
Archeologische kroniek van Holland over 1976 

onder r;edactie van 

H . SARFATIJ 

Woord vooraf 

De archeologische kroniek in dit tijdschrift begint al enigszins een traditib te worden 
nu zij voor de derde maal verschijnt. Hierachter vindt men de archeologische kroniek 
1976 van de provincie Noord-Holland, de volgende aflevering van Holland zal de 
kroniek van Zuid-Holland bevatten. Daarmee wordt voor het eerst aan de oorspron
kelijke opzet van de kroniek in twee afzonderlijke afleveringen voldaan. 

Evenals ins ons vorige 'woord vooraf' moeten we constateren, wederom met spijt, 
dat geen bijdrage uit Amsterdam is binnengekomen. Het ligt tevens in de bedoeling 
dat voortaan de gegevens uit het Nieuwe Maasgebied elders gepubliceerd worden. 

De vorm van presentatie hebben wij vorig jaar een experiment genoemd. Sindsdien 
is geen noodzaak tot verandering gebleken, zodat de vorm ongewijzigd kon blijven. 

Vanzelfsprekend willen wij weer gaarne allen bedanken die aan de kroniek hebben 
meegewerkt. 

De kroniek is verdeeld in drie perioden: prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen
en-later. Binnen de perioden zijn de vindplaatsen alfabetisch geordend. Bij de berichten 
bevinden zich bijdragen van derden en ontleningen aan bestaande literatuur. Ter 
onderscheiding is nu het volgende aangehouden: 
bijdragen van derden zijn ondertekend; 
berichten met een volledige literatuuropgave zijn Ietterlijk overgenomen; 
berichten met bronvermelding zijn extracten uit mededelingen of uit literatuur die in 
de literatuurlijst vermeld wordt; 
berichten zonder onderschrift, tenslotte, zijn geschreven door de auteur van de kroniek. 
Het aardewerk is afgebeeld op schaal 1 : 4; de profielen van het handgevormde aarde
werk zijn wit, die van gedraaid aardewerk zijn zwart getekend. 
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Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1976 

'' • door 

P. J . WQLTERING 

Prehistorie 

Alkmaar: centrum zie p. 200 

Assendelft In de zuiderpolder te Assendelft werd, onder supervisie van de ROB, 
door de leden van de A WN-afdeling Zaanstreek en omstreken een onderzoek ingesteld 
in de' Keltische' vindplaats Assendelft 32 (Late IJzertijd). Deze ligt op een perceel dat, 
naar alle waarschijnlijkheid, in 1977 gediepploegd zal worden. Door de opgraving kon 
een gedeelte van een huisplattegrond worden vastgelegd. 

Bron: WESTERHEEM 1977, 147. 

Barsingerhorn: Kolhorn Door de studenten mej. P. M . Banga en de heer 
P. J. A. M. van Dijk werd het booronderzoek in een terrein met Laat-Neolithische 
nederzettingssporen (Standvoetbeker- en waarschijnlijk ook Vlaardingencultuur) 
voortgezet (zie aftevering 1975 van deze kroniek). Het onderzoek stond weer onder 
leiding van prof. J . I. S. Zonneveld (Rijksuniversiteit Utrecht) en dr. P.J. Ente (Kam
pen) en vond plaats in overleg met J.F. van Regteren Altena, D. P. Hallewas (beide 
ROB) en de provinciaal archeoloog van Noord-Holland. De boringen werden verricht 
in de perioden 9-20 augustus en 30 augustus-13 oktober. Terwijl de campagnes van 
1975 in de eerste plaats waren gericht op het vaststellen van de stratigrafische situatie, 
werd in 1976 vooral de ligging van de nederzetting, die uit twee afzonderlijke kernen 
lijkt te bestaan, in het gelijktijdige landschap onderzocht. Duidelijk werd dat de neder
zetting is gelegen op de oeverwallen van een smalle ongeveer noord-zuid gerichte geul 
in een voormalige, tot de Calais IV A2-afzettingen behorende kwelder. Tijdens het 
booronderzoek werden opnieuw vondsten gedaan van aardewerk, bot, vuursteen en 
natuursteen. 

Hoogwoud: Aartswoud Het door het IPP, Amsterdam, uitgevoerde onderzoek 
in een nederzettingsterrein van de Laat-Neolitische Standvoetbekerkultuur is in 1976 
voortgezet. 

Polder Grootslag en Bovenkarspel (afb. 2) Door de ROB, Amersfoort, 
werden de veldverkenningen in deze polder en de opgravingen in Bovenkarspel voort
gezet. De resultaten van het onderzoek tot nu toe zijn in het onderstaande kort samen
gevat. 

Overal in ons land vinden er ruilverkavel .ngen plaats, met de rationalisatie van het 
agrarisch grondgebruik als doel. Ook in oostelijk West-Friesland ligt ten westen van 

187 



188 

es 

29. 

,./1,..;~ 
I t' 

'"\ 
? ., ·-·, 

) 
'-· 

30~ 
/ 

I 
J 

I 

0 ~--L---~---L---L--~25km 



Enkhuizen een geb.ed waar op het ogenblik een ruilverkaveling aan de gang is: de 
Ruilverkaveling Het Grootslag. Behalve het in r~~hthoekige kavels bijeenbrengen van 
het versnipperde grondbezit van de agrariërs en het egaliseren en het draineren van 
het land, komt er in deze ruilverkaveling nog een niet zo algemeen 'voorkomend 
aspect aan de orde. Het gebied wordt namelijk van een vaarpolder, waarin veelland 
slechts per schuit kan worden bereikt, tot een rijpolder gemaakt waar cj.e auto, als 

I 

overal elders, de dienst uitmaakt. De nu overbodige sloten worden tijdens de ruilver-
kaveling gedempt met grond uit de aangrenzende percelen, die daartoe ván onder de 

I 

zwarte grond van de bouwvoor wordt opgeploegd. In principe blijven! alleen die 
I 

sloten bestaan, die een rol in de waterhuishouding van de polder vervullen. De overige 
sloten, en dat zijn er heel wat, worden na demping aan het Janbouwareaal ~oegevoegd . 

De eventueel nog dicht onder het maaiveld aanwezige resten van vroegerè bewoning 
worden tijdens de ruilverkaveling door dit diepploegen en bij het grondig egaliseren 
van het land vernietigd. 

Door de aanwezigheid van grafheuvels en door toevallige vondsten was, lang voor 
de Ruilverkaveling Het Grootslag in 1972 begon, bekend dat er in oostelijk West
Friesland al in de Bronstijd, zo'n 3000 jaar geleden, werd gewoond. Opgravingen, 
vooral door het BAI, Groningen, en later het IPP, Amsterdam, lieten zien dat de over
blijfselen van huisplattegronden, perceelsbegrenzingen en begravingen onder graf
heuvels of in vlakgraven zo goed zijn bewaard dat kon worden verwacht dat toekom
stig onderzoek nog veel nieuwe inzichten aan ons beeld van deze bewoningsfase zou 
toevoegen. Het feit dat deze bewoningsresten alleen in oostelijk West-Friesland worden 
aangetroffen, in een niet lang voor de kolonisatie in de Bronstijd definitief door de 
zee verlaten gebied, maakt de resultaten van deze opgravingen nog eens zo interessant. 
De aard van de ondergrond, kalkhoudende zeeafzettingen, heeft nog tot gevolg gehad 
dat hier, in tegenstelling tot de zogenaamde hoge zandgronden, al het tijdens de be
woning in de grond geraakte skeletmateriaal bewaard is gebleven. Daardoor bestaat 
hier een voor ons land unieke kans om mens en dier uit de Bronstijd te leren kennen. 

Gezien het wetenschappelijk belang van deze bewoningsresten en gezien de bij de 
ruilverkaveling onontkoombare vernietiging van deze resten over aanzienlijke opper
valkken zijn door de ROB, in nauw overleg met het IPP en de bij de ruilverkaveling 
betrokken instanties, de volgende aktiviteiten ontplooid. Ten eerste heeft steeds voor-

Afb. 1 Overzicht van vindplaatsen en veldver- Medemblik: Droge 
kenningen in Noord-Holland in 1976. Tek. ROB. Wijroers 11 (VM) p. 207 

Muiden 29 (LM) p . 207 
Niedorp 8 (LM) p . 208 

Aalsmeer 28 (LM) p.200 Polder Grootslag 14 (B, LM) p. 187 
Alkmaar: centrum 20 (B, LM) p.200 Polder Vier Noorder 
Alkmaar: Oudorp 19 (LM) p. 201 Koggen 10 (N, R, VM, 
Assendelft 24 (IJ) p. 187 LM) p. 192 
Barsingerhorn: Kolhom 5 (N) p. 187 Schagen 6 (R, VM, LM) p. 196 
Berkhout 17 (LM) p. 203 St. Maarten: Eenigenburg 7 (R) p . 197 
Blaricum 30 (NT) p.203 Texel 1 (IJ, R, VM, 
Bovenkarspel 15 (B, LM) p. 187 LM) p. 192 
Castricum 21 (IJ-R) p. 194 Uitgeest 23 (R) p . 197 
Den Helder: Julianadorp 4 (LM) p. 205 Velsen 25 (R) p. 197 
Edam 22 (LM) p. 205 Waterland 26 (VM, LM) p. 208 
Enkhuizen 16 (LM) p. 206 Wervershoof 13 (VM) p. 208 
Haarlem 27 (R, LM) p. 207 Wervershoof: Hauwert 12 (B) p. 192 
Hoogwoud: Aartswoud 9 (N) p. 187 Wieringen 2 (IJ, VM, LM) p. 193 
Hoorn 18 (LM) p.207 Wieringen: Oosterland 3 (LM) p . 210 
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Afb. 2 Polder Grootslag. Huisplattegrond uit de Midden-Bronstijd, opgegraven te Andijk. 
Duidelijk zijn de drie tot het Bronstijd-huis behorende elementen als grondsporen te onder
scheiden: de staanderpalen (zwart: paalkuil; wit: paalkern); de wandpaaltjes; en greppels 
die het huis aan weerszijden begrenzen - de onderbrekingen hierin, aan de beide uiteinden 
van de plattegrond, geven de plaats van eventuele ingangen weer. Tek. ROB (naar VAN 

HAAFF 1973). 

afgaande aan de aan de ruilverkaveling verbonden werkzaamheden een veldverkenning 
plaatsgevonden. Dit betekent dat over het gehele oppervlak van het in een jaar nieuw 
te verkavelen gebied systematisch naar aan de oppervlakte gelegen vondsten is gezocht. 
Doordat de vindplaatsen op een topografische kaart zijn genoteerd kan op den duur 
een inzicht in de ruimtelijke verbreiding van de bewoning in een bepaalde periode 
worden verkregen. Op 1 januari 1977 waren er ca. 3600 hectaren verkend. Ten tweede 
zijn voorafgaande aan het grondverzet nederzettingsterreinen uit de Bronstijd opge
graven. Begonnen werd in 1973 met twee proefopgravingen (van ieder ca 0.5 ha) te 
Andijk. Daarna is vanaf 1974 bij HetValkjein de gemeente Bovenkarspel een aaneen
gesloten terrein van ca 18 ha onderzocht. Hierdoor kon in dit gebied de precieze 
ligging van huisplattegronden, greppels, ploegvoren, oogstopslagplaatsen, waterputten 
en enkele graven worden vastgesteld. Ten derde is binnen het gebied van de Ruilver
kaveling Het Grootslag ten behoeve van toekomstig archeologisch onderzoek op de 
lijst van de gemeente Bovenkarspel van beschermde monumenten volgens de Momi
mentenwet een gebied van ongeveer 70 hectaren geplaatst, waar zowel tijdens de ruil-

' verkaveling als daarna geen ingrijpend grondverzet is toegestaan. Zowel de plaats van 
de opgraving als die van het monument werden op grond van de bij de veldverkenning 
verkregen resultaten gekozen. 

Door al dit onderzoek is onze kennis van deze bewoningsperiade in oostelijk West
Friesland op ingrijpende wijze verrijkt. Enkele aspecten van de huidige kennis willen 

. we hier samenvatten. Het door de zee verlaten gebied dat hier in de Bronstijd werd 
gekoloniseerd bestond uit lage ruggen waartussen zogenaamde kommen lagen. , 

· Dit patroon was voor een geoefend oog nog te zien voordat de ruilverkaveling zijn 
~galiserènde werk had gedaan. De zandige ruggen zijn de banen waarbinnen tot zo'n 
400 jaar voor de kolonisatie het zeewater zich door geulen op het ritme van eb en vloed 
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heen en weer bewoog. De kommen van nu ontstonden als kwelders op slikkige wadden 
naast de toenmalige geulen. Tegen de tijd dat de kolonisten kwamen waren deze 
kwelders ingeklonken, waardoor de dichtgezande geulen als ruggen uit het landschap 
waren gaan steken. Dit had tot effekt dat er in plaats van een afwatering•naar zee een 
lokale afwatering van de ruggen naar de kommen ontstond, met als gevolg dat zich 
vooral in de natte seizoenen in de kommen meren vormden. 

Toen ongeveer 3300 jaar geleden de zee niet weer keerde, mogelijk door verzanding 
van het bij Egmond gelegen zeegat, en dientengevolge het milieu geheel verzoette, 
zette de ontginning in. In dezelfde tijd begon zich in de meren veen te o~twikkelen. 

\ 
Naar het land van herkomst van de eerste bewoners kunnen we alleen gisse~. Kwamen 
zij van de hoge zandgronden van Texel, Wieringen, Gaasterland, de Veluwe of het 
Gooi, of van de lage kustduinen? Een andere vraag is de reden van de trek van deze 
boeren naar een nieuw land. Mogelijk lag de oorzaak in een wat drogere kljmaatsfase, 
waarin enerzijds zeeafzettingen droogvielen en het anderzijds op de juist genoemde 
zandgronden gemakkelijker tot zandverstuivingen kon komen. Toenmalige overstui
vingen zijn uit de Hollandse kustduinen bekend. Toename van de bevolkingsdruk kan 
echter net zo goed tot de verhuizing naar het maagdelijke land hebben geleid. Zoals 
dat meestal bij dit soort problemen het geval is zal er wel sprake zijn van een complex 
van oorzaken. 

Deze kolonisatie is niet het begin van een continue bewoning tot op de dag van van
daag geweest. Al gedurende de Bronstijd werd de bewoning ongeveer anderhalve 
eeuw onderbroken: tussen ongeveer 2950 en 2800 jaar geleden. Omstreeks 2650 jaar 
terug werd het land opnieuw woest, deze keer duurde het ongeveer 1500 jaar voor er, 
in de achtste eeuw na Chr., hier weer van menselijke activiteit sprake was. Wat de 
bewoners bewoog om het land op te geven is weer moeilijk te zeggen. Viel er beter land 
te ontginnen, heersten er ziekten onder mens, vee of gewas, wijzigde het klimaat zich 
opnieuw? Er zijn botanische aanwijzingen dat tijdens de laatste bewoningsfase in de 
Bronstijd het grondwater hoger stond dan gedurende de voorafgaande bewoningsfase. 
Dit kan op een klimatologische komponent duiden in het kompleks van oorzaken 
dat tot het definitief woest worden van het land in de Bronstijd leidde. De voortgaande 
ontwikkeling van het veen in de kommen kan bij dit proces ook een rol hebben ge
speeld. 

Het bewoningshiaat tussen 2950 en 2800 jaar geleden scheidt twee fasen in de West
friese Bronstijd. De fase tussen 3300 en 2950 jaar geleden viel in de Midden-Bronstijd; 
die tussen 2800 en 2650 jaar geleden viel in de Late Bronstijd. De overblijfselen van de 
twee fasen zijn van verschillende aard. Zij kunnen in het kort als volgt worden ge
karakteriseerd: 

In de Midden-Bronstijd bouwden de immigranten hun boerderijen meestal hoog op 
de flanken van de zandige ruggen. Op de kruin van de rug zullen zij wel bij voorkeur 
hun akkers hebben aangelegd: de daar aangetroffen ploegkrassen herinneren nog aan 
deze bestemming. Op deze akkers werd emmertarwe en gerst verbouwd. Lager op de 
flank en in de aangrenzende kom kan men zich gemakkelijk het weidegebied en de hooi
landen voorstellen. De veestapel bestond overwegend uit runderen. In de loop van 
deze bewoningsperiade worden de boerderijen lager op de flanken gebouwd, wat op 
een uitbreiding van het landbouwareaal kan wijzen. Begravingen zijn zowel onder en 
in grafheuvels als in vlakgraven aangetroffen. 
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In de Late Bronstijd wordt het beeld van de bewoning bepaald door huisplaatsen 
die door bundels greppels worden omsloten. Van de huizen zelf zijn in de ROB
opgravingen geen overblijfselen teruggevonden, dit in tegenstelling tot bewonings
sporen uit de Midden-Bronstijd. Er wordt verondersteld dat de huisplaatsen waren 
opgehoogd voordat met de bouw van het huis werd begonnen. Dit zou met de al ge
noemde hogere grondwaterstanden in verband kunnen staan. Het grondgebruik zal 
in principe wel dezelfde zonering als in de Midden-Bronstijd te zien hebben gegeven. 
Er zijn echter aanwijzingen dat de graanbouw, nu bijna uitsluitend gerst, is inge
krompen. Anderzijds lijkt het belang van de veeteelt juist te zijn toegenomen. Begra
vingen uit de Late Bronstijd werden een enkele keer in een bijgestoken greppel of sloot 
aangetroffen. De zogenaamde vuurstenen sikkels, de voor oostelijk West-Friesland 
meest karakteristieke vondsten, behoren tot deze periode. 

In 1976 en voorgaande jaren is het onderzoek gesubsidieerd door de provincie 
Noord-Holland. 

Bron: ROB-kalender 1978 (J. F. VAN REGTEREN ALTENA). 

Polder Vier Noorder Koggen De in 1975 door het IPP, Amsterdam, begonnen 
archeologische verldverkenning in het ruilverkavelingsgebied der Vier Noorder Kog
gen is in 1976 voortgezet. Het onderzoek heeft opnieuw vondsten uit det Laat-Neo
lithicum (Klokbekerkultuur), Romeinse Tijd, Vroege Middeleeuwen (Karolingische 
periode) en Late Middeleeuwen opgeleverd. 

Bron: D.P. HALLEWAS, IPP, Amsterdam. 

Texel De in 1975 begonnen veldverkenning op de Pleistocene en aangrenzende 
mariene gronden van Texel (WoLTERING 1976) werd voortgezet. Van de tijdens de 
voorgaande campagnes niet voor onderzoek toegankelijke percelen (meestal een ge
volg van de ligging in grasland of begroeiing met landbouwgewassen) kon nu een deel 
worden belopen. Naast een groot aantal verspreide vondsten leverde de verkenning 
van deze terreinen 19 nieuwe vondstenconcentraties op die, evenals de vorige, voorlopig 
als nederzettingspiekken worden opgevat. Een aantal ervan bevat materiaal uit meer
dere perioden. Aan de in het verslag over 1975 genoemde vondstenconcentraties kun
nen de volgende worden toegevoegd: 2 uit Midden-Late IJzertijd, 9 uit Late IJzertijd
Romeinse Tijd; 5 Merovingische; 2 Karolingische en 3 Laat-Middeleeuwse. De 
positie van een op diverse 16-eeuwse kaarten afgebeelde, in 1367 gebouwde steenoven 
aan çle waddendijk ten noordoosten van Oost kon met vrij grote zekerheid worden 
gelokaliseerd aan de hand van een opvallende concentratie baksteenpuin in de akker 
(verg. VAN DER Vus 1976, 74, 91). 

Het onderzoek duurde van 1-17 december 1976 en werd uitgevoerd door de heren 
M. J. A. de Haan en G. van Haaff, beiden ROB, Amersfoort. 

Wervershoof: Hauwert (afb. 3) Op de plaats waar in 1971 een concentratie 
Middeleeuws aardewerk - Karolingisch en 11e- 12e eeuws - samen met as plekken werd 

.. gevonden (DEKKER e.a. 1972) werd van 15 september-15 oktober 1976 een opgraving 
<. 

· uitgevoerd met het doel vast te stellenof-en zo ja welke- nederzettingssporen door 
~ deze schervenconcentratie aangeduid werden. De hoeveelheid Middeleeuwse grond-

sp'oren bleek klein te zUn; daarentegen werden wel veel sporen van prehistorische 
activiteiten vastgesteld. 
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Afb. 3 Wervershoof: Hauwert. Platte
grond van een dubbele kuilenkrans uit de 
Midden- of Late Bronstijd . Tek . IPP. I 0 
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a . Hoewel geen dateerbare vondsten werden gedaan moeten de aangetroffen pre
historische verschijnselen op grond van wat elders uit West-Friesland bekend is wor
den gedateerd in de Midden- of Late Bronstijd. Behalve grote oppervlakken met eer
getouwkrassen werden enkele kuilenkransen van min of meer afgerond rechthoekige 
vorm aangetroffen zoals die ook bekend zijn uit Hoogkarspel, Bovenkarspel en Den 
Burg (Texel). Vermeldenswaard is een open ovaal gevormde krans van dubbele 
kuilen (zie afb. 3). Ten slotte is het opmerkelijk dat in het onderzochte terrein geen 
enkele prehistorische kavelsloot werd aangetroffen en evenmin de uit West-Friesland 
zo bekende kringgreppels. 

b. In het profiel was het Middeleeuwse niveau op enkele plaatsen nog bewaard 
als een dun laagje as onder de bouwvoor, liggend op een laagje sterk vergaan veen dat 
op Westfriese afzettingen ligt. Verder werden enkele rechthoekige en ronde kuilen 
met venige vulling vastgesteld. 

Het onderzoek zal in de komende jaren worden voortgezet. 
IPP, Amsterdam R. W. BRANDT enD. P. HALLEWAS 

Wieringen Door de ROB, Amersfoort, is in de periode 15-25 november 1976 een 
archeologische veldverkenning (' Landesaufnahme') uitgevoerd op het voormalige 
eiland Wieringen. De belangrijkste overweging was de volgende. Wieringen vertoont 
in geologisch opzicht veel overeenkomst met Texel: beide eilanden hebben als kern 
een aantal keileemopduikingen, die plaatselijk tot dicht onder het oppervlak komen 
en die zijn bedekt en omringd door licht golvende dekzanden. Daarbuiten, onder ca 
1 m + NAP, bevindt zich een door zee-erosie en -sedimentatie beïnvloed gebied, 
waarvan de inpolder ing sinds de Late Middeleeuwen heeft plaatsgevonden. Door 
onderzoek van verschillende aard (opgravingen, veldverkenningen) is de laatste jaren 
veel archeologisch materiaal van Texel bekend geworden. Op de Pleistocene gronden 
gaan daar de bewoningssporen, mogelijk zonder onderbrekingen, terug tot de Midden-
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Bronstijd. Verspreide vondsten (voornamelijk vuursteen) gaan terug tot het Laat
Paleolithicum. 

Van Wieringen ontbraken oudere dan Laat-Middeleeuwse vondsten tot nu toe 
vrijwel. De veldverkenning leverde, ondanks beperkingen van verschillende aard, een 
mogelijkheid deze situatie op juistheid te toetsen. Het verspreidingsbeeld is er uit
eindelijk niet wezenlijk door veranderd. De resultaten zijn als volgt: tot de verspreide 
vondsten behoren, naast een aantal nog niet nader gedetermineerde fragmenten be
werkt vuursteen van mogelijk Mesolithische enjof Neolithische ouderdom, mogelijk 
IJzertijd-aardewerk van 2 vindplaatsen, Vroeg-Middeleeuws aardewerk van 5 vind
plaatsen (waarvan 2 met nog onzekere datering), Laat-Middeleeuws aardewerk van 
29 vindplaatsen. 

Drie vondstconcentraties kunnen voorlopig als nieuwe nederzettingspiekken worden 
opgevat. Eén ervan, met onder meer twee fragmenten geometrisch versierd aardewerk, 
kan in de Vroege IJzertijd gedateerd worden. Twee op korte afstand van elkaar ge
legen concentraties, die waarschijnlijk tot één kompleks behoren, bevatten zowel 
Karolingisch als later Middeleeuws materiaal (draaischijfaardewerk met radstempel
versiering, Pingsdorf, Paffrath, vroeg en laat steengoed). Een vierde concentratie van 
uitsluitend Laat-Middeleeuws materiaal (waaronder Pingsdorf) bevond zich een afge
graven terrein ten noorden van Oosterland, op korte afstand van een reeds bekende 
vindplaats van Laat-Middeleeuwse waterputten (VAN DER HEIDE 1962). 

Het, zeker in vergelijking met de verkenningen op Texel, geringe aantal vondsten 
van Wieringen is zeker voor een deel te wijten aan het feit dat vrijwel alle landbouw
gronden er in grasland liggen. Hierdoor kon maar een zeer klein deel (naar schatting 
5%) van het voor onderzoek in aanmerking komende oppervlak worden belopen. 
Een vergelijking met de situatie op Texel suggereert echter tevens een relatie tussen 
vondstverspreiding enerzijds en bodem en topografie anderzijds. Het merendeel van 
de Texelse nederzettingsvondsten komt van de dekzangronden onder ca 5 m + NAP, 
terwijl de hogere keileemplateaus (Hoge Berg, Noordhaffel, Zuidhaffel) een vrijwel 
vondstloos gebied vormen. Het zou moeten worden onderzocht in hoeverre een ver
gelijking met Texel werkelijk opgaat. Wanneer dat wel het geval blijkt dan volgt eruit 
dat de prehistorische en vroeg-historische bewoning ook op Wieringen in hoofdzaak 
op de topografisch betrekkelijk laag gelegen, niet door keileem in de ondergrond be
ïnvloede dekzanden gezocht moet worden. Het zijn juist deze gronden die op Wierin
gen nog slechts in beperkte mate aan de oppervlakte voorkomen: als een smalle, vaak 
steil aflopende zone tussen de centrale keileemplateaus en het door de zee beïnvloede 
gebied (zie PoNs 1962). 

Een andere faktor die de resultaten van de veldverkenning kan hebben beïnvloed is 
het feit dat op Wieringen in de 40er jaren een ruilverkaveling is uitgevoerd. Over aard 
en omvang van het daarbij behorende grondverzet zijn nog geen gegevens voorhanden. 

De veldverkenning is uitgevoerd door de heren M. J. A. de Haan enG. van Haaff. 

Romeinse tijd 

ë 'a st rit u m (afb. 4) De heer E. van Barneveld, Uitgeest, deed vondsten bij de aanleg 
van een pijpleiding door de Castricummer Polder die wijzen op de aanwezigheid van 
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Afb. 4 Castricum. Aardewerk uit de Late IJzertijd-Romeinse Tijd. Tek. ROB. 

een mogelijk verspoelde nederzetting uit de Late IJzertijd-Romeinse Tijd. Het gaat 
om een grote hoeveelheid aardewerkscherven en botten, afkomstig uit een bobbelig, 
iets hoger gelegen stuk grasland aan de oostzijde van de provinciale weg Uitgeest
Limmen, nabij de kruising met de Uitgeesterweg. Het materiaal is grotendeels van 
storthopen afkomstig. Een klein deel van de scherven is uit de sleufwand verzameld 
en deze bevonden zich, volgens de vinder, verspreid in een ca 75 cm dik kleipakket dat 

195 



Afb. 5 St. Maarten: Eenigenburg. 
Romeinse bronzen draadfibula. Breedte 35 mm. 
Foto ROB. 

de strandwal afdekt. Een deel van het aardewerk heeft vingertopindrukken in een of 
meer horizontale reeksen op de schouder (afb 4 : 1-4) en kamstreek- en ingekraste 
geometrische versiering op de wand (afb. 4: 22-25). Het vertoont enige overeenkomst 
met het voor-Romeinse ('Keltische') materiaal uit de Zaanstreek (verg. HELDERMAN 
1971). Daarnaast komt streepbandaardewerk voor (afb. 4: 6-7). Enkele fragmenten 
hebben horizontaal omlopende richels op de schouder (afb. 4 : 10). Twee zeer kleine 
terra sigillata-scherfjes kunnen in de tweede helft van de le - eerste helft van de 2e 
eeuw worden gedateerd; één ervan behoort tot een kom type Dragendorf 37 (medede
ling J. H. F. Bloemers, ROB). De vindplaats is bezocht in gezelschap van de heer 
A. Schermer, Schoort. 

Haarlem zie p. 207 

Polder Vier Noorder Koggen Zie pag. 192 

Schagen Op verschillende plaatsen in en rond Schagen werden al in 1974 en 1975, 
door de leden van de A WN-afdeling Noord-Holland Noord vondsten uit de Romeinse 
Tijd, Vroege en Late Middeleeuwen gedaan. 

Uit bij de aanleg van een parkeerterrein vrijgekomen grond verzamelde de heer 
A. Gronert, Petten, een grote hoeveelheid inheems-Romeins aardewerk en vijf frag
menten terra sigillata (determinatie IPP: Dragendorf 32, 37 en 44). De vindplaats ligt 
aan de noordkant van Schagen, nabij het Regio-centrum. 

Bij waarnemingen in een bouwput in Industrieterrein Witte Paal, aan de zuidoost
kant van Schagen werd eveneens een grote hoeveelheid inheems-Romeins aardewerk 
verzameld. Op deze plek werd al eerder, bij de aanleg van een wegennet, inheems
Romeins materiaal gevonden. 

Uit bouwputten e~ wegennetten in uitbreidingsplan Waldervaart, aan de zuidwest
kant van Schagen, werd een grote hoeveelheid Karolingisch importaardewerk (waar
onder Badorf) en kogelpotaardewerk verzameld. De vondsten wijzen op een uitge
strekt Vroeg-Middeleeuws nederzettingsterrein, dat inmiddels geheel is overbouwd. 
Een en ander was voor de ROB aanleiding de laatste mogelijkheid tot een kleine nood
opgraving te benutten- dit onderzoek vond in 1977 plaats. 

Drie plaatsen in Waldervaart leverden oppervlaktevondsten op : in twee gevallen 
gaat het om inheems-Romeins aardewerk dat samengaat met Laat-Middeleeuws 

~ aardewerk; in een derde geval, ter plaatse van een geëgaliseerde terp, werd Laat 
I 

Middeleeuws (onder meer Andenne, Pingsdorf, steengoed, blauwgrijs en kogelpot-
aardewerk) en later aardewerk verzameld. 

Bij de aanleg van een kelder in het centrum van Schagen kwam 14e-15e eeuws 
, aardewerk (onder meer steengoed en blauwgrijs) te voorschijn. Alle vondsten en waar
. nemingen, met uitzondering van de eerstgenoemde, werden gedaan door de heer 
f': Diedèrik te Schagen. Melder was in alle gevallen de heer E. H. P. Cordfunke te 
Schoor I. 
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St. Maarten: Eenigenburg (afb. 5) Eerst onlangs werd bekend dat in 1937-38 
bij graafwerk in de grote Laat-Middeleeuwse terp van Eenigenburg een komplete 
bronzen Romeinse draadfibula werd gevonden. Het voorwerp is vergelijkbaar met 
VAN BucHEM 1941, plaat XII, 9-11. De vondstómstandigheden 'zijn rlie't geheel dui
delijk; de fibula kan bij het opwerpen van de terp zijn aangevoerd, maar kan.ook uit 
de ondergrond van de terp zijn opgespit. Bij herverkavelingen in de Ring~older en de 
Polder Geestmerambacht, in de direkte omgeving van Eenigenburg, kwa~ al eerder 
een groot aantal vondsten uit de Romeinse tijd (waaronder importen) td voorschijn 

I 

(HAALEBOS 1960; ScHERMER 1969). De vondst werd gemeld door de heer q Wagenaar 
te Krabbendam. ' 

Texel zie p. 192 

U i tgees t Bij de aanleg van een aardgasleiding in de Polder Noorderbuitendijken 
ontdekten leden van de AWN-afdeling Zaanstreek en omstreken een verspoelde woon
laag met inheems-Romeins aardewerk, botten en houtresten. 

Bron: NACHBAR 1976; HELDERMAN 1976. 

Velsen (afb. 6-8) Nadat in 1975 de begrenzing was vastgesteld van het areaal, 
waarin (nog) sporen aanwezig zijn van de vroeg-Romeinse (militaire) nederzetting, 
kon in 1976 het in aanmerking komende gedeelte van de Noord Spaarndammer 
polder d.m.v. sleuven grofmazig worden gekarteerd. Hierbij werd 3000 m2 onderzocht. 
Het onderzoek- in samenwerking met de Werkgroep Velsen van de AWN-afdeling 
Kennemerland-was wederom mogelijk door een subsidie van de Provincie Noord
Holland. De uitvoering geschiedde in plezierig overleg met het projectbureau Spaarn
woude (Stichting Beheer Landbouwgronden, Haarlem). Met de dagelijkse weten
schappelijke en technische leiding was belast H. N. Donker, IPP. Op 25 september 
was de opgraving excursie-doel van de jubilerende AWN. 

Het was de gebruikers der percelen door de SBL toegestaan voor eigen risico - dat 
vóór de oogst begonnen zou worden met de recreatie-werken inclusief archeologisch 
onderzoek - graan in te zaaien. Men heeft derhalve de gebruikelijke bestrijding tegen 
een' brand' genoemde graan-schimmelziekte achterwege gelaten. Bij het uitzetten van 
het meetsysteem begin augustus, bleken bepaalde stroken in het staande graan zwartig 
verkleurd te zijn. Wellicht was dit veroorzaakt door het ontbreken van bedoeld bestrij
ding~ddel én door een voorafgaande uitzonderlijk droge periode. Een daartoe door 
IPP-Palaerocarto gemaakte luchtfoto (afb. 6) toonde een duidelijke baan die veel, 
weg had van een verlande kreek; blijkbaar conditioneerden verschillen in de onder
grond eveneens het uitbreken van 'brand'. Het op het meetsysteem geënte wijdmazige 
sleuvennet werd aan de ligging van deze baan aangepast. Uit het onderzoek in 1976 
bleek: 

(a) Het onderzochte areaal, ook de 'baan', is grotendeels afgedekt door een 
'verspoeld' zandig laagje óf een humeuze band; uit beide vormingen werden Romeinse 
vondsten geborgen, waarbij duidelijk vondstconcentraties werden aangesneden. 

(b) De 'brand'baan is geen kreek; de blijkens (a) pre-Romeinse baan is dagzoom 
van een zandige laag in een naar het Noorden afhellend pakket van gordelsgewijs 
afgezette sedimenten. 
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Afb. 6 Velsen Luchtfoto van de Noord Spaarndammer Polder en het opgravingsterrein, 
5 augustus 1976, 12.15 uur. Foto IPP-Palaerocarto. 

(c) In dit systeem heeft zich in het Oer-IJ, of ter plekke een minstens 100 m brede 
zijgeul daarvan, ingesneden. Dit Oer-IJ lag in de Romeinse tijd open: de laag met 

. Romeinse vondsten helt met de glooiing van de oever mee (naar de bodem?), zoals 
reeds eerder was vastgesteld. 

i 
(d) Een aantal grote kuilen (diam. min 0.5 m) zijn, behalve de toplaag met insteek 

(dikte niet bekend), geabradeerd. De configuratie en de samenhang met de palenrijen 
\ (bekadingen?) is nog niet te duiden. Sommige van deze (paal)kuilen zijn o.m. met 
I 

.! plaggen in-gevuld. 

(e) De AWN onderzocht een fraaie waterput, waarvan de constructie uitzonderlijk 
., goed bewaard was gebleven (afb. 7 en 8). De heer P. V ons, voorzitter van de Werk'· · groep Velsen, beschrijft hem aldus: 

Het bovendeel bestond uit een carré van op elkaar geplaatste, secundair gebruikte 
(schip?); eikenhouten planken (lengte 2 m, breedte 35 cm, dikte 7 cm). Zij werden door 
vier binnen- en vier buitenpalen op hun plaats gehouden. Na het verwijderen van de 
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Afb. 7 Velsen. De Romeinse waterput tekent zich af in het opgravingsvlak. Foto IPP. 

Afb. 8 Velsen. Constructie-tekening 
van de waterput. Tek. E. Schimmer. 100 CM 

bovenste twee lagen planken kwam een Romeins wijnvat te voorschijn, zonder bodem 
en zonder deksel, gebruikt als bekleding voor het diepere gedeelte van de waterput 
(hoogte 198 cm, bovenwijdte 86 cm). Dit grote vat was gebruikt geweest voor wijn
transport Rijnafwaarts. Uit de eerste helft van de eerste eeuw zijn langs de Rijn en de 
Donau vele van dergelijke waterputten bekend, waarbij één of meer wijnvaten het be-
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kledingsmateriaal van de putwand vormden. In het midden van een der duigen kwamen 
zowel een spongat als een luchtgat voor; over het laatstgenoemd gat was een naam 
gebrand: LISEI MARl, welzeker de naam van een wijnhandelaar, hoewel sommige 
auteurs zouden denken aan een douane-autoriteit. Aan de binnenzijde van vier van de 
duigen werd de ingeslagen naam A. CESTIS aangetroffen, wat ongetwijfeld slaat op 
de tonnen- of duigenmaker. De put was gevuld met houtskool, zand, kleibrokken en 
bovenin veel huttenleem. Scherven van wijnkruik, terra sigillata en botten konden 
worden geborgen, terwijl een ijzeren hoepel en een stuk ketting van een aker tevoor
schijn kwamen. Een onderin de put gevonden bronzen munt van keizer Augustus 
droeg de kloppen ACV en V AR: Varus was de commandant van de Romeinse legi
oenen aan de Rijn, die in 9 na Chr. een zware nederlaag leed tegen de Germanen. 

(f) Eenduidige resten van een militaire aanleg zijn (nog?) niet teruggevonden. 
Op grond van de in 1976 verkregen gegevens werd besloten een campagne van een 

drietal jaren op te zetten, waarin een aaneengesloten stuk van het tot nu toe verkende 
gedeelte van de Noord Spaarndammer polder in zijn geheel systematisch zal worden 
opgegraven. Hiermee is in 1977 daadwerkelijk begonnen. 

IPP, Amsterdam M. D. DE WEERD 

Middeleeuwen en later 

Aalsmeer Leden van de AWN-afdeling Amsterdam deden waarnemingen op twee 
plaatsen in deze gemeente: bij restauratiewerkzaamheden op het kerkterrein van 
Kalslagen; en bij de afgraving van een mogelijk Laat-Middeleeuwse dijk (het ver
lengde van de Stommeerkade) op het terrein van de bloemenveiling. 

Bron: WESTERHEEM 1977, 147. 

Alkmaar: centrum (afb. 9) Door leden van de Werkgroep Alkmaar van de 
A WN werd, onder supervisie van de ROB, Amersfoort, het stadskernonderzoek 
voortgezet op plaatsen waar bouwaktiviteiten plaatsvonden. De materiële- en perso
nele voorbereiding van de vaak gecompliceerde onderzoekingen werd gedaan door 
diverse afdelingen van· de dienst Openbare Werken; de coördinatie ervan berustte 
bij de afdeling Onderhoud. 

In april vond een onderzoek plaats in de tuin van de voormalige Zuivelbank, ge
legen aan het begin van de Langestraat, juist op de rand van de geestrug waarop 
Alkmaar is ontstaan. Het onderzoek heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd over de 
oudste uitbreidingsfase van Alkmaar (eind lle- begin 12e eeuw), alsmede over de 
i 

0phogingen waarmede Alkmaarders vanaf het midden van de 12e eeuw hun woonge-
fied tegen wateroverlast beschermden. 
i Tijdens het ontgraven van de bouwput voor het Cultureel Centrum op het Canada
plein werden de werkzaamheden van archeologische zijde zo goed mogelijk begeleid. 
<j:iezien de snelheid en de omvang van het karwei was het evenwel niet te voorkomen ,. 
dat gegevens verloren gingen. Met name betrof dit de aanwezigheid van een prehisto-
' rîsche kreek (Midden-Bronstijd, ca 1200 v. Chr.), die dwars door het terrein bleek te 
lopen en Rennelijk in verbinding stond met eenzelfde kreek, die eerder onder het post
kantoor werd aangetroffen. Een klein gedeelte van de kreek kon echter worden onder-
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Afb. 9 Alkmaar: centrum. De opgraving aan de LangestraaL Foto Openbare Werken 
Alkmaar 

zocht en de juiste situatie ervan vastgelegd. Op de bodem van de kreek werd veel hout, 
alsmede een hakachtig hertshoornen werktuig met doorboring aangetroffen. 

Vóór het graven van de bouwput werd een tweetal onderzoekingen ter plaatse ver
richt om na te gaan of er zich nog resten van Het Middelhof, een Laat-Middeleeuws 
klooster, in de grond bevonden. Dit bleek niet het geval te zijn. Ook resten van oudere 
bewoning werden op deze plaatsen niet aangetroffen. 

E. H. P. CORDFUNKE 

A I km a ar: 0 u dorp (afb. 1 0) In het kader van de voorbereiding van de aanleg 
van een recreatiepark voor Alkmaar-Noord, waarbij de fundamenten van het grafelijk 
kasteel de Nieuwburg zullen worden geconsolideerd en de grachten opnieuw zullen 
worden uitgebaggerd, is in 1975 begonnen met een aanvullend onderzoek van de 
grachten van het kasteel (zie CoRDFUNKE/JANSSEN 1976; en de aflevering 1975 van 
deze kroniek, p. 253). Dit kon in 1976, gedurende de periode 4-25 oktober, in nauwe 
samenwerking met Prof. Dr. E . H. P. Cordfunke worden voortgezet. Evenals in 1975 
werd het onderzoek in financieel en technisch opzicht mogelijk gemaakt door de 
gemeente Alkmaar, waarbij steun werd ondervonden van de ROB en de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). 

Het onderzoek in 1976 was vooral gericht op het vaststellen van het exakte beloop 
van de binnen- en buitengracht aan de noord- en westzijde van het kasteelcomplex en 
de ligging van de brug naar de voorburcht, die de verbinding vormde van het kasteel 
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met de buitenwereld. Hiervoor leek de westgevel van de voorburcht het meest in aan
merking te komen. Daarnaast werd het verzamelen van zoveel mogelijk stratigrafisch 
bepaald materiaal uit de grachten van het kasteel voortgezet als onderdeel van het 
plan zo mogelijk te komen tot het verzamelen van de complete inventaris van het 
grachtafvaL Hiertoe werd ook het onderzoek van de gracht ten oosten van de hoofd
burcht voortgezet. 

De resultaten van het onderzoek in 1976 bevestigden in grote lijnen de in 1975 
gedane waarnemingen met betrekking tot de geologische situering en de afmetingen 
en diepte van de binnen- en buitengracht Ook ten westen van de voorburcht werd ge
constateerd, dat de grachten waren ingestoken in een dek van pikklei. Op het talud 
van de buitengracht op de noordoosthoek van de hoofdburcht werd bewerkt hout, 
stro en mest aangetroffen, dat een mogelijke aanwijzing kan zijn voor de nabijheid van 
een stal. 

Het belangrijkste resultaat van het onderzoek in 1976 was de blootlegging van de 
restanten van de houten brug over de binnengracht voor de westelijke gevel van de 
voorburcht Verrasend was de positie van de brug: niet recht voor deuitspringende 
vierkante toren in het midden van de westgevel, maar enige meters ten zuiden van deze 
toren tegen de ringmuur. Van de brug restten nog twee horizontale liggers aan beide 
uiteinden van de brug en tien bewaarde exemplaren van vertikale, in twee rijen ge
plaatste, waarschijnlijk eikehouten palen met een diameter van 20-25 cm. Door de 
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Afb. 10 Alkmaar: Oudorp. Vermoedelijke vaandeltop 
uit ijzer en lood, gevonden in de gracht van de 
Nieuwburg. Hoogte 21 cm. Foto ROB. 



toepassing van bronbemaling was het mogelijk ook de paalgaten terug te vinden en 
de plattegrond van de brug te completeren. 

De lengte van de opgegraven houten constructie meet bijna I 0 m.; de eerste ligger 
met bijbehorende vertikale palen, bevond zich op ongeveer 2 m afstand '\l~n de buiten
kant van de fundering van de ringmuur van de voor burcht. De afstand van tle v.ertikale 
palen en daarmee de vermoedelijke breedte van het brugdek bedroeg ~ m. Het is 
mogelijk dat de teruggevonden palen verschillende fasen van de brugkonstruktie ver
tegenwoordigen. In elk geval is de brug waarschijnlijk tot de verwoesting van het 

I 

kasteel in 15I7 in gebruik gebleven, omdat losse fragmenten van de bovent:onstruktie 
werden aangetroffen op en tussen het ca 40 cm dikke pakket van graèhtmodder, 

I 

waarin zich uitsluitend Iaat I5e- en vroeg 16e-eeuws materiaal bevond. 
Van de konstruktie van de brug is te weinig bewaard om een rekonstruktie te onder

nemen. Merkwaardig is het ontbreken van sloffen. Het is niet uitgesloten, dat het 
voorste gedeelte van de brug ophaalbaar was. 

De vondsten vallen uiteen in twee duidelijke groepen. De gracht ten oosten van de 
hoofdburcht leverde vrijwel uitsluitend materiaaluit de tweede helft van de I4e eeuw; 
de gracht naast en tussen de brug vooral laat I5e- en vroeg I6e-eeuws materiaal. Een 
bijzondere vondst uit de grachtvulling tussen de brugpalen was een voorwerp, dat 
misschien geïnterpreteerd kan worden als een vaandeltop. Het voorwerp is 2I cm 
hoog en bestaat uit een ijzeren kern, waaromheen lood is aangebracht. Het was be
vestigd op een ronde houten stok (zie afb. I 0). 

ROB, Amersfoort H.L. JANSSEN 

Berkhout (afb. ll-I3) De heer J. Rusting te Hoorn is in het bezit van drie stenen 
voorwerpen, door hem in de loop der jaren opgeraapt op niet meer precies te lokali
seren plaatsen ten noorden van Berkhout Het zijn: 

I. Een ovaal, natuurlijk gevormd stuk kwartsitisch gesteente (afm. I2I x 85 x 
30 mm) met een ingehakte verdieping aan beide spitse uiteinden (afb. 11). Een ver
gelijkbaar stuk is aangetroffen in de gracht van De Nieuwendoorn, het kasteel van 
Floris V te St. Maarten (mededeling H. L. Janssen, ROB), zodat een Laat-Middel
eeuwse ouderdom niet uitgesloten is. Mogelijk gaat het hier om een net- of fuikver
zwaring. 

2. Een slijpsteentje van kwartsitisch gesteente met aan twee zijden slijpsporen 
(afm. I02 x 30 x 20 mm; afb. I2). 

3. Een langwerpig, op dwarsdoorsnede rechthoekig stuk fijnkorrelig gesteente 
(mogelijk kwartsiet; afm. 132 x 24 x 2I mm; afb. I3). Aan een der uiteinden is een 
onduidelijke voorstelling (een kombinatie van cirkels) ingesneden. De funktie van het 
voorwerp is onbekend; het vertoont geen slijpsporen. 

De vondsten werden gemeld via de heer F. R. van lterson Schol ten, IPP, Amsterdam. 

BI ar icu m (afb. I4) Het onderzoek van de A WN-afdeling Naerdincklant naar over
blijfselen van het I6-eeuwse huis Ruysdael werd ook in I976 voortgezet. De opgraving 
die onder supervisie van de ROB wordt uitgevoerd, kon in dat jaar nog niet worden 
afgesloten. 
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Afb. 12 

Afb.ll 

' Afb.13 

AfQ. 11-13 Berkhout. Stenen voorwerpen . 11. mogelijk net- of fuikverzwaring; 12. slijpsteen; 
13 . voorw'~rp met onbekende funktie; een der uiteinden (op de foto boven) is voorzien van 
een ingesneden ornament - dit is vergroot afgebeeld . Foto's ROB. 
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Afb. 14 Blaricum. Funderingsresten en puin van het vroeg I 6e-eeuwse huis Ruysdael. 
Foto S. Pos. 

Den Hel der: Jul ianadorp (afb. 15) Bij graafwerkzaamheden in de nieuwbouw
wijk Middelzand te Julianadorp, in de Polder Het Koegras, zijn Laat-Middeleeuwse 
vondsten gedaan. Het gaat om een dertigtal fragmenten kogelpotaardewerk met steen
gruismagering, een fragment Paffrath-achtig aardewerk en enkele dierlijke botten. 
Het materiaal werd door de heer M.H. J. van Koningsbruggen, Den Helder, uit uit
geworpen grond verzameld. De oorspronkelijke diepte viel achteraf niet meer na te 
gaan; wel is waarschijnlijk dat de vondsten op of in het veen hebben gelegen. Op enkele 
honderden meters afstand van deze vindplaats zijn enkele jaren geleden, bij de aanleg 
van een riool, menselijke skeletresten te voorschijn gekomen. 

De vondsten werden gemeld door de heer H . Everhardus, gemeentesecretarie te 
Den Helder. 

E dam (afb. 16-17) Bij graafwerk aan de Lingerzijde te Edam werden een kan van 
Siegburg-aardewerk en een drinkbekertje van Raeren-aardewerk gevonden. Dateringen 
resp. 2e kwart 14e eeuw en 1e kwart 16e eeuw (H. L. Janssen, ROB). De vondsten 
werden gemeld door de heer L. de Blaeij, Edam. 

Afb. 15 Den Helder: Julianadorp. 
Randfragmenten kogelpotaardewerk. 
Tek. ROB. 
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Afb. 16 Edam. 
Kan van Siegburg-aardewerk. Foto ROB. 

Afb. 17 Edam. Drinkbekertje van 
Raeren-aardewerk. Foto ROB. 

Enkhuizen Met medewerking van Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders kon van 26-28 juli 1976 een doorsnede door de Westfriese omring
dijk bij Enkhuizen worden bestudeerd. De dijk wordt daar afgegraven om de aanslui
ting van de Markerwaardweg op West-Friesland te realiseren (kaartblad 20A coörd. 
147.50/523.12). 

De eerste fase van dijkbouw is vertegenwoordigd door een uit veenplaggen opge· 
worpen dijklichaam dat op een ca 55 cm dikke laag veen ligt. Dit veen, liggend op 
Westfriese afzettingen, is alleen ter plaatse van dit dijklichaam nog aanwezig. Aan de 
zeekant is het door erosie verdwenen; op het land waarschijnlijk door oxydatie. Dit 
dijklichaam heeft thans nog een hoogte van ca. 1.50 m, de top ligt op ca 60 cm-N.A.P. 
Zowel het veen als de dijk zijn door de druk van de daarop liggende dijkverhogingen 
sterk samengeperst. In· de basisvan de dijk en op de top van het veen werden enkele 
kogelpotscherfjes en een Pingsdorfachtige scherf gevonden. Het is waarschijnlijk dat 
we hier te doen hebben met de oudste dijkaanleg ter plaatse, opgeworpen ter verdedi
ging vàn het land tegen het opdringen van de Zuiderzee, dat in 1170 en latere jaren in 
een stroomversnelling geraakte (GoTTSCHALK 1971, 194). 
· De oudste dijk is tot in deze eeuw met kleilagen en later ook met klei vermengd met 
I 
puin verhoogd; de top ligt nu op ca 3,50 m + N .A.P. In een tamelijk late fase (15e of 
16e eeuw (?), vondsten van dateerbaar aardewerk waren zeer schaars) werd aan de 
zeezijde een wierriem ingelaten. In de 16e of 17e eeuw was het nodig ter plaatse een 
! 

nieuwe wierriem aan te leggen. Beide zijn sterk door de golven aangetast. De jongste is 
qoor het inslaan van palen door het wier heen versterkt. Aan de zeekant werd de wier
i· 
riem verstevigd door zware steek- en schoorpalen. In en na de 18e eeuw is de dijk 
~oorzien van een uitgestrekte steenglooiing die in twee fasen is aangelegd. 

"H:et onderzoek werd uitgevoerd door het IPP, Amsterdam. 
Lit.: HALLEW AS, D. P. , 1977 : Enkhuizen, BK NOB 76, 45. 

206 



.. 

Haarlem Door de Werkgroep Haarlem van de A WN-afdeling Kennemerland werd, 
onder supervisie van de ROB, Amersfoort, het stadskernonderzoek voortgezet. Op 
verschillende plaatsen werden waarnemingen (bij rioleringswerkzaamheden) en 
boringen verricht, die sporen van Laat-Middeleeuwse bewoning '(vanaf de lle-12e 
eeuw) opleverden. De opgraving in het voormalige Brinkman-kompleks' (aan de noord
zijde van de Grote Markt) werd afgesloten- de oudste bewoning ligt d~ar op het zand 
van de Oude Duinen en dateert uit de lle-12e eeuw. 

Een opgraving in de tuin van het Barbara Gasthuis aan de Janswe$ leverde naast 
een metersdik, vanaf de 12e eeuw opgebracht, ophogingspakket tev~ns resten van 
bewoning uit de Romeinse Tijd op, gelegen in een depressie in de Oude Duinen. Tot 
de vondsten behoren inheems aardewerk en fragmenten van een Rorrteins dolium. 

Bron: SCHIMMER 1976. 

Hoorn Door het lPP, Amsterdam, is in samenwerking met het Westfries Museum 
te Hoorn een opgraving in het centrum van deze plaats verricht. Het onderzoek 
duurde van 26 april tot 18 mei en vond plaats op een braakliggend terrein in het Haven
kwartier, tussen de Vijzelstraat en de Italiaanse Zeedijk. 

Door middel van een proefsleuf is getracht inzicht in de opbouw van de bodem te 
verkrijgen. Op de resten van een rietveenpakket (aanvankelijk buitendijks land) be
vond zich een dikke ophogingslaag die op zijn vroegst uit de 16e eeuw dateert en in 
één keer is opgebracht. Van de oudste huizen op deze plaats kon, door de beperkte 
omvang van het onderzoek, een te klein gedeelte worden onderzocht om over de platte
gronden duidelijke konklusies te kunnen trekken. Slechts enkele muurresten, die door
gaans op een laag schelpgruis rustten, enkele stenen poeren, enkele tonputten en een 
grote, vrijwel vondstloze beerput kwamen aan het licht. De terreinomstandigheden 
lieten niet toe een houten konstruktie (beschoeiing?) van vele meters lang nader te 
onderzoeken. Het onderzoek is geheel gefinancierd door de gemeente Hoorn. 

Bron: T. Y. VAN DE WALLE-VANDER WouDE, IPP, Amsterdam. 

Medemblik : Droge Wijmers Ten zuiden van Medemblik, in de nabijheid van 
een brede kavelsloot met de naam Droge Wijmers, is door het IPP, Amsterdam, een 
opgraving in een nederzettingsterrein uit de Karolingische tijd gestart. Het terrein is 
een van de Vroeg-Middeleeuwse vindplaatsen die ontdekt werden bij de archeologi
sche veldverkenning in de Polder Vier Noorder Koggen. Het onderzoek is in 1977 
voortgezet: de resultaten zullen in een volgende aftevering van deze kroniek worden 
besproken. 

Bron: D.P. HALLEWAS, IPP, Amsterdam. 

Muiden Bij werkzaamheden aan de rijksweg tussen Naarden en Muiden werden 
in het gebied ten noordwesten van het Naardermeer op vijf verschillende plaatsen 
concentraties van Laat-Middeleeuws aardewerk, botten en natuursteen gevonden. 
Het aardewerk bestaat uit draaischijfprodukten (Andenne, vroeg en laat steengoed, 
blauwgrijs en roodbakkend) en inheemse grijze kogelpotten, vaak met bezemveeg- en 
vingerstreep-ornament. De datering is 11 /12e-14e eeuw. De vondsten wijzen op de 
aanwezigheid van een aantal op het veen gelegen ontginningsnederzettingen, die 
mogelijk in verband gebracht kunnen worden met het historisch bekende Keveren 
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CSeHAFTENAAR 1976). De vindplaatsen werden ontdekt door de heer H. Schaftenaar 
te Naarden, en verder verkend met medewerking van de A WN-afdeling Naerdincklant. 

Niedorp In de slootkant langs de weg van Oude-Niedorp naar Niedorperverlaat 
vond de heer A. Gronert, Petten, enkele scherven van Laat-Middeleeuws en later 
aardewerk, waaronder twee haakoren Paffrath en een oor Pingsdorf. De vondst werd 
gemeld door de heer E. H. P. Cordfunke, Schoor!. 

Polder Vier Noorder Koggen zie p. 192 

Texel zie p. 192 

Water I a n d Onder supervisie van het IPP, Amsterdam, verricht de afdeling Amster
dam van de AWN sedert oktober 1976 een archeologische veldverkenning ('Landes
aufnahme') in Waterland, een gebied dat tot nu toe een blinde plek op de archeologi
sche kaart vormde. 

Het onderzoek beperkt zich voorlopig tot het zuidoostelijk gedeelte van Waterland, 
ten oosten van de E10, dat in 43 blokken is onderverdeeld. Hiervan zijn tot 1977 8 
blokken systematisch op vondsten afgezocht. Ook werden interessante verschijnselen 
als boerderijterpjes, molenwerven e.d. in kaart gebracht. Het gaat om 6 blokken in het 
gebied tussen Ransdorp en Holysloot en 2 blokken bij Zuiderwoude. De mogelijk
heden in dit weidegebied zijn beperkt: slechts de slootkanten, draineringsgreppels en 
eventueel molshopen komen in aanmerking voor het doen van vondsten, terwijl 
's zomers het werk moet worden stillegegd. Niettemin zijn de resultaten hoopgevend. 

De vroegste vondsten bestaan uit 12e-13e eeuws aardewerk : Pingsdorf, Andenne, 
Paffrath en kogelpot (de laatste kategorie veelal vingerstreep-en bezemveegversiering). 
Dit materiaal kwam op verscheidene plaatsen langs het Dijkeinde bij Zuiderwoude 
tevoorschijn, voorts bij de kerk van Zuiderwoude, ten zuiden van Holysloot, langs de 
Bloemendaler Gouw in Ransdorp en in opgebaggerde grond uit het Havenrak in 
Broek in Waterland. Vooral deze laatste vindplaats leverde grote hoeveelheden scher
ven uit genoemde periode en later op, maar ook een wandscherf van een hardgebakken 
gedraaide kookpot uit de 8e- 9e eeuw (Mayen of omgeving Badorf). Gezien de vondst
omstandigheden kan voorlopig niet te veel waarde aan dit fragment worden gehecht. 
Het scherfje zou tot dusver de enige archeologische aanwijzing zijn dat Waterland al 
voor de 12e eeuw bewoond zou zijn, dus vóór de periode dat stormvloeden het land
schap ingrijpend veranderd hebben . 

In aansluiting op het Waterlandprojekt wordt de mogelijkheid onderzocht eveneens 
tot een dergelijk onderzoek van de Zeevang te komen. Hier werden al 12e-13e eeuwse 
vondsten gedaan in Middelie, Edam en ter plaatse van het in de 14e eeuw verlaten 
dorp Drei bij Hobrede. 
IPP, Amsterdam H. A. HElDINGA 

Wervershoof Tijdens de uitvoering van blok 1976 van de ruilverkaveling de Vier 
Noorderkoggen was het met financiële hulp van de Nederlandse Organisatie voor 

Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de medewerking van de Cultuurtech
nische Dienst en de Heidemij mogelijk om van 24 mei-18 juni 1976 een klein onder-

208 



Afb. 18 Wieringen: Oosterland. Bontzandstenen sarcofaag. Foto ROB. 

Afb. 19 Wieringen: Oosterland. Bontzandstenen sarcofaag: hoofdeinde. Foto ROB. 
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zoek in te stellen op een site ca 80 m ten noorden van de Kromme Leek, waar tijdens 
de 'Landesaufnahme' in 1975 een concentratie Middeleeuws aardewerk (kogel pot, 
Karolingisch importaardewerk en enkele Pingsdorfscherven) werd aangetroffen (kaart
blad 14H coörd. 138.07/525.99). De vindplaats ligt nog juist binnen het verbreidings
gebied van de kiekklei (Du BuRCK/DEKKER). 

Bij het graven van een sleuf werd een zeker in vier fasen ontstane rivierbedding 
doorsneden. Het betreft waarschijnlijk een voorganger van de huidige Kromme Leek. 
De bedding is ingesneden vanaf een laag sterk vergaan veen dat op de daaronder 
liggende Westfriese II afzetting is gevormd. In een van de oudere beddingen werd een 
verspoelde scherf uit de Late Bronstijd of de Romeinse Tijd gevonden. Op de noord
oever van het riviertje werden op het sterk vergane veen de oudste sporen van aanwezig
heid van mensen in de Middeleeuwen aangetroffen: kogelpotscherven en import
aardewerk (Mayen) uit de Karolingische tijd. Het riviertje functioneerde zeker nog in 
deze periode, wat blijkt uit in de bedding gevonden Karolingische scherven, een houten 
hoosvat en resten van vlechtwerk, mogelijk van een fuik. Op de vondstenlaag op de 
oever werd een ca 20 cm dikke kleilaag afgezet waarop en waarin Karolingisch aarde
werk werd aangetroffen. Op de kleilaag lagen ook Pingsdorfscherven. Tijdens en na 
de vorming van deze kleilaag heeft het riviertje niet meer gefunctioneerd. Op deze 
klei is opnieuw een ca 30 cm dikke laag klei afgezet. In deze kleilaag is zowel Karolin
gisch als Pingsdorfaardewerk gevonden (een Pingsdorfrandfragment is waarschijnlijk 
te rekenen tot Bruijn, periode I, 12e eeuw: BRUIJN, 1962-3). 

De in 1967/68 bij Medemblik aangetroffen stratigrafie verschilt hiervan in zoverre 
dat daar onder de oudste Karolingische laag geen veen maar een laagje humeuze klei 
op de aan de top verspoelde Westfriese ondergrond lag; in de bovenste Karolingische 
laag werd daar geen Pingsdorfaardewerk aangetroffen, in de daarop liggende kleilaag 
werden Andennescherven gevonden (VAN REGTEREN AL TENA/BAKKER, 1968). 

Ook ten zuiden van de rivierbedding werden sporen uit de Karolingische tijd waar
genomen. Ze zijn gelegen op een zeker in twee fasen afgezette kleilaag van 30-40 cm 
dikte die op het sterk vergane veen ligt. De stratigrafische relatie met de vondsten ten 
noorden van de bedding was niet eenduidig waar te nemen. Zeker is dat het riviertje 
in deze periode al dicht was. Het betreft een uitgestrekte (ca 29 x 18 m) soms tamelijk 
dikke (tot 18 cm) láag bestaande uit brokken en brokjes rood verbrande hutteleem
achtige klei. De oorspronkelijke omvang van deze laag was niet vaststelbaar omdat hij 
deels in de bouwvoor is opgenomen. In deze laag werden vaak secundair verbrand 
Karolingisch importaardewerk, kogelpotscherven, fragmenten van weefgewichten en 
gecalcineerd bot aangetroffen. Het verschijnsel is geheel vergelijkbaar met fenomenen 
uit de Karolingische tijd waargenomen bij Medemblik (VAN REGTEREN ALTENA/ 
BAKKER 1968) en in het Geestmerambacht (ScHERMER 1968). Sporen van opstallen 
werden niet geconstateerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door het IPP, Amsterdam. 

Lit.: HALLEWAS, D.P., 1977 : Wervershoof, BKNOB 76, 51-2. 

Wieringen zie p. 193 

Wieringen: Oasterland (afb . 18-19) Bij restauratiewerkzaamheden aan de Mi
' èhaelskerk te Oasterland werd, tegen de torenfundering aan, een enigszins trogvormige, 
van hoofd- naar voeteneinde toelopende sarcofaag van bontzandsteen gevonden. 
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Aan de bovenzijde gemeten is de lengte 203 cm, de breedte 76 cm (hoofdeinde) en 

60 cm (voeteneinde). De hoogte is 45 cm (hoofdeinde) en 35 cm (voeteneinde). Buiten

zijde en bodem van de sarcofaag zijn ruw behakt. De wanden zijn aan P.~ binnenzijde 

gefrijnd in voornamelijk boogvormige patronen. De hoeken zijn voorzien ,van kwart-
' ' cylindervormige staven. In een van de lange zijden bevindt zich, tegen de bodem aan, 

een gat op ca 50 cm van het hoofdeinde. De sarcofaag is vergelijkbaar rAet type 111 
van MARTIN 1957. Een ruwe, onversierde bontzandstenen plaat die als deksel diende 

werd in losse stukken teruggevonden. De sarcofaag bevond zich waarscrlijnlijk niet 

meer in de oorspronkelijke positie en moet al eerder zijn geopend: hij was kevuld met 

zes schedels en een verzameling botten. De vondst werd gemeld door de heer M. Kooij, 

Hippolytushoef. 
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