden. 

Bookoop 

Het archief van de rijksmiddelbarr tuinschool 
kwam tn het rijksarchicf on Zuid·Holland tc be· 
rus1en. 

Brielle 

In de inventarisreeks van bet streckan:hivariaat 
Voome·Puttcn en Rozmburg '-.:nchecn als nr: 8: 
Dt archievcn van de penningm ... ttr van de 
..ndvoctpndcn in bet land van Voomc rn de be
sturen Vftll de grindweg Bricllc·Nieuw•Btijer· 
landse \ecr en de tertiaire weg 65, l72!H97l, en 
als nr. 9. Hct archi~ van de polder St Anna pol· 
der en het Schapengors, (1806)1811-1973. Seide 
invenoari•••n zijnvan de hand van L.W. Hordijk. 



Ddlt 

Hct geme<ntearchitf verwlerl' de n n:hievcn vnn: 
• t"e"n a.antal ttudcntenverenigingen, 
- de ,...,Jnhandd m dmillecrdtrij Hell<brcken, 

1900-1970, 
• tl• afdeling DeUt van de Ondcrncmcrsftdera

tic, 1970·1982, 
-de DeUt<ehr Caroussel Verentgong, 1938-1978, 

de belan~n,-.:rcniging Stutslicdenbuurt, 
1973-1980, 

-de Konanldtjke Nederlandse Mnat$Chappij ter 
llcvordorl nA vtm de Gcnte~>kun!l, aJdcling 
De-lft. 1882-198$ 

In <1edmk ,-,.-..:h<=deim-.:ntaris \-anhet arehid' 
,.., de Ev;on~h<cll-Luthtm: ~memte door H 
Groenewold 

Oordrceht 

Hct gcmecntcarthlt'f vcrw1crf de arch.te\~n \'an. 

• de Nederl.ondJ-lsraCliti<ehe ~meeme, 
- de OordN!chtsc Medisclte Spcdalistcn Vercni

ging, 1925-1978, 
• de Dordrct ht•r Gymnuiastcnclub 'VO<~tut', 

J9UH987 
de Dordrccht.che Brand,..-.:cr Vcrccmiging, 
1927-1967, 
de Commandeun-Vcrccniging :Jan van der 
H..-ijden'. 1%0-1978, 

- de Dordrc<ht-.: Krachtspott· cn Adetiek \er· 
trtlgtng 'Hcn;ules', 1896-1989 

'fl-ee colleetics betrefrcnde de Grote Kerk kwa· 
men on bet gemcentearchief tc.- berusten, die van 
dr Wcrkgrwp 'Grv1e ~uk' en c.-en collectie sruk· 
ken bettdl'endt de resuwnuoc. 

Driebruggen 

Het archid' van de gerefonnecrdc kerlc te Waa.r
dor, 1887-1987, k"'lllll "'trd in ~11ring gegevcn 
aan bet streekarchtef 'Rijnstr«k' re \.\'Ocrden. 

Gic.sscnlanden 

Brj hc:t gemccntoarehid'van Connchem wcrd hrt 
Ul'<·hiof van dt hcrvorrnde gemrente van Ci .. sen· 
Nicuwkerk en Nrderslingtland, 1671-1979, toe· 
gnnkclijk gemnakt. 

GorincltU> 

I lor gemeente.arclucf ve"'rerf de: arcbieven van: 

- de Openbare Lcnu...t en Bibliorhrek, 1917-
1985, 

- de pedagugiscbe acndcmte Juliann ''an Stol· 
berg, 1907-1976, 

- de commandant van de 6e compagntc van de 
!l;ederlancbe Binnenland$C Strij<lkrachten, 
$trijdend gedeelte 1937-1985, dr wcrkgroep 
'Stop de neutronenbom- Stop de kcmwapens 
Gorinchcm en omstrekcn'. m bet vredesover
leg Corinchem en omstreken, 1981·1984. 

Gouda 

Het gemee!nte-archief Stl)rtte een nicuwe gaJrukte 
reeks Midden-Holland"" toegan~n Aa eerste 
venchrnen bicrin de invent.aris van de archie>'Cn 
van deN. V, Koninklijke Stearine Kaa,..enfabriek 
Couruo·Apollo. Ul58·1960, door A.P. Hoekstra, 
en de in•-.:ntaris v-~n de an:hieven van de Geed' or· 
mc.-erde kcrk van Gouda, 1849-1983, door J.A. de 
Jong. Verder kwamen ter inzagc de archieven 
van: 
- de plateelbak.kcrij en ptjpenfabriclccn 'Zenith', 

v/h F11. P.J. van d<r Want Azn, 1914-198+. 
- de honkbal- en softbah-.:rcniging 'The !I raves', 

1965-1985, 
- de voc:tbalvcrcnigtng F.C. Olympin. 1886· 

1986, 
- Abvn· Kabo, aJdding Gouda, 1964 1983. 
-hot gemengd koor 1bonlrurut Caccilia (afd. 

Gouda van de Maauchappij tOl Bcvorduing 
dcr 1bonkunst), 1923·198L 

Verder werd htn arch ief van de Kamer van Koop· 
handtl, 1833-1922, in bewuring genom en. D" no· 
wlen van de Kamer van Kwpbandcl, 1922-1950, 
kwamen m het rijksarchref in Zuid·Holl:uxl '" 
beru<ttn 

's-Gravcnhag~ 

Hrt !:"meentean:hitf vt"rwit!rl dr arehoe>-,n '""' 
eniS" bckende Haag~ boekhandeb: W. P. van 
Stockum en Zn, 1833-1972, en Gebrocden van 
Cleef, l909·t96L Andere amlwinsten waren de 
archievrn van: 
- de firma Pander en Zoncn en oprolgcB, 

1868-1979. 
-de drukkrnJ Trio, 1897-19M, 
- de beleggingsmaotschappij Sportlaan, 

1927-1982, 
- de christdijk-biotorische kiesvcrenr!{lng Den 

Ha•g, 1894-1973, 
- hct fond$ van Liefdadigheid voor Rooms· Ka-
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An:hiefnieuws 

tholiek~n. 1844 1977, 
- de TBC·bc:SinJdmg. 190+1982, 
- de S1iehting Laan van Mccnkrvoon, 1899-

1987, 
-de Vcrcniging voor natuutbcildlcnning. 1926-

1971., 
-de par(>chtc II. E~gelbewaardcrs. 1912-1982, 
- de sdchuntr M lldurodam, 19~2-1978, 
-NV Houtnm, 1960-1988. 

In druk vei"S(heen cen inve:m.ari• van d~ archie
'"" ,.,., d~ Evangclisch-Luthc...., gcmccnte, 
1612-1981, door Ronald Grootveld 

Lei den 

Uet omvnngrijkc .trch icf van de Ccmccntclijkc 
Gcneeskundi~ en Cezondheidlldicnst, 1921-
198!i, ltwilm tn het gcmecntrarthtcf tu uuagc. 
Andere aanwinsten warcn de: arch in-en "-an: 
- het College '"" CoUectamen der Hw.ttiucn

en Dtacontt"-armen, 18:;3-1987, 
-de Vrouwcn Advics commis•ic voor de Wo

ningbouw, 1956·1988, 
- de schecp<wrrr W.E Maas en •.oncn, 1827· 

19!>6, 
-de vedl'abndc Gijfm;m. 1920-1973 
- industric- en schoor<tccnbou" De Rlddtr, 

1912-1962, 
- de gcmocntrlijke """· 1864-1975, 
- <;ie 3 Onober.Vcrccniging, 1886·1974. 
I 11 de reeks Le1d,e inveauarissen vet'M'heton de in
veru.aris van dr •rchi"""n van de l..acijruc Schoo~ 
sc:den 1838 hrt stcddijk gymn>Uium, 1739-1982. 
door R . ,.1 Bcnaca Heogruncn!,'t'I-Koopmans. 
De lccrlingcnreguters uit dat an:ht<f ZIJn geindi· 
ceerd. Dct.c indttes ZIJn gcpublicccrd in A.M
Cocbergh Vlln dcr Rraak, M eer dan ZC$ ceuwen 
L~ids Cyrnna~ium, (Leidcn 1988). 

Lcidsehendom 

Het hoogh•~mraadscbap van RijnLtnd publi
"-cetde een invrnta.rh '\2.D de- archlf:'Vt'n van dr 
Dtuven,·oordsc-Vrcnzijdse polder ondn de ge
mccntcn Wassenaar, Voorschoten en Lcidsehen· 
dam, 1626·19711, door R.A. van ll<l'•on, 

De archi<"-en van \'cn!niging Proeftu•n ''00' de 
Blocmbolltncultuur en de rijlcsmiddclban: twn· 
bouw.c.:hool k~umen in het rij~an:hi('r an Zuid
Holland tc b<-n•,tcn. 
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Middelharnis 

Hct archoefvan de de parochot 0 L Vnm" He
melvaan, 1812·1972, ""rd tn tx..'ilflllg gcgcs..,n 
iUU1 het oiJlcsarchid in Zuod·liolland 

Nieuwerkcrk aan de lJssd 

Ecn Mnlal archiC\Itn die tocnogtoe in het rijlcsar· 
chief bc:rusttcn werden aan h•• •treckarchtcf in 
Couda in Jx,.aring gcgcstn Het bcm:ft met na
m• nr<hics·cn nn de schcpcnbank en no1...rus.:n 
en de doop·, trouw- en bcgraalboeken. 

Rotterd~m 

Aanwin\t¢n wa.ren de archi~n \'an: 

- P,dA, afdcling Routrdam·Wcst. 19-l!l-1983, 
- Wit-Cdc Kruis, 1912-1973, 
- de gcn:formeerde kcrk tc 8ar<"ndrecht, 18!>6· 

1973, 
-de H~rvormdcJcugtlrnncl, 1949·1976, 
-de bclcgging>millll$<;huppij Rhotlll, Pondrechc 

en Cortgen.s uv, 15e~20r cc:uw, 
- Ridderclubwerk, 1954-1965, 

de Dr. H . Colijruchool a.tn de Korfmakcn· 
5traat IQ26-J976. 

- A L. van Bcck (incernauonaal) b.v, 1912-1968 
Voor Rhooo zie onder Albrnnc~wa.ard. 

Rijtwijk 

Hct an: hid'""' het gemeentcbc'luur over de pc· 
node 1946-1978 werd O\'eJ'8"bracht naar het g<'· 

mee-ntC'archief Ve:rdt>n: un\o\ JOJ.tm ~-aJ'Cn de a.r· 
chie-.'t"n \o-an: 
- het bestuur van r.k. paro<:h•ellcl>olen, 1896 

1971, 
- hcc hervomlCI rusthui• Ondcrwulcr$bof, 1848· 

191\5, 
- de Ri;swojkse afdeling•n 'an de PvdA. 1947· 

1963, 
- dc vcrcruging Heerruchuc. 1911·198+_ 
- het huis Dc:n Burch, 1479-1802, 
- de fumilic De Heij, timmcrhcdcn en molcn· 

mak~ro. 1811·1922. 

Schicdam 

De: =hin-.:o van de 1\"reformcerdc kcrk van 
Schicdam, de zgn. synodalcn, 1838-1930, en van 
de """'ingbouwve...,mging Kethel. 1900-1987, 
kwamcn tn bel gcmeentearchacf cer inzage. 



S<:hipluiden 

I Icc m·th•cf van d~ hcrvonnd~ gcmcclllt, 1467· 
1945. werd ondtrg.,brachc in bee gemeencrnr· 
ch•tf '""" Ddfc 

Schoonhovcn 

Hrc arehief van dt !1Hjverh~id1vcn:niging voor 
Goud· en Z.hTnmcdm, 1862·1970. ""rdin hec 
oc<ec:b.n:luvan<a.oc onderg<"hracht 

Strlent=onde 

Van de bij hcc waccrscluap Dt Groote Wurd cn 
Kla.uwaal bcru<cendc arth•.....,n '"" d" \'OOnna· 
lil{e polder Stnrnrmonde "'t'rd ten invenraris ge· 
pubhcccrd door P, f".A. Vrolijk en G. Timmer· 
man. 

Hcc gcm"""cenrchief '-erwierf cn1gc nrehievcn up 
her gcbied van de >eh.,cpsbouw en $ehccpvMn: 
de •w·bedrijf•lcdengrocplt>ndcrn=ingsraad 
H~venbedrijf \'laardingcn o-. 1972·1987, de 
o<·hccpswcrf en m..chinefabnck A dejong N \ , 
1914·1945. en de rcdcrij Be'" en Van Heij~c·s 
HnnddsmnacSC!happij. 1900-1955 
\ crden: aanwan,crn wa..re:o de arch1c:\'en van de 
\'ia.~rdingsc z,cmclub (nc). 1927-1987, her 
cue, afdcling '1.1aanlingen. 1948-1973, en de 
Scndsgchoorual, 1952-1980. 

\'oonchote.n 

Waddinneen 

ecn aantal a~h•evcn die toln<>gl~ m brt riji<Jar
ch•cf bcrumcn ,.,..,rd.-n ann h<e "'""'~hief m 
Gou<Llm bcwanng K"~" I Itt bctrefc mel nn· 
me an:hieven """ deschcpcnbnnk. dewceskamer 
en no~n en de doop-, crouw· en bcgraafboe· 
ken \erder nam bee $1recka~•cf ook in b<-v.-a· 
nn, de =hit\Tn ,,.n ck burg<rhjke Stand en hcc 
burgcclijk annbr,cuur. 

An::hi~fnicu\\S 

Warmond 

Hcc nrchief van de hc'rvorrndc gcmerntc, !653· 
1965, wcrd in bcwaring gcgeven aan hcc rijksar· 
thief in Zuid-Holland 

Wassmaar 

Het hooghec.mraadschnp van Rijnland publl· 
cecrde de tnventari• van de arcbi""'n van d~ 
Dui,·envoordse-\'ttn~ijd'<' polder onder ck gc· 
meencrn Wassenaar. Voonchocen en L~idscben· 
dam, 1626·1978, donr R..A. van ltcrson. 
Bij bee rijksarchicfin ~uid· H<1lland verscheen de 
im't'llcariJ van de acth~Cven van de ger.ronnecr· 
de Kerkrn '"" Wassenur, 191$-1941. v~ \Vasse
naar-Oorp, 19.1-1989, en van Wasoc-naar·Zuid, 
1941 ·1986, door H.J Ph.G. Kaajan. 

Hec 5!ret'karcluvaria.>~ ' R.Jjnstn:ck' verw1crf de 
arch1cvcn van: 
-de stkllling Buun·Acrivireiten Schildcrskwar

tirr (aAS), 1980·1987, 
- de oracorium'"'"'"i'!ing 'Oefcnin1 en Stich

ting', 1919-1984, 
-de 11i<hting Wclzijnazorg Buitcnlan<ht Werk· 

ncmcrs, J976-1987, 
-bee tomit~ Bcjaardrnreis Woerdcn, 1974-1987, 
- de landehjke tijvcreniging en pon)Tiub 'Dt 

Toumoyruiccrs', 1935·1985. gcin\Tntarisccrd 
door C.J. H.M. van de Pannc·vnn Dturen. 
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Museum.nieuws 

De n:dactie van Holland io van pl1111 om in ieder 
numrncr enkele historisch belnngw<:kkende <en· 
toons:tcUingen tc aignn.lercn- soma heel kort - in 
dt- rubridt muscumnicuws. 

"Thntoonstclling Porlrd IHin EMltui.zm 111 tk C..utkn 
E1uw 
15 september <m 15 j<lllu~<ri 1991 in het Zui(!er
ze~rnuseum £nkhui"''"4 Wieroijk 18, Enkhui· 
zen 
Opcncngstijden: dagelijks 1().17 uur 
Brgekidendc catalogus door R . E.O. Lkkart: 
/29,50. 

Na dne jaar goloten te zijn geweest, is b<1 bin· 
nt'nmuscum van htt Zuidc:.rzccmuseum .Enkhut 
zen sinds 15 september j.l. weer voor hct publiek 
opengestcld. Voorlopig is slechts ~en gtch:che wn 
het museum in gcbruik. Pasin 1994, wannc:er vol· 
~no plan de laacstc Case van de '~rnicuwing ul 
zijn \'Ohooid, zaJ het s<'hcle binncnmuseum ¥ottr 
torgankclijk zijn In het binncnmwoeum zal dan 
een bceld gegeven worden van teven eeuwen 
Zucd~rzecgeschiedcncs: van de J lanze·pcriode 
tot hct b<den. Door middcl VlU\ pcrmanen1e 1cn· 
toons1cllingen ul a.andacbt best~ worden aan 
de ,,rijd tegen he1 water, de visseriJ op ~n van1.111 
de Zuiderzco, de Hl'lllandse hllnddshegemonie 
\'llll de Han.c-tijd tot en met dt Goudcn Ecuw rn 
de w:tlvl$\'aMI. Op dit momem is, naast de be
kcnde schepenzaal, nog aileen de vastc cen1oon· 
scdlong 0\'er de walVISVII<lrt ingericlu. Dt:zc ten· 
toonstc11ing, wanrin authentiek matcriaaJ 7.invol 
IS g<·combineerd rnet rcconstruclit'$ en die fraat is 
vormgegeven, geef1 de bezoek~r ten gocd becld 
Vlln aile facenen van de walvisvaan. 

D.tarnaast ts speriaal ter gele~nhcid van de 
!)p<:ning cen bijtondcre tc.ntoonstelling ce tten 
oYer de Enkbuizersehildcrsschool in d~ J7eeeuw: 
Porlrtl """ Edhuuffl ra dt C..utfro Etuw. 'Iln \'OOr 
kon k-.n Enkhuizen niet voorop de kwrnhisto
riKhe kaan van N<dcri"nd. In kunsthiscorische 
ovt'rzccht~werken gcooot de "ad aileen enige 
fnam als geboortrphuus van dQ bekcnde veeschil· 
dcr Paulu~ Pouer. Deze vcriiet echccr reeds op 
=r Jeugdige lceftlj(l de stad en kan daarom 
mocollijk al:s ceo typische Enkhuizer schilder wor· 
dtn gekarakteriseerd. Niettemin k•ndedestnd an 
do 17< ceuw, zoal:s lotcntief <pcurwark van do 
kuntLhinoricus R P..O Ekkart bceft duidelijk ge· 
mllakt, wei degelijk cen bloeiend artistiek Ieven 
Yooral ''OOr vakkundige pol'tl"<lli51cn vicl er in 
Enkhui7,co ceo goede boterham t< vcrdiencn De 
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acti:viteoten van de sch!lder Jan Clact~z., tot voor 
kortalleen bekend als 'de Enkhuczer mecs«r van 
de kindcrportreuen', kun nen gezien wurdcn als 
bet begin van deze bloc•perlode. Na eon sc.bil· 
denopleiding IC Am<~endam was Jan Claen. tus· 
sen 159'* en 1618 in Enkhuiten werkzaam Hij 
was cen veclgevraagd <n kundig portretust. Op 
dit moment 1.ijn 29 schilderijen van zijn handgei· 
dentificctrd. Na 1618 Wl\l't'n tel kens verschillcnde 
schiJden in Enkhuizc:n wukzaltm, aJ vougdcn 
ztcb geen scluldcn m~r pcrman~nt in de •tad, 
zoal:s Jan Claesz. nog wei had g<dllliO. De Enk· 
huizerJ«:hildtrskolonic wrro in decen:te helft van 
de 17c eeuw ~kcrurcerkt door c:cn vo<mdurend 
kom~n en gaan van lrunstenaan: 1erwijl m Enk· 
buizen geboren scbild~rs ab Willem Bansius eo 
Abraham van Conirucvelt na vcrloop van IIJd hun 
boil cldel'll,o<:htcn, kwamen ult andere st~den ltf. 
komstige 1<:hilders als Herman Donckcr en Ger
brand Ban JWsl naar Enkhuizcn toe. Ondanks 
deze !clkcnJ wissel~nd~ samcnstelling van de 
scbildet'llkoloniemeenr Ekkandarenoch vnn een 
typische Enkbuizer Khildersschool gc:sproken 
kan worocn. Na 1650 kwam cr etn eind aan de 
culturele bloei '"'"de scad. lnwooen van Enkhui· 
zen mocsten voor bun ponre:t nu "'tt.lal naar cen 
anden- stad. Voonol de Hoomsc sch.ildcr Jan Al· 
lxn~ Rotius profi~<crde van deze situnue: hij 
portreuetndc in dejaren zrstig vcrsehillende wd· 
gestclde Enkhuiurburgen. Pas door de bouwen 
de demraue van het ni~u"~ stadbuis in de Jan:n 
1687-1692 w<rocn """'r"hilrlen oaar Enkhuizeo 
gctrokkrn. 

De t<ntoonotclling Porlrtl rHJrl EnkJoui:rn in tk 
C..utlm &ww gecft een prru:htig ovenicht \'all de 
anuuek~ pnoduktic in de st.ad. De EnkhutZc:r 
scbildensehool beeJt geen RetnbrandL• of Ha.lsen 
\-oongebra~ht, maar dat (de is Jui&t \-erantwoor· 
dclijk voor de cbarme vun de tentoonstclllng. 
Hier ziet men ou ee:ns ni~l de algemeen bewon
derde met'lltcrwcrkcn maar veercig schildcrijen 
van mmder bekcnd~ scbild~rs. Dt:ze werken, die 
soms wa1 onhandig en 5tijf ziJn geschildcrd, Z.Jn 
in vee! opzichten w:t.~~hijniUk represenwtievcr 
voor de N«<erlandse schilderkunsc van de 17e 
ccuw dan de schilderijen van de beroemdc mea· 
CCI'$ Oat necmt overigens noel wcg da1 er op de 
1en1oonstelling enkele opmerkclijke schilderijen 
hangen, zoalo de!UU1trekkolijke kinderpOr!l'eltcr> 
van jan Cines>:. en her wat stijf geschilderdc rna¥ 
uer ontroc~nde anomeme familicpor1rt't \'an 
ceo c:ch1paar met clfkinderen, waarvan erslechcs 
twec in Ieven >:ijn gebleven De negen andere zijn 
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Hr= Donek<r Familie bij rrn haven, IM$ Pankulirrr t ollectie. On f.1milieponrce hangt, te za. 
ntt·n mcr39 andrre tnEnkhu~<rn \-cr>'Utdi!(de .clulderijen, opdr tenroonseelling 'Ponret •·an Enkhui
zcn tn d~ Goudcn Ecuv. · in her btnnmmu ... ~m van hct ZUidcon~mu~m 

dl>t>d in hun wieg ..fgehecld 
De tentoon•erllmg geeft « htrr niet allccn een 

u\TfTlcht van de m Enkhuiun ,..,rv.mnhgdt 
oc;htlderijen. maar t<'ens rtn bc:ekl van dr Enk· 
hutl.tr clite. H<·t i• bijzondrr a.u-dig om tr ztrn 
hO<" bepnalde l<dtn van dt•heo ~ich in de pla~tsc· 

liJk• kltdtrdrncht li<ten allx·eldrn, ecrwijl ande· 
r= rich JUtsl m de gangbare HollandJe mode he· 
'"" ponrcuerrn :-:a 1650 kome dwd.,lijk ttn an· 
drre l(ener.me regenten aan dr ma.che, die zi~h 
\:Cd mondu1nC'r kleedt don de nudcrc gc::ncrnur. 

J'. K 

' lcntoonstelhng Ramp rn brand m Ntdcland "' 
lmtntlblwmr •P Jmprtr 
9 tta>cmbcr 1990 tim 26 J•nu•n 1991. Mu.rum 
H. 1 Sclntl=d>hui•. Konc Hoo'!'U3at 31, Rot· 
errt.l.am. 
Oprnmgstijdrn dt t/m za 10·17 uur, zon rn 
fcrstdagcn 13·17 uur. 

Ro"'fJ"' bra•d •• \tdtr/andlaae schildm~n. t<kc· 
n•ngcnm prcntrn zlcnv:mdcf:roobtcrampc:n m 
dr Ncderland<e gc~chieden" v~ de Sine Elisa· 
btthovloed toe de""" fo<o's gr'lllusereerde wind· 
h11n. van &rculo In 1925 en de Olormramp vlln 
19~3 

HraNIM..._ •P fJGf'IQ toone prentcn '""'Jan 'an 
ricr Hcijdcn, de ullvmdl:r voln dr slangrnbrand· 

spu•L Aanlciding voor dcze ectHOonsed li ng is dat 
300 Jaar gcledcn ~ijn othnterend gdllustn:ert.lc 
'lkscryving dcr meuwlijks uitS"''Onden en gcoc· 
ttOj«nlc slang-brand sputtcn' verscheen. 
Bij bctde l<'ntoonstdlm~ verscfuJnt ccn cat;do
gu•. 

T.,ntoonstclhng: o,, Hlflht 1625-1850 T.p.fTafi· 
stht ttAm••gm uiJ hd Ctmrtnttan:hiif 
2 oktGbcr l990 tim 6 jnnunti 1991. Grmeentenr
chie.f, Lo<>.dumsewog 17, Den Hu~ 

Tcr gelegenhetd '"'" hct 100-jarig bneaan v~ de 
Gcschtrdkundjgc Vercntgtng Die Haghc woni<On 
tck•nmgcn en planegrondcn van Den Hang tus· 
sen 1625 en 1850 gctoond. 

lbtt<><>n~telling: 'CtiJOruim VtXJrwnptn ' 6odon· 
uontlsktt uil Zodqmrtr 
8 sep<eml><r 1990 tim 20 janu•ri 1991 Mu8eum 
't Oude Huis, Do~•trilal 7, Zoctcnnrcr, tel. 
079-1&4715 
Opcn•n8J'Ujden U~. LO en wo van 13 - 16 u= 

Uitde 7.oetcnneci'$C boden1zijn tn de loop dcr j~· 
reo «cr ,·ed \'OOI"'crptn opsegraven: •pcelgoed, 
gdlruiksu~'erk, P•Jpckoppcn, munr<On, 
schocnen, glaswrrk en telfs mcer dan 100.000 
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H Kobellj ~. ijSV<'nnaak, 1173; 18,8 x 26,5 em Dctt aqu=l is tc zicn op de tontoorutoUing Holkt«JK 
aqiAI!rtllm uti tk Ilk tn.w in hct Rijkspr=tcnkabinot Am•tcrdam 

janr oude mammoctbeenderen. Als introductie 
op de tentoonstelling i~ ecn band·dia serie te zien 
ov~r de ontstaansgeschicdcnit van Zoetc.rmccr. 

I itt twaalf en ccn halr·jang bestaan van deAr· 
cheologischr Werkgrocp 7~tcrmccr vormde de 
dirccte a.anldding tOt hct organiseren \'liD doze 
tontoonJtelling, dicook m"t hulp ,,.,dczcacri<!Ve 
werkgroep tot Jtand iJ gckomcn. 

Tcntoonstelling; Holkntltr aquart/len 4iJ dt J8e 
truw. 
22 december 1990 tim 18 februnri 1991. Rijks· 
prentenkabinet Amsterdam. 
Opernngstijden: di tim za 10-17 uur; :w 13-17 
uur. op maandag, lc kcl'ltdag en I Januan geslo
tcn 

Dczc tcntoonstelling i• ecn sclcctic uit de cigen 
vorzamelingvnn hct Rijksprcntcnkabinct<n om· 
v.tt 73 wcrkcn van onC"Icr mccr Comclis 'froost, 
Jacob de Wit, Isaac de Mourhcron en Jan van 
lluy•um uit de eerotc hclft vl).tl de ceuw, tot en 
m•t meesten die al op de grcns stun van <le l9c 
ccuw, z.oals Egbert van Oriol$t, Wybrand Hen· 
dnkJ en de Van Strij's. De onderworpkcuzc ver· 
toontgrotediversiteil~ inleri~uncCnes. wr:ner-~ 
wontorlandsehappen, sttii<!Vens, di<rstudics, or
namcntale decolllries, portrt:'tte.n enz. De aqua .. 
reltcchnick werd nu ccns minutieus aangewend, 
t.<ldat op tich..,lf llnande kunstwerkcn""" baas• 
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m i nintuurachtigc lijnheid onutond<•n, dan weer 
bleef het bij vlug opgezeue OK:httsen die als VO<>r

studie or on twerp dicndon. 
H<t is \'DOr bet o:crst dat aan d11 ondorded '"" 

de natJonale tekeningen-collecuo eon represmta· 
ricve tcntoonstclling wordt sc>-;jd. In de bijbcho
rcndc cataloguszijn aile aquarelkn on kleur afge· 
bedd. De tentoonstelling •• hitT\'DOr, tot2 dc<ern· 
bcr 1990, te zicn gewecst tn het Ncderlan<is Insti
tuutte Parijs en uJ nn Amsterdam, in 1993 naar 
de- Vcrenigde Staten rcizon. 
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Boelcen ln bet Icon 

Dr A.J C. M. Gabri<ls, Dt htr111/lb d1111ar111 m de 
dllfUI(Jr tdJ lour Hct ,l.aiiJrrnukr/1)/c Jtrucl ;,. tiL W..w:de 
hc!ft ..,. tiL ar.Athntdl uaw. 's-Gra'=ha!!", Such· 
ting lloiiMdse Historische Reeks, deel 14, 1990, 
513 bit 
Dit wk. ook vencbmco als prvcucluift in U.i· 
den, behandelt de rclauc russen de stadho\ldcrm 
de rcS~"nten in do "'publiek. Ore relatie w.:rd rn 
belan!{riJke mate bepaald door hrt fcit dat de 
«:>dhotldcr ccn qroot aantal ambten kon bege
'""' w.t.ll'door de "'S"nten van hem afltunkclijk 
waren 

Red. P 'anBeek,dr UTh. KutpcrenJC. Okkc
ma (1'1:d.), V.®krmdtn van /886 tnlnm 114,f1Jilulrt. 
Kampen, UltgeversmMts~happij J.ll KQI<, 
1990, 634 biz. 
ln 198• verscbe<:n tcr gdegcnhetd van dt hcrden· 
king vru~ de Dole antic van 1886 een nicuwe bun· 
del, waarin gencnlogiem vr111 een groot aantal 
pclWilrn, ookin Nnard· en Zuod· Holblnd, die bij 

de de Dolc:antic "'"'"'" betrokkcn. Het boelc 
wordt m~leid door een lilittomcb·sociologJeche 

A.I'.J. Niemcijcr; Van Ac<ijrubruf fof Zuitl4m. 
Sdr«pbauw in HlUITkm ""' 1211 wt hctft>t. Haarlem, 
&huyt en Co.. 1990, 152 bl%. 
De op-en nec:rgang van de scb.ecpsbouw in Haar· 
lem wordt beschrevcn. Tijdona de 14c·1&:: eeuw 
wcrdco op de vde Jdtcepswenoro a;~n bet Spaar· 
nc Ztt$Chcpcn gcbouwd, ondor andere '""rAnt· 
w.::rpen. N a 1600 verpl .. atste die ni.1'..:rheid ••ch 
voomamdijk naar de Zaan, maar in Haarlem 
blccf tot np de dag van vandaag, met name on 
Spaarndam, K.heq~Sbo\lw 

Zllid·Hollontl 

Nicoline Hooymansc.a., Vm/trt<AU..r •• 6tl.DtJ14r• 
trmnu uon dt Morulin,ftn van de Moat 1811·1813. 
Rotterdam, Mcdedelingcn van het J uridisch Ln· 
atituut, Enumus Una.,.,rsiteit, deel49, 1989 Het 
Depanemrnt van de Mondingen van de Mus 
omvattc tijdens de inlijvlng bij ~runkrijk onge
vecr bet g<bicd van het huidlgc Zu•d·Holland. 
De vredcrCCter was cen gd>ccJ nituwc ms•elling, 
Iuter opgevolgd door de kantonrccht.r. Naar de 
bcvoegdhed~n en wukwijzc van dc vredcrechtcr 
deed een u niversiuu"' werlcgrvcp nodcnoek. 

>tudre o.erde Doleantie van prof. dr. DTh. Kui· llecensics 
per. 

Cor van Somercn, 'TtrWijl miJ pmoondit lthrijft' 
D<:f"'-*"' 1111n «n bmrt-rt~thipprr op tk HollaniUt 
ljud "' u Z...... Alphen aan den lOJn, Repro
Holland BV. 1989, 171 biz 
Uitgave van de dngboeken van de beurtvaart· 
schipper Teunis Borre (1866-1925) over de Jilfen 
1910-1920 en dl•ns kleonzoon 1htnis Boere (geb. 
1922) 0\otr 1937 tn 1945. 

VO<lrd·Holu.rul 

Helga S Danner, V•n Omn1tgdu4 tor Wu!ftll•=~· 
Haarlem, Provinde Noord-llolland, Dienst We· 
gen. \'erkcc:r en \'ervoer. 1990, -18 bh 
Ter !l"legtnhocd van de ,·oltooung van de Westfri· 
soaweg vcrscbcen dot fraai U.llg<:~en ~c 
waarin wordt geochcllt hoe de infrastruetuur van 
West·Frielandzich ontwikkdde. Behandeld wor
den de vrocgste ontgmoing, de aanleg van •oaar· 
ten en w.:gen, spoorwcgen, het provineinal we· 
grnplan, het West fries kanalenplan en de bet eke· 
nis \<ttn de nieuwe: wrg 

StelLing Am1tcnlam 

I'. Kant e.a., Dt Sullint•"<~• Arnstndam. Vm•t••.fs
u...U.. ra"d u i4ofdstJul. 1880·1920. Beemer· 
zwoag 1988. Uitgn-.:riJ MtA Boelcen, Hoofdstraat 
89, 9244 CM Beenuerzwaag. 

1U gdegenbcJd van de aandacb.t die de Culturele 
Raad van :-.!nord-Holland in 1988 vestigdc op de 
Stelling vnn A msterdum orgaru,S\'erde de Hi~tori· 
~~ehe Vereniqing Holland baar zomerexcunie van 
dat J•ar naar deoe .-erdcdigingswerkm rond de 
hoofstad l n datzelfde juris onder auspidon van 
hct pr011i11cianlll<sluur vnn Noord·Holland «n 
boelc over de Stclling ''erscheocn van de hand van 
P KAnt, P Saal, R Schunrn~ en J de Z« 

De Stdhng van Am•terdam is in dcjaren tU$· 
srn 1880 en ont~evcer 1920 aangelegd 3ls \'trdt'di· 
gingsgordd rond de scad. Vnnaf de """""tiende 
ccuw bad de HoUandse Watcrlinoe, dle globaal 
vanal' Muoden via Woerdc.n nanr Sehoonhoven 
liep, deze functie vervuld. ln comblnntic met de 
Utreeb..., Watertinine en de grotc rivieren mocs· 
ten vijandcn komend Ull het zuidcn en oooten 
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door roiddel van inundalies buiten de 'llollandse 
Thin' gehoudcn worden. Na ho1 lrucceovoll<! ge
brui.k VlUl de linie tegcn de ff1UU<'n in 1672 wu 
hellO! 1787 durcn vuoralccrzij "eergetcst wad. 
De im.,U van de Prui•iscbe rn>q>en in dat jaar, d<! 
Fransc mva~ic 1n 1795 =Engcls·Ru•sill<Chr aan
vaUcn in I 799 maakte.n duidelij~ dat de linic oict 
onneembanr wa . .s. Voora.l bet gt!govtn cl~•t Am
sterdam ook 10 de toekomst aanvnllen vanaf zee 
en vanuit bet noordco kon verwaehten dwongm 
he• Bataafse B""·iod cr in 1805 toe ccn stclling· 
ont\\."'CJl) voor d~ stad te Iaten maken. De hlerui.t 

voortgekomcn, '" 1813 vultoo1de. verdcdi!r"8•
~rken (naareen ontw.:rp van lui<enant·gcncraal 
Krayenhofl) 1*uuclt•n nn cen korte mobi lisatie in 
Ulll tot ongevc.r 1870 in gcbruik blijven nls ver
dcdiging•gordcl 

lndejaren 7otig van d~ne.genttcnd~c:cuw was 

de spanning in Europaopgdopen en wasdcdrci· 
gmg,-oor bet KonullmJkdcr Ncderlanden om bij 
ecn ~tuele oorlog bctrokken te raken nmk t~ 
genomen. De OJHIYJkkcling van nkuwe gescnuts· 
1echnieken en de mogdijkheid dn1 ArnstcrdQm 
door vijandelijke lcgers via hot drooggdef(de 
Hnariemmum«r aangevallen zou kunnen wor-
den lcidden enkdc JiU"t:D na net Uitbrckcn van de 
Fram-Oujt~ oorlog tOI her besluit ten nrc:v""-t: 
nclling rond de st~d aan te leggcn Bouw en fi
nancicring ~rden gcrcgeld in o.rn. de Vcsung
~~ vanl874. Oca3nlegzou pasrond 1880bogin
ncn eonndorde bij het begin van deeCJ"Mc wereld· 
oorlog:t.ijn voltooiing. Opdaunomem wasechter 
door de crvnnngen m<'tiiOOngelijke pant.«:rwer
keo in Frankrijk en Belgic al duidelijk ge..,rden 
dat de Stelling n1et opp"a$SCO zou zijn tcgcn bet 
mode me amllcnege.chut van de Oui11c.-. Door 
de Nederland~ neutraliteit tijden• d< oorlog 
wcrcl dit gclukkig niet in de prak•ijk nnngctoond. 
Na 1918 specldc dr Stelling gCCJ1 rol van betekenis 
mecr en richuc de Nedc:rland!IC ddrmir zich 
rneer op de 'Vcoting Holland' en de verdMiging 
van de landsgrcn~cn. 

lnhun bo<:k gaan de auteurs uih"OC:ng in op di
verse racenen '""" de nog ,.rijwclgthcd bcw.lard 
geblevcn, 135 kilometer lange krin8'tclhng. In 
zcvenlicn hoofdstukken passercn u.m . voorge· 
l!Chiedeni•. annleidingen, bouw, mnchting en 
fuoctioneren van de Stelling de revue. Ook wor· 
den 31le fonen en bauerijen afzondcrliJk bchan· 
deld. waarbij de vclc foto's eo technillthe t<kenin· 
gen helpen lieh ten gocd beeld van doze verstcr
kingen tc vormen 

Het gchclc boek 11 trouwena rijkelijk vourzien 
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van albecldmgcn (waaronderecn aantal in kleur) 
en zict er. aJgezieo van ecn l.tllOHtl typefouten en 
a( en IOC verkcerd boofdJettergebruik, kauig vc:r• 
>.orgd uit. I let vall dan ook •e bctreuren dat ner
ge:ns "'Orth \.'-:nneld Y."anneer c:n door wk d~ fo
to•s, trkeningt:n en kaartcn LlJn f(Ctnaakt en waar 
hun huid1ge bcwa~rrlantsen ZIJ n. Ook lijke.n de 
illusJrntics liQm• wilkkcurig in hct hoek gep!Mtsl 
en zijn de undttrs<:hriften ut'r hUinmitr ofontbn:-· 
ken in het gchccl. Lczrrs die ~-eringen ,.an de 
schrijvc:rs ~oudcn willen \'Cnfit'ren or .,_..,.. be· 
paalde onde"'erpen meer zouclen willen wc:ten, 
mc>t:tcn du. door bet ontbrtktn van annotaUC:\..o 

doen door teo kcuze uit het htcratuurov=ich<. 
Oe opbouw van bet bock lijkt bij lezing met 

tcht logi~(h; zo staan de hoofchtukkeo, hnnde· 
lend o'-er de gcocb.iedcnis en orga.nisatie van de 
inund"""" in Holland en o--er de N1CU'-"e Hoi· 
landsc Watcrlinic 1l"llliddcn ,.... hoo&lstullen 
dlt" de dl'cne aspeeten van de Stelling bchandc
len MlJnS JnUeos haddm due beter, ook at g.:· 
zien hun !!"ring omvang, Opftenamen kunnen 
worden in hct boofdstuk.overde voorgcschicdenis 
en voqrlop<,. van de Stelling. Nu komen militai
"' zakon, <he een bolangrijke 1nv loed op aanleg en 
funclionercn van de '-erdcdJging>gordcl rond de 
hoofdstad hebbcn, pas aan het cmd van bet bock 
ter sprake Zoals gezegd '!"'·en de schnJ'"rs een 
uitvuerig boeld van de bou.,.,, inriehung, aanpas
singcn en builcngebruikstelling von de Stellinl( 
""" ArnKI011lnm. De gCS(hiodC'Jii< vnn na 1939, 
1oen dct.e v.:rdcdiging;Jiinie rond de hoofd'lud 
dcfinuief .... crd opgcheven, wordt door hen helaas 
nauwellJk. behandcld. Un htt '"OOrwoord blijkt 
da1 de SteUmg nog gro•endcels intact is gebl ... ..., 
en dat MJk en pr<Ninei<: veel •n het """'* willen 
stellen om dn zo teboudcn. Ho<: do 'uschillende 
ontmanteldc forten c:n bnuerijc n Olllds de tweede 
.. -wt-eldool'log in stand z.ijn gehouden en wat hun 
dwc111e ~1emmingcn siuds d1e llJd iljn gc..-eest 
korn<:n V~o't' \'UD de scbrijvers niet tc wcten. Lczen 
die de biJ het boek gci<'-erdc fitU• en wandclromc 
volgm <oudcn hiain ztktr g<:interess«rd ZIJn 
J!"W<C!It 

P.C.M. Oitbel~ 



Vrouwen in Leide.o 

EbKlock. W11kijzij. mo .. ju·ijf Vrouu.,JfsthVdr 
•uPtdLmw~nl)<l tlmUidstrtud,,.. Ams1cr· 
damse Ho>tnnschc R«k~. CroteScnc, 10. Vcrlo
ren, Hilversum, 1990; 183 biz.; tsliN 90·6!>50·230· 
0; prijsjJS, ·. 

Onder de cnigzins crypusche hoofdutcl 'Wie hoj 
zij, mnn of wijr, \'trschecn onlangs bc1 proef· 
tc.hrift \'lin FJ• Klock De bundtl bcvnt vier arti· 
kclm, waarvan er tv. 'I'<" reed. m 1987 in een ie"'"'' 
andei'C' ,.,.,. werden ~publiCc:t'rd 

ln b_r.t rtrat~ nnikrf C'P\'tr ....-rouwengcschiedcnu. 
fcmini.me rn de vrot·Amoderne tijd worth de 
toon gcut voor de ovcrige drie anikekn, die elk 
ttn osp«l bchandden v~n bet IC\"'n , . ..., L<!id>e 
vrouwcn t<n tijdc '"'"de Repubhek. Klock.plcit 
crvnorb1j hct b~S~oroseh onde"'ock nAarvro~o~wen 
de ni!druk tc lc!(gtn op <(:k$e. Vrouw<nKeschird<· 
ni• ofli..-cr g<'ltgd "'"-•s=hitdems zou er naar 
mocten strC\-rn aDc mo~lijke s1cr«>typm aan· 
gaande manoen t!n vrouwen en hun vt.rbouctln .. 
gm hoven t•fcltekrijgt>n. Dit bctekenl dill zij be· 
wust K"•n oynthctisc;he >tudte heeft ~..,n 
0\V .U pmouc of dL rol van Lcidsc vrou,...,n in de 
vrocgm<ldcmc rijd, ccn .lnllCbroniMi<c:he bena· 
dcrmg volgcns haar. A on de hand'''" tel ken• cen 
bron behanddt <ij in dnc \'trkcnncndc studic> 
otukjes \'lln dczc geso:hicdcrus. Het aardig<' i$ dat 
z•J hicrb•J met schroomt allerlei MtMtldc eli 
c-ht.!. ook hinnen vrouwrn~esclut-dcrus, ter di•· 
ruuic lc •trllen. 

Zo vraal(l. zij zi<;h aan de band van ontv.ill._.. 
hngm m dr Lcidse lakenrujverheid on de 15" "n 
16e eeuw af or de kla..•itkr SteUmg dnt vrouwcn 
in dcu ])<'Mode van de gc&chi«Jtnis uit allerlci 
ambacluen ,...,rru, tcru~n!!'"n wd houd· 
baar is U u de lu:urbocllen van de oude drapcrie, 
w-..ann rule maat"'g<'l<!n wcrdcn \'aSigclcgd die de 
overbeid t~n nnnzien Yltn <It l.tid$e tcxtidinc'Lus· 
tne nam, blijkt ceo ttriktc :.rbeidllddlng naar 
!ICkse. :\let name bet kammen en <pinnen gold ab 
typisch "rouwcn\o\.-trk. terwijl het "~"' .. --ollen, 
vt'rven en dn~pcnierc:n mecstal nls manncnwcrk 
wcrd anngcduid. 

ln het dcrdc an ike! van dt7.e bun del wordt een 
gclux1 ancl<-r onderwcrp IJUlgtmcden, namclijk 
de tw:ht vnl~c.m de attn van de gt>n-formcerdc 
kcrkcraod Wnnneer hier a.anleiding toe bt81oncl 
kon de lu:rkeraadlidmntcn '"'"""'ncn en zo noclig 
4fhoudcn \'liD bet a\'ondmaal. Hicrvan ,....,ro ,..,.. 
olag gedoon on de kerkeTa<~dsacta. Klock bclccck 

de""~ oudne kcrkebockcn uio het kcrkeraadsar· 
chief vnn Lciden, re<pccticvelijk uu de periodc 
1584-·1590 en 1620-1626 Een van haarconclw;iet 
luidt dat het becld ,.an de zedcnpi'C'kcnde ca.lvi· 
nl51 enige bojstclling behocfc de ~odsc: kerkerand 
ooondc zith in de onder7.ochte pcriode vrij mold 
trgmov<•r >.ondige lidmau:n. Opvnllcnd is verder 

dat blijk<"ns de kcrkerudsac:m vrou "''"" zicb mel 
mengdm m kerkelijkc takm t'D al hclemMI niet 
bet conniu met d~ kcrkcraad aangingen. Nu 
hodt dh nict tc bctekenen dat men tlr vaak geuitc 
verondersttlling dat vrouwen in de zaak van 'het 
nicuwe gt>loor een VOOniJUlStaandc rol spccldm 
mereen on twijfd zou moeten trckken, zoalo 
Klo<:k suggcrecrt. Hct toetsen van ten dergelijke 
stclling vei'C'i<l meer dan slecht< de bditudcrlng 
\'llD drtt cne bron. H ocrtoe zouden ook andere 
bronncn moetcn worden bckeken tn be< gebecl 
zou bovendien in c·~n l>l'cdcr mMtschappclijk 
•ttband gcplaatst moet t•n worden Ook elders in 
dcze bundd wcrpt Klock grore ''TIIgt'n op, waar· 
op zij •-ervolg=s geen ccnduidig antwoord kan of 
wtl geven 

Ret bektndc cliche van de telfsHondighoid van 
Holland~c: vrouv.'en, ct'n feoomr:en wa.ti'O\-er mc:1 
name buuenlanders hun verbazm~ zouden htb
bcn uitgesproken, wordt m bet lanlltc ..-tikel aan· 
g~haaJd. J lieo;n stoat de vraag cen1 raol na.-tr hct 
undecl ••an vrouwcn In de vavolgdc cnmmnli· 
tdt ••an Lcidm in de pcriode 1678-1794. Du bleck 
nit't gt>rin~ tc zijn: hct vrouwcliJke anndecl lag 
tussen de~! t'n H protent. Vergekkcn met man
nen scoordt•ro vrouwcn opvnllend hoog in de CtiW· 
gorie zedendclictcn en opv:allcnd laag op het &"C· 
bied '"'"~weld. Hun v<:TYo~r. zo.'lls dat in de zo
geoaamde cuufcsJicbocken is opgetckcnd, wa.\ 

volgeno Klock nogal II mode. Hun ddlcten lcken 
rlikwijls ingtgt'ven te lijn door dt hnrde werke· 
lijlthcid van een b~n '"'" annoedc, cenzaam· 
heid en hulpc:loosheod Kindcrmoord was hoer· 
"'"' hct mr<'Sl schrijnende voorbeeld. 

Wit hij zij, ma11 qf wi.Jf bestecdt erg vccl ann· 
dacbt aan de historiografi~e en th<"Orctische as· 
pecten \'lln hrl histomcb onden.oek naar vrou · 
wen .. waurdoor de MXin.d·et:onomi.sc:he en mtMt

schappclijke context in de stad Lcidtn tr soms 
wat bckaa1d ,,. afkomt Dit nrcrnl nitt weg dnt 
deze bundd 'w lezcruYourdigs bc\'at over Leo· 
den en haar bcwoon~t<r> u1 de vrocgmodemc 
lijd. 

J<J\'CC Pennings 
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Be~c:-kcnnieuws 

lioogheemraadschap van OciOand 

C. Pblltma, Btl hooglrttmlluuf.,thop oon D<{fomd m lk 
midlkltmwm 1289-1589 llilvcniUm, Verlorcn 
1989 (Midddccu"sc •tuillci ~n bronncn 1$). 461 
bit. Pri,15 /49,--

<h'CrzJchugachiedtni$><'n ,.an "''at"""""'ppc.n 
~'J" betrellelijk zeldzaam. Het booghccmraad
-ehap van Rijnland heel! tlJO gesc:hledschrij\'Cl' 
voorlopig aileen nog maar gevondcn m Foc.kema 
Andreae:. Voor O<-tnand was men tot voor kon 
onn11~wezcn op Dolk, die met de IJ> 1939 gepubli
teerde Guclridn•i• van hrl hooxlltnrtriJJJ.dscbap D<lj
land zijn geschiedsehrijving a!'sloot met h~t jaar 
1932, toen Uelfland r<'ll nicuw ~ement krec:g. 
H ti been daarme<: e<:n nog Ltldumcn: prestatit! 
gdCV<:rd met..,.. "''elcnscheppchjk "'l'lllllwoordc 
behandeling van de 19de en 20~te-a:uwsc: ge
&eluedems ''an ccn hooghecmraadschap. 

Po.tma'sbockR>nllot 1589, hctjaarwaarinde 
Stotcn van Holland voor Oelnand ee11 college van 
ho<>Cdingdanden oprichucn. Een vergclijking 
van zijn wc:rk mel dat von Dolk is onvcrmijdelijk. 
al ontkracht de jongste auteur dat •n zijn inlci
ding door erop te wiJt<n tint de '""'rganger 
chreeh'llJluit zijn spceifieke d1JC:Iplioe als rechts
hi~toriou en met de bias van een cchte bestuur
der - Dolk ~"C.rd lat('r fC'(re:t&ri$·~tmeeste:r c:n 

d•Jkgraaf van DdO:•nd. Postma hcd't kennc:lijk 
dit werk niet "Y~iUe.n overd~n en hct instilucio-
necl-bestuurlijkc aspect van de geschiedcnis vnn 
Odfl:Uid ktijgt bij hem veel mmdcr aandacht 
noch ook de invloeden van buitcnaf. Oat blijkt 
bij\'OOrlx.>eld uit de zeer summierc bchandeling 
van de befaamde ordonnantie van 1518 V'drl Kard 
V, die \'OOnkwam uit de llabsburgse centralisa
ll<politiek maar ook te maken had met een n:cks 
'-an .... ·:uennoodrampen in d1tlljd wurbij bet be
kid van de HollandS< hooghc:emraadschappcn 
duidclijk faaldc:. Ookhaddeleurgraagdevoon
du.rcndc strijd tu•stn dijkgra3f en booghc:cmra
d•n enerzijd.s en de ambaeht sbcwaarders ander
zqd• op een mcer CQnsastente mnnier behandc:ld 
willen 1-icn: al aan het be!!in van bet bock komen 
.1mbachten en polders ter sprakc .onder dat du.e 
organen duidc:lijk gedefimccrd worden en de 
vuor Dcl11and w 5pcClfieke 1!1-ambachtenorga
nisatic ltomt pas aan de orde wanneer de water
staat>taken, waann ZIJ zo'n belangrijke rol sped
den, zijn behanddd.. 03111 toch wdjammer,jui!t 
omdat we na Dolk op clnt bestuurlijke vlak wcl 
eene "en nleuw geluid willen horen. Zo bijvoor-

'171> 

bedd over de intrigercnde hnndtiWaJze van Ol
d<nbarrlevelt in het bestuurvnn Oell1nnd: hu ver
aja('htrde cen voor Delnnnd vitaal c)Vtrhcidsdo
cumcnt voor 3.000 carolusguldcns nan de aam
vljondtn vnn dijkgraaf en hoo'!heemradco, de 
amba~ht•bcotun:n. Dit wordt wei erg summit'l' 
behandeld 

De verdJ<nsten •-an Po•nma's boek bggen dan 
ook op ceo ander vlalt_ Ten eerste is daM de 
oudtr\'octs epische aanpak: een "<rh:aal vol inte
ressante rcncn en anecdotes, f(e4Chn:vcm m «n 
plez•erige ~n aanspreke.nde niJI Venier tigt bij 
hem de nQdruk op de "fysleke existenue" van he< 
bohnndcldc gcbied, waarom het watcrschappco 
tensloneook tedoen is H ij behundelt zceruicge
br<id de eehte "aterscaatkundige caak van OclC
Iand door de ccuwenbeen. Bij hem lecn menwd
ke pl•nten er grocidcn op de gonen buiu:n de 
t\ laasdojk, wdk '""'~" op dlr dijk, "an wd
ke soortcn bout en steen de •lui•cn "'arcn ge
maakl Men ledt mee met de lllegalc •-.:rvene"' 
bij de lundscheiding, hoc slecht hun bedrijf ook 
was, omdnt sp1onncn van dijlcgraar en hoog
heemrndcn in bet riot op de loer lagcn om hen to 
bet rappen. En ecnulfdesoon betrokkenhead is te 
vocltn bij de behandeling van c<'n ogcnlOCbiJnJi;'k 
uai ondc:ry,np als bet baggeren in boczcmwate
n:n . 

B1jxonder aardig is ook de uitccructting 0\'<:.r 

de sehouw m de rech~raak door d•Jkgraaf ~ 
hooghecmr•dcn uitgeocfend en di.- uitsluirend 
had te m;lken met deze waterstaMkundige trutk. 
In zijn wcrk, waaraa.n een omvangrijk bronnen
ondcl'rock ten grondslag llgt, kumen dan ook 
nitu"'-e ca1cgarieen.historic.1, die tot nog toe maar 
kang worden bc:dlend, .aan hun tn:kken: de ge
ochiedJC:hrijvel'$ van milieu en cechnaek. 

Ook an uiterlijk opzicht is dlt een aangcnaam 
oudc.,.ctsc pu.bli.katie: hct is cen klock bock van 
460 pagina~s. mooi '-"aD bdttttring, \'OOrxien van 
n1ct aileen fraaic (deet. gcklcurde) lc.aartcnillu
itnuics maar tc:YCIU van verhdderendc- •ituatie
tckeningcn; en dnn ""'"" ook nogde noten onder 
(11111 de IJI:Jdtijdcn, die weer QO'IItn zijn \'OOI'ZJcn 
v,\ll knpjes - bijna ongekende """tide hedcn ten 
dagc. 

Ludy G1cbels 



Verkrijgbaar via Holland 

Begin DO\'t"tnbcr ~ec:n Hollandse Studtcn 
nr, 26: C. U.ger, Hoom4/s sttdrlij!. latooppW!I Str· 
dl11Jyrlnnr.ntijdrnJ dr lll.tt middtlttw.urn m ororgmndtr· 
nr trjd 

0., •pcaaculaoN! demografisc:h~ ontwikk<Lng 
van d~ Hollandse ~uodcru~St~cn is ecn weinig 
IJ01tudeerd fcnomecn. In dit pro<fschrift is e<n 
poging g~aan de demografische ontwikktliog 
van Hoom <neUe groei tot on bet dcrdc kwan 
\1ln de He ccuw en een sterke aduerui«png na 
dte tijd- in verband te brengcn met de economo
lcllc activit~ottn in de stad. In tcgcnstclling tot de 
mecste •wllhistorilcllc atudica u in dlt onder· 
ZO<!ltgckozen vooreen ~(tJCh georierneerde 
tm-al.shoek waarbij st~m "1)rdcn l>=houwd als 
onderdelen '1lll stedensystemcn. 

Voor de penodc vnnaf de lrM ruiddelecuwcn 
(13c/lk eeuw) tot het begin v.tn de 19e eeuw zijn 
vcrandcnnJ!enm de positie van Hoom in hct ceo· 
trale pwtsenwstecrn en bet netwerksy:neem be
studecrcL De fKIOttie in h~t centrale plaat~cn· 
•Y•t«m is vcrbondcn met de regiooaal·verzor· 
l(t'nde of marktfunctic van st~cn. de posiuc in 
hct OC[\\aUy•tC't'm lDt:l de CKtr&regionaJc funC• 
uc. Ond<r dt cxtrartlllOnale of m.--=funcue 
wurdt de rol van de stad ols ontenneclirur tu•sc:n 
de dgcn rc:gtO en de 'bunenwc.rcld' vc:nl\Rn.n. 

Het ondenock hecft duidelijk gemaakt dnt de 
ext~onalc funcue \"all Hoom ondennijnd 
"erddoorde zw~crisisdie HoUandaan bet tm· 
de van de 15e eeuw teisterde. De nabijhtid van 
Amsterdam, nl vre>eg de b<-l~ngrijk.ste havcfl m 
HoUand. speelde daarbij e<n grote rol. Tijdens 
de eri<is verd"ttn de zelfstandige unpon· •n ex· 
ponfunctic van de haveru benoorden h., IJ vrij· 
\\d ,-oiJcdig en "'erden d~e plaatsen in toene
mrnde mare opgenomen in «n bmncnlnnd• hnn· 
delsnerwuk m<t Amsterdam als centn1m. De 
economische crisis had bowndien tot 1:"\'01!! dat 
ook de regionaah~l'%orgmde functie van Hoom 
~rd aangctn.'SI \'oor de structuur van de stedcn· 
systemen he«ft de crisis beiAngrijke gcvolgen ge
had. ZoweJ on bet NoordhoiiMdso havcmystecm, 
t:t"n onderdrd van het ved uhpu-ekte:re net
~rks)'Sleem. als in her centrale plaarsensystecm 
kwam ecn meer hicrarthische structuur t<K ont· 
wikk<Lng d•< gede>mineerd wcrd door Amster· 
dnm 

\'anafde !'>rede hclft van de 16eecuwmukten 
de steden m hot geb•~ ten noorden van het 1J een 
pcriodc ,,., •neUe economischc en demografi· 
sche grOCI door ln Hoorn b<orustte dez.e gre>ci 

grotcndcels opecn krachtige ontwikkdingvan de 
scheepvaa.rt. Vooralop de Amsterdamse vrach· 
tcnmorkt speelden I loornse scbcpen ceo belang· 
rijke rol AlB gcvolg van de bietarchiscbe suuc· 
mur van bet Noordhollandse havent)-.teem blec:f 
de goederenui!WWcbng met bet buncnland in 
'Hoom zclfbeperkttot ~nltde, meest volumincu· 
ze pt·od~Lktcn die niet op eenvoudige wiju vanuit 
Am.rerdam konden worden aangcVO<rd uf gcex
poneerd. Teen de bewlkingsgnx• op bet West· 
£ri= plattcland in het derdc kwan van de 17e 
ttUW omslocg in achteruotgangen ookd~ Hoom
se vrnchtvaan stcrk ann betekenis mboettc, werd 
d~ kweubare posiue van Hoorn m het ncl-wtrk· 
systecm duid<Ljk. Met tcruglopcnde vraag naar 
volumineuugoederen aJs hout vcrd"=en de dt· 
recto handelscontaetcn met het buucnland. Op
nicuw word Hoom ~creduccerd tot ecn knoop
punt in h<t binnenland>t vervocrsnctwtrk dat ge
domontcrd werd door Anutenlam 
Gedu~e de I~ ten groot deel van de 17e 

eeuw hecft de ,..,rzorgingssector in I loom gepro
fireerd van de groeiende vraag in de ""d zd( en 
op het Westfri- plattcland maar her verzor
g;ngsnivcau '""' Am<terdam werd nooit geeve· 
naard Voor weinig frequent gekochte arriltdon 
als bijvoorbecld ;uwrlen bleef men aangcwezen 
op de Am~terdamsc del/Ill handel. Mcer frequent 
gckO<;hte arriltdcn werdcn wcl op ru i me ochaal in 
Hoom aangeboden en dit aanbod bltcf ook tiJ· 
dens de pcnodc van economische en demografi· 
sche acbteruitgang gebandbaafd De \'UZOr· 
ging1'funetie van Hoom werd ala gevolg hiervan 
mindtr aterk aangeloJI dan de exlraregionole 
funcue en verwierf zich een steeds dominant ere 
plaats in de lokale economtc. Ontstreeks 1800 was 
Hoom dao ook in de ecrste plaats ceo ,..,...or· 
gingsccntrum voor bet omringende plattdand: 
de '•eesUtd' wa~ ' landstnd' gcworden 

Leden '""' Holltutd kunnen bet ~k bestcllen 
door ovcrmaking von /30,- op g.rc,.ummer 
35.93.767 t.n.v. de pcnningmeester V'dn <lr. H isto
ri~che Verenlging Holland, afd. v~rkoop publika· 
cies, tc Haarlcm, u.vv. Hooa.:s. Na ontva.ngst van 
ecn tegocdbon kan het bock worden afgehaald op 
de bekcndc ~n Wie /35,50 """rmaakt 
krijgr de studie toc:gezonden. De be>ekhandd•· 
prijs voor niet· ledcn bedraagtj45, ·. 
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lnhoud van de 22e jaargang 

Artil<clen 

W.A. de Bell 
Eendracht maakt maeht. 
Amsterdamse rcgentcn en de panijstrijd in de Republiek, 1781-1787 

j.E.A. Boomgaard, M. Carasso-Kok en P.C.Jan3ell 
Honderdvijftig jaar historic in Holland, 1840-1990 

Cees de Bondt 
De kaaubanen in Den Haag 

Els van der Bord 
Het ontslag van de stadsvroedmec:.ster Comelis Teme. 
Wedijverendc bcroepsgrocpcn te Leiden in de achttiende eeuw 

G.Dil 
Alkmaar en hct verkeer in de 19e eeuw. 
De bete~enis van bet Noordhollands kananl en van de spoor- eo tramwegen 
voor Alkma11r 

JanJaap H ey 
Beeldende kunst en geschiedenis an Nederland 

Paul Knevcl 
De vcle gezichten van Frans Hals. 

3-16 

193 

83-101 

109-120 

171-186 

194·215 

Eeo eeuw Frans Hals-onderzoek doorgdicht 73-82 

Eloy Koldeweij 
De Grote Zaal in het gemeenlandshuis van Rijnlaod en zijo goudleerbehang 17-32 

Hans van Koolbergen 
De Sche~-eningse ldederdracbl, 1753-1988 259·277 

H. van der Linden 
Oorsprong en oudste ontwikkeling van het hoogheernraadschap van Rijoland 129-149 

B. Luger 
Roman en geschiedenis: ouders van een bastaard 225-233 

Ernst Mulder 
Lessen in het vnderland. 
Gesehiedenisonderwijs op de lagerc school tot in de 20e eeuw 216-224 
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