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Voorwoord 
“Waarom deze archeologische kroniek?” Het is bekend dat  
de archeologie in de belangstelling staat als nooit tevoren. 
Deze belangstelling is tweeërlei. Enerzijds zijn er steeds 
meer mensen die archeologische informatie willen hebben, 
de resultaten van opgravingen willen leren kennen, van 
nieuwe vondsten op de hoogte gesteld willen worden. 
Anderzijds is er de overheid die, door het aanstellen van 
functionarissen en het beschikbaar stellen van middelen, 
een zinvolle en verantwoorde uitoefening van de archeologie 
mogelijk wil maken.” Met deze woorden introduceerde H. 
Sarfatij, provinciaal archeoloog in Zuid-Holland, in 1974  
een nieuwe rubriek in het tijdschrift “Holland”: de archeo-
logische kroniek. In deze rubriek werd voor het eerst een 
overzicht gegeven van archeologische activiteiten in de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.
De rubriek, zoals hier geïntroduceerd, bestaat niet meer, 
maar de woorden van Sarfatij zijn nog steeds van toepassing: 

archeologie staat volop in de belangstelling. Sinds 2009 
publiceert de provincie Noord-Holland een eigen kroniek met 
een overzicht van opgravingen, vondsten en verkenningen 
die in een kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Het boek-
werk, dat steeds dikker wordt, verschijnt jaarlijks en het is 
een publicatie waar een vaste groep belangstellenden naar 
uitkijkt. Velen van hen vinden de kroniek in het najaar op 
hun deurmat of raadplegen hem via de website van Huis van 
Hilde. Voor diegenen die belangstelling hebben voor archeo-
logie heeft de provincie nog veel meer te bieden. Jaarlijks 
verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische 
Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide 
rapporten over de Bewoningsgeschiedenis van Texel, Slot 
Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen. 
De database van het archeologisch depot is een ware schat-
kamer. Op deze website kan iedereen de hele collectie en 
documentatie van de provincie raadplegen en beschrijvingen 
vinden van onderzoeken die archeologen in Noord-Holland 
hebben uitgevoerd.
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Al deze informatie is er niet alleen voor ‘de nieuwsgierigen’, maar 
zeker ook voor diegenen die beroepsmatig met archeologie, cultuur en 
ruimtelijke ordening bezig zijn. De provincie vindt het belangrijk dat 
gemeenten hun voordeel doen met alle informatie die er is. Zij kunnen 
het materiaal gebruiken om het verleden te beschermen én om het 
zichtbaar te maken in de openbare ruimte voor eigen inwoners en 
bezoekers. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie helpt 
gemeenten graag bij het ontwikkelen van ideeën. Ter inspiratie heeft 
het Steunpunt bijvoorbeeld twee prachtige ‘archeoglossy’s’ gemaakt, 
die de ontstaansgeschiedenis van Waterland en Wieringen in beeld 
brengen. 
In deze nieuwe archeologische kroniek staan weer veel interessante 
wetenswaardigheden. Een vreemde lange structuur te midden van 
vele nederzettingssporen in Egmond-Binnen riep vragen op bij 
archeologen. Het is aannemelijk dat men hier een touwbaan heeft 
gevonden uit de 16de-17de eeuw. Bijzondere munten uit Bakkum  
die verbonden kunnen worden aan de korte periode van Viking- 
heerschappij in Noord-Holland en een inpandig archeologisch 
onderzoek in een Rijksmonument in Oosterleek hebben ook 
interessante verhalen opgeleverd.
Ik hoop dat u deze nieuwe kroniek (weer) met belangstelling leest. 

Wilt u meer weten over de archeologie in Noord-Holland? Breng dan 
een bezoek aan ons archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum 
of kijk op www.huisvanhilde.nl en https://collectie.huisvanhilde.nl 
voor alle publicaties en de database van het archeologisch depot.

Jack Chr. van der Hoek
Gedeputeerde Cultuur
Provincie Noord-Holland
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Alkmaar | Laat 9-13

In april 2017 groeven de gemeentelijk 
archeologen op bij Laat 9-13 in de bouwput  
van de Lundiahof, een nieuwbouw van acht 
appartementen met kelders eronder. De 
nieuwe naam verwijst naar de vroegere 
winkel van Lundia. Deze was gevestigd in het 
pand met de drie puntgevels dat in 1965 was 
gebouwd door drukkerij Nagengast. 
Hoewel de drukkerij een stevige betonvloer 
met zware funderingen had, kwamen er 
allerlei archeologische resten onder tevoor-
schijn uit acht opeenvolgende bewonings-
fasen. 
De archeologen wilden meer weten over de 
ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke 
ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van 
dit meest oostelijke stukje van de zuidkant 
van de Laat, op slechts 28 meter van de 
Keetgracht. Op de oudste gedetailleerde 
stadskaart, van Jacob van Deventer uit circa 
1561, ligt de Bierkade nog aan een flinke 
waterplas, de Voormeer, en de zuidkant van 
de Laat eindigt aan de meeroever bij de 
Keetgracht - de locatie van de Stadstimmer-
werf was nog water. Het huidige opgravings-
terrein staat op de kaart uit 1561 ingekleurd 
als een groen, onbebouwd stukje grond.
De ontwikkeling van de zuidkant van de  
Laat is de afgelopen 20 jaar door een handvol 
opgravingen in beeld gebracht (Bitter 2013; 
Bitter, Van den Berg e.a. 2014). De oudste 
bebouwing lag halverwege de Laat bij 
nummer Laat 125 / hoek Hofstraat (opgraving 
1997) en dateert van circa 1365, bij Laat 119 
(2009) en Groot Nieuwland 22-26 (1999) eind 
14de eeuw en bij Laat 47-49 bij de Bloemstraat 

Foto uit 1971 van Laat 1-15 met rechts de getande gevel van 
drukkerij Nagengast. 

Uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer, circa 1561, 
met de opgravingslocatie nog onbebouwd (groen) en bij de 
latere stadstimmerwerf slechts water. 
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(1998-1999) rond het midden van de 15de eeuw. 
Het laatstgenoemde onderzoek vond plaats op 
slechts 55 meter van de opgraving van 2017. 
Daar bestond de natuurlijke ondergrond nog 
uit resten van een veenmoeras, dat met aan-
plempingen en ophogingen begaanbaar was 
gemaakt. In 2017 ontdekten we dat het ooste-
lijke einde van de Laat niet was ontstaan op 
een veenmoeras, maar door de demping van 
water langs de oever van het Voormeer. De 
ondergrond bestaat uit zandige meerbodem-
afzettingen, op ruim 1,5 m onder de huidige 
straat. Langs de westkant van de opgraving 
werd een reeks stevige palen gevonden van 
een tussenfase in de aanplempingen. De 
aanplempingen bestonden uit partijen puin, 

zand, klei en mestige grond, waarin soms de 
schuitvrachten en karrevrachten als gestorte 
partijen grond te herkennen zijn. Als de 
modderpoel te ondiep was geworden om er 
een schuit te lossen, moest men met karren 
verder.
De modderpoel is her en der begaanbaar 
gemaakt door er rietmatten in te leggen. 
Langs de westkant van de eerste palenrij was 
vanaf het begin een dik pakket rietmatten 
aangebracht, vermoedelijk om hier een 
werkpad op te kunnen aanleggen. Op 1,5 m 
ten oosten van de eerste palenrij werd een 
tweede palenrij aangebracht en ongeveer op 
deze hoogte is er een overgangslijn te zien in 
de vrachten gestorte grond. Het is mogelijk 

dat langs de palen tijdelijke schotten stonden, 
die naderhand zijn verwijderd – enkele brede 
grenen planken lagen hier nog op de meer-
bodem. De palen bestonden deels uit herge-
bruikt sloophout. Slechts één van de palen 
kon door dendrochronologisch onderzoek 
worden gedateerd: circa 1442 (+/- 10 jaar) – 
aangezien het gaat om hergebruikt hout, 
moet de aanleg later zijn geweest. In de 
partijen grond werd ook allerlei aardewerk uit 
de tweede helft van de 15de eeuw gevonden.
De oudste sporen van bewoning waren een 
zeer grote mestkuil in de noordwesthoek, die 
verband zal houden met het weiden van vee 
op het terrein, en sporen van een leerlooierij. 
Deze sporen bestonden uit een rechthoekige 

Opgravingsplattegronden van verschillende perioden van 
bewoning. Het noorden is boven. 
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kuil van minstens 1,2 x 2 m en 0,5 m diep met 
verticale wanden en een vlakke bodem, en uit 
een rond kleispoor. De kuil lag helemaal aan 
de oostrand van de opgraving en was gevuld 
met roodbruine ‘run’, de vermalen eiken-
schors voor het looien van rundleer, en met 
omgespitte kluiten kalk, gebruikt bij het 
ontharen en ontvlezen van de huiden voordat 
ze gelooid werden. Het ronde kleispoor, in de 
zuidwesthoek van de opgraving, was het 
restant van de bodem van een houten looiput. 
Looiputten hadden waterdichte wanden van 
vette grijze klei, die aan de binnenzijde waren 
betimmerd met hout zodat het een soort 
kuipen werden. De sporen van de looierij 
kunnen slechts globaal gedateerd worden 
tussen 1450 en 1550.
Volgens archiefbronnen stond aan het 
zuidoosteinde van de Laat een runmolen. Het 
is niet bekend of dit al een windmolen was, 
zoals vanaf de late 16de eeuw gebruikelijk 
was, of dat het een rosmolen was die werd 
aangedreven door paarden of ezels. In 
belastinglijsten van 1534 tot 1553 is een zekere 
Jaap Oem de eigenaar van deze runmolen, die 
pal naast ons opgravingsterrein moet hebben 
gestaan. De leerlooierij zal wel aan de 
runmolen verbonden zijn geweest. 

 

< Een rood aardewerken dover - de rechthoekige knop 
ontbreekt, op de onderzijde een ingekrast huismerk met een in 
zessen verdeelde cirkel. 

In de wanden van de tot op het zand 
ontgraven werkput is de lagenopbouw 
zichtbaar. Rechts achter de palen de bruine 
pakketten rietmatten van de eerste aanleg 
van het terrein, in de achterwand ter hoogte 
van het lint de resten van de lichtgrijze 
kleiplaat onder een looikuip. 
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Rond 1562 werd het terrein waarop de run-
molen stond door de stad gekocht voor de 
aanleg van een steen- en houtwerf en een 
fabriekshuis. In 1574 werd de stadssteen-
opslagplaats ten zuiden van de Laat door de 
stad verkocht als bouwterreinen (Peteri 1913, 
blz.72) – vermoedelijk hoorde hier onze onder-
zoekslocatie bij. De verkoop hield verband  
met de aanplemping aan de oostkant van de 
Keetgracht en de aanleg van een nieuwe 
stadstimmerwerf, op de locatie waar deze 
overigens nog steeds ligt.
Eind 16de eeuw werd het terrein opgehoogd en 

De roodbruine run en vuilgele kalk in de runkuil steken 
helder af tegen de grauwe ophogingsgrond, gezien vanuit 
het zuiden. 

Een combinatie van de Kadastrale Minuut uit 1832 (met de 
opgravingslocatie groen ingetekend) en roze ingekleurde gevels 
op een bewerking van het kaartensetje uit circa 1660/1673 (met 
de onderzochte huizen rood).
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er verrezen bescheiden bakstenen huizen met 
trapgevels. Op de Kadastrale Minuut uit 1832 
zijn twee huizen met een steeg ertussen 
gekarteerd, met de perceelnummers B897 en 
B898. Het Regionaal Archief heeft een 

anoniem en ongedateerd kaartensetje met 
gevels van de binnenstad, die op basis van 
details tussen circa 1660 en 1673 gedateerd 
kunnen worden. Ze zijn goed te combineren 
met de kadasterkaart van 1832. Daarbij blijkt 

dat er op B898 rond 1670 niet één maar twee 
huisjes stonden, met een smalle steeg ertus-
sen. Uit archiefbronnen (het Historisch 
kadaster Alkmaar, te raadplegen op de 
website van het Regionaal Archief) blijkt dat 
deze twee vóór 1718 zijn vervangen door één 
pakhuis. Van deze huizen zijn restanten  
gevonden in de opgraving. 
Het oudste huis werd rond 1575 op het weste-
lijke erf B897 gebouwd; een klein bakstenen 
huis met leemvloeren, daarnaast lag toen  
op het erf B898 alleen een afrastering van 
ingeslagen paaltjes en gevlochten takken. Dit 
bakstenen huis werd kort voor 1600 vervangen 
door een iets groter pand met aan de kant van 
de Laat een waterkelder: een ondergrondse 
bakstenen watertank die werd gevoed door 
regenwater uit de dakgoot. Fijngevoelig 
waren de mensen destijds niet, want het 
toilet, met een riool naar de Laat, werd er pal 
tegenaan gebouwd. Het hout van dit riool kon 
worden gedateerd op een kapdatum rond 1599 
(+/- 10 jaar). Daarmee is dit de oudste opgegra-
ven waterkelder in Alkmaar tot nu toe. 
Op het oostelijke erf B898 werden inderdaad 
twee smalle huisjes met een steeg ertussen 
gevonden, met eronder een opvallend grote 
gezamenlijke waterput. Onder het oostelijke 
pandje kwam ook een houten beerputje 
tevoorschijn van twee gestapelde tonnen 
waarvan de onderste een dichte bodem had. 
Hij bevatte slechts een paar potscherven. De 
tonput is dendrochronologisch gedateerd op 
circa 1597. Hij zat onder een forse rechthoekige 
kuil, waarin grenen sloophout en baksteen 
van een verwijderde diepe kelder, die mogelijk 
al bij deze bouwfase hoorde, werden  gevon-

Opgravingsfoto van de steeg tussen B897 en B898, vanuit 
het zuiden. Rechts de zijmuur van B898-West en links drie 
opeenvolgende fasen van de zijmuur van B897, met vooraan bij 
de Laat het vierkante stortgat bij het riool.Fo
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den. Achter de huizen op B897 en B898-west 
en B898–oost werden drie waterkelders 
gevonden, helaas niet nauwkeuriger dateer-
baar dan 17de-/18de-eeuws. Aan de straatzijde 
van B898 werd, helemaal aan de oostkant, 
nog een fors riool van hergebruikt sloophout 
ontdekt. Eén van de balken is dendrochronolo- 
gisch gedateerd na 1654. Het riool kan zijn 
gemaakt tijdens de laat-17de- of vroeg-18de-
eeuwse nieuwbouw op B898. 

Team erfgoed van de gemeente Alkmaar, Peter Bitter

De waterkelder en het rond 1599 er tegenaan gebouwde riool 
van huis B897, vanaf de straat gezien (uit het noorden). 
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De steeg op B898 midden tussen de beide 
smalle huisjes van omstreeks 1600, met 
op de voorgrond de koepel van een grote 
bakstenen waterput, gezien vanuit het 
zuiden. Op de achtergrond de Alkmaarse 
Laat.

De Diemerzeedijk met de Ipenslotersluis 
in mei 1703. Het dijkfragment had nog de 
klassieke opbouw waarbij de zodendijk  
- met wierriem - werd beschermd door palen 
die met ankers in de dijk waren verankerd. 
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Amsterdam | Diemerzeedijk en 
Ipenslotersluis 

In 2017 werd gestart met de vervanging van  
de Ipenslotersluis in de Diemerzeedijk. De 
Ipenslotersluis is een uitwaterende sluis in de 
primaire waterkering van de Diemerzeedijk. 
Mogelijkheden tot onderzoek van een derge-
lijk waterstaatkundig historisch ensemble 
zijn schaars. Daarom heeft men dit civiel-
technische project aangegrepen om inter-
disciplinair archeologisch en bouwhistorisch 
onderzoek te doen. Vanaf december 2016 tot 
en met juni 2017 zijn in verschillende fasen  
de constructie van de Ipenslotersluis in kaart 
gebracht en een 20 m breed en maximaal 7 m 

hoog dwarsprofiel in de Diemerzeedijk tot  
2,9 m onder N.A.P. gedocumenteerd. De 
Diemerzeedijk is onderdeel van het 
middeleeuwse dijklint langs de zuidzijde van 
de voormalige Zuiderzee. In deze dijk zorgen 
de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis 
voor de afwatering van het achtergelegen 
Amstelland. De Diemerzeedijk is 
verschillende malen bij stormvloeden 
doorgebroken. In het kader van de 
herstelwerkzaamheden van de dijk na zo’n 
doorbraak werd het dijklichaam aan de 
zeekant verstevigd met een palenrij met 
daarachter een pakket samengeperst wier. 
Deze wierriem diende als stootkussen om de 
kracht van de golven op te vangen. Bij de 

Allerheiligenvloed van 1570 brak niet alleen de 
dijk door, maar ging ook de oorspronkelijke 
Ipenslotersluis verloren. De nieuwe houten 
sluis werd iets verder naar het oosten aan-
gelegd. 
Deze sluis werd in 1601 vervangen door het 
huidige stenen exemplaar dat was opge-
trokken uit oranje baksteen (circa 25 x 12,5  
x 5 cm). Dwars op de kolkmuren waren twee 
1,5 m lange en 1,35 m brede steunberen 
gemetseld, die niet alleen zorgden voor de 
stevigheid van de kolkmuren, maar ook voor 
verankering van de sluis in de dijk. Tussen de 
kolkmuren was over de sluiskolk een gewelf 
gemetseld.  
Dit gewelf bestond uit 30 cm dik metselwerk 

Oostprofiel van de Diemerzeedijk ter 
hoogte van de Ipenslotersluis. 
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dat ter hoogte van de frontmuren was 
afgewerkt met natuursteen, waaronder een 
jaartalsteen ‘ANNO 1601’. Om de buitenzijde 
van het metselwerk van de kolkmuren te 
beschermen tegen de schurende werking van 
het water waren de muren tot aan de onder-
kant van het van het gewelf bekleed met 
blokken zandsteen. Deze blokken van 30 cm 
hoog en diverse breedtes (27-32 cm) en lengtes 
(64-93 cm) waren om en om kop-strek inge-
metseld. De kern van de zeedijk - direct naast 
de sluis - was tussen 2,90 m onder en 0,40 m 
boven N.A.P. opgebouwd uit donkerbruine 
venige kleizoden. Deze kern lijkt in één keer 
opgeworpen te zijn. Conform het klassieke 

zeedijkprofiel was het talud aan de Zuiderzee-
zijde met circa 50° steiler dan het talud aan  
de Nieuwe Diepzijde, dat een flauwe afloop 
van circa 30° had. De zodendijk was aan de 
Zuiderzee-zijde tegen het zeewater beschermd 
door een homogene lichtgrijze kleilaag. In 
deze kleilaag was nog de onderste helft van de 
wierriem ingebed, die oorspronkelijk net zo 
hoog als de zodendijk was. Dit wierpakket 
werd aan de waterkant gezekerd door rechtop-
staande grenenhouten palen en planken die 
in het kleiige voorland voor de voet van de dijk 
waren geslagen. 
Ondanks aanpassingen en versterkingen 
stonden de dijk en de sluis regelmatig onder 

druk door storm en hoge waterstanden. In 
1717 werd de sluis aan de zeezijde voorzien  
van een schuif. Om ervoor te zorgen dat deze 
bij hoogwater te allen tijde vrij kon zakken, 
moesten de aanwezige buitenvloeddeuren 
ongeveer 1 m naar binnen geplaatst worden. 
Deze werkzaamheden worden gememoreerd 
met de oudste van vier gedenkstenen die in  
de sluishoofden zijn ingemetseld. Voor deze 
aanpassing bleken de sluishoofden tot aan  
het gewelf voor een groot deel te zijn gesloopt. 
De oorspronkelijke natuurstenen bekleding 
was daarbij bijna tot op de bodem van de sluis 
verwijderd. De oude blokken natuursteen 
waren vervolgens hergebruikt als vulling in 

De steunberen aan de binnenzijde van de sluiskolk worden vrijgegraven. 
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het nieuwe metselwerk van de sluishoofden, 
dat verder was opgetrokken uit geel-geaderde 
paarsbruine klinkers (21,5 x 10,0 x 4,2 cm).  
Dit nieuwe metselwerk werd bekleed met circa 
90 cm hoge, 100-130 cm lange en 33 cm dikke 
blokken zandsteen.  
Voor de bevestiging van deze nieuwe zand-
stenen bekleding aan het achterliggende 
metselwerk werden lange smeedijzeren muur-
ankers gebruikt, die plaatselijk werden aan-
gegoten met lood. Onderling waren de 
blokken met smeedijzeren krammen aan 
elkaar bevestigd.
Vanaf 1731 werd het houtwerk van de zeedijk-
en en sluizen in Holland ernstig aangetast 

Twee details uit de kaart van Jan 
Wandelaar uit 1754: links de allegorie 
van Neptunus naast de oude paaldijk. 
Rechts de vernieuwde zeedijk met 
versteende glooiing. 

De kern van de sluis uit oranje baksteen is bekleed met blokken 
natuursteen.
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door de tropische paalworm (Teredo navalis) 
en werden zeedijken versterkt met een steen-
glooiing. 
Dit was ook het geval bij de Ipenslotersluis. In 
het profiel was zichtbaar dat het dijktalud aan 
de zeezijde was afgevlakt en het bovenste deel 
van de wierriem was weggehaald voordat de 
stenen bekleding was aangebracht.  
Vervolgens was over de gehele zodendijk een 
kleipakket opgebracht. Een rookpijp in deze 
klei en scherven porselein in de kruin van de 
onderliggende veenzodendijk dateren deze 
werkzaamheden tussen 1725 en 1750. De weg 
op de kruin van deze dijk werd gevormd door 
een verharding van schelpen en baksteenpuin 
op het opgebrachte kleipakket. Door de aanleg 
in 1785 van een keermuur aan de landzijde, de 
19de-eeuwse verstening van de buitenvleugels 
aan de zeezijde en de recente sloop van dit 
muurwerk waren de hogere delen van het 
dijkprofiel verstoord geraakt. Hierdoor kon 
niet worden achterhaald wanneer uiteindelijk 
de huidige dijkhoogte van circa 3,50 m boven 
N.A.P. was bereikt. Uit bouwbestekken in het 
archief van het Hoogheemraadschap blijkt 
dat in de afgelopen vier eeuwen veel repara-
ties en vernieuwingen aan de sluis zijn 
uitgevoerd. De laatste ingrijpende wijziging 
was het aanbrengen van een betonnen dek 
over het gewelf in 1966 in verband met het 
toegenomen autoverkeer over de dijk.

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Doorsnede van de Ipenslotersluis ter hoogte 
van de oostelijke sluiskolkmuur. 
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Amsterdam | Fokke Simonszstraat 
61-63

In juni heeft de afdeling Archeologie, van 
Monumenten en Archeologie, de ontgraving 
van een bouwkuip van een nieuw apparte-
mentencomplex in de Fokke Simonszstraat  
61-63 archeologisch begeleid. Voor de locatie 
gold een archeologische verwachting vanwege 
het 17de-/19de-eeuwse gebruik als woon- en 
werkterrein van leerlooiers. Bij de stadsuitleg 
van 1663 (de Vierde Uitleg) werd gekozen  
voor een duidelijke scheiding tussen wonen 
en werken, waarbij de randen van de stad 
werden gereserveerd voor overlast veroor-
zakende industrie. De leerlooiers kregen een 
gebied toegewezen aan weerszijden van de 
speciaal daartoe aangelegde Nieuwe Looiers-
sloot (gedempt in 1872, tegenwoordig Fokke 
Simonszstraat), waar zij zelf de verkaveling  
en inrichting voor hun rekening namen.  
Het plangebied bleef tot in de vroege 19de 
eeuw in gebruik door een leerlooier, waarna 
het terrein tweemaal werd overbouwd. 
Het onderzoek heeft meer informatie opgele-
verd over de inrichting van de leerlooierij en 
de specifieke technieken die daar werden 
toegepast. Vanaf circa 1 m onder N.A.P. 
resteerden 23 evenwijdig aan elkaar geplaatste 
vierkante (circa 2 x 2 m) kuipen op gemiddeld 
20 cm afstand van elkaar. Ze waren 0,5 m tot 
1,5 m diep ingegraven in de ophoging van 
1660. De natuurlijke bodem van rietveen 
onder de ophoging bevond zich op circa 2,75 m 

Het onderste deel van de wierriem is bij het afvlakken van het 
dijktalud intact gebleven.

De kuipen hadden een onderlinge afstand van 
gemiddeld 20 cm en waren gegroepeerd in rijen. 
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onder N.A.P. De kuipen waren van binnenuit 
bekleed met grenenhouten planken, die in de 
hoeken met pen-gat verbinding waren beves-
tigd aan driekantige staanders. Aan de 
buitenzijde werden de planken ondersteund 
door korte stelpaaltjes. Tussen de kuipen 
lagen op enkele plaatsen resten van houten 

goten, waarlangs vloeistoffen konden worden 
aan- of afgevoerd. Op basis van de aardewerk-
vondsten in het werkniveau én de dendrochro-
nologische datering van het hout valt de 
aanleg van dit stelsel van kuipen in de late 
17de tot de vroege 18de eeuw.
Aan de hand van de archeologische sporen 
konden verschillende fasen van het ambach-
telijke looiproces, van het voorbereiden van  
de huiden tot het eigenlijke looien, worden 
gereconstrueerd. Op het oude maaiveldniveau 
lagen diverse hoornpitten en een deel van een 
paardenschedel, wat aangeeft dat de dieren-
huiden met kop en al werden aangeleverd.  
Dit was normaal gebruik om te laten zien om 
welk type dierenhuid het ging. 
Na aankomst werden de gedroogde huiden 
eerst ontdaan van bloed, vuil en conserve-
ringsstoffen door deze te ‘stromen’ in de 
Nieuwe Looierssloot. Vervolgens werden de 
huiden met verschillende stoffen bewerkt, 
waarvan nog restanten in de kuipen aanwezig 
waren. Vier kuipen waren gevuld met 
gebluste kalk, waaraan een sterke ammoniak-
lucht hing die kan wijzen op bijmenging  
van urine. In dit mengsel werden de huiden 
langdurig geweekt. Om ze te verzwaren 
werden natuurstenen keien gebruikt, waar-
van nog verschillende exemplaren op de 
bodem van de kuipen lagen. Na verloop van 
tijd kwamen het haar, bindweefsel en de 
opperhuid los van de leerhuid en konden deze 
worden afgeschraapt. Eén van de kuipen 
bevatte een vulling van mest, die in combi-
natie met water ‘confijt’ werd genoemd. Dit 
diende als een enzymenbad waarin de huiden 
uitvoerig werden gekneed tot de geabsorbeer-
de kalk volledig uitgedreven was. De weer 

Een kuip gevuld met eikenschors – run, een 
natuurlijke looistof.
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soepel geworden huiden waren daarna klaar 
voor het eigenlijke looiproces. Twee bakken 
waren hiertoe gevuld met boomschors, ‘run’ 
genaamd, dat van nature over bacterierem-
mende en andere looiende eigenschappen 
beschikt. Door de huiden aan toenemende 
concentraties run bloot te stellen ontstond 
uiteindelijk het stevige, flexibele en tegen 
bederf bestendige materiaal dat wij kennen 
als leer.
De archeologische informatie over de inrich-
ting van het werkterrein sluit goed aan bij 

historische omschrijvingen van traditionele 
kuiplooierijen zoals die tot in de vroege 20ste 
eeuw in Nederland voorkwamen. Zo maakten 
deze bedrijven bij de voorbereiding van de 
huiden gebruik van vierkante, met houten 
planken betimmerde kuipen van circa 2 x 2 m, 
die waren georganiseerd in rijen (‘gangen’), 
zoals ook het geval was in de looierij aan de 
Nieuwe Looierssloot (Fokke Simonszstraat). 
Het veldonderzoek laat zien dat het leerlooien 
al in de late 17de eeuw een hoge mate van 
standaardisatie had bereikt, en hoe de 

bedrijfsvoorzieningen voor dit ambacht op 
planmatige wijze werden ingepast in de 
vierde grote stadsuitbreiding van Amsterdam. 

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Het afval van een leerlooier: hoornpitten en 
een paardenschedel.
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Amsterdam | Kerkstraat-
Prinsengrachtziekenhuis 

In juli is in de Kerkstraat, aan de achterzijde 
van het complex van het voormalige Prinsen-
grachtziekenhuis, een archeologische 
begeleiding uitgevoerd. De bewoningsge-
schiedenis van dit terrein gaat terug tot de 
stadsuitbreiding van 1663, de Vierde Uitleg. 
Met dit project werd de grachtengordel en de 
kenmerkende halvemaanvormige plattegrond 
van de stad voltooid. Deze stadsuitbreiding 
vond plaats in een veenweidegebied dat voor-
dat er gebouwd kon worden eerst grootschalig 
moest worden opgehoogd. In de bouwput aan 
de Kerkstraat is de bovenkant van de veen-
bodem tevoorschijn gekomen op 2,75 m onder 
N.A.P. Hierop lagen de ophogingen uit de 
jaren 1660; opeenvolgende lagen van zand  
en klei, vermengd met scherven, bot en 
baksteenpuin tot minimaal 1 m onder N.A.P. 
In het laatste kwart van de 17de eeuw verrees 
de eerste bebouwing. Deze is in de tweede 
helft van de 20ste eeuw grondig gesloopt. Op 
één perceel restte nog 17de-eeuws muurwerk 
van het souterrain met een deel van de vloer 
die bestond uit rode geglazuurde plavuizen 
van 22 x 22 x 3 cm. In de 19de eeuw is deze 
ruimte omgebouwd tot woning en kwam er 
een haard in. Achter de panden lagen twee 
waterkelders en een beerput. Een opvallend, 
in Amsterdam weinig voorkomend 
bouwkundig detail, was dat de beerput in 
verband was gemetseld met de achtergevel 
van twee panden en geen bodem had. In de 
0,6 m dikke beervulling zat afval uit het 
midden van de 18de eeuw. 

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Ophogingen uit de jaren 1660 met daarop de fundering van 
huizen langs de Kerkstraat uit het einde van de 17de eeuw. 
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Beerput achter de bebouwing aan de Kerkstraat. 
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Amsterdam | Mauritskade

In januari werden bij graafwerkzaamheden 
op de bouwplaats van het Metis Montessori 
Lyceum aan de Mauritskade menselijke 
skeletresten gevonden. De vondst hield 
verband met achtergebleven graven van de 
Oosterbegraafplaats. Dit kerkhof - langs de 
noordrand van het huidige Oosterpark - was 
in gebruik van 1864 tot 1894. In totaal zijn 
daar 108.061 personen ter aarde besteld. 
Volgens historische stukken zijn de graven  
na opheffing van het kerkhof in twee fasen 
geruimd, respectievelijk in 1910 bij de bouw 
van het Tropenmuseum en daarna nogmaals 
in 1956 bij de inrichting van het park. Een vak 
van de begraafplaats, dat lag achter het uit 
1904 daterende schoolgebouw, was in 1912 
ingericht als sportveld. In 2017 bleek dit niet 
geruimd, want hier zijn de skeletten gevon-
den. Vanwege de aanwezigheid ervan is in het 
bouwproject een archeologische begeleiding 
door de afdeling Archeologie van Monumen-
ten en Archeologie ingelast. In een zone van 
20 m2 werden 50 begravingen gedocumen-
teerd. De graven bevonden zich in minimaal 
twee lagen tussen 1,10 m en 1,80 m onder 
N.A.P. Ze waren niet in de natuurlijke bodem 
gedolven, maar in een 2,6 m dik zandpakket 
dat bij de aanleg van de begraafplaats was 
opgebracht. De grafkuilen lagen alle in oost-
west richting, maar de positie van het hoofd 
was niet altijd in het westen - zoals tot het 
midden van de 19de eeuw gebruikelijk was bij 
christelijke begravingen - maar soms ook in 
het oosten. Er waren verscheidene gevallen 
waarbij grafkuilen elkaar doorsneden. Dit 
wordt verklaard door de ruimingen die in de 

Een skelet wordt vrijgelegd in de bouwput achter het 
schoolgebouw. 

Twee begravingen in situ. De houten kisten zijn in het 
zandpakket waarin ze zijn begraven slecht geconserveerd. 
Het skelet op de voorgrond toont de resultaten van een 
autopsie; een doorgezaagde schedel. 
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gebruiksperiode van de begraafplaats regel-
matig plaatsvonden om plaats te maken voor 
nieuwe begravingen. Deze nieuwe graven 
kwamen blijkbaar niet altijd op dezelfde 
plaats te liggen. Enkele skeletten vertoonden 
sporen van autopsie, aangezien de schedel 
was doorgezaagd. 

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Amsterdam | Ouderkerkerdijk 170 

In september is een Inventariserend Veld-
onderzoek (IVO) uitgevoerd op het perceel 
Ouderkerkerdijk 170 in de Duivendrechtse 
Polder. Aanleiding voor het onderzoek was  
de voorgenomen verbreding van vier sloten, 
waarvan op basis van hun oriëntatie en onder-
linge afstand werd aangenomen dat zij 
dateerden uit de ontginningsperiode van 
Amstelland. De sloten lagen ruim 100 m uit 
elkaar, wat overeenkomt met de circa 30 
Stichtse Roeden (112,68 m) die de ontginnings-
boeren aanhielden als perceelbreedte bij het 
graven van de afwateringssloten. De ontgin-
ning van het veengebied aan weerszijden van 
de Amstel vond in de 11de/12de eeuw plaats. 
Door haaks op de rivier sloten te graven 
slaagden de boeren erin om tot diep in het 
veengebied een goede ontwatering tot stand  
te brengen en vruchtbaar akkerland te 
creëren. De inklinking van het veen die 
hiermee gepaard ging, dwong de nieuwe 
bewoners om hun huisplaatsen telkens verder 
het veengebied in te verplaatsen, mee met het 
beschikbare akkerland. Zo ontstond onder 

meer Duivendrecht, dat in 1308 voor het  
eerst in schriftelijke bronnen wordt vermeld. 
Vermoedelijk is de huidige plaats een tweede 
of derde fase van een nederzetting die 
oorspronkelijk dichter bij de Amstel, in de 
omgeving van het plangebied, lag. 
Uitgangspunt van het veldonderzoek was dat 
een nederzetting sporen zou hebben nagela-
ten in de bodems van de ontginningssloten 
rondom. Om dit na te gaan zijn de sloten om 
de 10 m bemonsterd, door vier schepsteken 
slib op de kant te brengen en te doorzoeken  
op materiaal. Dit leverde een geringe hoeveel-
heid aardewerk op uit de periode 1200-1950. 
De oudste vondst was een fragment van een 
standring van kogelpotaardewerk uit de 

periode 1200-1300. Aanvullende boringen op 
deze vondstlocatie leverden behalve een 
natuurlijke bodemopbouw van bosveen en 
rivierafzettingen geen verdere (antropogene) 
bodemsporen op. Aangezien het een geïso-
leerde vondst betrof, biedt deze geen concrete 
aanwijzing voor bewoning in de omgeving 
van het plangebied. Wel ondersteunt de 
vondst de bovengenoemde aanname dat de 
sloten uit de ontginningsperiode dateren, 
en niet zijn ontstaan uit recentere 
perceelsplitsingen. 

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski
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Amsterdam | Singel/Stromarkt

In januari en februari werd de vernieuwing 
van de oostelijke kademuur van het Singel 
archeologisch begeleid. In 1482 werd hier 
langs het Singel een stenen stadsmuur 
gebouwd. Deze werd in 1602 gesloopt, maar 
volgens historische gegevens bleef het onder-
ste deel ervan in gebruik als kade. Het archeo-
logische onderzoek concentreerde zich op het 
kadedeel dat vanaf de Haarlemmersluis langs 
de Stromarkt loopt. Volgens historische 
kaartprojecties was hier de kans het grootst 
op de aanwezigheid van de oude stadsmuur, 
aangezien deze verder langs het Singel naar 
het oosten afboog en achter het huidige 
kadetracé kwam te liggen. De onderzoeks-
locatie ligt ter hoogte van het voormalige 
Kattengat, een waterloop die oorspronkelijk 
een verbinding vormde tussen de Nieuwezijds 
Achterburgwal (nu Spuistraat) en het Singel 
en in de 15de eeuw voor de aanleg van de 
stadsmuur was gedempt. 
Er werden drie verschillende muurresten  
en funderingen gevonden die nieuw licht 
wierpen op de bouwfasen van de kade. Het 
eerste noordelijke muurdeel (9,5 m lang) had 
een fundering die mogelijk nog verband hield 

Het onderzoeksgebied aan de Ouderkerkerdijk op een 
projectie van het kadastraal minuutplan van circa 
1832 en de huidige situatie. In rood de vondstlocatie 
van een kogelpotfragment uit de periode 1200-1300. 

Detail uit de kaart van  
Cornelis Anthonisz. uit 1544:  

1 = Singel,  
2 = Oude Haarlemmersluis, 

 3 = stadsmuur     
4 = Stromarkt. 
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met de oude stadsmuur of 16de-eeuwse 
varianten daarvan. De fundering bestond uit 
een eikenhouten rooster met vakken van circa 
60 x 70 cm op 1,60 m – tot 2,00 m onder N.A.P. 
De vakken waren vol geheid met boomstam-
men van berk, populier en wilg met een 
diameter van 15 tot 25 cm. Het roosterhout  
kon dendrochronologisch worden gedateerd 
tussen 1550 en 1562. Deze datering sluit aan op 
die van een ontwerptekening voor de verster-
king van de stadsmuur op deze locatie uit 
1569. Waarschijnlijk was de ondergrond van 
de gedempte waterweg van het Kattengat te 
zwak gebleken voor de zware stadsmuur 
waardoor vernieuwing noodzakelijk was 
geworden. Hierbij werd in ieder geval de 
oorspronkelijke houten fundering vervangen. 
Waarschijnlijk is toen ook het metselwerk 
vernieuwd. De muur was samengesteld uit 
oranje/bruine en paars/bruine bakstenen 
(19,5/20,5 x 10 x 4,5 cm). Dezelfde stenen zijn 
gebruikt bij de verbouwing van de Sint 
Antoniespoort in 1561, zoals bij recent onder-
zoek van de Waag is vastgesteld. In de 19de 
eeuw is hier een klamplaag met moderne 
stenen voorgezet. De 16de-eeuwse muur was 
aan de binnenzijde verstevigd met twee 
steunberen (1,35 m breed en minimaal 1 m 
lang) op circa 3 m afstand van elkaar. Aan de 
buitenzijde van de kade zijn op een bepaald 
moment - net onder de waterlijn - twee lagen 
natuurstenen blokken ingehakt. Het ging om 
blokken Namens hardsteen (41-43 cm hoog, 
35-50 cm breed 80-120 cm lang) die afwisse-
lend kop en strek in het metselwerk waren 
ingeboet. Deze natuursteen werd vanaf de 
17de eeuw in Amsterdam als bouwmateriaal 
ingevoerd en intensief gebruikt. 
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Waarschijnlijk hangt deze verbouwingsfase 
samen met de waterstaatkundige werken die 
burgemeester Hudde rond 1680 in Amsterdam 
liet uitvoeren. Hij hield zich bezig met het 
verbeteren van de waterhuishouding in de 
stad en liet onder meer in 1681 de toenmalige 
Haarlemmersluis uit 1602 vernieuwen. Het 
metselwerk van dit deel van de Singelkade 
had blijkbaar extra bescherming nodig 
vanwege de vele schepen die rond de sluis 
aanmeerden en die vanuit de Brouwergracht 
direct tegenover de kade het Singel opvoeren 
en tegen de kademuur botsten. Toen in de 
19de eeuw de kade langs het Singel werd 
vernieuwd en er een nieuwe baksteenlaag 

boven de waterlijn werd opgemetseld, bleven 
de 17de-eeuwse natuurstenen blokken als 
onderwaterbuffers op hun plek. Ook vandaag 
de dag nog wordt het muurwerk bij de sluis 
tegen manoeuvrerende boten beschermd: 
door eikenhouten schotten die voor de 
kademuur hangen. Bij de vernieuwing van 
de kademuur in 2017 zijn de originele natuur-
stenen blokken op een meer zichtbare plaats 
bij hun oorspronkelijke vondstlocatie in de 
nieuwe wand teruggeplaatst. 
Het tweede muurfragment dat aansloot op  
het eerste kadedeel was 17 m lang en samen-
gesteld uit oranje baksteen (23 x 11 x 4 cm).  
Dit metselwerk was niet gefundeerd op een 

rooster maar op een houten vloer (op circa  
1,00 m onder N.A.P.). De vloer bestond uit  
30-40 cm brede grenenhouten planken die op 
onderheide kespen rustten. Ook dit muurdeel 
was aan de achterzijde versterkt met een reeks 
steunberen. Vermoedelijk was de ondergrond 
van het gedempte Kattengat zodanig aan 
verzakking onderhevig dat ook dit deel van de 
kade extra zwaar moest worden uitgevoerd. 
De steunberen waren wel smaller (1,07 m 
breed) dan die in het eerste deel van de kade, 
maar stonden met een onderlinge afstand van 
2,35 m iets dichter op elkaar. Dendromonsters 
uit de kespen onder de vloer wijzen erop dat 
het tweede kadedeel na 1678 is aangelegd en 
hoogstwaarschijnlijk ook verband houdt met 
kade en sluisvernieuwingen van 1681.
Het derde muurdeel begon vanaf de meest 
zuidelijke steunbeer van het tweede muur-
fragment die strakker dan de andere steun-
beren was afgewerkt en zo een grens naar het 
volgende kadedeel vormde. Deze kade bestond 
uit een standaard uitgevoerde 19de-eeuwse 
kademuur met een eigen bijbehorende funde-
ring die zich voortzette langs de rest van het 
Singelrak.  

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Na het verlagen van het waterpeil in de bouwkuip kwamen de 
natuurstenen blokken tevoorschijn. 
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Bovenaanzicht van de kade  
ter hoogte van de Stromarkt.  

1 = fragment na 1562  
2 = fragment na 1678,  

3 = 19de eeuw. 

Ter hoogte van de Stromarkt zijn 
de blokken boven de waterlijn 

teruggeplaatst in de kade. 
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De blokken van Namens hardsteen werden ingekast in het 
metselwerk van kadedeel 1. 

 De roosterfundering onder kadedeel 1.
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Amsterdam | Uitdammerdijk 

In het kader van een landschappelijke 
herinrichting werd in 2017 de bodem van 
perceel Uitdammerdijk 30, gelegen tussen de 
Uitdammer Die en de Rijperkolk, gesaneerd 
en zijn hier enkele nieuwe perceelsloten 
gegraven. Voor dit plangebied gold een 
archeologische verwachting, omdat hier 
minimaal twee poldermolens hebben 
gestaan. Daarom is de bodemsanering in mei 
archeologisch begeleid door de afdeling 
Archeologie van Monumenten en Archeologie. 
De mogelijke aanwezigheid van poldermolen-
resten houdt verband met het feit dat tussen 
de Uitdammer Die en de Rijperkolk in Water-
land in 1649 vijf poldermolens zijn gebouwd. 
Deze achtkantige bovenkruiers met een 
inwendig scheprad werden ingezet voor de 
waterhuishouding van de polder bij Holysloot. 
Vanaf 1723 werden in de Waterlandse polder-
molens de schepraden gaandeweg vervangen 
door vijzels. Dit ombouwen wordt vervijzelen 
genoemd. Vijzels of vijzelpompen waren 
spiraalvormige schroeven die in het midden 
van de molen ronddraaiden in een kuip (de 
vijzelkom) en zo water omhoog pompten. 
Molens met deze ‘schroef van Archimedes’ 
waren veel efficiënter dan de klassieke molen 
met een scheprad. Ze hadden niet alleen een 
grotere capaciteit, maar konden het water  
van dieper (dan 1.50 m) aanvoeren en ook 
hoger (4 tot 5 m) afvoeren, afhankelijk van  
de lengte van de schroef (3 tot 9 m). Volgens  
de kadastrale kaarten stonden er langs de 
Rijperkolk in 1832 twee molens en in 1858 drie, 
die vanaf toen werden aangeduid als vijzel-
molens. Wanneer deze molens zouden zijn 

vervijzeld wordt uit de historische bronnen 
niet duidelijk. Na de oprichting van een 
stoomgemaal in 1875 bleven de drie molens 
nog tot 1892 in gebruik. Daarna zijn ze 
gesloopt en verdwenen ze uit het landschap. 
Onderzoek op een van de twee vermoede 
molenplaatsen bracht de karakteristieke 
achtkantige fundering van een poldermolen 
met een inpandig scheprad aan het licht.  
De plattegrond van circa 10 x 10 m bestond  
uit acht poeren van circa 1,25 x 1,25 m die  
uit 13 tot 17 palen waren samengesteld.Deze 
palenclusters lagen gemiddeld op 1,50 m 
onder N.A.P. en hart-hart 3,7 m uit elkaar. 
Middenin de achthoek zaten clusters van 
heipalen die onder andere konden worden 

De belangrijkste sporen ter hoogte van 
molenplaats 1.  
1 = poerfundering (8x),  
2 = fundering haardplaats en aandrijfas,  
3 = opleider,  
4 = keermuur met wachtdeur, 
5 = voorwaterloop,  
6 en 7 = mogelijk de fundering van een 
vijzelconstructie. 
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toegeschreven aan de fundering van de aan-
drijfas van het scheprad en aan die van de 
haardplaats in de woonruimte van de mole-
naar. De oostelijke helft van de plattegrond 
werd in beslag genomen door verschillende 
ingegraven houtconstructies en een 6,5 m 
lange bakstenen keermuur die hoorden bij  
het afvoersysteem van het opgepompte water. 
Bij een werkende molen werd het teveel aan 
water in de polder met het scheprad vanuit de 
opleider (de bak waar het scheprad in draaide) 
door een opening in de keermuur richting de 
voorwaterloop gestuwd, van waaruit werd 
geloosd op de boezem. In deze opening zat een 
wachtdeur die ervoor moest zorgen dat het 
uitgeslagen water bij een stilstaande molen 

niet weer terug de polder in liep. De wacht-
deur bleek hier te zijn dichtgezet met een 
massief blok metselwerk. Van de verschillen-
de houten onderdelen waren alleen nog 
fragmenten van eikenhouten liggers en 
dwarsliggers over. De binnenmaat van de 
opleider, die overeenkwam met de maximale 
breedte van het waterrad, bedroeg 54 cm. 
Daarmee had deze molen het grootste formaat 
scheprad dat in poldermolens in gebruik was. 
Jaarringonderzoek dateert de houtconstruc-
ties van de voorwaterloop en de opleider  
ná 1716. Van poldermolens is bekend dat de 
houten onderdelen vanwege slijtage met 
regelmaat moesten worden vervangen. De 
opleider was volgestort met een omvangrijk 

<< Jalonnen tussen de poerfunderingen 
geven de contour van de molen weer. 
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Elke poer was gefundeerd op een cluster 
van 13 tot 18 palen.
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afvalpakket. Hieruit blijkt dat het scheprad in 
het laatste kwart van de 18de eeuw buiten 
werking was gesteld. De archeologische 
resten wijzen erop dat de vervijzeling van deze 
molen, die tot in de 19de eeuw als vijzelmolen 
in gebruik bleef, vóór 1800 moet hebben 

plaatsgevonden. Toen is waarschijnlijk ook de 
wachtdeur dichtgezet. De vervijzeling kan 
ook de aanwezigheid van enkele palenclusters 
op de centrale as van de plattegrond 
verklaren, aangezien ze niet hoorden bij de 
fundering van een poldermolen met scheprad, 

maar mogelijk onderdeel waren van de latere 
vijzelconstructie. Ter hoogte van de tweede 
mogelijke molenplaats werd een proefsleuf 
aangelegd waarin sporen van drie poeren en 
de drempel in de zuidoostelijke hoek van de 
molenfundering konden worden gedocumen-

Fundering van de opleider gezien in de 
richting van de keermuur met dichtgezette 
wachtdeur. 

Fundering van de voorwaterloop met op de 
achtergrond de keermuur en de dichtgezette 

wachtdeur. 
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teerd. Ook aan deze molen waren aan het  
eind van de 18de eeuw vervijzelingswerkzaam-
heden uitgevoerd. De documentatie van de 
funderingsresten wees uit dat beide molens 
volgens hetzelfde ontwerp waren gebouwd. 
Op basis van de informatie van de proef-
sleuven konden de omvang en locatie van de 
tweede molenplaats exact worden bepaald. 
Hiermee verviel de noodzaak voor een aan-
sluitende opgraving en kon de nieuw te 
graven sloot zodanig worden verlegd dat de 
tweede molenplaats in situ bewaard kon 
blijven. Beide molenplaatsen zullen in het 
nieuwe inrichtingsplan als lichte verho-
gingen in het landschap worden gemarkeerd.

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Amsterdam | Utrechtsestraat  
121-125 

In de periode januari-april is de ontgraving  
in de panden Utrechtsestraat 121-125 archeo-
logisch begeleid. De Utrechtsestraat is 
aangelegd bij de stadsuitbreiding van 1663 die 
vanaf de Leidsegracht tot voorbij de Amstel 
doorliep. De ontwikkeling van het nieuwe 
stedelijke gebied begon met het bouwrijp 
maken door middel van ophogingen. Op basis 
van de bodemopbouw in de bouwput kan het 
oude maaiveld waarop de Utrechtsestraat in 
de 17de eeuw werd gerooid, worden gerecon-
strueerd. Dit bestond uit een oppervlak van 
klei met puin op 2,5 m onder N.A.P. Voor de 

bodemophoging tot minimaal 0,5 m boven 
N.A.P. waren verschillende lagen klei en zand 
gebruikt. Op de plek van Utrechtsestraat 121 
verrees in het derde kwart van de 17de eeuw  
de eerste bebouwing. Deze had een voor die 
periode gangbare indeling van voorhuis, 
binnenplaats en achterhuis. Op de binnen-
plaats lag een waterkelder van 2,10 x 1,3 m en 
een vierkante waterput van 0,5 x 0,5 m. In het 
achterhuis lag een beerput met een doorsnede 
van 2,4 m en een diepte van minimaal 3,10 m. 
De put, waarvan de bovenzijde zich op 0,58 m 
boven N.A.P. bevond, was opgebouwd uit een 
eensteensmuur van taps toelopende baksteen 
en had een houten bodem. De beerput bevatte 
slechts weinig huishoudelijk afval en was 

Ophogingen uit de jaren 1660 onder het 
pand Utrechtsestraat 121. 
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uitgaande van de schaarse vondsten in 
gebruik vanaf het derde kwart van de 17de 
eeuw tot in de 19de eeuw.

Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie, 
Jerzy Gawronski

Bergen – Egmond-Binnen | 
Heereweg

Langs de Heereweg net voorbij Egmond-
Binnen tussen landgoed Waterrijk en klooster 
Lioba, heeft in opdracht van de PWN een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats-
gevonden in een bijna vier hectare groot 
perceel waar grotendeels al nieuwe natuur is 
aangelegd. Er moest worden vastgesteld of er 
dicht aan het oppervlak bedreigde zones met 
archeologische sporen lagen. In het gebied  
is de oorspronkelijke (en stikstofrijke) boven-
grond (bouwvoor) voor een groot deel verwij-
derd. Deze grond is vervolgens gebruikt voor 
het vormen van een nieuw duin aan de 
westzijde van het gebied. Door deze graaf-

werkzaamheden was er al veel gevonden, 
uiteenlopend van een 10de-eeuwse schijf-
fibula, tot penningen van de Hollandse graaf, 
gespen en een tapkraan uit de Nieuwe Tijd. 
Achterin het terrein lag in het westelijk deel 
al een houten tonputje bloot. Het was 
voorafgaand aan het onderzoek dan ook 
duidelijk dat er archeologische sporen gelegen 
moeten hebben, maar de vraag was vooral 
wat hiervan nog over was na het afplaggen, 
en of eventuele sporen dreigden te verdwijnen 
doordat de beschermende bouwvoor 
verdwenen was. Een oude, intacte bouwvoor 
werd alleen nog in het meest westelijke deel 
aangetroffen; hier werden dan ook veel 
archeologische resten gevonden. Over het 
gehele terrein werden 375 sporen vastgelegd, Beerput achter in het pand Utrechtsestraat 121. 
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Objecten die zijn gevonden voorafgaand aan het onderzoek.
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waaronder veel paalkuilen, greppels, kuilen 
en vijf tonputten. Van de tonputten zijn er 
inmiddels twee dendrochronologisch 
gedateerd. De duigen zijn gemaakt van 
naaldhout dat groeide in de omgeving van 
Hannover. De tonnen dateren respectievelijk 
van na 1333 en 1347. Vermoedelijk zijn de 
andere tonputten ook 14de-eeuws. De dicht-
heid aan sporen in de westhoek toont nog 
eens aan hoe intensief dit duingebied door  
de mens is gebruikt. Dat het duingebied in  
de Prehistorie, Romeinse Tijd en Vroege 
Middeleeuwen intensief bewoond is geweest, 
weten we van de spaarzame onderzoeken  
die in het hart van het duingebied hebben 
plaatsgevonden. Op iedere plek - hoe klein ook 
- waar archeologen onder het jonge duinzand 
konden kijken (dit is het duinzand dat het 
oude duinlandschap bedekte sinds de 10de-
12de eeuw), vonden zij sporen van akkers of 
nederzettingen. Dit was ook al het geval bij  
de vele ‘kijkgaten’ in de duinen bij Castricum, 
toen op tal van locaties oude infrastructuur 
van de PWN uit de duinen werd verwijderd. 
Maar het was ook zeker het geval bij het 
onderzoek van Groot Olmen in het Nationaal 
park Zuid-Kennemerland, waar op het afge-
plagde terrein van 11 hectare tientallen vind-
plaatsen uit de Vroege Middeleeuwen (450-
900 na Chr.) tevoorschijn kwamen (De Koning 
2015). Als bij Waterrijk nu ook weer iets 
duidelijk is geworden, dan is het dat onder het 
duingebied een bijzonder rijk archeologisch 
bodemarchief ligt. Op een dieper niveau kon 
door boringen vastgesteld worden dat er ook 
oudere akkers (of cultuurlagen) aanwezig zijn 
op Waterrijk, maar dat deze door de hoge 
grondwaterstand voldoende beschermd 
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Lange structuren tekenen zich af in het vlak.
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worden. De hogerliggende sporen en lagen 
kunnen beschouwd worden als de vroegste op 
jong duinzand. 
Zoals gebruikelijk, kwamen de meest interes-
sante sporen tevoorschijn toen we dachten  
dat we bijna klaar waren. Uiteindelijk werd er 
een groot archeologisch vlak aangelegd met 
als doel een aangesneden structuur bestaande 
uit twee rijen paalkuilen compleet vrij te 
leggen. Aan deze structuur van 3,5 m breed 
kwam echter geen einde. Aan de zuidzijde 
liep deze het plangebied uit, onder het hek 
door, richting Waterrijk, aan de noordzijde 
verdween deze onder het nieuw gecreëerde 
duin. Uiteindelijk begon het ook bij de archeo-
logen te dagen dat het hier geen gewone 
plattegrond van bijvoorbeeld een schuur of 
boerderij betrof, maar iets heel anders en 
bijzonders. En ondertussen lagen er twee 
lange structuren vrij en tal van andere 
sporen. Om vast te stellen hoe groot de lange 
structuur was, werd aan de noordzijde precies 
in het verlengde daarvan een smalle werkput 
aangelegd. En inderdaad ook hier lagen in het 
verlengde van de lange structuur in de zuid-
westhoek vergelijkbare rijen met paalkuilen. 
Dat zou betekenen dat de structuur minimaal 
150 m lang was. Daarop werd besloten de 
tussenliggende sporen die goed beschermd 
lagen onder het duin en de oude bouwvoor te 
laten liggen en niet de gehele structuur op te 
graven. Drone-opnames vanuit de lucht lieten 
nog iets opmerkelijks zien, namelijk dat het 
zand binnen de paalkuilen van de lange 
structuur veel schoner was dan in de zone 
erbuiten, althans zonder roestvlekken. Dit 
geeft aan dat het geheel overkapt is geweest. 

Er wordt momenteel druk nagedacht over de 
functie van beide lange structuren. Een ding 
is in ieder geval duidelijk; hoewel de meeste 
vondsten en sporen zijn te dateren in de Late 
Middeleeuwen zijn beide lange structuren 
jonger en vermoedelijk te dateren in de 16de-
17de eeuw. Dit verklaart ook de grote hoeveel-
heid 16de- en 17de-eeuwse vondsten die 
verspreid over het terrein zijn gevonden.  
De meest aannemelijke verklaring voor de 
langste structuur op dit moment is dat het 
een touwbaan is geweest. 
Historische voorbeelden zijn natuurlijk 
bekend, maar er is zelden een touwbaan 
opgegraven buiten een stedelijke context. 
Vooralsnog is er niets gevonden op oude 
kaarten of te achterhalen via veldnamen. Van 
Egmond-Binnen is bekend dat het in de 17de 
eeuw aanzienlijk kleiner was dan Egmond 
aan Zee, dat toen een groot en welvarend 
vissersdorp was.  
Voor de visserij waren netten nodig en dus 
veel touw. Aangezien de abdij van Egmond na 
de 80-jarige oorlog een ruïne was geworden,  
was er ook een belangrijke werkgever verdwe-
nen. In een nabijgelegen opgraving zijn 
zogenaamde rootkuilen gevonden, met daarin 
vooral resten vlas en hennep. Het lijkt erop 
dat de inwoners van Egmond-Binnen zich 
hadden toegelegd op industriële activiteiten 
als textielnijverheid en de productie van touw. 
De minstens 150 m lange touwbaan wijst op 
een tamelijk professionele productiewijze.  
In dit soort touwbanen werd een wagentje 
getrokken dat het touw op spanning hield, 
zodat verschillende dunnere touwen getwijnd 
of in elkaar gevlochten konden worden om  

Tussen de palen van de structuur is het zand schoner dan in de 
zone erbuiten. Dit geeft aan dat de structuur overkapt geweest 
moet zijn. 
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een stevig dik touw te maken. Voor een 
dergelijke industrieel complex was schoon
duinwater een vereiste.
 
Hollandia Archeologen, Jan de Koning
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Beverwijk | Breestraat
 
Tussen augustus en november 2017 is de 
Breestraat in Beverwijk opnieuw ingericht. 
Behalve de veranderingen boven het maaiveld 
is onder de grond een nieuw (diep)riool en 
verbeterde drainage voor de bomen aange-
bracht. Deze grondwerkzaamheden zijn door 
Hollandia Archeologen begeleid. De Bree-
straat is een noordoost-zuidwest gelegen 
straat dwars door de laatmiddeleeuwse 
uitbreiding van Beverwijk. De vroegmiddel-
eeuwse kern ligt meer richting het noord-
westen. Eerder archeologisch onderzoek op  
de hoek van de Breestraat en de Peperstraat 
leverde sporen op uit de Vroege IJzertijd 
(cultuurlaag), de Late Middeleeuwen (kuilen 

Ter hoogte van het Stationsplein, geheel ten 
zuidwesten van de Breestraat, is de fundering 
van een overkluizing van een waterloop 
gevonden. Hiervoor zijn laatmiddeleeuwse 
bakstenen hergebruikt. Een dendrochrono-
logische datering van een houten funderings-
paal leverde een kapjaar op in 1577. Meer 
archeologische resten uit de Nieuwe Tijd zijn 
gevonden in de Jacob van Deventerstraat en 
voor de 18de-eeuwse pastorie ter hoogte van de 
Breestraat 101. In de Jacob van Deventerstraat 
zijn een keldervloer en muurwerk van een 
gesloopt woonhuis gevonden. De resten 
dateren uit de 16de-18de eeuw. Voor de pasto-
rie zijn twee bakstenen goten opgetekend,  
die op een vierkante put zijn aangesloten. 
De archeologische resten uit de Late Middel-
eeuwen bestaan uit loop- en ophogingslagen. 
De lagen bevatten veel materiaal (aardewerk 
en dierlijk bot), dat op de plek van een markt 
verwacht kan worden. Over het gehele onder-
zoeksgebied zijn verschillende sloten en 
greppels opgetekend, die noordwest-zuidoost 
zijn georiënteerd. Deze sloten geven inzicht  
in de laatmiddeleeuwse verkaveling. In het 
noordoostelijke deel van de Breestraat zijn  
de laatmiddeleeuwse cultuurlagen minder 
prominent aanwezig. In plaats daarvan 
vertoonden de grondlagen tekenen van 
verspoeling. Mogelijk stond dit deel van 
Beverwijk, al dan niet gepland, incidenteel 
onder water. Op een dieper niveau zijn twee 
akkerniveaus waargenomen, die eventueel uit 
de (Vroege) IJzertijd kunnen dateren. Een 
jongere periode wordt niet uitgesloten. 

Hollandia Archeologen, Koert Salomons

en greppels) en de Nieuwe Tijd (woonhuis). 
Het woonhuis werd in de 17de eeuw mogelijk 
bewoond door Jan Brugman, die op het 
schuttersstuk de Nachtwacht van Rembrandt 
staat afgebeeld. 
De rooilijn van de huizen langs de Breestraat 
lag in het verleden minder ver dan tegen-
woordig het geval is. De graafwerkzaamheden 
voor het riool vonden voornamelijk plaats in 
het midden van de Breestraat, waardoor de 
kans op het vinden van bebouwingsresten 
gering geacht werd. De aansluiting op het 
diepriool vanuit de zijstraten bood echter 
meer kans, daar werden resten verwacht van 
kavelsloten, laatmiddeleeuwse infrastructuur 
en van de wekelijkse markt en de ambachten 
die hier sinds de 13de eeuw uitgevoerd 
werden. 

Een keldervloer in de Jacob van Deventerstraat. Fo
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Castricum – Bakkum | Doornduijn

In opdracht van de Provincie Noord-Holland 
zijn op een stuk landbouwgrond in Bakkum-
Noord (gemeente Castricum), vlakbij Egmond-
Binnen, enkele proefsleuven aangelegd. In 
het verleden zijn op dit perceel bij de aanleg 
van een drainage veel middeleeuwse munten 
tevoorschijn gekomen, waaronder elf sceatta's 
uit de eerste helft van de 8ste eeuw, een Karo-
lingische denarius van Lotharius (840-855), 
een laat-Karolingische denarius van Lodewijk 
het Kind (899-911) en een 11de-eeuwse 
penning van Edward de Belijder (1042-1066). 
Daarnaast zijn er ook Romeinse munten en 
veel Hollandse penningen gevonden. Het 
meest uitzonderlijk waren echter de Angel-
saksische styca's uit de eerste helft van de  
9de eeuw, waarvan er twee waarschijnlijk  
uit Northumbrië komen.  
Deze munten, afkomstig van de collectie 
Herman Zomerdijk, zijn nu in het bezit van 
Huis van Hilde in Castricum. De aard van 
deze vondsten, hun herkomst, datering en de 
specifieke vragen over de context leidden tot 
dit onderzoek. Het onderzoek is gemotiveerd 
vanuit het collectiebeheer van Huis van Hilde. 
Het terrein wordt niet bedreigd door nieuw-
bouw en blijft gewoon akkerland. Een belang-
rijke vraag bij dit onderzoek was in hoeverre 
vondsten en sporen worden bedreigd en of op 
een of andere wijze kon worden bevestigd dat 
bovengenoemde munten inderdaad van deze 
plek afkomstig zijn. Om een direct verband 
met de eerdere vondsten te kunnen leggen is 
er een sleuf gelegd over de destijds aangelegde 
drainagesleuf. Hierbij is specifiek gelet op 
zorgvuldige metaaldetectie. 

Hier werden in de eerste werkput twee 
zilveren denarii gevonden: een van Lodewijk 
de Vrome (814-840) en een van zijn zoon 
Lotharius (840-855). 
Beide munten zijn van het Christiana Religio-
type; het meest voorkomende munttype in de 
Karolingische periode. Op de voorzijde echter 
staat de naam van de keizer verhaspeld. Het 
gaat hier dus om niet-officiële denarii uit een 
onbekende muntplaats. Een vergelijkbare 
munt zat al in de collectie van Huis van Hilde. 
De munt met het opschrift IOTAHVSIPEPAT, 
een verbastering van Lotharius Imperator 
(keizer Lotharius), worden door de numismaat 
Simon Coupland gekoppeld aan een Deense 
leenheer van Lotharius (Coupland 2017). 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Rorik, die 
zijn machtsbasis in Noord-Holland, mogelijk 
op Wieringen had (Besteman 2006). Het 
verhaspelen van de naam van zijn heer kwam 
door de ongeletterdheid van de stempelsnijder 
en was mogelijk ook een sneer naar Lotharius 
(Coupland 2017). De munten hebben het goede 
gewicht, (zelfs iets meer dan de verplichte  
1,7 gram) en zijn dus geen vervalsingen. Het 
verspreidingsgebied is het belangrijkste 
argument om deze munten aan Rorik te 
koppelen, want ze zijn voornamelijk in 
Nederland gevonden (o.a. Westerklief II, 
Schagen, Dorestad, Aalst (NB), Groningen, 
Amerongen (U), De Meern (U), Dreumel (G) en 
slechts twee in Engeland (Coupland 2001 en 
2017). Van de achterkant van deze 
IOTAHVSIPEPAT-munt (met de tempel) is een 
parallel bekend uit Dorestad geslagen met 
hetzelfde stempel. 
Op de tweede munt is de naam van Lodewijk 
geschreven, maar lijken de K en S omgedraaid 

Fundering van een overkluizing bij het Stationsplein. De 
houten fundering leverde 1577 als kapjaar op. 
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en de U achteraan te staan. Er staat dus zoiets 
als HMOP [IMP] IIIVDOVI KS V [LUDOVIKUS] 
met een gespiegelde K en S. Ook hier wijst de 
verhaspeling vermoedelijk op een niet-
officiële muntplaats met een niet zo goede 
stempelsnijder. Vooralsnog konden hiervoor 
geen duidelijke parallellen gevonden worden, 
maar ze passen wel min of meer bij de andere 
niet-officiële munten. 
Het is nog te vroeg om veel over het hele 
muntspectrum te zeggen, maar de sceatta’s, 
styca’s en denarii laten een chronologisch gat 
zien tussen het einde van de 8ste eeuw en 
circa 830, de regeerperiode van Karel de Grote 
en het begin van de regeerperiode van zijn 
zoon Lodewijk de Vrome. De styca’s en denarii 
zijn van rond het midden van de 9de eeuw, de 
tijd waarin Rorik beleend was met een groot 
deel van het kustgebied. Weliswaar zijn er in 
de streek rondom Egmond legendes en 
verwijzingen naar Rorik (zo zou de naam 
Runx van de Runxput bij Heiloo verwijzen 
naar Rorik), maar tot nu toe waren er erg 
weinig archeologische aanwijzingen die ook 
maar in de buurt kwamen van de korte 
periode van Vikingheerschappij. De vondsten 

Twee Karolingische denarii die zijn gevonden tijdens het 
onderzoek te Doornduijn. Beide komen uit een onbekende 
muntplaats. Deze zilveren munten lijken op denarii van de 
Frankische keizers Lodewijk de Vrome (816-840) en Lotharius 
I (840-855), resp. zoon en kleinzoon van Karel de Grote, maar 
het zijn imitaties.
Dat is te zien aan hun onbeholpen letters. Waarschijnlijk 
zijn de munten geslagen door de Deense leenmannen van de 
Frankische keizers in het Nederlandse kustgebied. Ze waren in 
omloop in de tijd dat Deense Vikingen namens Lotharius het 
bewind voerden.

Kruis met  
omschrift
IIIVDOVI 
V HMOP
verbastering van
LUDOVICUS  
IMPERATOR 

Denarius zilver,  
Frankisch
uit 816-840
Tempel met  
omschrift
HSTIANAI  
RELIGIO

Omschrift 
IOTAHVSIPEPA 
(T) verbastering  
van LOTHARIUS  
IMPERATOR

Zilveren Denarius,  
Frankisch
uit 840-855
Tempel met  
omschrift
HSTIANA 
RELIGIOFo
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Kapfibula uit de late 
1ste eeuw gevonden in de 
tweede proefsleuf.
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en opgravingen op Doornduijn zijn de eerste 
concrete vondsten die zowel verbonden kun-
nen worden met de Vikingen (niet-officiële 
muntslag) als precies te dateren rond het 
midden van de 9de eeuw. 
Over de context van de vondsten kunnen we 
kort zijn: in de proefsleuf lagen onder een 
diepliggende oude cultuurlaag, waar de 
meeste munten waarschijnlijk uit afkomstig 
zijn, honderden nederzettingssporen, zoals 
paalkuilen, greppels, sloten en waarschijnlijk 
een waterput. Uit de grijze cultuurlaag kwa-
men ook andere metaalvondsten uit dezelfde 
periode, zoals een pijlpunt, een pincet (of 
baardtang) versierd met puntcirkels en de 
baard van een typisch 9de-eeuwse sleutel,  
die vaak in Scandinavië wordt gevonden. Het 
aardewerk dat uit deze sleuf verzameld werd, 
komt eveneens uit de Karolingische periode. 
Het zijn fragmenten van Badorfpotten, een 
reliëfbandamfoor, bolpotten en een kogelpot. 
In een tweede sleuf werden nog wel Karo-
lingische scherven gevonden, maar de sporen 
daaruit bleken allemaal te dateren in de 
Romeinse Tijd, vermoedelijk vooral in de 2de 
en 3de eeuw. Hierbij werd een nagenoeg 
complete kapfibula gevonden. De munten 
komen dus uit een nederzettingscontext, 
maar er blijven veel vragen over de ‘kraam-
kamer’ van het Hollandse gravenhuis  - nadat 
de opvolger van Rorik in de 9de eeuw werd 
vermoord, ontstond immers het graafschap 
Holland -, die nog niet zijn beantwoord.

Hollandia Archeologen, Jan de Koning
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Uit de eerste proefsleuf op het 
terrein Doorduijn komen diverse 
nederzettingssporen tevoorschijn. 
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Drechterland – Oosterleek | 
Oosterleek 39

Aan het dorpslint van Oosterleek staat een 
bijzonder houten huis, bekend als het ‘huisje 
van Balk’, ondanks de status als rijksmonu-
ment al tientallen jaren te verkrotten. Het 
zeer bouwvallige huis is aangekocht door 
Vereniging Hendrick de Keyser en is afgelopen 
jaren gerestaureerd. In maart 2018 vond de 
officiële opening plaats en nu kan het worden 
gehuurd als ‘Monument en Bed’. Het is een 
van de laatste langhuisboerderijen in West-
Friesland en heeft nog helemaal het originele 
interieur.
Tussen 12 december 2016 en 11 januari 2017  
is het inpandig ontgraven van het pand 
archeologisch begeleid. De archeologische 
vondsten wijzen er sterk op dat in de 16de 
eeuw al een huis op dit perceel stond. Uit de 
diepste ophogingslagen die gevonden zijn 

Een baardtang versierd met puntcirkels, die in dezelfde laag als de munten gevonden is.
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Met de moord op Godfried de 
Noorman in 885 kwam een einde 
aan de Deense heerschappij over 
West-Nederland. Vanaf dat 
moment zouden graaf Gerulf 
en zijn directe afstammelingen  
meer dan vier eeuwen over 
Holland regeren. Pieter Tanjé, 
naar Louis Fabritius Dubourg, 
1747 - 1759, 
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komen namelijk scherven uit de 16de eeuw. 
Opmerkelijk zijn de vondst van een schrijfstift 
en een rad van een ruiterspoor; geen gewone 
vondsten in een dorp. Waarschijnlijk is in  
de 17de eeuw een nieuw huis gebouwd. In dit 
pand bevond zich een voorraadkelder, die in 
de huidige situatie grotendeels uitpandig  
ligt en dus nooit bij het bestaande huis kan 
hebben gehoord. Waarschijnlijk hoorde ook 
een schoorsteenfundatie met bijbehorende 
aspot bij dit huis. Hierbij zijn fragmenten  
van 17de-eeuwse wandtegels gevonden, waar-
onder een fragment van een kaarsnis. Het 
huis had dus een betegelde schouw met 
kaarsnissen, zoals gebruikelijk was in de 17de 
eeuw. Funderingen van de wanden van het 
huis zijn niet gevonden. Het is goed mogelijk 
dat de houten wanden heel licht gefundeerd 
waren en dat alle bakstenen bij de sloop uit  
de grond zijn verwijderd om opnieuw te 
gebruiken. Het huis kan worden gedateerd 
rond 1650. Wanneer de afbraak plaatsvond, 
kan niet worden gezegd.
Het langhuis, zoals dat er nu staat, bestond  
in de huidige vorm al in 1826, want de omtrek 
is op de oudste kadastrale kaart uit dat jaar 
hetzelfde als nu. Op basis van de archeo-
logische vondsten kan het bouwjaar niet 
precies worden bepaald. De wandtegels die 
gevonden zijn dateren na circa 1780, wat 
mogelijk aangeeft dat het in de late 18de eeuw 
is gebouwd. Waarschijnlijk is bij de bouw  
voor een deel gebruikgemaakt van oud bouw-
materiaal, waaronder bakstenen en mogelijk 
ook de eiken gebinten. 
De indeling is in de 19de eeuw op een aantal 
punten gewijzigd. De archeologische begelei-
ding toont aan dat aanvankelijk alleen in de 
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De langhuisboerderij in zeer vervallen 
staat in 2016.
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Haardput voor de schouw in de 
middelste kamer. 
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middelste kamer een schoorsteen met haard-
put stond. Deze kamer werd dus mogelijk  
ook als keuken gebruikt. Op de haardput lag 
vermoedelijk een ijzeren plaat. De schouw 
was betegeld met diverse soorten tegels die 
hoofdzakelijk mangaankleurig waren. In de 
19de eeuw kreeg de schoorsteen in de middel-
ste kamer een nieuwe schouw met tableau’s 
van een bloemenvaas, vogelkooitjes en een 
boer en boerin. Een aantal oude tegels is 
hergebruikt en de overige tegels zijn als afval 
in de oude haardput gegooid.  
De haardput werd niet meer gebruikt en er is 
een nieuwe stookvloer aangelegd. Hier werd 
niet meer gekookt, maar alleen verwarmd. 
In de derde kamer (nu de keuken) is een 
nieuwe schouw gemetseld met tableau’s van 
bloemenvazen en vogelkooitjes. Hier is een 
nieuwe haardput gemaakt. In de achterste 
kamer is een grote kaaskelder gebouwd met 
een regenwaterbak. De wand tussen de derde 
kamer en de achterste kamer is iets ver-
plaatst, zodat de keuken groter werd. Verder 
is de stal, waar aanvankelijk plaats was voor 
een paar koeien, niet meer gebruikt.
Bij de begeleiding zijn veel metalen voor-
werpen gevonden die van de bewoners van het 
huis geweest zijn, zoals munten, gespen, 
knopen, vingerhoeden en ook enkele 
sieraden. 

Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

Zilveren Zeeuwse knoop, 19de eeuw. 
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Edam-Volendam – Edam | 
Lingerzijde 6

Op 1 en 2 februari 2017 heeft Hollandia 
Archeologen naar aanleiding van de aanleg 
van een kelder onder een nieuw te bouwen 
huis een archeologische waarneming 
uitgevoerd aan de Lingerzijde 6, tegenover de 
Speeltoren, De omvang van de kelder ligt 
onder de minimale eis voor archeologisch 
onderzoek. Desondanks wilde de gemeente 
Edam-Volendam dat een archeoloog bij de 
ontgronding aanwezig zou zijn. 
Tijdens de archeologische waarneming werd 
direct onder het maaiveld een 2,75 m dik 
opgebracht pakket veenplaggen gevonden 
waarin drie bewoningsperioden zijn te 
onderscheiden. De oudste resten van bewo-
ning dateren uit de periode 1350-1450 en 
bestaan uit mestkuilen met daarin afgedank-
te huisraad, houten planken en palen en  
een cluster gebroken bakstenen van groot 
formaat. De bakstenen hebben waarschijnlijk 
gediend als fundering van een licht huis met 
houten skelet en mogelijk met leem 
besmeerde vlechtwerkwanden.  
Dit bewoningsniveau lag op ongeveer 1,0 m 
onder N.A.P. 
Daarboven, op circa 0,25 m boven N.A.P, lagen 
resten van een woonhuis uit de periode 1450-
1750 en 1750-1850. De archeologische resten 
uit de periode 1450-1750 bestonden uit een 
centraal gelegen haardplaats met daarnaast 
een aspot. Ook behoorde een anderhalfsteens 
muurwerk tot dit oorspronkelijk met riet 
gedekte dak dat mogelijk ook nog op een 17de-
eeuwse kaart staat aangegeven. In de haard 
zelf lagen enkele scherven uit de periode  

Tapkraantje versierd met een haan, 18de 
eeuw. 
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1750-1850, die eerder een nieuwbouwfase doen 
vermoeden. De kadastrale kaart uit het begin 
van de 19de eeuw en een 19de-eeuws olieverf-
schilderij bevestigen de aanwezigheid van een 
nieuw huis. Van dit huis werd een weggebro-
ken fundering van de achtergevel gevonden. 
Behalve de archeologische sporen en structu-
ren werden tijdens het verdiepen aardewerk 
uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd,  
een ijzeren mes, metaalslak en een enkel 
fragment dierlijk bot gevonden. 
 
Hollandia Archeologen, Koert Salomons

Een fragment 
Chinees porselein uit 
Jingdezhen (links) uit 
de periode 1580-1630. 
Na de burgeroorlog 
en de transitie van de 
Ming- naar de Qing-
dynastie springen de 
pottenbakkers uit Delft 
in dit gat in de markt 
(rechts). Zij produceren 
faience met typische 
‘Kraak’ decors.

Voor de kelder wordt een 
2,75 m dik ophogingspakket 

weggegraven waarin 
bewoningssporen uit de Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
bewaard zijn gebleven.  

Fo
to

©
H

ol
la

nd
ia

 A
rc

he
ol

og
en

Fo
to

©
H

ol
la

nd
ia

 A
rc

he
ol

og
en



| 43Archeologische kroniek 2017 | Provincie Noord-Holland

Edam-Volendam – Edam |  
Noorder- en Zuidervesting

Op woensdag 29 maart en dinsdag 22 augus-
tus 2017 heeft Hollandia Archeologen een 
kleinschalig proefsleuvenonderzoek uitge-
voerd ter hoogte van de Noordervesting en  
de Zuidervesting te Edam, gemeente Edam-
Volendam. Rond het midden van de 16de eeuw 
zijn de stadsmuren van Edam voltooid, waar-
na in het laatste kwart van de 16de eeuw nog 
reparaties zijn uitgevoerd en een verhoging 
van de fortificaties is aangebracht.

Zuidervesting (1) 
De aanleiding voor het onderzoek was per 
locatie verschillend. Ter hoogte van de 
Zuidervesting heeft men een gat van 2 x 5 m 
gegraven tot op de stadsmuur. De onderkant 
van deze ontgraving ligt op het diepste punt 
op 2 m onder het huidige maaiveld. De reden 
voor het graven van dit gat was dat er gezocht 
werd naar een locatie om de nieuw-aangeleg-
de parkeerplaatsen te ontwateren.
Het muurwerk dat bij de Zuidervesting is 
gevonden, bestaat uit oranjerode bakstenen. 
Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband, 
hierbij worden lagen met strekkende stenen 
afgewisseld door lagen met uitsluitend 
koppen. De strekkende lagen verspringen 
onderling een halve steen. 
De muur is in twee fasen gebouwd. Het 
onderscheid is gebaseerd op basis van de 

baksteenformaten en de mortel tussen de 
stenen. De eerste fase, het onderste deel van 
het muurwerk, bestaat uit zachte kalkmortel. 
De bakstenen hebben gemiddeld een afmeting 
van 21,2 x 10,8 x 5,5cm. Aan de voet van het 
muurwerk bevinden zich twee vertandingen. 
De tweede 'fase' van de muur ligt er bovenop. 
De mortel bestaat hier uit hardere, 'tras-
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Overzichtskaart van Edam met bij de 
getallen de onderzochte locaties. Kaart 

gemaakt door F. de Wit, omstreeks 1698. 

achtige', mortel. Het metselverband blijft 
hetzelfde, maar de bakstenen verschillen 
enigszins van afmeting. Met een afmeting 
van 22,3 x 10,6 x 5,2 cm zijn de bakstenen 
die hier zijn gebruikt gemiddeld ruim een 
centimeter langer.
Het is onduidelijk of de verschillen in af-
metingen van de bakstenen en de hardere 
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mortel toe te schrijven zijn aan de oorspronke-
lijke stadsmuur van Edam of juist aan de 
reparatie en verhoging van de muur een  
kwart eeuw later. Er zijn geen duidelijke 
aanwijzingen voor herstelwerkzaamheden  
en de grens tussen de verschillende fasen is 
geheel horizontaal.

Noordervesting (2, 3, 4)
Aan de Noordervesting heeft men kastanje-
bomen gekapt vanwege kastanjebloedings-
ziekte. Om nieuwe bomen te kunnen plaatsen 
moest een boomgat gegraven worden van 
circa 1 x 1 m en 0,5 m diep. Bij deze graaf-
werkzaamheden is op drie plekken baksteen 
gevonden die mogelijk van de stadsmuur van 
Edam afkomstig is.
Op woensdag 29 maart en dinsdag 22 augus-
tus zijn handmatig drie opgevulde boom-
plantgaten uitgegraven. In de meest zuide-
lijke boomkuil (2) is op slechts 20 cm onder  
het maaiveld muurwerk gevonden van circa 
0,7 x 0,7 m. Het muurwerk bestaat uit 
roodoranje bakstenen met een vrij grote 
variëteit qua afmeting. Gemiddeld zijn de 
bakstenen 20,4 x 10,2 x 4,6 cm. Hiermee zijn 
de bakstenen een slag kleiner dan de bakste-
nen van de Zuidervesting. Het muurwerk 
bestaat uit zeker 10 lagen metselwerk en heeft 
een vertanding halverwege. Het metselwerk 
is in kop-strekverband neergelegd. De bak-
stenen zijn oranje, rood en geel met overal 
mortel, wat wijst op hergebruik van deze 
stenen. De noordzijde van het muurwerk 
loopt nog door buiten de boomkuil.
Aan de westzijde en zuidzijde volgt het muur-
werk een rechte lijn en loopt het muurwerk  
in een hoek van 90 graden. Wellicht hebben 

we hier te maken met een knik in de stads-
muur of mogelijk de aanzet tot een bolwerk of 
toren. Op historisch kaartmateriaal is in de 
buurt van het boomplantgat noch een bolwerk 
noch een toren te zien.
Circa 250 m ten noordwesten van de eerste put 
is een tweede boomkuil (3) uitgegraven. Ook 
hier ligt vlak onder het maaiveld een restant 
van de stadsmuur. Het blijkt om een stuk 
muurwerk te gaan dat enigszins naar binnen 
toe leunt en daarom lijkt te zijn omgetrokken. 
Het metselwerk bestaat uit rode, oranje en 
gele bakstenen, die een gemiddelde grootte 
hebben van 20,5 x 10,1 x 5,0 cm. Het metsel-
werk is in halfsteensverband gemetseld. Gelet 
op het aanwezige mortel op de bakstenen gaat 
het wederom om hergebruikte stenen.  
Het gedocumenteerde muurwerk meet circa 
0,7 x 0,7 m. De zuidzijde loopt door buiten  
het boomgat. De westzijde, oostzijde en 
noordzijde zijn begrensd binnen de put 
waarbij de noordzijde tekenen vertoont van 
sloop. Het lijkt hier ook te gaan om de aanzet 
van een klein bastion dat hier aan de 
vestingmuur gegrensd kan hebben. 
Op de historische kaart van F. de Wit van de 
stad Edam uit omstreeks 1698 staat bij de 
locatie ten noordoosten van het muurwerk 
een rondeel. Mogelijk is het gedocumenteerde 
muurwerk de aanzet tot dit rondeel.
Nog noordelijker is een vierde en tevens 
laatste boomkuil ontgraven (4). Hier is echter 
geen muurwerk gevonden.

Hollandia Archeologen, Niels Tuinman
Het muurwerk aan de Zuidervesting.  

Foto is genomen richting het noorden. 
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Het muurwerk in de meest zuidelijke put aan de Noordervesting.  
Foto is genomen richting het westen. 

Het muurwerk in de middelste put aan de 
Noordervesting. Foto is genomen richting  
het zuiden. 
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Enkhuizen | Davidstraat-
Romeinstraat

In de maand juni van 2017 is door Archeologie 
West-Friesland in opdracht van Woning-
stichting Welwonen een opgraving uitgevoerd 
tussen de Davidstraat, Romeinstraat en Korte 
Davidstraat in de historische binnenstad  
van Enkhuizen. De totale oppervlakte van  
het onderzoeksgebied was ruim 1200 m2. 
Vóór 1590 ligt het gebied buiten de stads-
muren en komt bij de grote stadsuitbreiding 
van 1590 binnen de vesting Enkhuizen te 
liggen.  
Voorafgaand aan de stadsuitbreiding zijn 
bestaande sloten gedempt, waarna het gebied 
is opgehoogd met afwisselend veen- en 
kleibrokken. Vervolgens zijn zowel aan de 

Romeinstraat als aan de Davidstraat huizen 
gebouwd. Van de muren van de huizen of 
werkplaatsen is maar weinig gevonden.  
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw 
kampte de stad Enkhuizen met een economi-
sche en demografische crisis met leegstaande 
panden tot gevolg. In de 18de eeuw sloopte 
men de huizen om de bakstenen als tweede-
hands bouwmateriaal te verkopen. 
Uit het vrijwel geheel ontbreken van bakste-
nen muren en funderingshout kan worden 
opgemaakt dat het slopen zeer grondig is 
gebeurd. In de hoek Korte Davidstraat en 
Romeinstraat waren tussen de uitbraak-
sporen nog bakstenen funderingen zichtbaar. 
De strak op elkaar gebouwde huizen waren 
gefundeerd op een houten plank met daar-
onder haaks op de muur gelegde funderings-

balken. Aan de Davidstraat zijn de houten 
funderingsresten van twee gebouwen 
gevonden die op slieten waren gefundeerd. 
Alleen aan de zuidzijde van Gebouw 1 waren 
ook nog de naaldhouten kespen aanwezig. 
Opvallend is het verschil in lengte tussen de 
gebouwen en de geringe breedte van slechts 
3,6 m. Mogelijk hebben we te maken met 
werkplaatsen of een combinatie van woonhuis 
met werkplaats eraan vast. 
Zowel aan de Romeinstraat als aan de 
Davidstraat zijn op de achtererven meerdere 
houten tonnetjes met bodem tevoorschijn 
gekomen die hebben gediend als afvalton of 
gebruikt zijn bij ambachtelijke werkzaam-
heden, maar ook waterputten waarbij twee 
houten tonnetjes boven op elkaar zijn gezet. 
Ook zijn er twee vierkante houten water-
putten gevonden van circa 45 x 45 cm, die op 
basis van vorm en eerdere opgravingen in 
verband gebracht worden met ambachtelijke 
werkzaamheden. De wanden waren gemaakt 
van dunne planken van naaldhout. In de 
waterputten zaten mooie vondsten, zoals een 
bewerkt benen mes, versierd aardewerk, een 
complete glazen fles en miniatuurkannetjes 
van steengoedaardewerk. 
Tijdens het project kwamen steeds meer 
sporen en vondsten tevoorschijn die van 
tevoren niet direct werden verwacht, zoals 
honderden hoorns en hoornpitten, gemalen 
boomschors, een waterloop met een dam erin 
en grote rechthoekige kuilen. Deze structuren  
en vondsten wijzen op de aanwezigheid van 
een leerlooierij. 
Huiden werden na de slacht met de hoorns en 
een deel van de schedel aan de leerlooierij 
geleverd om de soort te kunnen bepalen.  

Locatie van het plangebied van voor de uitbreiding op de 
historische kaart van Jacob van Deventer uit 1566. 
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Op locatie werden de hoorns van de huid 
gesneden. Vervolgens moesten de huiden 
nat gehouden worden en bewerkt met urine, 
kalk en mest. De urine en kalk dienden om 
het vet en haar van de huiden te verwijderen. 
Om het leer zacht te houden werden de 
huiden in grote kuilen gelegd en met mest 
aangestampt. Mogelijk hebben de grote 
rechthoekige kuilen aan de Romeinstraat met 
een gemiddelde afmeting van 4 x 2 m hiervoor 
gediend. Deze kuilen waren gegraven tot in 
het natuurlijke veenpakket en in één keer 
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 Een van de miniatuurkannetjes van 
steengoedaardewerk uit een vierkante 
waterput.

Een selectie van de honderden hoorns die werden gevonden in 
de dam en in de ophogingslagen. 
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De dam was goed zichtbaar in het profiel en bestond 
voornamelijk uit keramiek en hoornpitten.

De voor- en achterzijde van de 
geuzenpenning. 
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opgevuld met grijze klei. Tussen de kuilen liet 
men het veenpakket intact die in de coupe als 
een soort dammetjes zichtbaar zijn. Ook werd 
in meerdere sporen mest en fosfaat gevonden. 
Om de huiden te conserveren of te looien  
werd vervolgens de schors van de eik gebruikt, 
ook wel ‘eek’ genoemd, maar ook de schors 
van andere bomen werd hiervoor gebruikt.  
In meerdere kuilen en greppels zijn resten van 
(gemalen) boomschors gevonden, waaronder 
berkenschors. 
Tot slot heeft een leerlooierij erg veel 
stromend water nodig om de huiden nat te 
houden, maar ook om ze schoon te spoelen na 
een behandeling met bijvoorbeeld kalk, urine 
of mest. Hiervoor kan men de waterloop 

hebben gebruikt die is gevonden 
aan de noord-oostzijde van het 
terrein - in de hoek van de 
Davidstraat en de Korte 
Davidstraat. Aan de westzijde 
van de waterloop is haaks op 
de Noorderboerenvaart een 
dam opgebracht met afval, 
zoals aardewerk, leren 

schoenen en hoornpitten. 
De dam was mogelijk aangelegd 

om het water dat nodig was bij de 
verschillende processen in het 

leerlooien beheersbaar te houden. De 
waterloop is dichtgeraakt met dikke pakket-
ten lichtgrijze en donkergrijze klei, afgewis-
seld met dunne lagen afval, waaronder 
keramiek uit de 17de eeuw. 
Een van de topvondsten is een zilveren 
geuzenpenning. 
Op de voorzijde van de penning is de buste 
van Filips II te zien met in het Frans het 
omschrift ‘In alles trouw aan de koning.’  
Op de achterzijde is een bedeltas te zien met 
samengevouwen handen met het omschrift 
‘zelfs tot aan de bedelstaf.’ De drager gaf daar 
mee aan dat hij tegen de politiek van Filips II 
was. De bedeltas verwijst naar een uitspraak 
van de spaansgezinde graaf Karel van 
Berlaymont. Deze adviseur van landvoogdes 
Margaretha van Parma noemde de edelen die 
protesteerden tegen de vervolging van de 
protestanten ‘gueux’, bedelaars. De edelen 
maakten hier hun strijdnaam van: geuzen. 
Deze geuzenpenningen hadden een oog en 
werden aan een halsketting gedragen. Op 
onze geuzenpenning zit geen oog, maar is een 
gat in de bovenzijde gemaakt. Het is voorals-
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nog onduidelijk of het hier gaat om een origi-
nele geuzenpenning uit 1566 of dat het een 
replica is. 
Op het middenterrein, in een kuil met bak-
steenpuin en tegels uit de eerste helft van de 
17de eeuw, werd een terracotta schoorsteen-
beeld van een man gevonden van circa 0,70 m 
hoogte. Op het beeld zaten nog verfresten.  
De figuur draagt een hoed waarop twee aan-
zetten tot vleugels te zien zijn, wat betekent 
dat het om de Romeinse god Mercurius gaat, 
de god van de handel, reizigers en winst.  
Op de foto is onder andere het Romeinse 
borstkuras goed zichtbaar. 

Archeologie West-Friesland , Bart ter Steege
 

Enkhuizen | Flevolaan 1

In de stadsverdedigingswerken van 
Enkhuizen, die zijn aangelegd tussen 1595 en 
1607, zaten drie stadspoorten, zeven bastions 
en drie waterpoorten. Een groot deel van deze 
verdedigingswerken bestaat tegenwoordig 
nog, waaronder twee waterpoorten:  
de Boerenboom en de Oude Gouwsboom.  
De meest zuidelijke stadspoort, de Keten-
poort, met naastgelegen waterpoort,  
de Ketenboom, is eind 19de eeuw afgebroken. 
De stadsomwalling met bastions en brede 
stadsgracht werd in dit deel van de stad  
door de aanleg van de spoorlijn afgesneden 
van de rest van het historische centrum.  
De Ketenboom werd in 1886 voor 390 gulden 

Het terracotta beeld in situ.
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door de stad verkocht aan een sloper. In de 
20ste eeuw werd hier een industrieterrein 
aangelegd en de stads- en waterpoort verdwe-
nen onder het parkeerterrein van RENOLIT, 
fabrikant van medische kunststoffen. 
Tegenwoordig wijst niets er meer op dat  
dit gebied ooit binnen de stadswallen lag.  
De uitbreiding van het hoofdgebouw van 
RENOLIT vindt deels op de plek van de Keten-
boom plaats. De waterpoort is daarom voor 
ongeveer de helft opgegraven.
In de bodem bleken de zeer dikke muren van 
de Ketenboom nog aanwezig te zijn. De door-
vaart van de waterpoort was ongeveer 15 m 
lang en 4,5 m breed. Deze waterpoort was 
daarmee een slag groter dan de Boerenboom 
en Oude Gouwsboom, die als onderdelen van 
de verdedigingswerken wel behouden zijn 
gebleven. Op de bodem van de doorvaart lag 
een vloer van eiken planken (de beun) op een 
laag met eiken balken (de slikhouten) en op  
de vloer een tweede laag met eiken balken  
(de bovenkespen). De balken hielden de vloer 
op zijn plek en verbonden de muren van de 
doorvaart aan elkaar.Halverwege de door-
vaart stond een gebouw met een spits dak. 
Hierin zat het hijswerk van het zware houten 
schot, de hamei. In de dikke muren zijn de 
sleuven voor dit schot gevonden, dat precies 
tussen twee balken op de vloer viel. Bij hoog 
polderwater of een overstroming kon men het 
schot laten zakken om de stad tegen het water 
te beschermen. En ook bij dreigend oorlogs-
geweld deed het schot dienst, want de water-
poort was ook een verdedigingswerk.
Volgens stadskroniekschrijver Brandt zijn de 
stadspoort en waterpoort in 1598 gebouwd.  
Op basis van de archeologische resultaten lijkt 
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dit niet te kloppen. Uit het dendrochrono-
logisch onderzoek blijkt namelijk dat twee 
van de eiken balken komen van bomen die 
zijn gekapt in de herfst/winter van 1589/1590 
en de herfst/winter van 1590/1591. Het kap-
interval van enkele andere eiken balken ligt 
ook omstreeks 1591. Deze dateringen wijzen 
op een bouwjaar enkele jaren eerder dan 1598.
Aansluitend op het muurwerk van de water-
poort zaten twee schuingeplaatste keermuren 
in de walkant van de gracht. De houten 
deuren van de poort draaiden tegen deze 
muren aan. Voor de eerste balk, de drempel 
van de doorvaart, was een houten schot (de 
baardplanken) in de waterbodem geplaatst 
om te voorkomen dat water onder de houten 

vloer zou komen en de vloer omhoog zou 
drukken.
In de 18de eeuw is de waterpoort grootschalig 
verbouwd door nieuwe muren van rode bak-
stenen tegen de oude muren van gele bakste-
nen aan te bouwen en reparaties aan het 
houtwerk in grenenhout uit te voeren. De 
nieuwe muren waren gebouwd op grenen-
houten balken met daaronder palen. Het 
dendrochronologisch onderzoek wijst uit  
dat deze verbouw na de herfst/winter van 
1788/1789 heeft plaatsgevonden.

Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx

De Ketenboom met op de achtergrond het 
bedrijfsgebouw van RENOLIT. 

De Ketenboom van boven. In het midden zijn de sleuf in de 
muur en de houten balken op de vloer te zien, waarin het 
houten schot van de waterpoort viel.

Tekening van Hendrik de Winter uit 1744 met links  
de Ketenboom en rechts de Ketenpoort en op de voorgrond  
de stadsgracht.
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Uitleg van de archeoloog tijdens de open dag. 
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Enkhuizen | Venuslaan 57 

De Venuslaan en omgeving liggen binnen het 
gebied van de stadsuitbreiding van Enkhuizen 
van rond 1600. Bij de opgraving bleek dat op 
het terrein een dikke natuurlijke veenlaag 
lag. Hierin zijn stronken en delen van bomen 
(grove dennen) gevonden. In Enkhuizen zijn 
eerder dennen in het veen gevonden die uit de 
Romeinse Tijd dateren. 
Tijdens de stadsuitbreiding is een pakket vette 
grijze klei opgebracht van ruim 1 m dik. Rond 
1640/1650 is op het terrein een gebouw van 
circa 7 x 5 m neergezet dat met de noklijn 
parallel aan de weg stond. Waarschijnlijk 
gaat het om een werkplaats. In het pand is 
een waterkelder gevonden, buiten het gebouw 
lag een bestrating met keitjes, een vierkante 
bakstenen put van 60 x 60 cm met een bodem 

van plavuizen en een houten waterput. Van 
de bakstenen put is de functie onduidelijk. 
Aangezien de muren van de put zowel aan de 
buiten- als binnenkant waren aangesmeerd 
met mortel, is het aannemelijk dat hierin een 
vloeistof heeft gezeten. Opvallend was dat de 
bovenkant van de put naar boven toe taps 
toeliep. In de put is een stuk van een grote 
aardewerken pot (?) gevonden met in reliëf 
bladmotieven en witte (onder)verf. 
De houten waterput is ook een vreemd geval. 
De put was namelijk achthoekig, iets wat nog 
niet eerder in Enkhuizen is gevonden. Aan de 
bouw van de waterput is de nodige tijd en 
energie besteed: de wanden van grenen 
planken waren keurig verbonden met drie 
eikenhouten frames die op regelmatige 
afstand in de put waren geplaatst. Uit 
dendrochronologisch onderzoek van de 

grenen planken blijkt dat de put rond 1765  
is gemaakt. De werkplaats is zeker vóór 1823 
afgebroken. In de 19de eeuw stond op het 
terrein een stadsboerderij. Hiervan zijn fun-
deringen en diverse waterputten gevonden.  
 
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn
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Fragment van een grote  
aardewerken pot (?) uit de put. >

  
Een van de bomen uit het veen.
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De achthoekige houten waterput wordt blootgelegd.  
De put is rond 1765 gebouwd.  
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Enkhuizen | Vierbeentjes 10

Aan een van de smalle steegjes van 
Enkhuizen staat een oud pakhuis, 
waarschijnlijk gebouwd in de eerste helft van 
de 18de eeuw. Het pand wordt verbouwd tot 
woonhuis en moest daarom inpandig worden 
uitgegraven. Hierbij kwamen veel sporen 
tevoorschijn die horen bij voormalige functies 
van het pand. Uit historische bronnen is 
bekend dat in 1753 door de toenmalige 
eigenaar Hendrik Schut in het pakhuis een 
‘gortmoolen’ is gemaakt. Hij was grutter van 
beroep en had zijn winkel iets verderop, aan 
de Prinsenstraat. Met een gortmolen wordt 
een rosmolen bedoeld, waarmee korrels van 

boekweit en graan werden gebroken. Het 
pand was tot 1901 in gebruik als grutterij. 
Bij het archeologisch onderzoek zijn in de 
eerste plaats restanten van de rosmolen 
gevonden. Het gaat om een cirkelvormige 
muur met een diameter van 3,8 m. De muur is 
waarschijnlijk de binnenste begrenzing van 
het looppad van het paard. In het midden van 
de cirkel, op de plek van de spil, is geen 
fundament gevonden. Wel zijn op deze locatie 
in de zolderbalken inkepingen en grote ijzeren 
ogen aanwezig, overblijfselen van de 
bevestiging van de spil aan de balken.  
Hiernaast zijn twee ronde fundamenten 
gevonden (diameter 1,65 en 1,85 m), met een 
rechthoekig fundament daartegenaan. Dit is 

de oven, waarin een vuur werd gestookt om de 
eest (droogoven) te verhitten. Op de eest 
werden de korrels, voorafgaand aan het 
breken, gedroogd. Deze eest stond op de 
zolder, boven de oven.  
Via een schoorsteen werd de warme lucht 
vanuit de oven in de eest geleid. Op de zolder 
was nog een restant van de eest aanwezig, 
namelijk een lage bakstenen muur parallel 
aan de zijgevel. De andere drie muren van de 
eest zijn in het verleden verwijderd. Bij het 
afgraven zijn eesttegels gevonden: 
aardewerken tegels met kleine gaatjes waarop 
de korrels in de eest werden gedroogd. Van 
diverse dunne aardewerken buizen is de 
functie nog niet duidelijk: vermoedelijk 

Het blootleggen van de sporen in het pakhuis. Op de 
voorgrond de grote cirkelvormige muur van de rosmolen. 

Inkepingen en ijzeren ogen in  
de balkenlaag op de plek van de spil  

van de rosmolen. 
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bevonden zij zich ook in de eest. Naast de 
stookoven is een ronde bakstenen put met een 
diameter van 1,6 m gevonden. Mogelijk gaat 
het om een ‘doppenbak’, waarin de doppen 
van de boekweit werden opgeslagen. Deze 
doppen werden gebruikt om de oven mee te 
stoken. 
In het pakhuis zijn verder een tweede put en 
een binnenmuur gevonden. Zij dateren van 
ná het opheffen van de rosmolen. 

Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn

Voor- en achterzijde van een incomplete eesttegel, 
afkomstig uit de eest op zolder. De tegel is minimaal 20,5 cm 
breed en 4,8 cm dik. 

De ronde fundamenten van de oven. 
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Haarlem | Koningstraat 54

Tussen april en juni 2017 heeft Hollandia 
Archeologen een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd aan de Koningstraat 54 in 
Haarlem. Onder het pand wordt een bestaan-
de kelder verdiept en deels uitgebreid. Omdat 
de kelder eerst werd uitgebreid en vervolgens 
over de volledige oppervlakte verdiept, kon de 
bodemopbouw meteen al worden opgetekend. 
Hieruit blijkt dat (op dit kavel) vanaf de 13de 
eeuw tot nu is gewoond en daarom is opge-
hoogd. Onder de eerste loop- en ophogings-
lagen ligt het Oud-duinniveau dat met een 
keerploeg meerdere malen is omgezet. Het 
aardewerk uit de bovenste akkerlagen dateert 
uit de 11de-12de eeuw. Aanwijzingen voor 
mogelijke oudere bewoning in het onder-
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De loop- en ophogingslagen (vanaf het 
zwarte bandje) die op een akkerpakket 
uit de 11de-12de eeuw liggen. 
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zoeksgebied zijn een fragment handgevormd 
aardewerk uit de Late IJzertijd-Romeinse Tijd 
en een fragment geïmporteerd aardewerk  
uit de Karolingische Tijd die in kuilen zijn 
gevonden. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat toen de kuilen werden gegraven er 
scherven van een dieper niveau zijn opgespit, 
die daardoor in secundaire, of tertiaire 
context terecht zijn gekomen. 
Het pand omvat twee percelen (nummer 52  
en 54) die in 1899 zijn samengevoegd. Deze 
scheiding is zichtbaar in de kelder. Op het 
voormalige kavel 54 is aan de straatzijde nog 
een kleine kelder met een nis aanwezig die op 
basis van de baksteenformaten (21,5 x 10,5 x 
5,0 cm) in de eerste kwart van de 16de eeuw 
gedateerd wordt. De kelder onder nummer 52 
is mogelijk in de tweede helft van de 16de 

De kelder ligt op de plek van de voormalige 
achtergevel. Deze is mogelijk in de tweede 
helft van de 18de of in de 19de eeuw verwij-
derd. 
De twee bakstenen beerputten liggen achter 
elkaar, met de oudere verder van de achter-
gevel verwijderd. De oudste beerput bevat 
materiaal uit de periode 1350-1650. Deze is dus 
lang in gebruik geweest en niet altijd even 
grondig leeggehaald. De beerput is aangelegd 
in een beerkuil met daarin materiaal uit het 
begin van de 14de eeuw. Direct achter de 
achtergevel ligt een kleinere bakstenen 
beerput met daarin materiaal uit de eerste 
helft van de 18de eeuw. Met de inzet van de 
archeologische werkgroep Haarlem zijn uit de 
twee beerputten circa 70 complete voorwerpen 
gereconstrueerd. Vermeldenswaardig is tot 
slot een zeer diepe waterput op het perceel van 
nummer 52. Deze dateert uit circa 1800 en zal 
net als de oude beerput in de nieuwe situatie 
behouden blijven. 

Hollandia Archeologen, Koert Salomons met dank aan 
Hein Hundertmark

eeuw aangelegd. Beide percelen kunnen zijn 
getroffen door de stadsbrand in 1576 of door 
verval en zijn mogelijk aan het begin van  
de 17de eeuw weer opgebouwd. De twee 
panden krijgen een gezamenlijke muur 
(baksteenformaat 18,5/19,0 x 9 x 4/4,5 cm). 
Bij de bouw van het huidige pand in 1899 zijn 
de vloerbalken van het 17de-eeuwse woonhuis 
hergebruikt. Sporen hierop geven aan dat 
destijds drie schouwen boven elkaar hebben 
gelegen, mogelijk in de kelder, op de begane 
grond en op de eerste verdieping. 
Achter de panden lagen de water- en beer-
putten. Achter nummer 52 zijn daarvan 
slechts de ingravingen waargenomen. Achter 
nummer 54, met de kleine kelder en waar de 
uitbreiding plaatsvindt, liggen een beerkuil, 
twee bakstenen beerputten en een kelder.  
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Plattegrond  van de kelder van Koningstraat 
54. In kleur zijn de verschillende bouwfasen 
aangegeven.  
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Een 18de- of 19de-eeuwse kelder met daarnaast een beerput met materiaal 
uit de periode 1700-1750. 

Schaatsers op een tegel.
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De vondsten uit de beerputten zijn 
door de archeologische werkgroep van 

Haarlem weer in elkaar gezet. 
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
– Halfweg | Rijnlands sluisje 

In opdracht van het Hoogheemraadschap 
Rijnland hebben T&A Survey en ADC Archeo-
Projecten in februari 2017 een proefsleuven-
onderzoek uitgevoerd op het oostelijke sluis-
eiland van het Rijnlands sluisje in Halfweg. 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van 
de aanleg van een extra doorstroomopening 
voor Zijkanaal F in het oostelijke sluiseiland. 
Een groot deel van het eiland zal hiervoor tot 
op grote diepte volledig worden weggegraven. 
Vooronderzoek heeft aangetoond dat hier de 
Spaarndammerdijk en mogelijk resten van 
een verdedigingswerk en van een voorganger 
van het sluizencomplex liggen. Op het weste-
lijke sluiseiland is in 2011-2012 door RAAP de 
fundering van een Napoleontische toren 
gevonden. Links op de kaart uit 1812 is het 
ontwerp te zien van het verdedigingswerk  
dat mogelijk op het oostelijke sluiseiland lag. 
Op het westelijke sluiseiland is op dit ontwerp 
de Napoleontische toren te zien. Deze verde-
digingswerken werden gebouwd als onderdeel 
van een nieuwe verdedigingslinie rond 
Amsterdam. Buiten de toren bij Halfweg zijn 
er daarna echter geen nieuwe meer gereali-
seerd. Omdat de fundering van deze toren  
nog intact aanwezig is, werd voor de aanleg 
van de doorstroomopening gekozen voor het 
oostelijke sluiseiland.  
De plaats waar het Rijnlands sluisje ligt, is 
een belangrijk historisch verkeersknooppunt. 
Het scheepsverkeer tussen het IJ en het 
Spieringmeer/Haarlemmermeer kon via deze 
sluizen door de Spaarndammerdijk varen.  
De Spaarndammerdijk liep vanaf de 

Haarlemmerpoort in Amsterdam, langs 
Sloterdijk, naar Spaarndam. Tegenwoordig is 
alleen het gedeelte tussen het recreatiegebied 
Spaarnwoude en Spaarndam nog in het 
landschap te zien. De ouderdom van de dijk  
is niet exact bekend, maar een eerste schrifte-
lijke vermelding dateert uit 1253. 
Aan weerszijden en tussen de twee sluiseilan-
den liggen drie sluizen, die gebouwd zijn in 
respectievelijk 1558, 1566 en 1583. Dit zijn de 
vervangers van twee houten sluizen die in 
1492 werden gebouwd. In de 19de eeuw zijn  
de gewelven van de sluizen verwijderd. Sinds 
het elektrisch gemaal in 1977 in gebruik werd 
genomen zijn de sluisdeuren verwijderd en 
functioneren de sluizen niet meer als 
zodanig.  
In de proefsleuf zijn de resten van enkele 
bakstenen vloer- of straatniveaus gevonden. 
Eén van deze vloer-/straatniveaus is met 
afmetingen van 6,8 m bij minimaal 2 m 
relatief groot. De rand aan de noordzijde 
bestaat uit rode bakstenen, de rest van het 
vloer-/straatniveau bestaat voornamelijk uit 
gele ijsselsteentjes (formaat 17,5 x 8 x 3 cm). 
Dit niveau kan waarschijnlijk in verband 
worden gebracht met het Napoleontische 
aardwerk uit circa 1812. Bovenop het bakste-
nen niveau zijn zandige ophogingspakketten 
met een dikte van in totaal 1,75 m opgebracht. 
Omdat er op het diepst mogelijke vlak in de 
proefsleuven nog geen zicht was op de opbouw 
van de middeleeuwse Spaarndammerdijk, 
zijn enkele boringen gezet. Eén van deze 
boringen reikte tot 3 m onder het derde en 
diepste vlak: 5,8 m onder het maaiveld (2,4 m 
onder N.A.P.). Net boven dat derde vlak was  
in het profiel de top van de middeleeuwse dijk 

zichtbaar. In de diepe boring werd echter  
de onderzijde van de dijkophogingen nog  
niet bereikt. De dijkophogingen dateren 
vermoedelijk uit de Late Middeleeuwen en 
bevatten kleizoden of kleibrokken. In de 
proefsleuven is geen voorloper van het huidige 
sluizencomplex gevonden, maar deze zou nog 
wel op grotere diepte kunnen liggen.

ADC ArcheoProjecten, Jantien Verduin en T&A Survey, 
David Sam
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In de proefsleuf wordt het bakstenen vloer- of straatniveau, dat  waarschijnlijk 
verband houdt met het Napoleontische aardwerk, blootgelegd.

<
Kaart van Floris Balthazar voor de Atlas van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Te zien is Halfweg rond 
1615, gelegen op de landengte tussen het Spieringmeer en het 
IJ. Het gebied stond toen nog bekend onder de naam Houtrijk 
en Polanen. De zeedijk is duidelijk geaccentueerd weergegeven. 
Het sluizencomplex ligt bij de zwarte pijl. 

Afbeelding van het Napoleontische verdedigingswerk op het Oosteiland,  
circa 1812 (binnen rode kaders), het noorden is onder. 
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
– Spaarnwoude | Inlaagpolder 2A 

Tijdens de archeologische begeleiding van het 
aanleggen van enkele duikers aan de Inlaag-
polder ter hoogte van huisnummer 2A zijn in 
werkput 3 resten van een dijk gevonden met 
een min of meer oost-west oriëntatie. Het 
vondstmateriaal dat aan de basis van het 
dijklichaam lag, dateert uit de 15de eeuw en 
bestaat uit enkele fragmenten roodbakkend 
spaarzaam geglazuurd aardewerk en twee 
fragmenten steengoed, één zonder glazuur  
en één met glazuur. De datering van het 
opwerpen van de dijk in de 15de eeuw zou  
goed kunnen samenvallen met de Sint-
Elisabethsvloed van 1421. De Inlaagsedijk, 
onderdeel van de Spaarndammerdijk, was  
ter hoogte van Spaarnwoude niet bestand 
tegen de hoeveelheid water die deze vloed  
met zich meebracht. De schade aan de dijk op 

die plaats was zo groot dat men besloot vanaf 
de Uiterdijken het dijktracé rechtdoor naar 
Spaarndam te trekken; de huidige Spaarn-
dammerdijk.  
Deze dijk loopt ten zuiden van het huidige 
plangebied en het is goed mogelijk dat beide 
dijken tegelijkertijd zijn aangelegd. 
In het recente verleden is er een duiker door de 
dijk aangelegd waardoor sporen en vondsten 
waarschijnlijk zijn vergraven. Er wordt dan 
ook geadviseerd om bij werkzaamheden aan 
de weg - en in de directe omgeving daarvan - 
in de toekomst ook weer archeologisch 
onderzoek te doen. Zeker ook omdat er aan  
de noordzijde van het onderzochte gebied  
een vindplaats uit de Late Middeleeuwen ligt 
waarvan bij het huidige onderzoek geen 
resten zijn gevonden.

ADC ArcheoProjecten, Annelies van Benthem

Heemstede | Wilhelminaplein

In het afgelopen jaar is er hard aan de herin-
richting van het Wilhelminaplein in Heem-
stede gewerkt. Dit ging natuurlijk gepaard 
met de nodige graafwerkzaamheden, waarbij 
plaatselijk tot zeker 2 m diep werd gegraven. 
In mei 2017 is daarom een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om de 
eventuele aanwezigheid van archeologische 
resten vast te stellen. Ook bij de werkzaam-
heden aan het plein in september en novem-
ber was een archeoloog aanwezig. 
Vooral bij het proefsleuvenonderzoek zijn 
interessante archeologische vondsten gedaan. 
Heemstede ligt op de oudste strandwal van 
Nederland, die grofweg 5200 jaar geleden is 
ontstaan. Deze strandwal was al bewoonbaar 
vanaf het Laat-Neolithicum (2850-2000 voor 
Chr.). De oudste resten die in de gemeente 
Heemstede zijn gevonden stammen dan ook 
uit de Neolithische Vlaardingencultuur. Ook 
zijn er vondsten gedaan uit de Late Bronstijd 
(1100-800 voor Chr.). Daarnaast zijn echter 
voornamelijk resten bekend van de oude 
stadskern van Heemstede, vanaf de 11de eeuw 
na Chr. Tot voor kort was er dus een hiaat in 
onze kennis over de bewoning van het gebied. 
Daar kwam verandering in op 1 mei 2017. 
Tijdens het weliswaar kleinschalige onder-
zoek op het Wilhelminaplein kwamen circa 
70 cm onder het straatniveau grondsporen en 
aardewerkvondsten tevoorschijn uit de Late 
IJzertijd (250-12 voor Chr.).  
Ook zijn enkele kuilen, een greppel en een 
aantal paalkuilen gevonden. Helaas was het 
terrein door latere graafwerkzaamheden voor 
een groot deel verstoord, waardoor er geen 

De doorsnede van de dijk uit de 15de eeuw.
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specifieke structuur kon worden herkend. Uit 
de doorsnede van de paalkuilen bleek echter 
dat het om vrij forse en diep ingegraven palen 
ging, waardoor we wel mogen aannemen dat 
hier een IJzertijd-nederzetting lag. In en rond-
om de sporen is dan ook een kleine hoeveel-
heid nederzettingsafval gevonden.  
De vondsten bestaan uit rand-, wand- en 
bodemscherven van aardewerken potten, 
waarbij op één scherf nog nagelindrukken 
zichtbaar zijn. 
Behalve de prehistorische vondsten zijn er ook 
resten uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 
gevonden. In het midden van het plein lag een 
grote kuil met daarin een aardewerkfragment 
uit de 13de-14de eeuw. Aan de westkant van 
het plein is een kuil gevonden uit de 16de of 
17de eeuw; deze kuil kan mogelijk in verband 
worden gebracht met een erfscheiding die op 
historische kaarten op deze locatie staat 
afgebeeld. 

<< Paalkuilen uit de Late IJzertijd. 

< Een kuil uit de Late Middeleeuwen.
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Al met al heeft het onderzoek een aantal 
kleine, maar toch mooie en interessante 
vondsten opgeleverd, waarmee onze kennis 
over het verleden weer verder is aangevuld.

ADC ArcheoProjecten, Dieuwertje van Boekel

Heiloo | Plangebied Heiloo 
Zuiderloo 

Vanaf 12 mei 2017 heeft Archol BV in opdracht 
van de gemeente Heiloo onderzoek gedaan in 
het plangebied Heiloo Zuiderloo naar sporen 
uit de Bronstijd, IJzertijd/Romeinse Tijd en de 
Middeleeuwen. In 2016 was door middel van 
proefsleuven vastgesteld dat er meerdere 
vindplaatsen in dit gebied lagen die verloren 
zouden gaan als gevolg van de bouw van 
nieuwe woningen. Tijdens de opgraving is er 
veel samengewerkt met AWN-verenigingen, 

zoals Baduhenna en Oud Castricum. Ook 
enkele studenten van de Universiteit Leiden 
deden mee aan de opgraving.
Het plangebied ligt op de flank van de oude 
strandwal die al vanaf de Midden-Bronstijd 
bewoond wordt. Door de vele verstoringen in 
het gebied als gevolg van afgravingen en 
bollenteelt zijn de meeste gebouwsporen 
verdwenen. Er zijn echter, vanwege hun 
diepere ligging, in totaal wel meer dan 100 
waterputten en kuilen gevonden. Enkele 
waterputten zijn dichtgegooid met veel 
handgevormd aardewerk, dierlijk 
botmateriaal en andere objecten. Alle 
waterputten hebben een wand die is 
opgebouwd uit gestapelde graszoden, 
sommige zijn gefundeerd met behulp van een 
houten raamwerk, andere met een houten 
karrewiel.
In het diepere gedeelte van de opgraving dat 
als gevolg van verstuivingen veel beter 
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bewaard is gebleven, zijn nog wel diverse 
sporen van gebouwen(?), greppels, kuilen en 
zelfs een grafheuvel gevonden. Deze sporen 
dateren grofweg in de Midden-Bronstijd. 
Door latere erosie is de grafheuvel zelf niet 
meer aanwezig, wel konden duidelijke rand-
structuren, zoals een palenkrans, een dubbele 
kringgreppel en een nog veel grotere kring-
greppel in kaart worden gebracht. De graf-
heuvel lag op een hoger deel van de flank van 
de strandwal en zal in de Prehistorie goed 
zichtbaar zijn geweest. Bij eerder onderzoek 
in Heiloo Zuiderloo is een vergelijkbare 
grafheuvel gevonden die langdurig in gebruik 
moet zijn geweest, waarschijnlijk wel enkele 
eeuwen (M. van der Heiden 2018). Dat deze 
nieuw-ontdekte grafheuvel ook een belang-
rijke plek is geweest voor de bewoners in de 
Bronstijd is zeer waarschijnlijk. Zo lijkt de 
structuur ten minste 3 gebruiksfasen te 

kennen en lag hij op een markante plek in  
het landschap.
De meeste bewoningssporen uit de Bronstijd 
liggen in het zuidelijke deel van het plan-
gebied. Tijdens de eerste analyse konden er 
twee hoofdgebouwen onderscheiden worden. 
Het is opvallend dat er aan weerszijden van 
deze gebouwen kuilenclusters liggen. De 
kuilen zijn soms opgevuld met botresten, 
visresten en schelpenresten en soms zijn er 
ook diverse houtskoollaagjes in te onder- 
scheiden. Vermoedelijk zijn de kuilen 
gebruikt bij de bereiding van voedsel en/of de 
depositie van huishoudelijk afval. De 
bewoners van de strandwal konden profiteren 
van de nabijheid van de zee getuige de kokkels 
en visresten. 
Aan de rand van het erf - in het veen - werd 
met behulp van de metaaldetector een zeer 
bijzondere vondst gedaan: een bronzen hiel-

bijl. De bijl had geen steel en zag er op het 
eerste gezicht ongebruikt uit. Nader onder-
zoek zal duidelijk moeten maken of deze 
nieuwe bijl is verloren of opzettelijk in het 
veen is gedeponeerd. 

Archol, T.P. Moesker

De open dag in november. 

Op deze dronefoto zijn de randstructuren 
van de grafheuvel goed te zien. 
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Waterputten gemaakt van plaggen met hout als fundering. 

Een waterput dichtgegooid met 
aardewerk en ander afval. 
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Bronzen hielbijl gevonden in het veen.

Overzicht van de sporen en structuren van het woonerf uit de Midden-Bronstijd.
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Heiloo | Heiloo Zuiderloo - Traject 
rioolsleuf

Als onderdeel van het grootschalige nieuw-
bouwproject Heiloo Zuiderloo is door 
Hollandia Archeologen een proefsleuven-
onderzoek uitgevoerd grenzend aan een al 
eerder door het bedrijf Archol opgegraven 
terrein. Het traject, waarin een riool aange-
legd gaat worden, loopt vanaf de Venne-
watersweg in noordelijke richting en heeft 
een totale lengte van bijna 350 m. Over het 
gehele terrein is de bovengrond tot een meter 
onder maaiveld verstoord. Hierdoor ontbreken 
sporen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd met 
uitzondering van de hele diepe sporen, zoals 
waterputten. Op een dieper niveau werden 

Begin van het profiel bij de Vennewatersweg waarop te zien 
is dat de donkere lagen oplopen tegen een duin. In het vak is 
op de voorgrond een akkerlaag uit de Bronstijdj te zien en aan 
de linkerzijde is iemand druk bezig met een waterput uit de 
Romeinse Tijd.
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gevonden. Of een geweibijl van edelhert ook 
een bewuste depositie is, kan niet met zeker-
heid worden gezegd, maar het is hoe dan ook 
een bijzondere vondst. In de directe nabijheid 
werden grote botten van een kraanvogel 
gevonden; onder andere een borstbeen en  
een aantal lange botten. Kraanvogels uit de 
Bronstijd zijn in de regio alleen bekend uit een 
geul die is aangesneden bij het onderzoek in 
Alkmaar aan het Canadaplein (Kleijne 2015,  
15 en 71). Soms wordt gedacht dat deze vogels 
niet om het vlees bejaagd zijn, aangezien de 
botten van vleeshoudende delen meestal 
ontbreken en er juist veel botten van de 
onderste gedeelten van de vleugel en de poot 
worden gevonden. Maar in vindplaatsen waar 
veel kraanvogelbotten zijn gevonden en waar 
ze vermoedelijk ook gegeten zijn, zien we 
eenzelfde dominantie van deze botdelen 
(Prummel 2018, 211 verwijzend naar Ypenburg 
en Velsen 1). Het borstbeen dat in Zuiderloo is 
gevonden, wijst erop dat dit dier ook zeker 
gegeten kan zijn. Van de relatief harde en 

Dikke zachtgebakken scherf met 
steengruismagering uit de Bronstijd. 

Een dagzoom van duikende lagen en een 
aantal kuilen uit de Bronstijd. 
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sporen en lagen uit de Bronstijd gevonden.
Van het 350 m lange profiel is met name het 
zuidelijke gedeelte zeer informatief gebleken 
voor de opbouw en chronologie van het land-
schap en de bewoning. 
Aan de zuidzijde bij de Vennewatersweg duikt 
een zandkop of duin op. Direct onder de 
omgezette bovengrond op circa 75 cm onder 
het maaiveld - circa 40 cm boven N.A.P. - is 
hier een fijngelaagd zandpakket met duide-
lijke sporen van vernatting gevonden. In de 
eerste vier meter ontbreken zowel veen- als 
akkerlagen. Direct tegen dit duin ligt een 
eerste akkerlaag, die naderhand weer over-
stoven is.
Deze akker is over een lengte van 34 m in het 
profiel te volgen en ligt aan de noordzijde op 
het laagste punt slechts enkele decimeters 
boven de strandvlakte. Dit is de oudste 
akkerlaag waarvan een datering in de Vroege 
Bronstijd, zoals bij Heiloo-Craenenbroeck niet 
is uit te sluiten (De Koning 2016). Tussen deze 
akkerlaag en de strandvlakte ligt nog een 

dunne veenlaag. Op circa 70 cm boven de 
oudste akker ligt een tweede akkerlaag. Deze 
ligt in een zandige laag bovenop een dik 
veenpakket. Dit is het niveau waarop met 
name kuilen en nederzettingsafval met 
daarin vooral veel dierlijk botmateriaal zijn 
gevonden en een relatief grote hoeveelheid 
vondsten. Verwacht wordt dat dit niveau uit 
de Midden-Bronstijd dateert. Deze sporen en 
vondsten lagen vermoedelijk aan de rand 
van een nederzetting waarvan de kern hoger 
op het duin in zuidoostelijke richting en 
buiten het opgravingsterrein moet hebben 
gelegen. Hoewel de dierlijke botresten en 
spaarzame scherven als gewoon nederzet-
tingsafval beschouwd kunnen worden, werd 
er een aantal vondsten gedaan die wijzen op 
bewuste deposities. Deze lagen ook allemaal 
relatief dicht bij elkaar. Tot tweemaal toe 
lagen er twee schouderbladen (een linker  
en een rechter) van een groot zoogdier 
(vermoedelijk rund) op elkaar gestapeld.  
Vlak daarbij werd een menselijk scheenbeen 
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lange botten van de onderpoten kon men 
naalden en priemen maken, maar dat lijkt  
in dit geval niet te zijn gebeurd. Er is wel een 
opmerkelijk kokertje van bot gevonden dat 
aan twee zijden was doorboord, mogelijk om 
er een koordje aan te hangen. Hiervan is 
echter de diersoort nog niet bepaald. Dit 
cluster van vondsten gecombineerd met 
andere opmerkelijke vondsten uit de directe 
omgeving, zoals de bronzen hielbijl (zie 
bijdrage hiervoor) en het depot van sikkels 
(drie vuurstenen en een bronzen) van de 
Kromme Laan (De Ridder 1995), laten zien dat 
dit landschap in zijn geheel, hoog en laag, 
een specifieke betekenis had voor de bewoner 
uit de Bronstijd. Het profiel met de vele akker-
stuif en veenlagen verbergt een geacciden-
teerd oud landschap dat aan het oppervlak 
geheel onzichtbaar is. Het toont ook het 
intensieve gebruik en de elkaar opvolgende 
periodes van droogte en vernatting. 
Bij eerder onderzoek in het aangrenzende deel 
zijn vele tientallen waterputten gevonden, 
waarvan opvallend veel gefundeerd op wagen-
wielen. Bij dit proefsleuvenonderzoek werden 
ook restanten gevonden van 7 waterputten, 
die vermoedelijk allemaal dateren uit de 
Romeinse Tijd. Hiervan was een aantal 
opvallend rijk aan vondsten. In een waterput 
lag een inheems potje op zijn kop samen met 
twee fragmenten van een Romeinse geverfde 
slanke beker met metaalglanstechniek en 
barbotineversiering, die in krullende lijnen 
was opgebracht. Dergelijk importaardewerk 
wordt zelden in deze regio gevonden en 
dateert uit het begin van de 3de eeuw (vanaf 
190 na Chr. - determinatie M. Langeveld).  
Uit een andere put, waarvan de zodenwand 

Over het hele terrein kon het oude hoogteverschil in kaart 
worden gebracht door de dagzomen in het vlak, het profiel 
en de dwarsprofielen te documenteren. 
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rustte op een vierkant raamwerk van houten 
stammen, kwamen grote fragmenten van 
enkele inheemse orenpotten. De meest 
bijzondere vondsten kwamen uit de laatst 
onderzochte waterput, eveneens met een 
plaggenwand. Onderin deze put lagen name-
lijk, behalve enkele botfragmenten van een 
schaap, drie grote houten voorwerpen; een 
aan beide zijden afgeronde stok van 37 cm 
lang van walnotenhout, een uitheemse 
boomsoort, met daaronder de halffabricaten 
van twee grote berkenhouten scheplepels 
(determinatie T. Vernimmen). De lepels lagen 
omgekeerd en gespiegeld ten opzichte van 
elkaar.
Beide lepels zijn min of meer vergelijkbaar, 
namelijk circa 60 cm lang en met een grote 
bak met een diameter van circa 26 cm. Een 
lepel lag met de platte kant naar boven, de 
andere met de bolle kant. De stelen zijn wel 
tamelijk verschillend. Een steel is 6 cm dik, 
vierkant en heeft afgeronde hoeken. Hiervan 
is het uiteinde afgebroken en niet gevonden. 
De andere steel is veel platter en heeft een 
veelvlakkige gefacetteerde knop aan het 
uiteinde. De stelen hebben een lichtgebogen 
vorm. Vanwege sporen van houtworm in 
beide lepels moeten deze langere tijd boven-
gronds hebben gelegen voordat ze in de water-
put terechtkwamen. Vergelijkbare half- 
fabricaten van een lepel van esdoornhout, een 
kom van berk en een blok berkenhout met 
snijsporen zijn gevonden in een erfsloot op  
de in 1985 onderzochte vindplaats Uitgeester-
broek uit de periode rond het begin van de 
jaartelling (Therkorn, Van Rijn en Verhagen 
1985, 288). De halffabricaten zouden hier te 
weken kunnen zijn gezet om later verder 
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afgemaakt te worden. Dit gaat, door de 
aanwezigheid van houtworm, niet op voor de 
lepels van Zuiderloo. Mogelijk hebben ze te 
lang gewacht met het afwerken en zijn de 
lepels in de put gelegd, omdat ze niet meer 
bewerkt konden worden. Bij dergelijke houten 
objecten moet altijd de vraag worden gesteld, 
waarom dit soort onbruikbare objecten niet in 
het vuur is  beland, maar netjes lijken te zijn 
neergelegd in een waterput. Van andere 
opgravingen in deze regio, zoals in de cluster 
van Assendelft, zijn ook halffabricaten 
bekend (Stuurman 1978, 85-86). Hieronder zit 
een stuk bewerkt hout dat eveneens een 
halffabricaat lijkt van een lepel, maar dan in 
een nog vroeger stadium. Het is een blok 
elzenhout waarin een ruw vierkant gekapte 
steel te zien is en een zeshoekig bekapt deel 

waaruit een min of meer ronde lepelbak 
gesneden kan worden. De lengte is met 62 cm 
vergelijkbaar met die van de lepels van 
Zuiderloo. De functie van dergelijke grote 
houten lepels zal die van waterschep zijn. In 
de tamelijk ondiepe waterputten kon met zo’n 
soort lepel, mits het water hoog genoeg stond, 
gemakkelijk water geschept worden. Een 
eveneens tamelijk grote pollepel van 51 cm 
lang, met een bak van circa 20 cm en met een 
opvallende rechte en dubbele steel met 
ophanggat van elzenhout is gevonden in de 
Broekpolder (Lange 2017, 183). Deze lepel 
kwam uit een kuil. Zulke grote lepels waren 
blijkbaar gangbare gebruiksobjecten. 

Hollandia Archeologen, Jan de Koning

Twee op elkaar liggende schouderbladen 
van een rund. Lengte 30 cm. 
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Geweibijl van edelhert. 
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Waterput met houten voorwerpen: 
een stok van walnotenhout en twee 
halffabrikaten van schep- of waterlepels 
van berkenhout. 
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Reconstructie van de positie van de houten 
objecten.
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Hollands Kroon – Den Oever | 
Keersluis
 
In verband met de versterking van de zeedijk 
ten noordwesten van Den Oever heeft 
Hollandia Archeologen in april en mei 2017 
een archeologische opgraving uitgevoerd.  
Uit het vooronderzoek blijkt dat in de zeedijk 
een keersluis ligt, die bij de voorgenomen 
ingrepen in het gedrang zou komen. Hierop  
is besloten deze op te graven voorafgaand aan 
de dijkverzwaring. De dijk is in de jaren '60 
van de vorige eeuw al verhoogd met een 
metersdik zandpakket. Daaronder bevindt 
zich een wierdijk. 
De keersluis is aangelegd in een natuurlijke 
geul, die een gelaagd klei-op-veenpakket 
doorsnijdt. Mogelijk is deze geul ontstaan op 

de plek waar eerst een veenstroom heeft gele-
gen. In de Volle Middeleeuwen is dit veen-
pakket rondom Den Oever verdwenen en is er 
sprake van een kweldergebied met getijden. 
De aanleg van een keersluis in een inmiddels 
opgevuld geraakte geul is dan ook een logi-
sche keuze geweest. Deze diende waarschijn-
lijk al eeuwenlang voor de afwatering van het 
land rond Den Oever en met de aanleg van een 
dijk zou dat in gevaar komen. Met een sluis 
kon bij eb worden afgewaterd. Bij vloed is de 
sluis gesloten. 
De sluis bestaat uit gele bakstenen (21,1/20,0 x 
10,3/9,5 x 4,9/4,5 cm) die met behulp van een 
trasmortel tweesteens breed zijn opgemet-
seld. De bovenkant is afgesloten met een 
tongewelf. De keersluis is 1,8 m breed en met 
het gewelf 3,0 m hoog en ten minste 11,5 m 

Links de uitsnede van een kaart uit 1688 
(Twuijver en Bleuze) en rechts uit 1796 
(Peereboom), waarop de ligging van de 
sluis wordt aangegeven. 

lang. Voor de fundering zijn houten palen in 
de grond gedreven, waarop liggende houten 
balken rusten met daarop liggende planken. 
Deze zijn met houten pennen aan elkaar 
bevestigd. Een van de balken komt uit het 
Baltisch gebied en heeft als kapdatum 1672. 
De sluis zal kort daarna zijn gebouwd, aange-
zien deze al op een historische kaart uit 1688 
wordt aangegeven. 
Aan de (binnendijkse) zijde van de dijk is de 
klep bevestigd die bij vloed moest voorkomen 
dat zout water binnendrong. Deze klep zat 
nog in de sluis en is volledig geborgen. 
Rondom de klep is natuursteen gebruikt om 
het gewicht en de krachten van de vloed-
stroom op te vangen. De eikenhouten planken 
die gebruikt zijn voor de klep vertonen geen 
sporen van hergebruik. Dendrochronologisch 
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onderzoek leverde een datering op van 1544. 
Dit is ongeveer 125 jaar ouder dan het hout  
dat gebruikt is voor de fundering van de sluis. 
Verondersteld wordt dan ook dat de klep her-
gebruikt is, en misschien uit een andere sluis 
komt. Nadat de sluis is gebouwd, heeft men  
de insteek opgevuld met klei en de dijk verder 
verhoogd met zeewier. 

Hollandia Archeologen, Koert Salomons

Veldtekening met daarop  
de doorsnede van de dijk  

en de sluis. 
De dijk en de sluis worden ingetekend. 
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De houten klep in situ. 
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Het wrak is op basis van dendrochronolo-
gische analyse van de houtmonsters te date-
ren na 1685. Op basis van de vorm van het 
wrak is het voor- en achterschip bepaald. Het 
achterschip heeft een brede plankvormige 
achtersteven en het voorschip eindigt in een 
heve: de vlakplanken zijn hier recht afgezaagd 
en lopen enigszins op. Het boord is opgebouwd 
uit drie karveel (met de zijden) tegen elkaar 
geplaatste huidplanken met breedtes van 
minimaal 20 cm. Het is aannemelijk dat het 
boord aan de bovenzijde was uitgerust met 
een randgaarde of een binnenboord: een balk 
die over de volledige scheepslengte aan de 
bovenzijde van de spanten was bevestigd. Met 
een maximale lengte van 8,8 m, een breedte 
van 2,3 m en een geschatte holte (hoogte van 
het boord ten opzichte van de bodem) van nog 
geen 7 dm heeft het de kenmerken van een 
klein, niet zeewaardig vaartuig.  
De dubbele scheepshuid en de betrekkelijk 
dicht op elkaar geplaatste inhouten zijn zeer 
opvallend voor een dergelijk klein scheepje. 
De dubbeling is gemaakt van grove den en is 
in combinatie met het zware stelsel van 
inhouten niet zozeer te interpreteren als een 
poging tot het oplappen van een oud vaartuig, 
maar lijkt specifiek te maken te hebben met 
een opzettelijke constructieve aanpassing aan 
het beoogde vaargebied. 
Dit betekent dat het scheepje niet incidenteel 
de zee op is gevaren, in tegenstelling tot de 
eerdere vaststelling dat het vaartuig wegens 
de geringe boordhoogte niet zeewaardig is:  
de bouwwijze laat zien dat het schip gemaakt 
is om de zee op te gaan.
De constellatie van dicht aaneengesloten 

Hoorn | Hoornse Hop

Het Hoornse Hop staat bekend als een gebied 
waar in het verleden veel schepen zijn ver-
gaan. Ondanks dat het ruim 8.000 ha grote 
gebied voor nog geen 20 procent is gesurveyd, 
zijn er al meer dan tien scheepswrakken 
bekend. Omdat de Markermeerdijken de 
komende jaren versterkt gaan worden, is  
een nieuwe survey gehouden in een zone  
van ongeveer 200 meter vanaf de dijkvoet.  
Bij deze survey is een scheepswrak gevonden  

De dubbeling van de scheepshuid. 
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dat volledig onderzocht moest worden, omdat 
het in de beoogde toegangsgeul voor werk-
schepen naar de dijk lag. Dit onderzoek is  
in het najaar van 2017 uitgevoerd door ADC 
ArcheoProjecten in samenwerking met  
Baars-CIPRO. 
Het scheepswrak in het Hoornse Hop ligt 
ingebed in een pakket schelpenrijke Zuider-
zeeafzettingen en bestaat uit een vlak 
(bodem), inhouten (spanten/ribben), een 
wegering (binnenvloer) en plaatselijk 
restanten van het boord aan stuurboordzijde. 
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leggers (spanten op de bodem van het scheep-
je) op 2/3 van de scheepslengte vanaf het 
achterschip gemeten, is eveneens een afwij-
kende constructie die te maken moet hebben 
met de ondersteuning van de mast. Het is 
daarmee zeer aannemelijk dat het ooit een 
zeil heeft gevoerd. Er zijn geen vondsten in 
verband te brengen met de tijd dat het vaar-
tuig in bedrijf was, op de ballaststenen en de 
ijzerconcreties na; van alle vondsten uit de 
categorie aardewerk en bot kan een relatie 
met het scheepje worden betwijfeld. En ze 
geven dan ook geen aanwijzingen voor het 
bepalen van een functie, herkomstgebied of 
de opvarenden.

<< Het onderzoeksgebied 
voor de kust van Hoorn. 

< Een multibeamopname  
van het wrak. 
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Tot de categorie botanisch materiaal behoort 
een kokosnoot die in twee helften is gevon-
den. Deze vondst is ronduit vreemd te 
noemen. Een scenario waarbij twee helften 
van een kokosnoot op dezelfde plaats in een 
wrak ingespoeld raken, lijkt niet reëel. Het is 
denkbaar dat de breuk al in de noot zat, maar 
dat deze op het moment van depositie nog 
door de vrucht bijeen werd gehouden. Pas 
nadat de noot enige tijd in het wrak heeft 
gelegen, is de vrucht vergaan, waarna de 
twee helften losraakten. Een ander scenario, 
waarbij deze vondst bij het schip hoorde in  
de vorm van bijvoorbeeld victualiën (scheeps-
proviand), lijkt te ver gezocht. 

Daarmee kan alleen een voorzichtige conclu-
sie worden getrokken over het hier onderzoch-
te scheepje. Het is ofwel een klein, voor de zee 
gebouwd vaartuig dat lokaal vrachten vervoer-
de binnen de kustwateren van het Hoornse 
Hop óf het is een bijboot van een groter zee-
gaand schip. Qua bouwwijze verschilt het van 
kleine beroepsvaartuigen uit het achterland 
van Noord-Holland en is daarom bijzonder. 
Een vergelijkbare scheepsvorm met een brede 
achtersteven en een heveconstructie in het 
voorschip is gedurende de uitwerking van dit 
onderzoek in geen enkele bron of scheeps-
model gevonden. Het wrak is na schipbreuk 
nagenoeg rechtstandig in de bodem van het 



74 |

Voorbeeld van een schip met een heve, in dit geval een walenboot uit de zuidelijke Nederlanden.
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Hoornse Hop weggezonken. Tijdens het wrak-
vormingsproces is het geleidelijk opgevuld 
met zandige klei, mariene schelpen en stads-
afval, dat indertijd op grote schaal in zee werd 
gedumpt. Besloten is het scheepje te laten 
liggen totdat de werkzaamheden aan de 
Markermeerdijken daadwerkelijk beginnen. 
 
ADC ArcheoProjecten, W.B. Waldus

Hoorn – Blokker | Bangert 40

In september 2017 is opnieuw een deel van  
het kloosterterrein van Bethlehem (1475-1572) 
aan de Bangert in Blokker onderzocht. Op de 
belendende percelen hebben in de winter van 
2005/2006 en in 2008 enkele grote opgravin- 
gen plaatsgevonden. Hierbij gingen hectares 
grond, waar voorheen fruitbomen en kassen 
stonden, op de schop. De reden voor deze 
grootschalige opgravingen was de bouw van 
de nieuwbouwwijk Bangert-Oosterpolder, 
maar op de plek van het voormalige klooster-
terrein is deze nog altijd niet gerealiseerd. 
De komende jaren wordt ook dit deel van de 

nieuwbouwwijk ontwikkeld. Bijzonder is dat 
nu, bijna tien jaar na de laatste opgraving, 
opnieuw een deel van dit kloosterterrein in 
opdracht van de Gemeente Hoorn is onder-
zocht. Op perceel Bangert 40 stonden tot voor 
kort nog een kleine stolpboerderij met daar-
achter kassen. Het volledige perceel is 
opgekocht door de Gemeente Hoorn en de 
bebouwing is gesloopt. Het perceel met een 
oppervlakte van meer dan 3.600 m2 is 
vlakdekkend opgegraven.
Bethlehem was een vrouwenklooster dat 
bestond in de periode 1475-1572. Het had 
nauwe banden met het kruisbroedersklooster 
Pietersdal in Hoorn. Lange tijd stond een 
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In 2017 is opnieuw een deel van het voormalige kloosterterrein 
van Bethlehem aan de Bangert in Blokker onderzocht. Op de 
plek van het huis met het rode dak en op het perceel daarachter 
stonden de kloostergebouwen. In de werkput zitten het 
uitbraakspoor van de kloosterommuring en een gedempte sloot. 
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Het vrijleggen van de vondsten in een afvalkuil langs een sloot.

Uitbraakspoor van de kloosterommuring, 
opgevuld met afbraakpuin. 
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Afbraakpuin ter hoogte van de waterpoort in de 
kloosterommuring. De sloot is een restant van de kleine 

insteekhaven van het klooster. 

Dwarsdoorsnede door de gedempte sloot 
binnen de kloosterommuring. 
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kruisbroeder aan het hoofd van Bethlehem  
en de kloosterregels waren sinds 1537 aan die 
van de kruisbroeders ontleend. Het was een 
belangrijk klooster in deze omgeving en veel 
vrome burgers schonken goederen en/of geld 
aan het klooster. In 1572, tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog, werd het klooster opgeheven, 
waarna het kloosterterrein veranderde in 
fruitboomgaarden. Bij de opgravingen van 
2005/2006 en 2008 kwamen de sporen van 
gebouwen, een ommuring, een poortgebouw, 
bruggen, het kerkhof, gedempte sloten, 
afvalkuilen en waterputten aan het licht.  
De kloosterplattegrond kon hierdoor groten-
deels worden gereconstrueerd. Het westelijke 
deel van het terrein was een lege zone op deze 
plattegrond, en die is nu dankzij de opgraving 
van 2017 alsnog ingevuld.
Over een grote lengte is een spoor met 
afbraakpuin van het klooster gevonden. Dit 
geeft de locatie van de kloosterommuring 
aan. Tussen het puin zitten veel geprofileerde 
bakstenen, brokken zandsteen en plavuizen 
die een aanvulling op de vondsten van de 
eerder uitgevoerde opgravingen vormen. 
Ter hoogte van een dwarssloot, die als restant 
van een kleine insteekhaven wordt geïnter-
preteerd, zat een waterpoort in de ommuring. 
Hier is een slietenfundering en veel afbraak-
puin gevonden. Zowel buiten als binnen de 
ommuring lagen twee gedempte sloten, met 
her en der kleine dwarssloten en smalle 
dammen in de sloten. Deze verdeelden het 
lange perceel in smalle stroken, waarop 
waarschijnlijk al in de tijd van het klooster 
fruitbomen stonden. Op het perceel is één 
afvalkuil van het klooster gevonden, met 
onder andere grapen, bakpannen en eet-

De proefsleuf ter plekke van 
Dorpsstraat 110 met diverse gedempte 
sloten. Fo
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kommen van de zusters. Net als bij de vorige 
opgravingen zijn fragmenten van pijpaarden 
heiligenbeeldjes gevonden. Bijzonder is verder 
een kleine hanger met op de ene kant Maria 
en op de andere kant Sint Christophorus.

Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx 

Hoorn – Zwaag | Dorpsstraat  
108-110 

Het perceel Dorpsstraat 108-110 ligt centraal 
aan het dorpslint van Zwaag, even ten westen 
van de oude dorpskerk. In de muren van deze 
kerk is tufsteen verwerkt en in de kerk liggen 
enkele zandstenen sarcofaagdeksels, wat  
erop wijst dat hier al in de 12de eeuw een 
kerkgebouw stond. Aan het dorpslint hebben 
diverse opgravingen plaatsgevonden, waarbij 
de oudste vondsten uit de late 12de eeuw 
dateren.
Het perceel Dorpsstraat 108-110 lag al sinds  
de jaren ‘60 van de 20ste eeuw braak en was 
in gebruik als grasland. Het is opgesplitst in 
twee bouwkavels. In 2017 is op de locaties van 
beide bouwputten een proefsleuf gegraven.
Op de locatie van nr. 108, het westelijke deel 
van het terrein, lag een ophogingslaag uit de 
12de eeuw. Deze hoort bij een huisterp waar-
van de kern mogelijk onder de stolpboerderij 
op perceel Dorpsstraat 106 ligt. Bij de opgra-
ving is de randzone van de huisterp gevon-
den, zonder sporen van bebouwing, zoals 
paalkuilen van een boerderij, of een waterput. 
Wel lagen hier diverse (kleiwinnings)kuilen 
en dierbegravingen, daterend vanaf de 12de 
eeuw.
Ter plekke van nr. 110, het oostelijke deel  
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van het terrein, ontbrak een middeleeuwse 
ophogingslaag. Hier lagen diverse gedempte 
sloten, waaruit weinig vondstmateriaal 
komt. Enkele sloten zijn waarschijnlijk in  
de 16de eeuw gedempt. Op dit deel van het 
terrein zijn de sporen van een 17de-eeuws 
langhuis gevonden. Deze huisplaats staat 
weergegeven op de kaart van West-Friesland 
van Johannes Dou uit 1651-1654. Dit huis had 
waarschijnlijk houten wanden met ondiepe 
bakstenen funderingen die bij de sloop hele-
maal zijn verdwenen. Wel resteerden nog een 
schoorsteenfundatie met bijbehorende 
ingegraven aspotten en een askuil. Uit de 

De schoorsteenfundatie met een van de aspotten in het langhuis. 

Leisteen met ingekraste voorstelling van een man en 
vrouw met doorboord hart, circa 1575-1600. 
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askuilen komen vooral fragmenten van 
tabakspijpen. Deze dateren net als de as-
potten uit de 18de eeuw. Rondom de funde-
ring zijn fragmenten van wandtegels 
gevonden, die hoorden bij de betegelde 
schouw. Het langhuis staat nog op de oudste 
kadastrale kaart van 1823. In de loop van  
de 19de eeuw is het huis afgebroken en 
vervangen door een kleine stolpboerderij.  
De meest bijzondere vondst van de opgraving 
is een leisteen met aan beide kanten een 
ingekraste voorstelling. Op de ene kant zien 
we een man en een vrouw die samen een met 
pijlen doorboord hart vasthouden. Het hart 

wordt bekroond door een Franse lelie en twee 
bloemen. Op de andere kant van de lei staat 
een groot hart, opnieuw met Franse lelie, 
bloemen en bladeren afgebeeld. Uit de 
binnenstad van Hoorn zijn diverse van dit 
soort leistenen met ingekraste voorstellingen 
bekend. Ze dateren uit de late 16de eeuw en 
dienden mogelijk als goedkope geschenken. 
In dit geval gaat het duidelijk om een huwe-
lijksgeschenk. Het is de eerste vondst van  
een ingekraste lei buiten het centrum van 
Hoorn, waaruit blijkt dat deze leistenen  
een verspreiding in de dorpen rondom Hoorn 
kennen.

Archeologie West-Friesland, Christiaan Schrickx
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Hoorn – Zwaag | Dorpsstraat 302 

Op dit perceel aan het dorpslint van Zwaag is 
in juli een kleine opgraving uitgevoerd. Zoals 
verwacht, is het perceel in de Late Middel-
eeuwen (14de-15de eeuw) flink opgehoogd. 
Van huizen uit deze periode is niets gevon-
den. Wel kwam een plek met veel as en een 
stuk maalsteen tevoorschijn, middeleeuwse 
spinloden en een middeleeuwse kop van een 
ijzeren dissel. Uit de 16de eeuw dateren enkele 
kuilen, waaronder waterputten met onver-
sterkte wanden. In West-Friesland worden  
dit soort waterputten vrij vaak gevonden; 
blijkbaar was de bodem sterk genoeg om 
putten te maken zonder gebruik van hout of 
bakstenen. Voor het dichtgooien van de 
kuilen is onder meer mest en afval gebruikt. 
Een leuke vondst uit een van de kuilen is een 

Kelders en een waterput worden blootgelegd.

Een grape met ingekraste tekst  
uit de periode rond 1500.  

Fo
to

©
A

rc
he

ol
og

ie
 W

es
t-

Fr
ie

sl
an

d

Fo
to

©
A

rc
he

ol
og

ie
 W

es
t-

Fr
ie

sl
an

d

kleine roodbakkende kookpot met 
ingekraste tekst (sgraffito) uit de 
periode rond 1500. Uit de 16de of 
17de eeuw dateert een fundering 
van een vrij groot gebouw. 
Volgens historische gegevens 
woonde in de 17de eeuw een 
rijke koopmansfamilie op het 
perceel. Ook van bebouwing uit 
latere tijd zijn resten gevonden, 
waaronder kelders en een 
waterput.

Archeologie West-Friesland,  
Dieuwertje Duijn
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Medemblik | Koningshof

In januari en februari van 2017 werd de 
Koningshof in de binnenstad van Medemblik 
helemaal opengebroken om de riolering te 
vervangen. De werkzaamheden zijn drie 
weken archeologisch begeleid. De rioolsleuf 
liep door een deel van de Oude Haven, (in de 
Vroege Middeleeuwen veenrivier de Medemo-
laca), het oude bewoningslint ten zuiden 
hiervan en de gedempte gracht Koningshof. 
Ter hoogte van de Oude Haven zijn verschil-
lende verspoelingslagen van de oude rivier/
gracht waargenomen. Een groot deel van de 
archeologische lagen was verstoord door 
recente kabels en leidingen. Een bijzondere 
vondst uit de stort is een koepelvormig object 
van zeer zacht aardewerk met een gat in het 
midden en met een diameter van bijna 25 cm. 
Het is waarschijnlijk een object uit de Brons-
tijd, aangezien er meerdere vergelijkbare 
voorwerpen in West-Friesland zijn gevonden. 
Nader onderzoek naar 
gebruikssporen zal ons 
hopelijk meer inzicht 
geven in waar het 
object voor werd 
gebruikt. Vanwege 
de zachtheid én de 
relatieve lichtheid 
van het object is het 
niet waarschijnlijk 
dat het om een 
weefgewicht of 
netverzwaring gaat.
Zoals verwacht, werden 
onder de bestrating aan de 
noordkant van de Koningshof 

resten van middeleeuwse ophogingslagen 
gevonden. Hier werd de doorsnee van een 
terpachtige constructie gevonden, met daarop 
duidelijk zichtbaar gestapelde plaggen.
Mogelijk is in het profiel aan de overzijde ook 
een middeleeuwse huisvloer waargenomen. 
Enkele sporen kunnen worden toegeschreven 
aan de bewoning in de 19de en 20ste eeuw, 
toen het noordelijk deel van de Koningshof 
tijdelijk weer werd bewoond. 
Direct ten zuiden van de Oostersteeg werd een 
overkluizing (ondergrondse watergang) 
gevonden. 
De overkluizing was opgemetseld uit gele 
bakstenen en was circa 90 cm hoog. Hij had 
een platte stenen bodem met daaronder nog 
een houten goot. Wat de relatie tussen goot en 
overkluizing was, is nog niet duidelijk. 
Waarschijnlijk dateert de overkluizing uit de 
periode 1632-1649, toen dit deel van de 
Oostersteeg werd gedempt. 
Iets ten zuiden van de overkluizing is een 
klein keldertje gevonden dat waarschijnlijk 

Opmerkelijk rond object met onbekende 
functie, waarschijnlijk uit de Bronstijd. 

In het profiel tussen de  
Oude Haven en de Oostersteeg  

zijn middeleeuwse ophogingslagen  
met gestapelde plaggen zichtbaar. 
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hoort bij de bebouwing die op de kadastrale 
minuutkaart uit 1825 nog zichtbaar is. De 
binnenkant van het keldertje was bekleed met 
hergebruikte tegels. 
Het meest zuidelijke deel van de Koningshof 
bestond uit gedempt water. Hierin waren nog 
enkele houten palen zichtbaar. Het vondst-
materiaal dat hier is verzameld, zal in de loop 
van 2018 verder worden uitgewerkt. 

Archeologie West-Friesland, Josje van Leeuwen

Medemblik – Lambertschaag | 
Noordeinde 36

Begin 2017 is een grote stolpboerderij aan het 
Noordeinde in Lambertschaag afgebroken. 
Omdat het om een oud gebouw ging, vond 
voorafgaand aan de sloop een bouwhisto-
rische opname plaats. Hierbij is onder meer 
het vierkant, de houten kern van de stolp-
boerderij, nauwkeurig bestudeerd. Het vier-
kant bleek helemaal te zijn gemaakt van 
grenenhout en was 7 x 7,80 m. Het is duidelijk 
door een vakman gebouwd, in opdracht van 
een persoon met een goed gevulde beurs: er 
was namelijk uitsluitend nieuw aangekocht 
hout gebruikt; de houtverbindingen waren 
bijzonder zorgvuldig uitgevoerd en bij de 
bouw is gebruikgemaakt van telmerken. Dit 
betekent dat de onderdelen van het vierkant 
liggend op de grond passend zijn gemaakt, 
waarna ze op systematische wijze zijn 
gemerkt met kleine ingesneden tekens, de 
telmerken. Bij de bouw van de meeste stolp-
boerderijen is geen gebruik gemaakt van 
telmerken.

De halfronde overkluizing van gele bakstenen met 
daaronder de houten goot (gele lijnen). 

In de rand van de werkput werd een klein keldertje gevonden, 
waarin hergebruikte tegels waren gemetseld. 
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Eén van de hergebruikte tegels uit het keldertje aan de 
Koningshof in Medemblik. Fo
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Bij de sloop van de boerderij zijn uit de hoofd-
onderdelen van het vierkant houtmonsters 
gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek. 
Het hout van het vierkant blijkt allemaal in 
dezelfde periode te zijn gekapt, namelijk in de 
zomer, herfst of winter van het jaar 1660 of de 
eerste maanden van 1661. De bomen groeiden 
in het zuiden van Noorwegen. Rekening hou-
dend met transport en verwerking van het 
hout kunnen we stellen dat de stolpboerderij 
rond 1662 is gebouwd. 
De stolp die rond 1662 is gebouwd, was een 
zogenaamde Westfriese stolp. Dit boerderij-
type heeft een standaard indeling. De koeien-
stal ligt namelijk altijd aan de achterkant, 
terwijl de woonvertrekken langs een zijgevel 

liggen. Langs de andere zijgevel vindt men  
de dars, waarbij de darsdeuren altijd in de 
voorgevel zitten. In het voorste woonvertrek 
van de stolp is een kleine kelder gevonden, die 
waarschijnlijk uit de tijd van de bouw dateert. 
Aan de binnenzijde zaten tegen de onderrand 
17de-eeuwse wandtegels met bloemen. Later 
is tegen deze kelder een nieuwe kelder aan-
gebouwd; blijkbaar had men behoefte aan  
een grotere koele ruimte. De vloeren van beide 
kelders waren gemaakt van bakstenen, er  
was dus geen sprake van een plavuizen vloer. 
In 1879 is de boerderij grootschalig verbouwd. 
Het is misschien zelfs beter om te spreken van 
nieuwbouw, aangezien vrijwel de hele boerde-
rij opnieuw is opgetrokken. Alleen het 17de-

eeuwse vierkant is blijven staan, met daar-
onder de oorspronkelijke fundamenten. Wel 
werd het vierkant aan de voorkant vergroot, 
door hier een overstek aan te brengen (extra 
balk die buiten de palen ligt). Uit het begin 
van de 20ste eeuw dateert een foto van de 
prachtige voorgevel van de boerderij, zoals  
die in 1879 is gebouwd. De gevel is rond 1950 
vervangen na een schoorsteenbrand.
Om het oude vierkant werd een nieuwe 
boerderij gebouwd met een totaal ander 
uiterlijk en ook een andere indeling. De 
nieuwe boerderij was een zogenaamde Noord-
Hollandse stolp. De koeienstal, de lange regel, 
bevindt zich bij dit type stolpboerderij langs 
een zijgevel. Aan de achterkant van de 
boerderij is ook nog plaats voor wat koeien,  
dit wordt de korte regel genoemd. Langs de 
andere zijgevel ligt de dars met de darsdeuren 
in de achtergevel, de woonvertrekken liggen 
aan de voorkant. 

De stolpboerderij in Lambertschaag. 
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Foto van de boerderij uit het begin van de 20ste eeuw.
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Archeologisch onderzoek naar de ondergrondse delen van de boerderij.

>

De 17de-eeuwse kelder met wandtegels. Fo
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De waterput met eikenhouten ton uit de 16de eeuw. 
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Een van de 17de-eeuwse vierkantpoeren van de boerderij. 
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De Noordhollandse stolp (links) en de Westfriese stolp (rechts). Bij de Noordhollandse stolp ligt de koeienstal langs een zijgevel  
(de lange regel), aan de korte kant kunnen ook nog koeien staan, de korte regel. Bij de Westfriese stolp ligt de koeienstal altijd aan 
de achterkant. (www.boerderijenstichting.nl)

In de nieuwe boerderij is een grote diepe 
kelder gebouwd aan de achterkant van de 
dars. Ook kwamen twee fundamenten van 
schoorstenen tevoorschijn: één in het woon-
gedeelte aan de voorkant en één in de korte 
regel. In de lange regel is verder een waterput 
gevonden. Deze put was een bijzonder geval, 
want hij was erg klein en bleek niet zoals 
gebruikelijk te worden gevoed met grond-
water. In plaats daarvan heeft men bij de 
bouw een hele diepe sleuf gegraven vanaf de 
sloot naast de boerderij naar de waterput  
en de onderkant daarvan dichtgestort met 
schelpen. Het slootwater kwam via de 
schelpenbaan in de put terecht en werd daar 
opgepompt als drinkwater voor de koeien.
De stolpboerderij die rond 1662 op het perceel 
is gebouwd, bleek niet het eerste gebouw op 
het perceel: al in de 16de eeuw is hier een huis 
of boerderij neergezet. De funderingen van dit 
gebouw zullen erg ondiep zijn geweest, want 
er is niets van gevonden. Wel kwamen een 
ophogingslaag en een waterput uit deze tijd 
tevoorschijn, gemaakt van een ingegraven 
eikenhouten ton met daarboven een wand  
van gestapelde kleiplaggen. Het hout van de 
ton bleek na dendrochronologisch onderzoek 
te zijn gekapt rond 1536.
 
Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn
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Medemblik | Ooster-, Wester- en 
Pekelharinghaven

In het kader van baggerwerkzaamheden in  
de havens van Medemblik, is begin 2017 een 
Archeologische Begeleiding uitgevoerd. Tot 
de Gouden Eeuw was de Oude Haven, in de 
veenstroom de Medemolaca, de rivier- en 
zeehaven van de stad. Het oudste bekende 
gegraven water in Medemblik is de Zand-
wegsloot. Mogelijk bestond de Zandwegsloot 
al in de Middeleeuwen. Omstreeks dezelfde 
periode was de Oude Haven in Medemblik  
nog in gebruik.
Na 1573 begon de economische groei van 
Medemblik en in 1577 besloot men een nieuwe 
haven aan te leggen, die in 1589 werd voltooid. 
De nieuwe haven, later bekend als de Ooster-
haven, bood plaats aan handelsschepen,  
want in deze periode nam Medemblik deel 
aan de Europese en intercontinentale handel.
Ruim vijftig jaar later - in 1631 - werden de 
Pekelharinghaven (de Ooster Nieuwe Haven of 
Eilandshaven) en de Westerhaven (de Wester 
Nieuwe Haven) aangelegd. In 1797 beleefde 
Medemblik tijdelijk een opleving, toen de hele 
Westerhaven eigendom werd van de marine. 
De Westerhaven fungeerde als bewaar-, lig-  
en werkplaats voor ’s lands oorlogsschepen. 
Vijf Coehoorngranaten die op de bodem van 
de Ooster- of Westerhaven zijn gevonden 
getuigen van deze periode.
Deze granaten werden met een mortier,  
een kanon met een zeer korte en brede loop, 
afgeschoten. Hiervoor moest eerst het kruit  
in de mortier exploderen, zodat de granaat 
wegvloog. Vervolgens explodeerde de granaat 

zelf pas als deze het doel, bijvoorbeeld een 
scheepsdek, raakte.
De holle granaten zijn gemiddeld 28 cm in 
diameter (kaliber) en wegen 50-55 kg. De 
wanddikte bedraagt hier gemiddeld 37 mm. 
Ze hebben uitwendige hijsogen en op één na 
een duidelijke gietnaad. De vijfde granaat 
heeft een diameter van 32,5 cm en weegt 85, 
60 kg. De wanddikte van de granaat is 50 mm. 
De hijsogen op dit exemplaar zijn inwendig  
en in tegenstelling tot de vier andere heeft  
hij geen zichtbare gietnaad. Aan de ogen 
werden de granaten in de mortier gehesen. 
Deze mortieren en mortiergranaten werden 
vernoemd naar de bekende Nederlandse 

Bagger van de havenbodem wordt in een 
beunbak gestort. Rechts het Lichtje van de 
Medemblikker haven. Fo
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vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641-
1704), omdat de mortier regelmatig in de 
oorlogsvoering op en rond vestingen werd 
ingezet. De mortier werd ook gebruikt op zee. 
De Coehoornmortier was een zeer effectief en 
destructief verdedigingswapen. De korte loop 
en het kleine formaat maakten hem 
makkelijk te hanteren. Slechts twee personen 
waren nodig om het bronzen of ijzeren 
werpgeschut te dragen en te bedienen. 
Hiermee kon het geschut op ieder gewenst 
moment op iedere gewenste plaats worden 
geïnstalleerd. 

Archeologie West-Friesland, Jasper Leek en Sil Veenstra 
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 De Oosterhaven (rood omcirkeld) op de kaart van Boxhorn,1632. 
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Vijf Coehoorngranaten uit de haven van 
Medemblik. Bronzen mortier van Engelse makelij.
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Medemblik – Oostwoud | 
Oosteinde 42 

In Oostwoud (gemeente Medemblik) is op het 
perceel Oosteinde 42 een nieuwe stolpboerde-
rij gebouwd. 
Op dit perceel stond tot hij recentelijk gesloopt 
werd, een oudere stolpboerderij, die in ieder 
geval al bestond in de 19de eeuw. Een vroegere 
datering van deze boerderij kan niet met 
zekerheid worden achterhaald, maar het 
perceel was halverwege de 17de eeuw al wel 
bebouwd, zoals te zien is op de kaart van 
Johannes Dou uit 1651-1654. Het gebied ligt  
in het oudste deel van het dorp Oostwoud, 
direct ten oosten van de Hervormde Kerk. 
Onder de gesloopte stolp lag een huisterp  
die waarschijnlijk al dateert uit de Middel-
eeuwen. 
Aanleiding voor het archeologische onderzoek 
was dat tijdens het bouwrijp maken van het 
perceel onverhoopt ook een deel van de daar-
onder nog aanwezige middeleeuwse opho-
ging/ terp is afgegraven. 
De gemeente Medemblik heeft vervolgens 
bepaald dat dit deel van het perceel alsnog 
moest worden onderzocht door middel van 
een beperkte opgraving. Dit hield in dat het 
eerder afgegraven vlak en profiel werden 
opgeschoond en gedocumenteerd zonder 
verder sporen te couperen en af te werken.  
Op die manier kon informatie over de op-
bouw, datering en fasering van de terp 
worden verkregen voordat deze weer verdween 
onder de nieuw te bouwen stolpboerderij.
Bij het onderzoek zijn vondsten en opho-
gingen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 
gevonden, en enkele grondsporen die samen-

hangen met de voormalige boerderij, zoals 
een waterput en een asvlek. De vroegste 
datering van de ophogingslagen van de 
huisterp kan op basis van aardewerk worden 
gesteld in de 13de eeuw. Waarschijnlijk is het 
gedocumenteerde terpdeel onderdeel van de 
huisterp van het naastgelegen perceel Oost-
einde 40. Oosteinde 42 lijkt ergens na de 13de 
eeuw tegen deze terp te zijn aangebouwd, 
waarschijnlijk in de 16de-17de eeuw.
In verband met de geplande nieuwbouw 
binnen plangebied Oosteinde 42, is een zoge-
naamde Archeologische quickscan voor het 
plangebied uitgevoerd door Archeologie West-
Friesland (Duijn en Soonius 2013).
Het perceel ligt langs de noordzijde van het 
dorpslint van Oostwoud. Waarschijnlijk is  
de omgeving van Oostwoud in de 12de eeuw 
ontgonnen (Verhoeven 1988). Bij veldkarte-
ringen op akkers in de buurt van het lint zijn 
op diverse locaties fragmenten aardewerk uit 
de 12de en 13de eeuw gevonden, waaronder 
kogelpot-aardewerk en Pingsdorf-aardewerk.
De oudste historische vermelding van de kerk 
van het dorp dateert uit 1245 (Numan 2005). 
Wat de omvang van het dorp op dat moment 
was, is uit archeologische en historische 
bronnen niet bekend. Voor de periode hierna 
zijn meer gegevens beschikbaar. In 1335 
stonden ongeveer 45 huizen in Oostwoud en 
hiermee was het een van de grotere dorpen 
van de Vier Noorder Koggen. In 1514 was het 
aantal huizen iets toegenomen, namelijk tot 
55. Het aantal inwoners kan op basis hiervan 
worden geschat op ongeveer 275. 
Het plangebied Oosteinde 42 ligt direct ten 
oosten van de kerk. Dit maakt het aanneme-
lijk dat op het perceel al vanaf de Late Middel-

eeuwen werd gewoond.
Voor het bepalen van de archeologische 
verwachting voor de Nieuwe Tijd is gebruik-
gemaakt van historische kaarten. De oudste 
relevante kaart voor het gebied is de kaart van 
Johannes Dou uit 1651-1654. Hierop is op de 
plaats van het plangebied bebouwing gete-
kend. Op basis van deze kaart kon echter niets 
worden gezegd over de aard van de bebou-
wing, omdat woonhuizen en stolpboerderijen 
op dezelfde manier worden weergegeven. 
Op de eerste kadastrale kaart uit 1825 staat op 
het perceel een stolpboerderij. Gezien de 
ligging, het grondplan en de omvang is het 

Locatie van het onderzoeksgebied  
op de topografische kaart.
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aannemelijk dat dit de onlangs gesloopte 
boerderij is. Dit betekent dat deze stolp-
boerderij in ieder geval van vóór 1825 dateerde.
In 1710 woedde een grote brand aan het Oost-
einde van Oostwoud, waarbij dertien huizen 
en boerderijen afbrandden. Op basis van 
historische gegevens kan de rij verbrande 
panden worden gereconstrueerd. Zij stonden 
langs de noordzijde van de straat en ten 
oosten van de toenmalige predikantswoning 
(nr 116 op de kadastrale kaart uit 1825). De 
boerderij Oosteinde 42 is dus niet getroffen 
door deze brand.
In Oostwoud en omgeving kunnen sporen  
van bewoning en agrarische activiteiten uit 
de Bronstijd worden verwacht. In de periode 

Het plangebied op de kaart van 
Johannes Dou uit 1651-1654. Bij de 
pijl het plangebied Oosteinde 42. De 
naastgelegen kerk is als kerkgebouw 
getekend op de kaart.(Bron:Duijn 2016)

hierna is het gebied verlaten, tot aan de ont-
ginning in de 12de eeuw.
Het plangebied is waarschijnlijk al vanaf de 
Late Middeleeuwen bewoond. De huisterp  
die onder de stolpboerderij zichtbaar was, is 
waarschijnlijk al in de Middeleeuwen opge-
worpen. Dit was bijvoorbeeld ook het geval op 
het perceel Oostwouder Dorpsstraat 69: de 
terp onder de 17de-eeuwse stolpboerderij bleek 
uit de 13de eeuw te dateren. Bij diverse opgra-
vingen van huisterpen in West-Friesland is 
gebleken dat de resten van middeleeuwse 
bewoning in veel gevallen op hetzelfde niveau 
liggen als de bewoningssporen uit de Nieuwe 
Tijd, namelijk direct onder het maaiveld. 
Naast de quickscan is in 2015 door de Bouw-

historische Commissie van het Westfries 
Genootschap een bouwhistorisch onderzoek 
naar Oosteinde 42 uitgevoerd. Hierbij is een 
bouwhistorische opname uitgevoerd van het 
woonhuis en de indeling ervan. Het was 
echter een beperkt bouwhistorisch onderzoek, 
waarin geen informatie is verzameld over de 
ouderdom van de gebruikte houten palen van 
het centrale vierkant van de boerderij. Dit 
heeft tot gevolg dat we slechts kunnen gissen 
naar de daadwerkelijke ouderdom van de 
boerderij. Op basis van historisch kaart-
materiaal wordt een ouderdom vermoed van 
circa 300 jaar, aangezien op de kaart van Dou 
uit 1651-1654 al bebouwing zichtbaar is op het 
perceel direct naast de kerk.
Tijdens de opgraving is één kleine werkput 
aangelegd. Deze put lag aan de oostzijde van 
het perceel, ter hoogte van de voormalige stal 
aan de oostkant van de gesloopte stolpboerde-
rij. Omdat de terp zoveel mogelijk intact 
moest blijven, zijn alleen het vlak en profiel 
gedocumenteerd, voor zover die vrij waren 
komen te liggen tijdens het bouwrijp maken. 
Er zijn daarom ook maar weinig sporen en 
vondsten gedocumenteerd en verzameld. Het 
profiel leverde de meeste informatie op. 
Het gedocumenteerde vlak is aangelegd in de 
ophogingslagen van de middeleeuwse terp. 
Het niveau onder de terpophogingen, dus van 
vóór de aanleg van de terp, is niet bereikt. 
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Twee boringen in het vlak hebben wel aange-
toond dat op circa 0,8 m onder het vlak een 
onverstoord veenpakket lag. Dit zegt echter 
niets over de aan- of afwezigheid van mense-
lijke bewoning of grondgebruik in de perioden 
vóór de Middeleeuwen.
Op basis van de spaarzame aardewerk-
vondsten kan bewoning worden vermoed van-
af de 13de eeuw, hoewel de diepste en oudste 
terpniveau’s niet bereikt zijn en een vroegere 
datering mogelijk is. Over de vroegste bewo-
ning en of deze sindsdien permanent is 
geweest, kan op basis van de archeologische 
resten niets worden gezegd.
De oudste terpophoging dateert uit de Late 
Middeleeuwen. In de ophogingslagen in het 

profiel is aardewerk uit de 13de tot 15de eeuw 
gevonden, met name kogelpotaardewerk en 
een fragment grijsbakkend aardewerk. Een 
van de kogelpotfragmenten had bezemstreek-
versiering. 
De terp is in meerdere fasen opgehoogd, 
waarbij de vroegere fasen uit relatief dikke 
ophogingspakketten bestaan. Het is onbe-
kend hoe dik deze ophoging is, maar op basis 
van de boringen die in het vlak zijn gezet,  
kan worden aangenomen dat deze pakketten 
in totaal circa 0,8 m dik zijn en direct op het 
onderliggende veen zijn opgeworpen. 
Op deze oudste ophoging is in één keer een 
pakket klei en zoden opgebracht, ook met een 
substantiële dikte (circa 0,7 m). Deze fase lijkt 

te worden afgedekt door een dun, humeus 
pakket met vertrapt of compact veen. Deze 
laag kan een top/afdekking van een oudere 
terpfase zijn. 
Op dit dunne humeuze pakket is weer een 
dunner pakket klei opgebracht, dat ook weer 
wordt afgedekt door een humeus en venig 
pakket dat ook een top/afdekking van een 
terpfase lijkt te zijn. Al deze pakketten en 
lagen dateren op basis van vondstmateriaal  
in de Late Middeleeuwen. 
De aanwezigheid van natuurlijk veen onder de 
terp bevestigt een vroege datering van de terp. 
Mogelijk is de ophoging/terp van Oosteinde 42 
een uitbreiding van de oorspronkelijk in één 
keer opgehoogde terp op het naastgelegen 
perceel Oosteinde 40. Dit zou het hoogte-
verschil tussen de twee ophogingen kunnen 
verklaren. De uitbreiding van de terp zou dan 
in de 16de-17de eeuw hebben plaatsgevonden. 

ADC ArcheoProjecten, W. Jezeer 

Het plangebied op de Kadastrale  
Minuut van 1825 (binnen blauwe contour). (Bron: Duijn 2016)
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Plattegrond van de gesloopte stolp  
met in rood het stalgedeelte  

waaronder onderzoek is gedaan.  
De rode en oranje sterren geven de 

locatie van bekende waterputten 
aan (bron: rapport bouwhistorisch 

onderzoek Boerderij Oosteinde 42 door 
Bouwhistorische Commissie Westfries 

Genootschap). 

Profiel van de terp met fasering. 
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Medemblik – Zwaagdijk | 
Zwaagdijk 196 

Begin 2017 is de stolpboerderij op het perceel 
Zwaagdijk 196 afgebroken. Omdat het om een 
oude boerderij ging, is bouwhistorisch onder-
zoek gedaan. Waarschijnlijk is de stolpboer-
derij in de 17de eeuw gebouwd. Het ging om 
een zogenaamde Westfriese stolp, wat bete-
kent dat de darsdeuren in de voorgevel zaten 
en de koeienstal aan de achterkant lag. In de 
voorgevel van de boerderij zaten vrij grote 
ramen, die zijn geplaatst bij een verbouwing 
van de boerderij, waarschijnlijk in 1939. Het 
vierkant (houtskelet) van de boerderij 

Zwaagdijk 196 was complex: het was gemaakt 
van verschillende soorten hout en later is het 
vierkant op verschillende plekken gerepa-
reerd. De meeste onderdelen van het vierkant 
waren van eikenhout, namelijk drie palen en 
drie liggende balken. Uit jaarringonderzoek 
aan het hout blijkt dat het uit circa 1565 
dateert. Dit geeft echter waarschijnlijk geen 
informatie over de bouw van de boerderij, 
want sporen in de balken wijzen erop dat het 
eikenhout is hergebruikt in de boerderij. Het 
heeft dus oorspronkelijk in een ander gebouw 
gezeten. De vierde paal van het vierkant was 
van grenenhout en dateert van rond 1620. 
Mogelijk is deze paal aangebracht bij de bouw 

van de boerderij, wat zou betekenen dat de 
stolp rond 1620 is gebouwd. Twee liggende 
balken waren ook van naaldhout. Zij zijn 
waarschijnlijk in de 19de eeuw geplaatst, als 
vervanging van oudere balken die in slechte 
staat verkeerden. 
Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe 
boerderij vond op het terrein een opgraving 
plaats. 
Hierbij zijn de ondergrondse resten van de 
boerderij blootgelegd. Dit zijn in de eerste 
plaats de bakstenen funderingen van de 
gevels van de stolp. Deze funderingen bleken 
erg rommelig te zijn: in de loop van de eeuwen 
heeft men steeds delen van de funderingen 

De stolpboerderij op het perceel Zwaagdijk 196. De sporen van de stolpboerderij zijn bij de opgraving blootgelegd. 
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Fundering van de oudste schoorsteen van de boerderij. Links een schoorsteenfundering met stookplaats uit de 19de 
eeuw. Rechts de bijbehorende ronde asput. 

vernieuwd, waardoor een lappendeken van 
stukjes muurwerk uit verschillende periodes 
was ontstaan. Hiernaast kwamen veel struc-
turen tevoorschijn die horen bij een oudere 
fase van de boerderij en in de situatie van 2017 
niet meer zichtbaar waren. Voorbeelden 
hiervan zijn kelders, een waterput, schoor-
steenfunderingen, een haardplaats met asput 
en de fundering van een bedstede. Op basis 
van deze sporen kan de indeling van de 
boerderij in de 17de eeuw worden gerecon-
strueerd. De woonvertrekken lagen in deze 
tijd langs de hele westgevel van de boerderij. 
In een scheidingsmuur tussen twee kamers 
zat de haard, daarnaast lag een kleine kelder. 
In de kelder zijn veel wandtegels gevonden die 
waarschijnlijk afkomstig zijn van de genoem-
de haard. Vreemd genoeg waren alleen witte, 

dus onbeschilderde, wandtegels aanwezig. 
Was de haard heel sober uitgevoerd of zijn alle 
beschilderde tegels misschien netjes verwij-
derd bij het afbreken van de haard en ergens 
anders hergebruikt?
In de 19de eeuw is de boerderij verbouwd. De 
belangrijkste reden hiervoor zal een gewenste 
vergroting van de koeienstal zijn geweest. 
Hiervoor is de woonruimte aan de achterkant 
van de boerderij opgeofferd. De oude haard is 
afgebroken en iets verderop, tegen de hooiberg 
aan, is een nieuwe schoorsteen gemaakt. Bij 
deze nieuwe haard is een stookvloer en een 
ronde asput gevonden. Naast de haard bevond 
zich een bedstede en verderop in het woonge-
deelte lag een grote ondiepe voorraadkelder. 
In de stal is een ronde waterput en een recht-
hoekige waterkelder gemaakt.

Tijdens de opgraving zijn ook sporen gevonden 
van oudere bewoning. Op basis van histori-
sche gegevens kan worden gesteld dat de 
eerste huizen langs de Zwaagdijk vermoede-
lijk pas in de 14de eeuw zijn gebouwd. Op het 
perceel zijn tijdens de opgraving diverse sloten 
gevonden die tijdens de ontginning in de 
11de/12de eeuw zijn gegraven. Uit de 12de of 
13de eeuw dateren verder diverse grote klei-
winningskuilen, ook wel daliegaten ge-
noemd. In de 15de eeuw zijn de sloten op het 
perceel gedempt, waarna het maaiveld door 
grond te storten met ruim 1 m is opgehoogd. 
Uit de opgebrachte grond komen diverse 
scherven. Ook is een munt gevonden, name-
lijk een zilveren penning geslagen door Jan III 
van Arkel (1408-1456) in Heukelum. 
Na de ophoging is op het perceel een huis 
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gebouwd. Van dit huis is niets gevonden, wat 
niet gek is, gezien het feit dat huizen in deze 
tijd een heel lichte constructie hadden. Zij 
laten daarom geen of nauwelijks sporen 
achter in de bodem. Een waterput die hoort 
bij de bebouwing uit de 15de of 16de eeuw is 
daarentegen wel gevonden. De waterput was 
een eenvoudige kuil in de grond en had geen 
versterkte wanden van bijvoorbeeld 
kleiplaggen of baksteen. In de waterput  
zaten onder meer enkele onderdelen van een 
eikenhouten raamkozijn met luiken.

Archeologie West-Friesland, Dieuwertje Duijn

Een van de werkputten tijdens de opgraving. In de lichtgrijze kleibodem zijn 
verschillende grote kleiwinningskuilen zichtbaar, die zijn opgevuld met donkere 
grond. 

Een zilveren penning, geslagen door Jan 
III van Arkel (1408-1456) in Heukelum. 
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Onder de rechthoekige opbouw zat een ronde bakstenen put. 
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Oostzaan | Kerkbuurt 50  

Bureau De Steekproef heeft op 11 juli 2017 
een proefsleuf gegraven op het perceel Kerk-
buurt 50 in Oostzaan. Een oude woning was 
daar gesloopt en op de vrijgekomen plek zou 
een nieuwe woning worden gebouwd. De 
afgelopen 15 jaar heeft archeologisch onder-
zoek langs het oude bewoningslint aange-
toond dat in de bodem weggezakte middel-
eeuwse terpen liggen met daarop sporen van 
bewoning uit de 16de tot 18de eeuw.
Ook dit keer was het raak. Op 1 m diepte onder 
het maaiveld (1,64 m. beneden N.A.P.) vonden 
de onderzoekers een middeleeuwse terp met 

Het westprofiel van de werkput van het 
onderzoek Oostzaan/Kerkbuurt 50. In 
groen zijn de verschillende lagen van de 
terp aangegeven met daarop in grijs, 
blauw en rood, de resten van de 17de- en 
18de-eeuwse bebouwing.
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resten van een lemen vloer. Daarop lag een  
60 tot 80 cm dik pakket van woonlagen uit de 
16de tot 19de eeuw. Uitbraaksleuven en kleine 
paaltjes gaven de positie van een muur en vijf 
poeren aan. Ten zuiden daarvan lag een  
dichtgegooide sloot met verschillende 
beschoeiingen achter elkaar. Een muntje van 
koningin Wilhelmina uit 1897 toont aan dat 
de sloot eind 19de eeuw nog open lag.
Het vondstmateriaal is kenmerkend voor 
Zaanse dorpen uit de periode 1200-1900.  
Uit de 14de eeuw dateert de geknepen voet  
van een steengoed kruik. Uit de latere perio-
den komt rood- en witbakkend aardewerk,  
faience, majolica en steengoed. Een leuke 

vondst is een scherf van een faience bord  
met daarop een zeer fraai geschilderde 
Bijbelse voorstelling, de Jacobsladder (Genesis 
28:10-22).
Op de plaats waar de terp ligt, zal de bodem 
tot ongeveer 70 cm diepte worden verstoord 
door de nieuwbouw. Om die reden zal alleen 
een klein vervolgonderzoek worden uitge-
voerd op het resterende deel van de terp tot 
ongeveer 80 cm diepte. De sloot blijft onbe-
bouwd en zal verder niet worden bekeken.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland
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Stede Broec – Bovenkarspel | 
Geerling 9

In opdracht van Germaco Vastgoed BV heeft 
ADC ArcheoProjecten een proefsleuvenonder-
zoek gedaan aan de Geerling 9 in Boven-
karspel, gemeente Stede Broec. Aanleiding 
voor dit onderzoek zijn plannen voor nieuw-
bouw op dit perceel. Het plangebied ligt 
binnen de grenzen van rijksmonument-
nummer 45983, ook wel bekend als het 
archeologisch monument ‘Polder - Het Groot-
slag’. Dit circa 70 ha grote terrein is in de 
jaren '70 van de vorige eeuw grotendeels 
buiten de ingrijpende ruilverkaveling van  
de polder gehouden. De verwachting is dat 
archeologische resten uit de Midden- en Late 
Bronstijd hier nog goed bewaard zijn. Door  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) is een monumentenvergunning 
verleend voor de voorgenomen bouwplannen, 
omdat het bedrijfseconomisch belang van 
opdrachtgever Germaco BV zwaarder weegt 
dan de instandhouding van het plangebied. 
Het onderzoek biedt een goede gelegenheid 
om de intactheid van de bodem en de conser-
vering van de archeologische resten binnen 
het monument te onderzoeken.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen 
uit de Midden-Bronstijd gevonden. Het gaat 
om de resten van een kuilenkrans, enkele 
greppels en veel staken. Deze sporen maken 
deel uit van een uitgestrekt nederzettings-
terrein dat zich in alle richtingen voortzet. 
Van dit terrein is in 1977 door de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) al een deel onderzocht. Ongeveer 85 m 
oostelijk (opgraving ‘Visser’) werd een 

Locatie van het plangebied binnen het  
Monument en omliggende opgravingen.  

Detail van het plangebied en Bronstijdsporen  
van nabijgelegen opgravingen.

Overzicht van de Bronstijdsporen  
in het plangebied. 
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bewoningscluster onderzocht, ongeveer 150 m 
westelijk een off-site zone met veel 
ploegkrassen (opgraving ‘Groen’). De sporen 
van onderhavig onderzoek laten zowel 
kenmerken van het terrein ‘Groen’ zien, in de 
vorm van noord-zuid georiënteerde greppels 
en relatief weinig sporen, als van het terrein 
‘Visser’, waar veel van de greppels noordwest-
zuidoost georiënteerd zijn.
Het vaststellen van de fysieke kwaliteit van 
een deel van het rijksmonument was een 
belangrijk onderzoeksdoel. Het plangebied is 
voor een groot deel verstoord, en scoort 
daardoor matig op het gebied van gaafheid. 
De conserveringstoestand van sporen is matig 
tot goed. Speciale aandacht was er voor de 
toestand van archeobotanische en 
archeozoölogische resten uit bronstijdcontext. 
In 2002 is hier tijdens een opgraving op 
hetzelfde perceel onderzoek naar gedaan, 
daaruit bleek dat de conservering van 
archeobotanische resten matig tot slecht was. 
Uit het huidige onderzoek komt hetzelfde 
beeld naar voren. Archeozoölogische resten 
zijn nauwelijks in de monsters of sporen 
gevonden, over de conservering hiervan 
kunnen op basis van dit onderzoek dan ook 
geen uitspraken worden gedaan. 

ADC ArcheoProjecten, Wouter Roessingh

De werkputten van de proefopgraving aan de Marsweg zijn bij toeval op Google Maps terechtgekomen. 
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Texel – Den Burg | Marsweg - 
Kadijksweg

Van 29 mei tot 2 juni 2017 hebben archeologen 
van Transect een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd aan de Marsweg - Kadijksweg in 
Den Burg. In het plangebied van circa 9 ha, 
waar nieuwe woningen gebouwd zullen wor-
den, zijn 29 proefsleuven aangelegd. Op de 
satellietbeelden van Google Maps is een groot 
deel van deze sleuven te zien.

In de proefsleuven werden 47 sporen gevon-
den; merendeels greppels en sloten, die in  
de meeste gevallen terug te vinden zijn op 
(historische) topografische kaarten vanaf 
1850. Sommige greppels en sloten zijn later 
hergebruikt om het gebied te ontwateren via 
plastic drainagebuizen. 
Een aantal greppels is gedempt met dorps-
afval uit de omgeving en/of stadsafval uit 
Amsterdam dat voor dit doel hiernaartoe is 
gebracht. Dit afval bestaat voornamelijk uit 
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diverse soorten keramiek, zoals faience, 
majolica, roodbakkend aardewerk, steengoed 
en Europees porselein. De scherven behoren 
tot een uiteenlopende reeks van alledaagse 
gebruiksvoorwerpen, zoals grapen, borden, 
kannen, (thee)potten, lekschalen, olielam- 
pen, vuurtesten, vergieten, koppen en een 
vuurstolp. De keramiek is afkomstig uit 
allerlei productiecentra in Nederland en het 

Rijnland, waaronder Friesland, Gouda, 
Brabant, Westerwald, Raeren, Langerwehe, 
Harlingen en Delft.
Behalve greppels en sloten werd ook een 
zogenaamde ‘dobbe’ of poel gevonden. Dobbes 
worden vaker gevonden op Texel; ze werden 
gebruikt als drink- of wasplaats voor vee. 
Naast de archeologische sporen en vondsten is 
de bodemopbouw bestudeerd. Daaruit bleek 

dat het plangebied bestaat uit twee land-
schappelijke zones: in het noordelijke deel 
liggen afzettingen van een kreekgeul die 
stamt van na de Romeinse Tijd, in het zuide-
lijke deel ligt een akkerdek dat niet ouder is 
dan 1949.
Het ontbreken van oudere sporen kan waar-
schijnlijk verklaard worden door de land-
schappelijke ligging van het plangebied.  

Tussen de proefsleuven grazen de Texelse 
schapen. 
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Dit ligt namelijk aanmerkelijk lager dan het 
aangrenzende hoge dekzandlandschap. Daar-
naast was het plangebied in het Holoceen voor 
het grootste gedeelte een moeras, vandaar ook 
het toponiem ‘Mars’ in Marsweg, dat ‘moeras’ 
betekent. 

Transect, Annemarie Pels-Ouweneel

Scherven steengoed, majolica,  
faience, Nederrijns-, Fries en Noord-Hollands  
rood aardewerk. 
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Texel – Den Burg | ’t Raaksje/
Groeneplaats

Tussen eind september en begin november 
2017 is een grootschalige opgraving uitgevoerd 
langs de Groeneplaats in het historische 
centrum van Den Burg op Texel. Het plan-
gebied viel voor een groot deel binnen een 
archeologisch rijksmonument, met de resten 
van een middeleeuwse ringwalburg. 
De eerste kleinschalige onderzoeken in de 
omgeving van het plangebied werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) in de 
voormalige kloostertuin uitgevoerd. Deze 
onderzoeken waren een initiatief van de 
Duitse archeoloog Karl Heinz Jacob-Friesen, 

Het centrum van Den Burg op de Kadastrale Minuut uit 1826. In paars/lila zijn de 
(gereconstrueerde) grachten van de vroegmiddeleeuwse ringwalburg weergegeven. 
In groen de gracht uit de 14de eeuw. Deze laatste heeft de uitleg van het huidige Den 
Burg bepaald. De rode lijn geeft de begrenzing van het archeologisch rijksmonument 
weer. Binnen de zwarte stippellijnen heeft de opgraving plaatsgevonden. Ter hoogte 
van het oude raadhuis (grijs transparant) was het bodemarchief reeds verstoord. 

Op dit detail uit een kaart van Jan van Scorel uit 1552 is de 14de-eeuwse gracht als 
depressie rondom Den Burg zichtbaar.

Ortskommandant van Texel. De commandant 
had zich na zijn stationering verwonderd  
over de ronde uitleg van het centrum van Den 
Burg. Dit, in combinatie met de plaatsnaam, 
deed hem vermoeden dat het plaatsje was 
ontstaan uit een middeleeuwse burg. In 
samenwerking met het Rijksmuseum van 
Oudheden uit Leiden werden enkele sleuven 
gegraven waaruit divers middeleeuws aarde-
werk tevoorschijn kwam en een gracht werd 
aangesneden. 
In de decennia die hierop volgden, leverden 
meerdere kleine onderzoeken mondjesmaat 
aanvullende informatie op over de ringwal-
burg. In 1967 bleef voorafgaand aan de bouw 
van een grote diepe kelder archeologisch 

onderzoek achterwege. Wel werden na het 
uitgraven van de bouwkuip veel sporen uit  
de Prehistorie en de Vroege en Late Middel-
eeuwen gedocumenteerd. Het meest in het 
oog springend was de vondst van meerdere 
grachten en een lage aarden wal. Aan de hand 
van deze resten kon door archeoloog Flip 
Woltering een vroegmiddeleeuwse ringwal-
burg worden gereconstrueerd: een ovaal-
vormig omgracht terrein met een afmeting 
van ongeveer 110 x 135 m met de kerk als 
middelpunt. 
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Texel 
het plan opgevat om dit deel van het centrum 
van Den Burg opnieuw te ontwikkelen. Het 
raadhuis werd gesloopt om plaats te maken 
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voor winkels, horeca en woningen. De opgra-
ving vond plaats aan weerszijden van de voor-
malige diepe kelder van het raadhuis uit 1967.
De oudste onderzochte resten dateren uit de 
Late IJzertijd (250 voor Chr. - 12 voor Chr.).  
Het gaat onder andere om erfscheidingen in 
de vorm van greppels, akkers met sporen van 
landbewerking en aardewerk dat mogelijk 
met een religieus/ritueel motief is begraven.
Uit de Vroege Middeleeuwen zijn meerdere 
kuilen en twee (van de drie) grachten van  
de ringwalburg gevonden. Deze konden in 
meerdere dwarsdoorsnedes nauwgezet 
worden bestudeerd. De buitenste gracht was  
6 m breed en 0,8 m diep, de ander werd slechts 
gedeeltelijk aangesneden. Deze gracht was 
meer dan 8 m breed en ongeveer 1 m diep.  
Uit het onderzoek is gebleken dat de buitenste 
en middelste gracht vrij snel na elkaar zijn 
uitgegraven. Mogelijk gaat het om een uit-
breiding van het grachtenstelsel om de aarden 
wal meer te kunnen ophogen. De gracht 
wordt op basis van eerdere onderzoeken door 
sommige archeologen in de 7de eeuw geda-
teerd, maar anderen twijfelen daaraan. Aan 
de hand van het dateerbaar vondstmateriaal, 
maar ook met behulp van andere, meer 
moderne dateringsmethoden zoals 14C en 
OSL, zal bij de uitwerking van het onderzoek 
worden geprobeerd de werkelijke ouderdom  
te achterhalen.
In de Volle Middeleeuwen is tussen de vroeg-
middeleeuwse ringwalburg en het latere 
Agnietenklooster op de dichtgeworpen gracht 
een weg of pad aangelegd. Dit pad, dat her-
kend werd aan de hand van de indrukken van 
karrenwielen, liep vanaf de huidige Zwaan-
straat tot de kern van het oude Den Burg. 

Mogelijk hangt dit karrenspoor samen met 
het egaliseren van het terrein en het graven 
van de nieuwe gracht in de 14de eeuw. Uit 
historische bronnen is bekend dat Jan van 
Beaumont, de broer van graaf Willem III  
van Holland, in 1346 verder van de kern een 
grotere nieuwe gracht liet aanleggen. Aan 
deze gracht dankt Den Burg zijn huidige 
ronde vorm. Uit het archeologisch onderzoek 
is verder vast komen te staan dat een groot 
deel van het plangebied deel was van het 
Agnietenklooster. Hiervan zijn meerdere 
erfafscheidingen gevonden, waaronder diepe 
kuilen, kleine grachten, een tuunwal en een 
kloostermuur. Hierop aansluitend is gebleken 
dat binnen Den Burg oriëntaties en erfgren-

zen honderden jaren en misschien wel langer 
intact zijn gebleven. Zo lag onder de uitgebro-
ken resten van de kloostermuur een 2,5 m 
brede droge gracht, die exact dezelfde lijn 
volgt. Waarschijnlijk gaat het om de eerste 
uitleg van het kloosterterrein in de Late 
Middeleeuwen. In de gracht werd het skelet 
van een veulen gevonden. Deze was in een 
ovale kuil begraven nadat de gracht was 
gedempt. Het dier lag in anatomisch verband 
met het hoofd schuin over de voorbenen. 
Nadat de kuil was dichtgegooid, werd het 
afgedekt met flinke veldkeien. Een dergelijke 
begraving is in Nederland nog niet eerder 
gevonden, de achtergrond ervan wordt onder-
zocht.

In de gedempte 
gracht die het 
kloosterterrein 
begrensde, 
werd een veulen 
begraven en 
vervolgens 
afgedekt met 
stenen. 
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Aan de hand van het archeologisch onderzoek 
kunnen de exacte grenzen en afmetingen van 
het kloosterterrein nu worden bepaald. 
Opmerkelijk is de aanwezigheid van meerdere 
waterputten aan de zuidzijde van het plan-
gebied langs de Parkstraat. De wanden hier-
van zijn opgebouwd uit kleizoden, gestoken 
uit de omringende kwelders. Dat de water-
putten erg belangrijk waren, blijkt uit de 
moeite die werd gestoken in de bouw en 
reparatie ervan. Reparaties waren blijkbaar 
regelmatig nodig, want diverse waterputten 
waren aan de bovenzijde onder de gronddruk 
bezweken en naar binnen geklapt.
Na 1573 werd een deel van de gebouwen van 
het klooster gesloopt en richtte men het 
terrein opnieuw in als tuin van een weeshuis. 
Baksteen en zogenaamde montantstenen van 
de stijlen van de laatgotische kerkramen 

werden gebruikt in de fundering van de 
achtergevel van de laat 18de-/19de-eeuwse 
huizen langs de Groeneplaats. Vlakbij  
deze achtergevel van de schamele huizen - 
’t Raaksje genoemd -, werd een kuil gevonden 
die was volgestort met historisch vensterglas. 
Tussen deze gebrandschilderde scherven 
zaten fragmenten van ruitjes die mogelijk  
in de 14de of 15de eeuw zijn gemaakt. 
Vensterglas uit deze periode is uiterst zeld-
zaam. Zowel de vensterdelen als de ruiten 
kunnen afkomstig zijn van de laatmiddel-
eeuwse kapel die op het kloosterterrein stond.
Bovenstaande resultaten zijn nog voorlopig. 
De uitwerking en rapportage zullen in 2018  
en 2019 plaatsvinden. 

Archeologie West-Friesland,  
Sander Gerritsen en Bart ter Steege

Aan de zuidzijde van het plangebied werden meerdere laat-
middeleeuwse waterputten gevonden. Let op de gestapelde 
zoden aan de buitenzijden van de put. 
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Onder de achtergevel van de huizen langs ’t Raaksje 
kwamen hergebruikte montantstenen tevoorschijn. 
Mogelijk komen ze uit de laatmiddeleeuwse kloosterkapel. 
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Uit een kuil kwamen veel fragmenten glas, waaronder deze 
gebrandschilderde scherven uit de 14de en 15de eeuw. 
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Een 17de-eeuwse tonput wordt door Wouter Kuip vrijgelegd. 
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Annet van Boven wast 
vondsten tijdens een 
open dag. 

Een panoramafoto 
van de opgraving. 
In het midden is een 
doorsnede door twee 
vroegmiddeleeuwse 
grachten zichtbaar. 

Tijdens het onderzoek werden twee open dagen georganiseerd. Beide dagen waren een groot succes met 
talrijke bezoekers en veel aandacht van de lokale media.
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Texel – De Waal | Spangerweg 10 

In juni 2016 is aan de Spangerweg 10 ten 
noordwesten van het dorp De Waal een 
archeologische begeleiding uitgevoerd als 
vervolg op een eerder uitgevoerd bureau- en 
booronderzoek. Voor de bouw van een nieuwe 
stal, een wateropslag en een wagenberging 
met mestopslag moesten drie werkputten 
worden uitgegraven.
Tijdens het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden zijn in totaal 51 archeologische 
grondsporen tevoorschijn gekomen. De sporen 
bestonden vooral uit paalgaten, greppels, 
verkleuringen en een kuil.
Er zijn resten van twee structuren gedocu-
menteerd. De eerste is een soort kringgreppel 
van circa 3 x 8 m. Uit de kringgreppel is een 
monster genomen en tijdens het opgraven 
ervan zijn scherven aardewerk gevonden. Het 
aardewerk is niet nauwkeuriger te dateren 
dan in de periode Late Bronstijd tot en met 
Romeinse Tijd, maar qua uiterlijk is het  
spoor hoogstwaarschijnlijk in de periode  
Late Bronstijd tot en met Vroege IJzertijd te 
plaatsen. De functie van het spoor is ondui-
delijk: het is waarschijnlijk geen graf, want 
er zijn geen crematieresten in gevonden; het 
is geen huisgreppel vanwege de kleine afme-
ting en de afwezigheid van paalgaten. 
Mogelijk is het een greppel die om voorraden 
of compost heeft gelegen.
De tweede structuur is een kring van kleine 
paalgaten. De doorsnede van deze palenkrans 
is circa 4 m. Tijdens eerdere opgravingen aan 
de Beatrixlaan in het nabijgelegen Den Burg 
zijn ongeveer 170 van dit soort palenkransen 
opgegraven. Het zijn geen graven, want 

Een wirwar van greppels is als grijze verkleuringen te zien 
in de bruingele ondergrond. 
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crematieresten of andere menselijke resten 
ontbraken ook hier. Mogelijk heeft de functie 
van deze kransen ook met de opslag van 
gewas, compost of heideplaggen te maken.

De Steekproef BV, Caroline Tulp 
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De kringgreppel aan de  Spangerweg. Archeologen weten niet wat  
de functie was van dit spoor uit de Late Bronstijd - Romeinse Tijd.
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Texel | Waddendijk

In mei 2017 werd voor de vernieuwing van  
het gemaal door het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier een doorgraving 
van de zeedijk ten zuiden van het dorp Oude-
schild gemaakt. Het vermoeden bestond dat 
onder deze in 1930 fors opgehoogde en recht-
getrokken dijk een laatmiddeleeuwse wierdijk 
kon liggen. 
De combinatie Archeologie West-Friesland/
Arcadis Archeologie kreeg vier dagen de tijd 
om het profiel van de dijk te onderzoeken. 
Die waren hard nodig, want de vondsten 
overtroffen de verwachtingen ruimschoots. 
Het bood de mogelijkheid om een nagenoeg 

compleet dijkprofiel te documenteren. Onder-
in het profiel kwam een grote verrassing 
tevoorschijn. Op 0,3 m onder N.A.P. bleek 
onder de natuurlijke kwelder een deel van een 
nederzetting uit de Midden-IJzertijd te liggen. 
De resten lagen onder een pakket kwelder-
afzettingen uit de Romeinse Tijd. Een relatief 
klein vlak bevatte een rijkdom aan sporen, 
waaronder de resten van één of mogelijk zelfs 
twee kringgreppels, vijf kuilen en een com-
plex drainagesysteem. Een van de kring-
greppels bevatte een aanzienlijke hoeveelheid 
keramiek, waaronder de typische Ruinen-
Wommels II-III potten. Dit aardewerk raakte 
in de Midden-IJzertijd (500-250 voor Chr.) in 
zwang en was een veelgebruikt soort tot in 

Luchtfoto van De Schans aan de Waddenzee 
voorafgaand aan de dijkversterking. 

Resten van een nederzetting uit de IJzertijd tekenen zich als 
verkleuringen in het zand af. Fo
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het kweldergebied van Groningen en de Oude 
Duinen in Noord- en Zuid-Holland. Nader 
onderzoek moet uitwijzen of het aardewerk 
van lokaal gewonnen klei is gemaakt of dat de 
potten mogelijk van elders zijn aangevoerd.
Tussen 0,1 m onder N.A.P. en 0,3 m boven 
N.A.P. was een aanslibbing van de kwelder 
uit de periode 250 voor Chr. - 1336 na Chr. te 
zien, in de vorm van een dunne laag donkere 
grond, vermoedelijk de vegetatielaag van de 
kwelder. Daarop is de vroegste dijk aangelegd. 
De hoogte van deze zandige dijk van 
kwelderzoden was 1,2 m, hij had een breedte 
van 8 m. Uit historische bronnen blijkt dat 
voor het gebied van De Waddel - het land 
tussen de Hoge Berg en de Waddenzee, waar 
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deze dijk toe behoort - op 21 juli 1350 het 
octrooi werd verleend om de landen die last 
hadden van het onderlopen door het zeewater 
te bedijken. Of de oudste dijk ook inderdaad 
deze historisch bekende dijk is, kan nog niet 
worden vastgesteld. 
Niet alleen de dijk zelf, maar ook de toen nog 
grote voorlanden aan de zeezijde van de dijk, 
beschermden het binnendijkse land. In de 
15de en 16de eeuw lijken de voorlanden snel  
te verdwijnen doordat de stroming door het 
Marsdiep - het zeegat tussen Texel en het 
vasteland - steeds krachtiger wordt. 
In de late 15de/begin 16de eeuw wordt de dijk 
opnieuw met zandige zoden uit de kwelder 
opgehoogd tot 1,8 m boven N.A.P. en verbreed 
tot 15 m. Dat het zeewater soms direct tot aan 

de dijk kwam, bleek uit de bouw van een 
eerste paalwering met wierriem uit de 16de 
eeuw. Tussen het aardlichaam van de dijk en 
de palenketting werd ‘wier’ dat wil zeggen 
groot zeegras (Zostera marina) aangebracht. 
Deze wiersoort kwam tot de afsluiting van de 
Zuiderzee in 1932 in zeer grote hoeveelheden 
in het wild voor. Het wier absorbeerde de 
kracht van de golven en was zo een 
bescherming tegen het afkalven van de 
zandige dijk. De eerste wierdijk kan op basis 
van de ophogingen in de 16de eeuw worden 
geplaatst. 
De Waddenzee stond nu permanent aan de 
voet van de zeedijk en werd vlak voor de dijk 
steeds dieper. Door golfbrekers, zoals te zien 
op de topografische kaart van 1572, poogde 

Doorsnede door de zeedijk. 
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men de stroming van de dijk af te houden.
De Nederlanden en ook Texel raakten 
betrokken in de geloofs- en machtsstrijd van 
de Tachtigjarige Oorlog. In een vroege fase 
daarvan werd vanwege de strategische ligging 
van de Rede van Texel op last van Willem van 
Oranje vanaf 1573 het fort De Schans 
gebouwd. Het eiland speelde een cruciale rol 
in de opstand. De vaarwegen voor de Geuzen 
moesten worden opengehouden en de Spaanse 
vijand geweerd. Op de dijk werden aan de 
noordzijde en de zuidzijde van het fort twee 
rechthoekige of vierkante bakstenen torens 
gebouwd. Hiervan was tot voor de opgraving 
alleen bekend dat ze op een topografische 
kaart uit 1691 stonden. Het toeval wilde dat 
juist op deze plek van de doorgraving van de 
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zeedijk de noordelijke buitenmuur en de 
binnenmuren van de zuidelijke toren werden 
gevonden.  
De toren had een afmeting van 6 x 8 m en was 
mogelijk 8 m hoog vanaf de kruin van de dijk. 
De buitenmuren waren gemetseld van gele 
Friese bakstenen, net zoals het fort zelf.  
De binnenmuren waren voorzien van een 
pleisterlaag. De functie van de toren was  
om de Rede van Texel te controleren en de 
communicatie tussen de wachtende schepen 
en het fort te waarborgen. Ook blokkeerde de 
toren de weg over en langs de dijk. Het is nog 
niet duidelijk wanneer de toren werd afgebro-
ken. Op de kruin van de dijk lag, bovenop het 
resterende muurwerk, een laag puin en afge-
bikte mortel. Mogelijk hing de afbraak samen 
met de behoefte aan breekpuin na 1731. 
De tweede wierriem werd aangelegd met 
palen van grove den in of na 1626. Hierop 

volgde een grote herstelfase in of na 1683. 
Deze is uitgevoerd met eiken balken. Deze 
balken waren in tegenstelling tot de oudere 
aangepunt en een meter dieper ingeslagen 
dan de palen uit 1626. Hierna volgen nog 
herstelwerkzaamheden in 1664, 1670 en 1767 
en 1786. Deze laatste herstelfases zijn daar-
mee van na de paalwormcrisis en hangen 
samen met de steendijk. Na 1731 wordt de 
paalwering namelijk vernietigd door de vraat 
van de paalworm. Veel palen worden verwij-
derd of ingepakt in het dijklichaam. Ook op 
Texel worden op het buitenbeloop van de zee-
dijk steenweringen aangebracht. Langs de 
dijk worden - gefundeerd op breekpuin - 
zwerfkeien geplaatst. Deze zijn in veel stuk-
ken van de Waddenzeedijk behouden gebleven 
en te zien.
De zeedijk was tot 1930 veel bochtiger dan nu. 
In 1930 werd de dijk in het kader van de 

Muur van de rechthoekige wachttoren; let op de breuk in het muurwerk.

 Kaart van De Schans en de wachtoren op de dijk, 1691.
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Zuiderzeewerken verhoogd. In 1970 werd de 
dijk, die eerst strak voor de huizen van Oude-
schild langsliep, tussen De Schans en de 
haven naar buiten verplaatst, rechtgetrokken 
en verhoogd tot 8,4 m boven N.A.P. en kreeg 
hij een breedte van haast 50 m. 
Tijdens de bezoeken van bestuur en publiek 
aan de Open Dijk werd geopperd om van deze 
zandige dijk een lakprofiel te maken. Door 
snel handelen van het Hoogheemraadschap, 
Museum Kaap Skil, Gemeente Texel en 
Deltares kon in de week na de opgraving 
midden in het lopende werk een lakprofiel 
worden gemaakt. Dit 6 m brede en 3 m hoge 
profiel is vanaf eind 2017 geëxposeerd in 
Museum Kaap Skil en toont zes eeuwen 
Texelse strijd tegen de woeste zee. 

Archeologie West-Friesland, 
Michiel Bartels, Sander Gerritsen en Jasper Leek
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Bezoekers krijgen uitleg bij het profiel van de dijk. 

Het gieten van kunsthars voor het lakprofiel. Het lakprofiel van de laatmiddeleeuwse zeedijk is aan het uitharden. 
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Texel | Waddenzee

Door Duikclub Texel zijn in het duikseizoen 
van 2017 diverse inspecties uitgevoerd op de 
wrakken binnen de gemeente. Hoofddoel van 
de inspecties was om de achteruitgang van 
deze stukken erfgoed te monitoren.
Daarnaast zijn uit bekende, maar ook uit 
nieuwe vindplaatsen objecten geborgen, 
meestal vergankelijk materiaal. 
Uit het zogenaamde ‘Kastanjewrak’ 
(Scheurrak T 24) zijn diverse kastanjes gebor-
gen, omdat deze langzaam wegdreven. In het 
najaar van 2017 is uit een vermoedelijk 18de-
eeuws scheepswrak bij Texel een monster 
meegenomen. Het monster bestond uit elf 
tamme kastanjes (Castanea sativa) en stengel-
resten van riet/stro of bamboe. De inhoud van 
de zetmeelrijke noten is volledig vergaan als 
gevolg van langdurig verblijf in het zeewater. 
De buitenschil is donkerbruin, leerachtig en 
intact gebleven. In de bolsters zitten meestal  
3 zaden, waarvan de middelste 2 platte kanten 
heeft. De familie van Castanea omvat meer-
dere soorten. Castanea sativa is oorspronkelijk 
uit het Middellandse Zeegebied en Zuidwest 
Azië afkomstig. In Frankrijk en in Italië 
werden dergelijke bomen aangeplant, de 
noten werden geroosterd of gekookt gegeten. 
Mogelijk komen de noten uit een van deze 
landen en waren ze bedoeld voor de Amster-
damse markt. De stengelresten zijn vermoe-
delijk overgebleven van verpakkingsmate-
riaal. Dit is een hard soort gras, mogelijk 
bamboe-achtig. Tot nu toe is er geen datering 
van het schip of haar lading bekend en is 
verder onderzoek nodig om meer te weten te 
komen over de herkomst van de kastanjes. 

Ten slotte is geconstateerd dat de kastanjes 
door zeekrabben worden opgegeten. 
Het zogenaamde ‘Leerwrak’, een bewapende 
koopvaarder die is gezonken na 1734, is bijna 
geheel verspoeld. Uit de laatste resten van het 
wrak zijn bij de kielbalk zogenaamde ‘Mosko-
vische matten’ gevonden. Dit zijn zeer grof 
geweven matten van een natuurlijke vezel die 
als goedkope handelswaar onderin het schip 
lagen. Verkit op deze matten zijn resten van 
kaf en rogge gevonden. De resten uit dit schip 
zijn grotendeels weggespoeld. 
In de Waddenzee is ook een locatie ontdekt 
waar vier kanonnen op de bodem liggen. Drie 
kanonnen zijn vrij kort, een is langer dan 2 m. 
Deze plaats is ontdekt door Hans Eelman en 
wordt daarom Eelman’s Kanonnenstek 
genoemd. Opmerkelijk is dat scheepsdelen 
ontbreken. Wel is het een en ander aan kera-
miek en metaal gevonden. De keramiek 
bestaat vooral uit lokaal rood aardewerk,  
zoals een lekschaal en delen van borden en 
kommen, maar ook Noord-Duitse grapen op 
hoge poten. Ook zaten er stukken flessenglas 
en baksteen tussen de vondsten. De metalen 
voorwerpen bestaan uit een staafkogel, heng-
sels van emmers, een grote smeedijzeren 
hijshaak en aan stukken geknipte bronzen 
kookpotten. Op dezelfde plek is een grote 
koperen Zweedse, zwaar afgesleten munt uit 
de provincie Dalarna gevonden. Deze grote 
munt is goed herkenbaar vanwege de grote 
gekruiste pijlen. Het jaartal is slecht te lezen, 
maar kan waarschijnlijk in de tweede helft 
van de 17de eeuw worden geplaatst.

Gemeente Texel. Michiel Bartels en Duikclub TexelFo
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Elf tamme kastanjes (Castanea sativa) 
uit een vermoedelijke 18de-eeuws wrak. 

De stengels zijn waarschijnlijk resten 
van het verpakkingsmateriaal. 
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Resten van een zogenaamde 
Moskovische mat uit een 18de-eeuws 
wrak. Op de mat zitten resten van kaf en 
rogge verkleefd. 

>
Metaalvondsten uit de 17de eeuw, op 

de plek waar geen schip, maar wel vier 
kanonnen gevonden zijn: onder andere 

een aan stukken geknipte bronzen ketel. 

Een grote koperen Zweedse, zwaar 
afgesleten munt uit de provincie 
Dalarna, waarschijnlijk uit de tweede 
helft van de 17de eeuw. 
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Een deel van het huishoudelijk afval dat tijdens het veldwerk 
in de oude slootvulling werd gevonden. Opmerkelijk is de 
lage fragmentatiegraad waardoor een aantal voorwerpen 
archeologisch compleet uit de bodem kwam. 
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Waterland – Broek in Waterland | 
Roomeinde 15-17

In de oude dorpskern van Broek in Waterland 
is door Hollandia Archeologen in april 2017 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een 
achterterrein aan het Roomeinde, ter hoogte 
van huisnummer 15. Het onderzoek vond 
plaats vanwege de voorgenomen bouw van 
twee huizen. Vroeger was het terrein een 
boerenerf, waarop onder meer een loods 
stond. De sloop van dit gebouw en de 
aanwezigheid van onder meer een mestkuip 
had er inmiddels voor gezorgd dat een groot 
deel van het gebied tot 
op aanzienlijke diepte 
was 
verstoord. 
Toch 
werden 
diverse 

ophogingslagen gevonden, die dateren tussen 
de 16de en 19de eeuw. Bij het graven van  
een dieper kijkgat, op de locatie waar een 
voorgenomen onderkeldering zou komen, 
werd onder een van de ophogingslagen een 
oude slootvulling gevonden. Hierin werd 
huishoudelijk afval gevonden met een relatief 
lage fragmentatiegraad en met een datering 
in de 16de en 17de eeuw.
In de ophogingslagen werden geen sporen  
van structuren gevonden. De vondsten wijzen 
erop dat er vroeger een huis in de buurt van 
het terrein moet hebben gestaan. Het is 
aannemelijk dat dit huis ten oosten 

van het onderzoeksgebied stond, direct aan 
het Roomeinde en op de plek van het huidige 
pand Roomeinde 15. Een in het oog springen-
de vondst zijn twee identieke en nagenoeg 
complete grapen in de oude slootvulling. 
Aanvullend aan het proefsleuvenonderzoek 
zijn in het opgravingsvlak drie boringen 
uitgevoerd. Hierdoor werd duidelijk dat de 
ophogingen onder het opgravingsvlak nog 
0,75 tot 1,60 m dik waren. Hieronder bevond 
zich het natuurlijke veen.
 
Hollandia Archeologen, Joris Brattinga 
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Twee nagenoeg 
identieke grapen 

uit de slootvulling.  
Deze kunnen 

gedateerd  
worden in de periode  

1575-1625. 
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Waterland – Monnickendam | 
Rozendaal 1

Aan het Rozendaal 1 te Monnickendam heeft 
Hollandia Archeologen op 19 mei 2017 een 
opgraving uitgevoerd. Reden voor het onder-
zoek was de nieuwbouw van een huis. Ten 
westen van het terrein ligt het voormalige 
doelenterrein van de stad, dat volgens histo-
risch kaartmateriaal met een sloot gescheiden 
is geweest van het onderzoeksgebied. 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat er 

Uitsnede van een kaart van Frederik de Wit, circa 1698. 
De locatie van het onderzoeksgebied aan het Rozendaal is 
schematisch weergegeven met een rode cirkel, het noorden 
is onder. Het terrein lijkt in deze periode bebouwd te zijn met 
woonhuisjes. Rechts ervan is het doelencomplex van de stad te 
zien.

Overzichtsfoto van het opgravingsvlak tijdens het archeologisch onderzoek. Op de voorgrond is een 
grote houten balk te herkennen. Deze balk was onderdeel van een kespen- en slietenfundering van een 
gebouw en is tijdens het onderzoek bemonsterd. Op de voorgrond tekent zich tevens de rechthoekige 
water-/ beerkelder af. Fo
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sporen van bewoning uit de Late 
Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd te verwach-
ten waren. Historisch kaartmateriaal  
wees inderdaad uit dat er woonhuisjes op  
het terrein hebben gestaan.
Tijdens de opgraving zijn hier ook sporen 
gevonden waar de plattegronden van twee 
woonhuisjes in kunnen worden herkend. Op 
basis van het vondstmateriaal kunnen deze 
huisjes voorzichtig gedateerd worden in de 
17de of 18de eeuw. Een deel van de kespen-  
en slietenfundering van deze huisjes was nog 

in de ondergrond aanwezig en is bemonsterd 
voor dendrochronologische datering. 
Daarnaast zijn er diverse uitbraaksleuven en 
sporen van keldertjes in het vlak herkend en 
bleek het oostelijk deel van het onderzoeks-
gebied recent te zijn vergraven. Op het 
achterterrein is een waterkeldertje gevonden, 
dat in een latere fase als beerkelder is ge-
bruikt. De eerste resultaten van het onder-
zoek naar de vondsten uit de vulling doen 
vermoeden dat deze aan het eind van de 18de 
of het begin van de 19de eeuw in onbruik is 
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Tijdens het uitbaggeren van de wegsloot in Jisp zijn allerlei 
vondsten gedaan, zoals dit steengoed oliekruikje uit de 17de of 
18de eeuw. 
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geraakt. De resultaten van het onderzoek 
naar de beervulling en een aantal houtfrag-
menten uit de funderingsresten laten nog 
even op zich wachten. 

Hollandia Archeologen, Joris Brattinga

Wormerland – Jisp | wegsloot

Vanwege de grote cultuurhistorische waarde 
heeft de gemeente Wormerland de wegsloot 
van Jisp aangewezen als beschermd gemeen-
telijk monument. Voorafgaand aan werk-
zaamheden aan of in de wegsloot is daarom 
archeologisch onderzoek verplicht. In oktober, 
november en december 2017 heeft de gemeente 
opdracht gegeven de beschoeiingen van de 
sloot te vervangen en de slootkanten 
plaatselijk uit te graven. Deze werkzaam-
heden zijn archeologische begeleid door het 
archeologische bureau Argo. 
In steden gooiden mensen vroeger een deel 
van hun afval weg in beerputten. Voor 
archeologen zijn beerputten dan ook een 
bijzonder rijke bron van informatie over het 
leven van vroeger. Grote delen van de Zaan-
streek, waaronder het dorp Jisp, zijn altijd 
platteland geweest. Het was een vlak land, 
doorsneden door bijzonder veel sloten. Op het 
Zaanse platteland zijn zelden beerputten; 
afval gooide men in de sloot. Sloten zijn hier-
door de beerputten van het platteland, maar 
systematisch onderzoek naar de inhoud van 
sloten heeft nooit plaatsgevonden. Ook voor 
andere plattelandsgebieden geldt dit vaak.  
Dit betekent dan ook dat een vergelijking 
tussen Amsterdam en het 150 kilometer 
verderop gelegen Maastricht wel mogelijk is 
(beide steden hebben beerputten), maar 
tussen Amsterdam en het iets verderop gele-
gen Oostzaan of Wormer niet. Een groot deel 
van Nederland, namelijk het platteland, blijft 
dan ook een zwart gat als het gaat om onder-
zoek van bewonersafval.

Het doel van de begeleiding van de werkzaam-
heden aan de wegsloot was dan ook om zoveel 
mogelijk vondstmateriaal te verzamelen en 
dit te laten determineren door materiaal-
specialisten. Als sloten op deze manier  
systematisch worden onderzocht, zal het 
uiteindelijk niet alleen mogelijk zijn om de 
verschillende dorpen onderling met elkaar  
te vergelijken, maar ook om de beerputten  
uit de steden te vergelijken met de sloten van 
het platteland.
De begeleiding heeft 1061 vondsten opgele-
verd, voornamelijk uit de periode 1575 tot 
1900, maar er zijn ook enkele middeleeuwse 
scherven gevonden. Het vondstmateriaal 
omvat keramiek, glas, metaal, kleipijpen, 
hout en steen.
In het voorjaar van 2018 wordt de wegsloot 
uitgebaggerd. De bagger zal dan worden  
gezeefd onder archeologisch toezicht. 
Uiteindelijk zal een rapport verschijnen over 
de vondsten uit de begeleiding en van de zeef.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland
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Zaanstad – Assendelft | 
Dorpsstraat 362b 

Het onbebouwde perceel Dorpsstraat 362b ligt 
tegenover de Protestante Kerk waarvan de 
eerste voorganger van rond 1400 dateert. Ten 
opzichte van de rest van het dorp liggen de 
kerk en het gebied eromheen iets verhoogd. 
Onderzoek in Oostzaan heeft uitgewezen dat 
de oude Zaanse kerken en de gebieden daar 
direct omheen op grotendeels in de grond 
weggezakte terpen liggen. In Assendelft zal 
dit ook het geval zijn. Het onderzoek in Oost-
zaan heeft ook uitgewezen dat deze terpen 
van bijzonder grote archeologische waarde 
zijn en kunnen bestaan uit een meer dan 3 m 
dik pakket van ophogingslagen en vondsten 
uit de periode 1200-1900.
Vanwege deze hoge archeologische verwach-
ting heeft onderzoeksbedrijf Argo in augustus 
2017 een verkennend booronderzoek op het 
terrein uitgevoerd. 
Op het terrein bleek plaatselijk een dik pakket 
zand opgebracht te zijn, waarschijnlijk in de 
jaren ‘60 of ‘70 van de vorige eeuw. Daar waar 
geen zand lag, begon direct een archeologisch 
waardevolle bodemlaag met materiaal uit  
de 12de tot 15de eeuw. Soms lag daarop een 
ophogingslaag met materiaal uit de 17de en 
18de eeuw. De archeologen van Argo en 
Zaanse amateurarcheologen hebben op het 
terrein scherven verzameld. Belangrijk waren 
grote scherven van kogelpotaardewerk, steen-
goed en roodbakkend en grijsbakkend aarde-
werk uit de Middeleeuwen. Ook werden een 
stuk menselijk bot en een deel van een graf-
zerk gevonden, waarschijnlijk afkomstig van 
het kerkhof dat bij de kerk hoorde.

Na uitgebreid overleg met de ontwikkelaar is 
besloten de delen van het terrein waar geen 
zand opgebracht is aan te vullen met schoon 
zand, zodat op het gehele terrein een zand-
pakket van ongeveer 1 m dikte komt te liggen. 
Als op het terrein woningen worden gebouwd, 
zullen deze werkzaamheden alleen de recente 
zandlaag aantasten. De archeologisch belang-
rijke vindplaats zal door het zand worden 
beschermd en in de bodem bewaard blijven.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Het booronderzoek op het perceel Dorpsstraat 362b in 
Assendelft. Rechts is een stukje te zien van de 19de-eeuwse 
Protestante Kerk, die een rond 1400 gebouwde voorganger had. 

Zaanstad – Assendelft | 
Dorpsstraat 932

Op de plek van een oude dansschool langs de 
Dorpsstraat in Assendelft worden woningen 
gebouwd. De Dorpsstraat is een middeleeuwse 
ontginningsas waar zeker vanaf de 13de eeuw 
is gewoond. Ongeveer 500 m ten westen van 
de straat ligt een vindplaats uit de IJzertijd. 
Om deze reden heeft het bedrijf Synthegra in 
augustus 2017 op het terrein boringen gezet.
Een belangrijk deel van het terrein was 
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verstoord, maar op ongeveer een kwart waren 
nog intacte bodemlagen aanwezig waarin 
mogelijk archeologische sporen liggen. Om 
deze reden is voor dit deel een vervolgonder-
zoek door middel van proefsleuven geadvi-
seerd. Dat zal waarschijnlijk in 2018 worden 
uitgevoerd.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad – Koog aan de Zaan | 
Zaanplein

Aan het langs de dijk gelegen Zaanplein in 
Koog aan de Zaan zijn twee huisjes gesloopt 
en op het vrijgekomen terrein en op een groot 
terrein daarachter wordt de parkeerplaats 
aangelegd voor een Albert Heijnwinkel 
waarbij de bodem tot 1 m diepte kan worden 
verstoord. Er is zeker vanaf de 15de eeuw 
gewoond langs de dijk, maar mogelijk al iets 
eerder.
Om te kijken of de bodem mogelijk van 
archeologische waarde is, heeft Aeres Milieu 
in juli 2017 boringen op het terrein gezet. Uit 
dit onderzoek bleek dat vanaf 70 cm onder het 
maaiveld een archeologisch belangwekkende 
laag ligt. Aangezien deze door de aanleg van 
het parkeerterrein wordt verstoord, adviseert 
Aeres Milieu om een proefsleuvenonderzoek 
uit te voeren, zodat kan worden vastgesteld of 
op het terrein een archeologische vindplaats 
ligt. Dit onderzoek zal in 2018 worden 
uitgevoerd.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad – Koog aan de Zaan | 
Zuideinde 1-3, Breedweer 1-7 en 13

Aan het Breedweer in Koog aan de Zaan  
staan diverse nieuwbouwprojecten op stapel 
waarvan het project Zuideinde 1-3, Breedweer 
1-7 en 13 er één is. Op 19 december heeft onder-
zoekbureau Hollandia Archeologen aan het 
Breedweer proefsleuven getrokken om de 
archeologische waarde daarvan vast te 
stellen. 
Binnen het onderzoeksgebied zijn archeolo-
gische resten uit de periode 1600-1950 
gevonden. Verder is vastgesteld dat het terrein 
in 1976 na de sloop van de toenmalige bebou-
wing, het zogenaamde ‘Delftse hofje’, voor 
een deel is afgegraven en daarna is opgehoogd 
met (strand)zand. De ondergrens van dit 
zandpakket ligt op ongeveer 1,00 m onder 
N.A.P. De archeologische resten bestaan uit 
meerdere ophogingslagen, houten palen, 
funderingsresten in de vorm van kespen en 
slieten en vondstmateriaal, voornamelijk 
keramiek, dierlijk bot en glas. De oudste 
resten die bij het proefsleuvenonderzoek zijn 
gevonden, bestaan uit ophogingslagen met 
vondstmateriaal dat voornamelijk uit de 18de 
en 19de eeuw dateert. Dendrochronologisch 
onderzoek van een fragment hout uit werk-
put 1 heeft aangetoond dat deze van een boom 
afkomstig is die in ieder geval na 1886 is 
gekapt. De resten vallen binnen een structuur 
die is herkend als een fundering van het 
voormalige ‘Delftse Hofje’. Dit is op de kada-
strale minuut uit 1898 goed te zien. 
Omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek 
slechts één vlak is aangelegd, is niet vastge-
steld of er onderliggende en mogelijk oudere 

lagen intact zijn. Dat die er wel kunnen zijn 
heeft een kijkgaatje in werkput 1 aangetoond. 
Hierin was te zien dat de natuurlijke onder-
grond, bestaande uit lichtbruingrijze klei,  
op een diepte van 1,53 m onder N.A.P. ligt.  
Op grond van de fysieke kwaliteit, de gaafheid 
van de archeologische resten en de conser-
vering is de vindplaats behoudenswaardig.  
Er worden om die redenen archeologische 
vervolgstappen aanbevolen op het moment 
dat de archeologie in de ondergrond wordt 
bedreigd door de voorgenomen bouwplannen. 
Aangezien de bouwplannen echter niet dieper 
gaan dan 1 m en de archeologische lagen dus 
niet verstoren, is er geen reden een vervolg-
onderzoek uit te voeren.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad – Wormerveer | 
Noorddijk 'De Ster'

In het noorden van Wormerveer staat langs  
de Zaan in een weiland aan de Noorddijk de 
oude veevoederfabriek ‘De Ster’ waarvan de 
voorganger ‘De Pijl’ heette. Daarvoor stond 
naast deze fabrieken de in 1742 gebouwde 
oliemolen ‘De Vrijheid’. De verwachting is  
dat de plattegrond van de molen nog in het 
weiland aanwezig is en dat deze niet of 
nauwelijks verstoord zal zijn door de bouw  
van de twee fabrieken.
Onderzoeksbureau Transect voerde het boor-
onderzoek uit dat moest uitwijzen of boven-
staande veronderstelling inderdaad juist 
blijkt te zijn. De bodem bleek vrijwel onge-
stoord te zijn en regelmatig stuikte de boor op 
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plaatsen waar puin in de grond lag, mogelijk 
resten van de bakstenen poeren waarop de 
molen en zijn twee schuren stonden. Een in 
2018 uit te voeren proefsleuvenonderzoek zal 
moeten uitwijzen of er inderdaad een vrij gave 
tot gave molenplattegrond in de bodem ligt. 
Als dit zo is, is dit een bijzondere vindplaats. 
Alle tot nu toe opgegraven molenplattegron-
den in de Zaanstreek zijn namelijk verstoord, 
omdat daar later fabrieken of woningen op 
gebouwd zijn.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad – Zaandam |  
Hogendijk 62

De grootste opgraving die er ooit is geweest in 
Zaanstad was die van 1998 en 1999 langs de 
Hogendijk. Toen zijn vijf scheepshellingen uit 
de periode 1580-1650 gevonden. De lengte van 
deze hellingen is echter nooit goed vastge-
steld, omdat de opgravers beperkt werden 
door de wanden van een damwand die tussen 
het opgravingsterrein en de Hogendijk waren 
geslagen. Hierdoor waren de koppen van de 
hellingen voor de archeologen onbereikbaar.
Op de Hogendijk zal een ondergrondse vuil-
container worden geplaatst, in het verlengde 
van één van de opgegraven hellingen. 
Onderzoeksbureau Hollandia Archeologen 
heeft op de plek waar de vuilcontainer komt  
te staan twee boringen gezet. Onder een 2 m 
dikke laag ophoogzand zijn houtresten aan-
geboord. Mogelijk is dit de kop van de helling.

Als de put voor de vuilcontainer wordt uitge- 
graven, zullen de archeologen het deel bene-
den de 2 m voor hun rekening nemen om vast 
te stellen of het hout inderdaad van een 
scheepshelling is.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad – Zaandam |  
Oostzijde 46 - 48

De Oostzijde is een oude, middeleeuwse dijk. 
Langs de noordelijke helft is vanaf de 16de 
eeuw gewoond. Op het braakliggende perceel 
nummer 46-48 worden woningen gebouwd. 
Archeologenbureau Argo heeft voorafgaand 
daaraan in mei een booronderzoek uitgevoerd 
om te kijken welke delen van het terrein ver-
stoord zijn en welke delen mogelijk van 
archeologisch belang zijn. Hier kan bewoning 
vanaf de 16de eeuw worden verwacht. De 
bodem van de zuidelijke helft van het terrein 
was redelijk ongestoord en bevatte archeo-
logisch interessante lagen die al op 40 cm 
beneden het maaiveld begonnen. In de rest 
van het terrein waren recente verstoringen 
aanwezig tot een diepte van 1 m beneden het 
maaiveld. Geadviseerd werd daarom om op 
het zuidelijke deel een vervolgonderzoek uit te 
voeren als door de bouw daar de bodem dieper 
dan 40 cm beneden het maaiveld verstoord 
zou worden en op het noordelijk deel bij een 
verstoring dieper dan 1 m beneden het maai-
veld.Uit de bouwplannen bleek dat de bodem 
maximaal 80 cm diep wordt verstoord. Daar-

om zal alleen op het zuidelijke deel een 
vervolgonderzoek (proefsleuven) worden 
uitgevoerd.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Zaanstad – Zaandam | Westzijde 114

In augustus heeft onderzoeksbureau 
Hollandia Archeologen een kleine opgraving 
uitgevoerd langs de Zaan, op het achtererf van 
Westzijde 114 in Zaandam. Vanwege de bouw 
van een appartementencomplex zou de bodem 
daar worden verstoord. Vooronderzoek had 
uitgewezen dat de bodem ter plekke van 
archeologische waarde was. Verwacht werd 
dat er stortlagen met afval aanwezig zouden 
zijn. Voor de Zaanstreek zijn de Zaanoevers  
en de slootkanten van groot archeologisch 
belang, want dat zijn de beerputten van het 
platteland. In de Zaanstreek gooiden de 
bewoners - zoals eerder gezegd - hun afval  
niet in beerputten of oude waterputten,  
maar gewoon in sloten en in de Zaan.
Het resultaat was boven verwachting. Binnen 
een paar dagen werd een grote aanplempings-
laag blootgelegd met ongeveer 3000 aarde-
werk- en glasscherven en wat metaal- en 
botvondsten uit de periode 1725-1800. 
Dergelijke, in tijd redelijk scherp begrensde 
vondstcomplexen worden zeer zelden gevon-
den in Zaanstad. Dit maakt dat deze vondsten 
van bijzonder grote archeologische waarde 
zijn. De komende maanden worden de 
vondsten uitgewerkt.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland
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Zaanstad – Zaandam |  
Klokbaai 2 - 2a

Archeologenbureau Argo heeft in juni een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd op  
het perceel Klokbaai 2-2a te Zaandam. Bij het 
onderzoek zijn in totaal acht boringen ge-
plaatst. Uit het booronderzoek bleek dat vanaf 
een diepte van 105 cm onder het maaiveld 
intacte ophogingslagen aanwezig zijn. Hierin 
kunnen archeologische overblijfselen worden 
verwacht. Daarom werd geadviseerd, reke-
ning houdend met een veiligheidsmarge,  
bij grondroerende werkzaamheden dieper dan 
1 m onder het maaiveld (of dieper dan 1,25 m 
onder N.A.P.) een archeologisch vervolgonder-
zoek uit te laten voeren.
De ontwikkelaar was van plan de bodem niet 
dieper dan 80 cm beneden het maaiveld te 
verstoren, dus het bouwplan kan doorgaan  
en de vindplaats blijft in de bodem aanwezig.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland
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De resten van twee skeletten 
van Franse soldaten liggen over 

elkaar heen. 

Uniformknoop van een soldaat  
van de 42ste Halve Brigade. 

De Slag om de Zijpe, 10 september 
1799

Tijdens de 2de Coalitieoorlog tegen de Franse 
Republiek onder Napoleon Bonaparte 
veroverde een Engels-Russisch leger de kop 
van Noord-Holland. Twee weken na de invasie 
zetten Bataafse en Franse troepen een 
tegenaanval in. De Engelsen hadden stelling 
genomen achter de Schoorlse- en Westfriese 
Zeedijk en wisten de aanval vanuit het zuiden 
over de gehele linie af te slaan. Het derde 
bataljon van de 42ste Demi-Brigade van de 
Franse Divisie, moest vanuit Groet door de 
polder oprukken met draagbare bruggen en 
nauwelijks dekking. Het lukte de Fransen niet 
om de dijksloot van de Schoorlse Zeedijk over 
te steken en 400 man vonden de dood in de 

Groetpolder. Het aantal doden aan Engelse 
zijde over de gehele frontlinie die dag bedroeg 
slechts 37 en 125 gewonden.
In het voorjaar van 2017, op schootsafstand 
van de Oude Schoorlse Zeedijk, werden van 
een aantal soldaten van deze 42ste Halve 
Brigade skeletdelen gevonden. De skeletten 
waren grotendeels verdwenen of gebroken 
door bewerking van de grond en door ‘schat-
gravers’ met metaaldetectoren, op zoek naar 
metalen objecten. De lichamen lagen dwars 
over elkaar heen en waren slordig begraven. 
Eén lag er met het gezicht naar beneden en 
met zijn arm achter op zijn nek. De graven 
waren bovendien erg ondiep, waaruit bleek 
dat men de doden met zo min mogelijk 
inspanning heeft begraven. Indrukken op de 
wervels van de nog jonge mannen wezen op 
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sterke slijtage door lichamelijke overbelas-
ting, bijvoorbeeld als gevolg van het dragen 
van zware lasten of bepakking. Behalve 
knopen en gespen van de uniformen waren  
er geen materialen of bezittingen van de 
soldaten in de graven terechtgekomen.

Hollandia Archeologen, Sjeng Dautzenberg
 

De tekst op de rand :’Republique Francaise’.  

Zegelsteen uit Haarlem

Tijdens het onderzoek ter hoogte van de 
Damstraat 21, in en rond het voormalige 
woonhuis van Pieter Teyler in Haarlem, is in 
een laat-16de-, begin-17de-eeuwse beerput een 
zegelsteen gevonden met een bijzondere 
afbeelding. De steen is gemaakt van berg-
kristal (kwarts), driehoekig geslepen en elk 
vlak heeft een ovale vorm (2,0 x 1,8 cm). De 
boven- en onderzijden waren voorzien van 
facetten, met daarin een gaatje voor het 
handvat van de stempel. Twee vlakken verto-
nen slijtage. Dit geeft aan dat deze niet gezet 
waren, maar vrij konden bewegen of roteren. 
Dit type zegel wordt een ‘breloque’ genoemd.
De afbeelding op de zegelsteen bestaat uit een 

schip met een gehesen vierkant zeil. Bovenop 
de mast wappert een lang vaandel. Het water 
is met dunne gebogen lijnen weergegeven. De 
achtersteven loopt omhoog. Hierop waait in 
de juiste richting een vlag met een kruis. De 
vlag van de Republiek was driekleurig en in 
Europa hadden destijds alleen de Schotse en 
de Ierse vlag een diagonaal kruis. Het vermoe-
den bestaat dan ook dat deze steen ontworpen 
is voor iemand met een Ierse of Schotse 
achtergrond. 
Al vanaf de Middeleeuwen zijn er handels-
betrekkingen met die regio, waar veel wol 
vandaan kwam. Ook vochten tijdens de 
80-jarige oorlog Schotten mee met het Staatse 
leger en kwamen in de late 16de eeuw veel 
Schotten naar Nederland, omdat zij in eigen 
land vervolgd werden vanwege hun geloof.  
Zo belandde bijvoorbeeld ook de Schotse 
stamvader van Pieter Teyler, in Haarlem. 
Het afgebeelde schip wijkt af van de gangbare 
16de/17de-eeuwse zee- en binnenvaartschepen 
in Nederland. Die hadden veelal meerdere 
zeilen of een spriet voorop de boeg. Het is 
daarom mogelijk dat dit een Schots of Iers 
type schip is; een ‘Birlinn’ zou in aanmerking 
kunnen komen. Tot in de 17de eeuw voeren 
deze schepen in de Hebriden, langs de west-
kust van Schotland en ten noorden van 
Ierland. Een origineel schip is niet overgeble-
ven, en er is er ook geen bekend uit archeo-
logische context. Hoe het schip eruit heeft 
gezien en zich ontwikkeld heeft, weten we 
slechts van een paar afbeeldingen op grafste-
nen en uit historische bronnen. Het speelt 
vaak een rol in de verhalen over de strijd 
tussen verschillende landheren in die regio. 
Zegelstempels werden gebruikt door de 
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               Een tekening van de afbeelding op de zegelsteen.  

maatschappelijke bovenlaag, in de Late 
Middeleeuwen vooral door de kerk en de adel, 
maar met de groei van de steden ook steeds 
vaker door rijke kooplieden. Gezien de vondst 
in de Damstraat is het goed mogelijk dat de 
steen van een welgestelde (wol)koopman is 
geweest. 
Meer informatie over de eigenaar van het 
gebouw is niet achterhaald. De onderzochte 
transportaktes van de Kasteleinswoning gaan 
terug tot 1626. Toen was het gebouw waar de 
beerput stond al gesloopt en had deze plaats-
gemaakt voor kleine woningen of zogenaam-
de ‘cameren’. 

Hollandia Archeologen, Koert Salomons

De zegelsteen van bergkristal (1575-1625)  
met de afbeelding van een schip. 

Een voorbeeld van een Birlinn stond op een 16de-eeuwse 
graftombe in MacDufie’s kapel op het eiland Oronsay, 

Schotland. De tekening hiervan dateert uit 1772 en  
is gemaakt door John Cleveley Jr. 
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Het boek ‘Halve Engelen’ vertelt het verhaal 
over de bijzondere kacheltegelvondsten uit 
Zaandam.

Halve Engelen

In oktober 2014 zijn bij graafwerkzaamheden 
in de Gerhardstraat in Zaandam scherven  
van kacheltegels en is zelfs één gaaf exemplaar 
gevonden. Eerder kwamen op minimaal drie 
andere plaatsen in Zaandam dit soort scher-
ven tevoorschijn en ook het gemeentelijk 
archeologisch depot van de gemeente Zaan-
stad, waar Zaandam onder valt, bewaart nog 
enige fragmenten van kacheltegels en zelfs 
één compleet exemplaar. Kacheltegels komen 
van tegelkachels, een bepaald type haard dat 
in Duitstalige landen, Scandinavië, Oost-
Europese landen en Rusland vrij algemeen is, 
maar dat in Nederland niet vaak voorkomt. 
De tegels die in Zaandam gevonden zijn 
kunnen worden verdeeld in twee groepen.  
De eerste groep bestaat uit tegels van rood-
bakkend aardewerk met een reliëfversiering 
van architectonische elementen (nissen, 
pilasters, bogen) met daarin en daaromheen 
gestileerde, florale motieven. De achtergrond 
is kobaltblauw, het reliëf is wit geschilderd 
met af en toe een toetsje groen. Ze zijn tussen 
1575 en 1700 gemaakt in Noord-Duitsland 
(Lübeck, Hamburg. Lüneburg). De tweede 
groep bestaat uit tegels van witbakkend 
aardewerk met reliëfversiering en blauwe 
beschildering, onder andere van een land-
schap. Ook deze zijn gemaakt in Noord-Duits-
land, maar dateren uit een latere periode, 
ongeveer uit 1700-1730. Beide groepen tegels 
zijn tot nu toe buiten Zaandam nooit 
gevonden.
De vondst van deze tegels roept allerlei vragen 
op. Waarom zijn deze tegels tot nu toe alleen 
in Zaandam gevonden? Waarom stonden er in 

Zaandam tussen 1575 en 1730 van deze tegel-
kachels in de huizen? Wie bezaten dergelijke 
kachels? Hoe zijn ze in Zaandam terecht-
gekomen?
Al deze vragen worden beantwoord in het in 
2017 verschenen boekje ‘Halve engelen, over 
kacheltegels en smuigers’. Om deze vragen  
te kunnen beantwoorden wordt een tocht 
gemaakt langs Zaanse plaatsen waar in de 
17de en 18de eeuw schepen werden gebouwd; 
langs Noord-Duitse steden, naar het Zomer-
paleis van tsaar Peter de Grote in St. Peters-
burg en eindigt ten slotte bij de Zaanse 
smuiger, eveneens een opmerkelijk soort 
haard.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland

Collectie Götz

Tijdens de hoogtijdagen van de schatgraverij 
in Noord-Holland, zo tussen 1970 en 2000, 
waren ook verscheidene enthousiastelingen 
actief in Wormer en Jisp, in het noorden van 
de Zaanstreek. Deze mensen groeven op 
braakliggende terreinen naar archeologische 
vondsten, voornamelijk naar aardewerk, glas 
en tinnen lepels. Op deze wijze zijn grote 
collecties archeologisch materiaal aangelegd.
In Wormer en Jisp waren onder andere vader 
Wim en zoon Frank Götz actief. De meeste 
schatgravers hielden niet bij waar zij hun 
vondsten hadden gedaan, maar de heren  
Götz deden dit gelukkig wel, waardoor hun 
collectie een belangrijke meerwaarde heeft.
De collectie Götz is overgedaan aan het 
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Een selectie van de laat 16de- en 17de-eeuwse vondsten  
uit de collectie Götz .
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museum Boymans van Beuningen in Rotter-
dam, dat een belangrijke collectie middel-
eeuws en post-middeleeuws gebruiksaarde-
werk heeft. Bij de recente reorganisatie van 
het depot is men in Rotterdam tot de conclusie 
gekomen dat de collectie Götz in Noord-
Holland beter op zijn plaats is. Wormer en  
Jisp zijn inmiddels opgegaan in de gemeente 
Wormerland. Na contact met de gemeentelijk 
archeoloog van Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan heeft het museum besloten de 
collectie in langdurige bruikleen te geven  
aan de gemeente Zaanstad, die een eigen 
archeologisch depot heeft en op het gebied 
van archeologie samenwerkt met Wormer-
land. Op den duur kan de bruikleen worden 
omgezet in een schenking.
Begin 2017 is de collectie overgebracht van 
Rotterdam naar de Tuinstraat in Zaandijk, 
waar het gemeentelijk archeologisch depot  
is gehuisvest. De vondsten zullen regelmatig 
worden tentoongesteld in Wormer en Jisp. 
Ook is de collectie beschikbaar voor onder-
zoek.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog Zaanstad,  
Oostzaan en Wormerland

Bezweringsring ontcijferd

In de kroniek over 2014 werd melding gemaakt 
van enkele laatmiddeleeuwse vondsten van 
lood-tin uit de opgraving Uitgeest-Hendrik-
sloot (De Koning 2015). Dat waren vooral 
pelgrimsinsignes, maar een van die vondsten 
was een vingerring van lood-tin met een 
opvallende, maar onbegrijpelijke tekst. Er is 

destijds raad gevraagd bij archeologen en 
historici om opheldering te krijgen over die 
tekst, maar dat leverde vooralsnog niets op. 
Het kwartje viel, zoals gewoonlijk, toen  
er gezocht werd naar iets geheel anders en er 
toevallig in de literatuur een ring met verge-
lijkbare tekst werd gevonden, afkomstig uit 
een opgraving bij Geldermalsen-Stations-
locatie (Van Renswoude 2015). Het ging om 
een vermoedelijk 12de-eeuwse bronzen vinger-
ring met de tekst TC T/BL GU TG UT AN +. 

Deze tekst is een verbastering van Thebal gut 
gutan, een soort magische spreuk, afkomstig 
uit het Midden-Oosten, die de drager  
van de ring moest beschermen tegen ziekte. 
Vergelijkbare amuletringen zijn vooral bekend 
uit Slavische gebieden, maar ze hebben zich 
verspreid over heel Europa. 
De ring van Uitgeest-Hendriksloot heeft een 
opschrift dat eveneens een verbastering is van 
de basistekst en leest als volgt: THEB -----ALL 
U TA A. Voor de eerste twee letters zijn de T en 
de H samengevoegd. De originele tekst was 
door herhaaldelijk kopiëren door ongeletterde 
stempel- en malsnijders al lang niet meer 
bekend. Ook de 12de-eeuwse bronzen ring  
van Geldermalsen toonde een verbastering 
van het origineel. De combinatie van deze 
letters is in beide gevallen wel duidelijk terug 
te voeren op de originele basistekst.
De eerste vermelding van de tekst op de 
Thebalring staat in een 11de-eeuws manu-
script, waarin de tekst een spreuk is tegen 
buikkrampen (Antoine 2005). In een manu-
script uit het bisdom Glasgow (Registrum 
Vetus Episcopatus Glasguensis) van rond 1200 
worden meerdere spreuken genoemd tegen 
ziektes, maar deze zouden alleen helpen als  
ze op een gouden ring gegraveerd zouden zijn. 
Tegen kramp en stuiptrekkingen (epilepsie) 
moest men een gouden ring dragen met de 
tekst: Thebal Guth Guthani. De tekst wordt 
door de anonieme auteur vertaald als: 

The= theos=god, bal = princeps = vorst,  
Guth= conditor, Guthani=conditorum

Met deze spreuk - over de oorsprong wordt nog 
gediscussieerd - wordt God aangeroepen voor 

Thebalring van lood-tin.  
Verschillende aanzichten. 

Fo
to

©
R

es
ta

ur
a



128 |

een gunstig lot, God die op Zijn beurt bescher-
ming biedt aan de ringdrager. Maar deze 
betekenis blijkt in de 14de eeuw te zijn 
veranderd doordat men Guth associeert met 
het Latijnse ‘gutta’ dat weer ‘gout’ is in het 
Engels en vooral betrekking heeft op jicht en 
epilepsie (Antoine 2005). Dit ‘gutta’ staat voor 
een reeks van ziektes en aandoeningen. Er 
was in de Middeleeuwen geen grotere angst 
dan voor de plotselinge dood of voor epilepsie. 
Als je hieraan zou sterven zou je zeker in de 
hel belanden. Een beschermende ring was 
dan ook een groot goed. Aanvankelijk waren 
dergelijke ringen van goud en in het bezit van 
de zeer hoge adel, zoals Bisschop Ulgerius van 
Angers (1125-1148) en keizer Lotharius III (1075-
1137). In de 13de eeuw hebben met name 
kruisvaarders zegelringen met eigen initialen 
en met bezweringsformules. Nog in de 15de 
eeuw zijn dergelijke ringen gedragen, maar 
dan niet meer van edelmetaal en ook niet 
meer versierd met kostbare stenen. De lood-
tin variant van een Thebalring van Uitgeest 
lijkt het eindpunt van de vulgarisatie van 
dergelijke amuletringen. Ook gewone mensen 
wilden graag beschermd worden tegen enge 
ziektes en voorkomen dat ze zouden eindigen 
in de hel.

Hollandia Archeologen, Jan de Koning

Juiste volgorde van de inscriptie met 
daaronder de transcriptie. 

Een bijzondere vuurstenen vondst 
uit de Trechterbekercultuur bij 
boerderij De Bol op Texel

In 2013 vond veehouder Marco Vlaming een 
vuurstenen artefact op het land van boerderij 
De Bol. Het voorwerp leek op het eerste gezicht 
een bijl. Bij nadere bestudering bleek dat het 
niet om een voltooide bijl ging, maar om een 
halffabricaat. Het object bleek slechts bekapt. 
Aan het laatste stadium van het vervaardigen, 
het mooi egaal slijpen van de snede en de rest 
van het oppervlak, was men nooit begonnen. 
Het halffabricaat is vermoedelijk niet op de 
locatie van boerderij De Bol zelf achtergelaten 
of verloren, maar op de plaats waar nu het 
Binnenzwin ligt. Een jaar voordat de vondst  
is gedaan, heeft het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier namelijk grond 
opgebracht op het terrein van boerderij De Pol. 
Deze grond was afkomstig van afgravingen 
langs het deel van het kanaal Waalenburg, 
dat vlak achter het buurtschap Oost ligt. Bij 
deze afgravingen zijn ook delen van dieper-
gelegen pleistocene afzettingen meegenomen. 
Vermoedelijk moet het artefact met deze 
afzettingen in verband gebracht worden. 

Het vuurstenen halffabricaat meet 12,5 x 6,2 x 
2,2 cm en heeft een gewicht van 197,4 gr. Het 
gaat om een aan beide zijden vrijwel volledig 
bekapt artefact, waarbij zowel vanuit de lange 
zijkanten als vanuit de beoogde snijkant 
bifaciaal afslagen zijn verwijderd. Het is goed 
te zien dat de bewerking twee stadia heeft 
gekend: eerst één waarin relatief grotere 
afslagen zijn verwijderd om het werktuig 
globaal vorm te geven en een tweede stadium 
waar de snede en zijkanten nader zijn bewerkt 
door middel van het verwijderen van kleine 
afslagen. Vooral langs de beoogde snede is  
een fijn afslagnegatievenpatroon zichtbaar. 
Halverwege het artefact lopen op een van de 
platte vlakken vanuit een van de zijkanten 
twee grotere afslagnegatieven, die in het 
tweede deel van de bewerking verwijderd zijn. 
In omvang verschillen zij duidelijk van de 
kleinere afslagnegatieven en waarschijnlijk 
was het de bedoeling dat ook deze afslagen 
klein hadden moeten zijn. Dat ze per ongeluk 
te groot zijn uitgevallen, waardoor dit deel het 
artefact een stuk dunner werd, was waar-
schijnlijk de reden dat is besloten dit half-
fabricaat niet verder te bewerken tot een 
geslepen bijl.
Er zijn meerdere typologieën voor vuurstenen 
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bijlen; een belangrijk criterium is de door-
snede, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen bijlen met een ovale en een recht-
hoekige doorsnede. Het exemplaar waar het 
hier over gaat, heeft een ovale doorsnede en 
de breedte van de top is vrij smal. Dit artefact 
kan gerekend worden tot de categorie 'dun-
toppige ovaalbijlen’, volgens een veelgebruikte 
Duitse typologie ook wel ‘dunnäckige Flinto-
valbeile’ genoemd. Gezien de rechte vorm  
van de snede in bovenaanzicht, die duidelijk 
verschilt van de gebogen sneden, die het 
merendeel van de ovaalbijlen kenmerkt, kan 
dit halffabricaat meer precies worden aange-
duid als het ‘Viervitztype’.
Dit soort bijlen worden in verband gebracht 
met de middenneolithische Trechterbeker-
cultuur (3400 - 2900 voor Chr.) en de laatneo-
lithische Enkelgrafcultuur (2900-2500 voor 

Chr.). Op basis van de ‘topindex’ (de dikte-
breedteverhouding van de top), die bij dit 
exemplaar 40 is, ligt een datering in de 
Trechterbekercultuur het meest voor de hand. 
De vuursteen waarvan het halffabricaat is 
gemaakt, heeft een donkergrijsbruine kleur 
en een glasachtige textuur die wijst op een 
herkomst in Zuid-Zweden of Noord-Dene-
marken. In het Saale-Glaciaal is de ruwe 
steen door het landijs richting Texel geduwd 
en daar in de keileem terechtgekomen, 
bijvoorbeeld de Hoge Berg tussen Den Burg en 
Oudeschild. Omdat het artefact relatief klein 
is, past het ook goed bij een lokale herkomst; 
brokken vuursteen die secundair uit de kei-
leem worden gehaald, zijn niet van voldoende 
kwaliteit en grootte om er grote bijlen van te 
maken.
In Noord-Nederland worden dit soort half-

fabrikaten zelden gevonden, en van Texel  
zijn ze al helemaal niet bekend. De meeste 
noordelijke voorbeelden komen uit depots, 
waarin voorwerpen of combinaties daarvan 
bewust zijn achtergelaten, vermoedelijk als 
onderdeel van een ritueel. Bij de beschreven 
bijl is niet te achterhalen of het uit een derge-
lijke context afkomstig is of niet. De hypo-
these wordt echter versterkt door een klein 
plekje rode oker op het artefact, met de micro-
scoop vastgesteld door Annemieke Verbaas 
(Universiteit Leiden). Recent onderzoek heeft 
uitgewezen dat op veel bijlen uit rituele 
context in Noord-Nederland deze rode kleur-
stof aanwezig is. 
Over de mensen die ten tijde van de Trechter-
bekercultuur op Texel gewoond hebben, weten 
we nagenoeg niets. Archeologisch materiaal 
uit het hele Neolithicum is uiterst schaars op 

Voor- en 
achterzijde 
van de bijl 
van het type 
Viervitz. Fo
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Texel en bestaat slechts uit een drietal geïso-
leerde vondsten van bijlen. Nederzettingen, 
kortstondige kampementen of grafvelden 
kennen we op het eiland niet. De dichtstbij-
zijnde Trechterbekervindplaatsen liggen in  
de Wieringermeerpolder, waar enkele kleine 
nederzettingssites zijn opgegraven. Dit maakt 
de vondst bij kanaal Waalenburg een welkome 
aanvulling. 

Archol, Sebastiaan Knippenberg

Een 17de-eeuws ezelshoofd op het 
strand van De Hors op Texel

Op de zuidpunt van Texel ligt het uitgestrekte 
gebied De Hors. Het loopt met vloed onder en 
met springvloed staat het vol water. Ten 
zuiden van De Hors ligt het Marsdiep, de 
vaargeul naar de voormalige Zuiderzee, 
tegenwoordig de Waddenzee. Westelijk ligt 
het eiland de Razende Bol en de Noordzee. 
Door getijdenwerking en afslijting is de 
zeebodem daar zeer dynamisch. 
Begin januari 2017 wordt door Henk Wuis uit 
Oudeschild op de zuidpunt van De Hors een 
groot stuk hout met een bijzondere vorm 
gevonden. Scheepskenner Hans Eelman wordt 
gevraagd om expertise waarop de wedervraag 
is: ‘heb je het meegenomen?’. Het antwoord 
was ‘nee, want het is te groot en te zwaar’. 
Een paar dagen later neemt het duikteam  
van Phileas Fogg, dit keer op het droge, in  
een poolwind een kijkje op de plek. Het was 
opvallend dat het blok niet zoals de meeste 
scheepsdelen door de paalworm was opgege-
ten of was aangetast door de zeepokken. Het 
moest dus vers uit het zand van het zeegat  
zijn gekomen. Door de storm was het grote 
blok hout inmiddels dicht bij de vaargeul 
komen te liggen, klaar om weer in de diepte  
te verdwijnen.
Ondertussen zond Hans Eelman enkele foto’s 
naar scheepsbouwmeester Willem Vos van de 
Bataviawerf te Lelystad. Vos meldde prompt 
dat het om een zogenaamd ‘ezelshoofd’ van 
Hollandse oorsprong ging, van minstens 250 
jaar oud.
Een ezelshoofd is een massieve houtverbin-
ding tussen de hoofdmasten van een schip  

en de hogere mastconstructies. De vondst  
was waardevol en moest worden geborgen. Op 
De Hors zijn geen wegen, alleen zandstrand, 
slenken en soms drijfzand. Door de inzet van 
een shovel kon het 1,25 m lange en rond de 400 
kg zware blok naar Museum Kaap Skil in 
Oudeschild worden vervoerd. 
Tal van vragen kwamen naar boven. Van welk 
schip is het afkomstig, hoe oud is het en hoe 
kwam het op deze plaats terecht? 

Microscopische vergroting van  
het plekje met oker op de bijl.  

De vondst van  
het ezelshoofd  
op De Hors. 
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De functie van een ezelshoofd op een 
zeilschip
Toevallig werd in Hoorn juist op dat moment 
de replica van het schip ‘De Halve Maen’ 
opnieuw getuigd. Tuiger Ron Groenestein was 
direct geïnteresseerd en wilde het ezelshoofd 
graag bestuderen. Voor zover bekend, is dit 
het tweede ezelshoofd dat in Nederland is 
gevonden. Een eerdere vondst uit 1990 van een 
kleiner Texels ezelshoofd ligt in een conser-
veringstank in Museum Kaap Skil.
Een Hollands ezelshoofd rust op de top van de 
mast van een zeilschip en heeft twee functies. 
De eerste is het vormen van een verbinding 
tussen de mast en de verlenging van de mast, 
de steng, en voor het opbrengen en schieten 
(laten zakken) van de steng. Het ezelshoofd 
voorkomt het omvallen van de steng tijdens 
het opbrengen of schieten. De takel met touw 
die de steng hijst of schiet, heet windreep.  
De windreep zit vast aan een oogbout onder 
het ezelshoofd, het touw vaart (gaat) door de 
onderkant (hieling) van de steng en vaart 
terug omhoog door een blok aan het ezels-
hoofd om dan naar het dek te gaan. Het touw 
wordt aangehaald (opgewonden) met de 
kaapstander.  
Deze constructie met een schuifbare steng is 
rond 1570 bedacht door de Enkhuizer scheeps-
bouwer Wouter Krijnsz. Voor die tijd zat een 
steng permanent vast aan de masttop met  
een woeling, een touwomwikkeling om de uit 
meerdere delen samengestelde masten heen. 
Dat was zo door heel Europa. Door de perma-
nente druk op het want, sleet dit tuigage snel. 
Door de steng te laten zakken als het schip 
niet voer, werd slijtage en schade voorkomen. 
Een steng die naar believen op- en afgetuigd 

Het ezelshoofd wordt met een grote 
shovel opgehaald. 

Het ezelshoofd wordt uit het zand getrokken.
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Tekening van het gebruik van het 
ezelshoofd op een Oost-Indiëvaarder.  

kon worden zonder de hele constructie en 
tuigage aan te passen, werd razendsnel over-
genomen door alle Europese zeevarende 
naties. Het basisprincipe is in de eeuwen 
nooit veranderd, al worden mast en stengen 
tegenwoordig in staal uitgevoerd. 
De tweede functie van het ezelshoofd is het 
hijsen van het grootzeil, de onderra. Door  
een ingenieuze constructie kon via katrollen 
vanaf het dek de ra worden gehesen en gestre-
ken. Achter de mast, in de touwbocht, hing 
een kardeelblok. Recht hieronder stond ook 
een blok aan dek. Deze twee blokken vormden 
een takel om de ra mee te kunnen hijsen of 
strijken. 
Ezelshoofden met draaireepgroef worden nu 
alleen gebruikt op replicaschepen. De replica 
van het VOC-retourschip De Batavia, dat is 
teruggevonden in de Australische wateren, 
heeft aangetoond dat het werkt. Vandaag de 
dag vaart de Halve Maen ermee over het 
Hoornse Hop. 
Jacob van Lennep beschrijft het in zijn zee-
manswoordenboek uit 1856 als volgt: 

Ezelshoofd – ‘Dik met ijzer beslagen half rond 
plat hout, over den top van den mast gelegd; 
aan het vooreinde een gat, hebbende, 
waardoor de steng loopt. Onder aan dat hout 
(ezelshoofd) hangen de bloks om de stengen op 
te hijschen of te strijken. De marszeilraas 
rusten op het ezelshoofd als zy gestreken zijn. 
Waarschijnlijk is aan dit blok de naam van 
ezelshoofd gegeven, omdat het als een kop op 
den mast zit, en als een Ezel tot het dragen 
van lasten bestemd is’.

Model van de grote mast van het linieschip De Delft. Let op de 
katrollen aan de onderzijde met de touwen voor de ra. 
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Een behouden ezelshoofd op de voormast 
van het het Medemblikker fregat Huis 
te Warmelo (1715) op de bodem van de 
Finse Golf. 

Onderzijde van het ezelshoofd met het 
zeskantige gat en de verroeste stalen 
bouten en smeedijzeren banden. 

Ezelshoofden in gebruik 
Het ezelshoofd dat op Texel is gevonden, is 
helemaal van eikenhout, 1,23 m breed, 48 cm 
hoog en 84 cm diep. Dit formaat hoort zonder 
twijfel op een ondermast te rusten. De grootte 
van het schip kan op een VOC-retourschip of 
ander schip van het formaat van De Batavia 
van 53 m lang duiden. Middenvoor is een 
grote verticale inkeping te zien voor het 
opvangen van een steng. Een grote houten 
klamp (niet gevonden) met eenzelfde half-
ronde inkeping werd tegen de voorzijde 
bevestigd om de steng naar voren op te vangen 
bij het opbrengen of schieten. Deze klamp  
zit vast met twee bouten die door het hele 
ezelshoofd gaan. De gaten van deze bouten 
zijn zichtbaar aan de voorkant. Ook de 
groeven voor de draaireep van een onderra 
zijn aanwezig. Een eindje van een draaireep-
groef zit een glad afgewerkte ijzeren band 
‘ingelaten’ in het hout. De oogbouten van  
de onderkant zijn helemaal doorgestoken en 
steken door een gat in de ijzeren band. 
Onderop zit een gat dat conform de histori-
sche gegevens vierkant uitgehakt zou moeten 
zijn. Het bleek een ongelijkzijdig zeskantig 
gat. Dit gat valt over een gelijkvormig uit-
steeksel aan de top van de mast. In de 19de 
eeuw en later wordt dit uitsteeksel aangeduid 
als ‘dobbelsteen’. Bij het kleinere ezelshoofd 
dat in 1990 is gevonden, is overigens het gat 
wél vierkant.
Een exacte datering is aan de hand van de 
constructie niet mogelijk. Door zijn eenvou-
dige constructie lijkt het een 17de-eeuws 
exemplaar. De (model)ezelshoofden in de 
maritieme collectie van het Rijksmuseum  
te Amsterdam zijn complexer.
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Duisburg pot.

Dendrochronologisch onderzoek kan mogelijk 
uitsluitsel geven over de datering. 

Conclusie
Het ezelshoofd was onderdeel van een groot 
inkomend of uitgaand 17de- of vroeg 18de-
eeuws zeilschip. Het is mogelijk in een storm 
vergaan en door de golven uit elkaar geslagen. 
In korte tijd verzandden de scheepsresten 
vanwege de sterke eb- en vloedstroming. Een 
verband tussen de verschillende scheeps-
onderdelen en speciaal het ezelshoofd bleef 
lange tijd bestaan. Het ezelshoofd zat vast 
met een smeedijzeren band en verstaging  
aan de al of niet losse delen van de mast. Het 
ezelshoofd bleef op de locatie van het wrak 
totdat het ijzer verging en het ezelshoofd los 
kwam. In een zware storm met veel zand-
verplaatsing kwam in januari 2017 het 
scheepsrestant weer boven de bodem. Het 
inmiddels losse ezelshoofd raakte mede door 
het ‘zware water’ op drift en belandde snel  
op het strand van De Hors. Het ezelshoofd ligt 
nu in een bad in Museum Kaap Skil. 
Ergens, zuidwestelijk van Texel in de Noord-
zee rond de Razende Bol of Molengat ligt 
vermoedelijk de bron van dit onfortuinlijke 
maar bijzondere verhaal; een wrak van een 
groot zeilschip uit de Gouden Eeuw.

Hans Eelman (Oudeschild) & Ron Groenestein (Hoorn)
Alle technische scheepstermen zijn na te lezen op:  
www.vocsite.nl

De restauratie van een Duisburg 
pot uit Limmen

In de periode 2003 en 2004 heeft het Amster-
dams Archeologisch Centrum (AAC) een 
grootschalige opgraving uitgevoerd in 
Limmen waarbij een oppervlakte van 1.2 ha in 
kaart is gebracht. Hier is een middeleeuwse 
plattelandsnederzetting uit de 9de tot en met 
de 13de eeuw gevonden. Na uitwerking van  
de opgraving werden de vondsten en bijbe-
horende opgravingsdocumentatie onder-
gebracht in het archeologisch depot van de 
Provincie Noord-Holland.
Na inventarisatie en registratie van de vond-
sten in het depot werd een groot fragment van 
een pot gevonden met duidelijke radstempel-
versiering in meerdere rijen. 
Duisburg aardewerk is in Noord-Holland 
bekend van meerdere vindplaatsen, maar  
tot restauratie is het echter nooit gekomen. 
Het is relatief zeldzaam aardewerk dat zelden 
gevonden wordt in plattelandsnederzet-
tingen. Aangezien er parallellen aanwezig 
zijn, kon worden overgegaan tot de recon-
structie van het Limmense exemplaar. Het  
is een bolvormige pot met zeven enkele rijen 
radstempelversiering op de wand en een 
korte, horizontaal omgeslagen rand en lens-
vormige bodem. De pot dateert uit de 10de 
eeuw.

Mark Philippeau (tot 31 mei 2017 in dienst als assistent- 
depothouder in het archeologisch depot van de provincie 
Noord-Holland.)
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De gerestaureerde Duisburg pot.
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Bloemendaal | Strand  

In februari 2016 vond Mw. L. Wijsmuller-Vafi 
op het strand van Bloemendaal, na een 
februaristorm, tussen wat klonten afgeslagen 
veen, een aantal artefacten. Onder deze arte-
facten bevinden zich enkele vuurstenen 
afslagen, een doorboord stenen artefact, 
dierlijk botmateriaal en een paar fragmenten 
aardewerk. Het aardewerk bestaat uit zowel 
prehistorisch handgevormd (gemagerd met 
aardewerkgruis) als middeleeuws aardewerk 
(kogelpot en Siegburg). 
Één stuk bot kon door Alice van Duyn 
(Naturalis) gedetermineerd worden als een 
menselijke borstwervel van een volwassen 
individu van onbekend geslacht. Deze wervel 
is gedateerd, dankzij de Officier van Justitie 
en het NFI, door middel van een 14C-datering 
om een recente ouderdom en een mogelijk 
misdrijf, uit te sluiten. Het 14C-onderzoek 
(uitgevoerd door het Centrum voor Isotopen 
Onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen) geeft 
een uitkomst van 3128 +/- 19 BP (GrM-10748). 
Calibratie van deze datering geeft een  
uitkomst tussen 1444 en 1309 voor Chr.; de 
Midden-Bronstijd.  
Er is ook isotopenonderzoek uitgevoerd op de 
botresten om meer te weten te komen over het 
dieet van deze persoon. De bepalingen van de 
stabiele isotopenratio’s δ13C en δ15N komen 
respectievelijk uit op -20.25‰ en -13.42‰. De 
uitkomst van het isotopenonderzoek toont 
aan dat dit individu veel voedsel heeft gegeten 
dat uit zee of een mariene omgeving kwam. 
Aanwijzingen voor een marien dieet zijn 
schaars in de kustregio van Noord-Holland 
gedurende deze periode, de Midden-Bronstijd. 

Het gebrek aan botmateriaal, en specifiek 
botmateriaal van vis, kan grotendeels 
verklaard worden door de gehanteerde 
opgravingsstrategieën op Bronstijdneder-
zettingen, waarbij in het verleden niet of 
nauwelijks gezeefd werd. Enkele vindplaatsen 
hebben namelijk wel degelijk een geringe 
hoeveelheid zeevis of mariene zoogdieren 
opgeleverd (zoals bij de AWN-waarneming  
te Velsen-Waterland en de ROB opgraving te 
Velsen-Hofgeest, waar zowel walvis als dun-
lipharder zijn gevonden; Zeiler 2017; Kleijne in 
prep). Deze vondst uit Bloemendaal toont aan 
dat de component van vis in het Bronstijddieet 
vermoedelijk hoger lag dan de schaarse 
kwantitatieve archeologische data laten zien. 
Visvangst speelde ook in West-Friesland in 
deze periode een grote rol (Van Amerongen 
2015).
Wanneer de hoge δ13C waarde het gevolg is 
van mariene visconsumptie moet er bij de 
14C-datering met een marien reservoireffect 
rekening gehouden te worden. Dit vanwege 
het in circulatie komen van oud koolstof dat 
opgeslagen is in de oceanen. In de Noordzee 
kan daardoor deze datering mogelijk tot 400 
jaar te oud uitvallen (Lanting/Van Der Plicht 
1996). Hierdoor kan deze borstwervel eveneens 
van een persoon uit de Late Bronstijd (tot circa 
800 voor Chr.) zijn.

Borstwervel, gevonden door Layla Wijsmuller-Vafi in een 
veenlaag aan de kustlijn op het  strand van Bloemendaal 
aan Zee op 12-02-2016 (na de storm met windkracht 10 op 
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Wanneer we de archeologische dataset tussen 
circa 1500 en circa 800 voor Chr. in de regio 
Kennemerland op een rij zetten, komen we 
voornamelijk in de Velserbroekpolder uit 
(Kleijne 2015a). Hier zijn bij opgravingen 
tussen 1978 en 1994 zowel huisplattegronden 
als graven uit de Midden- en Late Bronstijd 
gevonden. Huisplattegronden zijn bekend  
van de vindplaatsen P63 en Westlaan 1 uit de 
Midden-Bronstijd B, op de vindplaats Rugby-
veld uit de Late Bronstijd en Hofgeesterweg 
uit de Vroege IJzertijd. Het bekende Sögel-graf 
met rijke grafgiften van de vindplaats Velsen-
Westlaan 1 is eveneens gedateerd in de 
Midden-Bronstijd B, maar ook de grafheuvels 
van Velsen-Hofgeest, met zowel inhumaties 
als crematies uit de Midden- en Late Brons-
tijd, moeten hier worden vermeld (Kleijne 
2015b). De kans is groot dat de persoon waar-
toe dit stuk borstwervel behoorde, in een 
dergelijk cultuurlandschap leefde. 

Christian-Albrechts Universität, Kiel (Duitsland),  
Jos Kleijne
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Een Lancaster III ED943 
bommenwerper, neergestort in 
1943 bij paal 8 op Texel.

In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd 
niet alleen op land gevochten, ook het 
luchtruim was onderdeel van de strijd om 
Europa. Nadat de Luftwaffe in 1940-1941 
boven Engeland aanvallen op burger- en 
militaire doelen had uitgevoerd, waren het na 
1940 de geallieerden die de Duitse industrie en 
steden poogden lam te leggen door middel van 
grootschalige bombardementen. In dat kader 
stegen in de nacht van 25 op 26 juni 1943 maar 
liefst 473 bommenwerpers van het Britse 
‘Bomber Command’ van de Royal Air Force 
(RAF) op voor een luchtaanval op de steden 
Gelsenkirchen en Bochum in het Duitse 
Roergebied. 
Boven Engeland hingen die nacht stapel-
wolken, maar boven de rest van de vliegroute 
en het gronddoel lag een dik wolkendek. 
Zoals gebruikelijk stegen de nachtjagers van 
de Luftwaffe op om naar de inkomende 
bommenwerpers te speuren. Op de militaire 
vliegkampen Leeuwarden en Bergen (NH) 
stonden de bemanningen van zeven jagers 
klaar voor vertrek. Kort na middernacht 
vlogen de eerste Messerschmitt Bf 110 jacht-
vliegtuigen naar hun operationele zones. 
Deze waren bekend onder de militaire  
namen ‘Himmelbettstellungen (Hemelbed-
stellingen) Salzhering, Hering, Zander, Tiger, 
Eisbär, Löwe und Schlei’. 
‘Himmelbett’ was de naam voor een radar 
luchtafweersysteem van de Luftwaffe, een 
ketting van radarstations van Frankrijk tot in 
Denemarken met overlappende zoekgebieden. 

In het centrum van het bereik van de radar 
om Texel lag de stelling met de schuilnaam 
Salzhering (zoute haring). In elk van de zones 
was een nachtjager actief. De nachtjager 
steeg elke nacht op voor patrouille in het 
gebied, ongeacht of er geallieerde aanvallen 
werden verwacht. Wanneer de radarcontrole-
post vijandelijke activiteit waarnam, werd  
de jager naar het doel geleid totdat het de 
bommenwerper zelf in het vizier kreeg of het 
op de eigen boordradar verscheen. 
De tactiek van het Bomber Command was om 
in korte tijd veel bommenwerpers door een 
klein gebied, ‘the bomberstream’, over de 
Duitse kustverdediging te laten vliegen, in 
plaats van over een wijd verspreid gebied het 
bezette Europa binnen te komen. De Duitse 
luchtafweer werd zo overrompeld en het 
aantal verloren vliegtuigen daalde. Echter,  
in de zones waar meer bommenwerpers  
dan gemiddeld binnenvlogen, werden de 
patrouilles opgevoerd. Zo werden tevens 
bemanningen van Denemarken naar 
Leeuwarden gehaald om boven de Wadden  
het gat te dichten. 
Eerste luitenant Martin Drewes was zojuist 
overgeplaatst uit Denemarken toen het in de 
nacht van 25 op 26 juni tot inzet kwam. 
Samen met zijn kapitein Hans-Joachim Jabs 
was hij de zone ‘Salzhering’ binnengevlogen. 
Kapitein Jabs vloog op een hoogte van  
5.000 m, Drewes iets lager. 
Indien de bommenwerper de voorgaande 
nacht door de corridor was gevlogen, was er 
niets gebeurd. Deze nacht zou echter anders 
verlopen. 
Kapitein Jabs kreeg de bewuste nacht van de 
radarpost een doel aangewezen. Om 02.40 u 

schoot hij boven Den Helder de RAF Halifax II 
JB843 uit de lucht, die neerstortte bij Bree-
zand. 
Vervolgens kreeg Drewes een doel aangewe-
zen, een bommenwerper op de terugweg van 
een aanval op Gelsenkirchen. Dit was de 
viermotorige Lancaster III ED943 (DX-T) met 
als piloot Luitenant Dougal Hamish Reid  
en zijn bemanning. Drewes naderde de 
bommenwerper laag van achteren en vuurde 
vanaf 50 m afstand met vier zware machine-
geweren. Dit was de beruchte dode hoek van 
de Lancasters. Hij richtte op de linkervleugel 
tussen de motoren, daar waar zich de brand-
stoftanks bevinden. De Lancaster vloog direct 
in de brand en stortte in een spiraalvormige 
vlucht neer. Het luchtgevecht speelde zich 
boven Texel af. De bommenwerper vloog 
brandend over Den Hoorn, waarna Reid nog 
een noodlanding op het Noordzeestrand bij 
Paal 8 richting De Hors poogde te maken. Dat 
mislukte omdat boven zee de Lancaster brak, 
in stukken uiteen vloog en brandend op het 
strand terecht kwam. Drewes zag vanuit zijn 
Messerschmitt het brandende wrak, het was 
zijn vijfde slachtoffer. Alle acht bemannings-
leden vonden de dood op of nabij het strand 
van Texel. Te betreuren waren de 20-jarige 
piloot Reid, de 31-jarige navigator officier John 
Collin Evans, de 22-jarige boordwerktuig-
kundige sergeant George Samuel Hodges,  
de 31-jarige bommenrichter sergeant Alan 
McGeoch Sandars, de 23- jarige marconist 
officier James Walter Palmer, de 19-jarige 
boordschutter sergeant Douglas Telfer die in 
de geschutskoepel midden bovenop de romp 
zat en ten slotte de 34-jarige boordschutter 
officier Ernest Henry Patrick die vanuit de 
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geschutskoepel in de staart van het vliegtuig 
schoot. Als achtste bemanningslid vloog de 
27-jarige officier Walter John Wheeler mee, 
omdat hij zijn training voor nachtvlieger bij 
de RAF aan het afronden was. Het zou zijn 
enige vlucht op een bommenwerper blijven.
De Lancaster III ED943- DX-T van het 57. Squa-
dron was op 25 juni om 23.04 u samen met  
13 andere bommenwerpers van de luchtmacht-
basis Scampton in Lincolnshire vertrokken. 
Een Avro Lancaster III was een indruk-
wekkend toestel. Met een spanwijdte van 
31,09 m, een romplengte van 21,18 m, bezat 
het vier Amerikaanse Packard Merlin  
38 turbo 12-cilinder motoren. Daarmee kon 
een hoogte van 7.468 m worden bereikt bij een 
snelheid van 462 km/u en een actieradius van 
2.784 km bij een bommenlast van 5.376 kg.  
In de zes tanks paste 10.000 l brandstof.  
Ter verdediging bezat het toestel drie 
geschutskoepels met in totaal acht Browning 
machinegeweren met een kaliber 0.303 
waarvoor 14.000 patronen aan boord waren. 
Het toestel van Reid had deze nacht 5.000 kg 
aan brand- en springstofbommen bij zich.  
De maximale lading van 28.224 kg was bijna 
bereikt. 
Bij het neerstorten sloeg het voorste deel  
van het toestel ruggelings op het strand en 
brandde direct geheel uit. 
In de afgelopen 15 jaar werden door de Texelse 
metaaldetector-amateur Paul Dekker uit Den 
Hoorn, de auteur en zijn zoon diverse vond-
sten op het strand gedaan. Langs de kustlijn 
binnen het gebied waar het toestel neer-
stortte, konden de afgelopen jaren niet alleen 
kleine, maar ook grote delen van het wrak 
worden waargenomen en veiliggesteld.

De neergestorte Lancaster op het strand 
van Texel kort na het neerhalen. 
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> De 27-jarige luchtmacht-
officier Walter John Wheeler. 

< De bemanning van 
de Lancaster III ED943 
bommenwerper op de  
basis in Engeland. 

Het Texelse strand bij eb bij Paal 8 in 2017.

Doordat de kustlijn in de afgelopen 75 jaar 
nogal is verschoven, zijn de resten van het 
wrak nu tussen de eerste en tweede zandbank 
komen te liggen. Alleen met zeer laag water 
zijn delen te zien. Bij eb kon in 2014 ook het 
hydrauliekventiel (1) worden geborgen. De 
meeste wrakstukken liggen echter een flink 
eind in zee verscholen onder het zand. Door 
de klap van de inslag op het strand werden 
kleinere onderdelen als de wijzerplaat (2) van 
de drukregelaar uit de cockpit geslingerd. Ook 
een deel van het reflex-vizier (3) uit een van de 
geschutskoepels werd verder op het strand 
gevonden. Met enige regelmaat worden ook 
druppels gesmolten aluminium (4) en 
versmolten beplating (5) aangetroffen. 
Incidenteel worden stukken uit roestvrijstaal 
gevonden, die de hitte van de brand ongeha-
vend hebben overleefd. De gesp (6) van een 
parachute is zo’n onderdeel. Als getuige van 
de bommenvoorraad is een typeplaat van een 
‘Small Arms Bomb Container (SBC)’ (7) en een 
deel van een brandbom (8) overgebleven. Het 
meeste wordt echter de door de hitte ontplofte 
0.303 boordmunitie gevonden in de vorm van 
verwrongen messing hulzen (9). Bij het 
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neerstorten moet een fors deel van de munitie 
nog aan boord zijn geweest. De zeldzaamste 
vondsten zijn uniformstukken van de beman-
ning, zoals knopen van het uniform (10), een 
rits (11), een messing drukknop waarmee de 
leren pilotenhelm aan het zuurstofmasker 
werd bevestigd (12) en een stekker van de 
boordcommunicatie (13). 
De vondsten zijn een wrange getuige van een 
nacht uit een lange bittere oorlog die voor de 
Britse bemanning op 26 juni 1943 bij het nu  
zo vredige strand bij Paal 8 een einde vond. 

Andreas Wachtel, Oer-Erkenschwick, Duitsland.

Archeologisch onderzoek naar  
de materiële cultuur van het fort 
De Schans op Texel

Archeologie van De Schans, 1994-2017 •  • •
Bij de restauratiewerkzaamheden van fort 
De Schans op Texel in 1994 werden diverse 
putten en afvalkuilen gevonden. Leden van 
de archeologiewerkgroep van de Historische 
Vereniging Texel (HVT) verzamelden bij deze 
noodopgraving zoveel mogelijk scherven en 
andere objecten om te voorkomen dat deze 
verloren zouden gaan. De bedoeling was dat 
het materiaal als basis voor verder onderzoek 
naar de geschiedenis van De Schans zou 
dienen. Naast het behoud van voorwerpen 
werden ook de locaties van de vondsten 
opgetekend. Dit werk werd in 1995 voortgezet. 
De volgende jaren werden vondsten uitgezocht 
en gerestaureerd tot complete voorwerpen. 
Een deel werd gedetermineerd, gefotografeerd 
en gedateerd. Al dit onderzoek leidde tot een 
grote verzameling archeologisch materiaal. 
Systematisch onderzoek van het vondstmate-
riaal ontbrak echter nog. Nadat Archeologie 
West-Friesland (AWF) door de Gemeente Texel 
voor algemene advisering op archeologisch 
gebied ingeschakeld werd, kon dit jarenlang 
zorgvuldig bewaarde materiaal tevoorschijn 
gehaald worden. De studie beperkte zich tot 
de keramiek en het glas dat was verzameld 
door de Werkgroep Archeologie van HVT. 
Van de 45 kisten met vondsten, die bij de 
werkgroep stonden, zijn er vijftien bij het 
onderzoek betrokken. Dit zijn de voorwerpen 
uit gesloten vondstcomplexen van het terrein 
van De Schans. 

Opgegraven overblijfselen van de 
neergeschoten Lancaster.  
De nummers bij de objecten refereren 
aan de tekst. 
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Historische achtergrond
De Schans is een tijdelijk thuis geweest voor 
soldaten en hun families. De geschiedenis 
van het fort is in te delen in drie fases: De 
Nederlandse periode (1572-1795), de Franse 
periode (1795-1813) en de laatste periode van 
1813-1922. 
De Nederlandse periode begint in 1572 toen 
Willem van Oranje opdracht gaf het fort te 
laten bouwen. De constructie werd in 1574 
afgerond, daarna namen de eerste soldaten 
hun intrek. Dit garnizoen was niet groter dan 
20 man. In de Nederlandse periode had De 
Schans twee kazernes die in totaal ongeveer 
320 man konden huisvesten; de bezetting 
schommelde tussen de 20 en 236 soldaten. De 
Schans werd in deze periode ook bewoond 
door gezinsleden van de militairen. Officieren 
waren ruimer en met meer privacy gehuisvest 
dan soldaten. 
Rond de kerstdagen van 1771 brak een tyfus-
epidemie uit op schepen die uit Amsterdam 
kwamen en op de Rede van Texel lagen. De 
Schans werd toen ingericht als noodhospitaal 
om hen te verplegen. In 1779 werden ongeveer 
30 bij een zeeslag gewonde zeelieden en mari-
niers van de (kaper)kapitein-in-Amerikaanse-
dienst John Paul Jones verpleegd op De 
Schans. Jones had eerder twee Engelse sche-
pen gekaapt. De aanwezigheid van Jones en 
zijn schepen nabij en op Texel zorgde voor 
spanningen tussen de Nederlanden en Groot-
Brittannië vanwege de Nederlandse steun aan 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. 
Het Marsdiep en het Vlie werden prompt 
gecontroleerd door de Britse marine. Na het 
vertrek van Jones huurden de Nederlanden 
200 Zwitsere soldaten in als garnizoen op  

De Schans uit angst voor repercussies. 
De Franse periode begon in januari 1795. Toen 
viel het eiland Texel in handen van de Texelse 
Patriotten en hun Franse bondgenoten. De 
Zwitserse huurlingen stapten meteen over 
naar Franse zijde, uiteraard tegen betaling. 
Op dat moment waren 236 man op De Schans 
gelegerd. In 1811 bracht Napoleon een bezoek 
aan Texel en gaf opdracht De Schans te 
versterken, te vergroten en uit te breiden met 
de Redoute en de Lunette. De Schans werd in 
de Franse Tijd omgedoopt tot Fort Central.  
In november 1813 namen de Orangisten de 
macht over en kwam er een einde aan de 
Franse bezetting.
Na de overgave van de Fransen behield De 
Schans nog ruim een eeuw zijn militaire 
functie. In eerste instantie zocht een aantal 
van de armste bewoners van Oudeschild hun 
heil in het leegstaande fort. In 1826 werd 
besloten het fort weer in gebruik te nemen, 
maar het bleek lastig een nieuw onderkomen 
voor de bewoners van De Schans te vinden. 

Ongeveer tien jaar later werden enkele 
gebouwen in het fort gesloopt en zette het 
grote verval in. Een windhoos blies in 1882 de 
laatst overgebleven barak omver. De militaire 
functie van het fort werd in 1922 officieel 
beëindigd. In 1930 viel de zeezijde van het fort 
ten prooi aan de afgraving voor de dijkverzwa-
ringswerkzaamheden in verband met de 
afsluiting van de Zuiderzee.

Het onderzoek van drie vondstcomplexen
Centraal stond de vraag wat de objecten 
vertellen over de militaire aanwezigheid en 
het dagelijks leven van de bewoners van fort 
De Schans. Daarbij wordt gekeken naar de 
historische context, of hier militaire aspecten 
zijn waar te nemen en welke huishoudelijke 
en militaire functies hieruit zijn te herleiden.
De verzamelde voorwerpen komen uit drie 
vondstcomplexen: B11, een afval- en 
waterput, B1, een kuil bij de barakken en B5, 
een askuil. In totaal werden in deze 
vondstcomplexen 76 objecten gevonden.

Het fort De Schans in 1992 vanuit 
de lucht vanuit het noorden gezien. 

Het oostelijk deel van het fort is 
ten behoeve van de dijkversterking 

weggegraven. 
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De archeologische objecten zijn per gesloten 
vondstcomplex ingedeeld in functionele cate-
gorieën, te weten: voedselbereiding, drinken, 
eten, persoonlijke verzorging, verlichting en 
verwarming, vrije tijd, militaria, bouwmate-
rialen, decoratie, kleding en accessoires, 
tabakswaar (roken en pruimen) en opslag. 
Met behulp van deze categorieën is een  
poging gedaan om het dagelijkse en militaire 
leven van de bewoners van De Schans te 
reconstrueren.
B5 is het kleinste complex. De voorwerpen  
die daar gevonden zijn dateren uit de periode 

1574-1615 en zijn te koppelen aan de vroegste 
bewoningsfase van het fort. Drie 
grapen en een deksel (met 
roetsporen) wijzen op voedsel-
bereiding; vijf rood aarde-
werken borden mét en 
zonder versiering en een 
klein fragment van een 
benen handvat van een 
smal mes horen bij 
voedselconsumptie. 
Fragmenten van een 
olielampje, een wit-
bakkende en groen-
geglazuurde kachel-
tegel en fragmenten 
van twee verschillende 
vuurklokken vertegen-
woordigen de categorie 
verwarming en verlichting. 
Vuurklokken waren nog niet 
eerder gevonden op Texel: het 
fragment van de kacheltegel mag 
uitzonderlijk genoemd worden voor 
West-Nederland; ze komen namelijk 
vooral voor in Oost-Nederland, Duitsland en 
de Alpenlanden. Een knikker en het 
mondstuk van een fluitje laten zien dat er in 
De Schans is gespeeld en muziek is gemaakt. 
Vijfentwintig musketkogels en vuurstenen 
kartetsen houden verband met het militaire 
element van De Schans. Daarnaast werden 
scherven van minimaal 20 vloertegels, 
verroeste spijkers en bouten en slechts één 
stuk van een witte tabakspijp geborgen. 
Kledingresten werden niet gevonden, wel  
een metalen en een benen knoop, een 
metalen gesp en een riembevestiging. 

De vondstlocaties van de complexen op een 
tekening van Johan Reydon. 

Bord van Noord-Hollands 
slibaardewerk, 1574-1615 (B11). 

Opvallend is het ontbreken van glazen, bekers 
en voorwerpen voor persoonlijke verzorging 
en de schaarsheid van voorwerpen gerelateerd 
aan tabak. Datering vond plaats aan de hand 
van het aardewerk.
Vondstcomplex B1 is vlak bij een van de 
barakken opgegraven. Uit de kuil komen 
voornamelijk scherven, grotendeels uit de 
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periode 1590-1625. De keukenspullen zijn goed 
vertegenwoordigd met 37 driepotige kook-
potten, zes steelkommen en twee bakpannen 
met en zonder pootjes. Bijzonder was de 
vondst van een complete Jydepot van vóór 
1600; de handel van Jydepotten vanuit 
Denemarken naar de Nederlanden begon rond 
1600. Drinkglazen ontbraken in het vondst-
complex. Wel waren er drie aardewerken 
koppen en drie steengoed kannen, waarvan 
één exemplaar uit Raeren met een tinnen 
deksel. Het is bijzonder dat deze deksel nog 
aan de kan vast zat; meestal werd de deksel 
verwijderd voordat een kan werd weggegooid. 
Tafelgoed was rijkelijk vertegenwoordigd  
met Italiaanse majolica en faience, vroeg-
Nederlandse majolica en de gewone rode 
aardewerken en Werraborden. Zeven rood-
aardewerken soep- of papkommen waren voor 
dagelijks gebruik. Enkele borden hadden een 
slibversiering met datering: een Werrabord 
uit Enkhuizen met het jaartal 1590, een bord 
met een Bijbels tafereel is uit 1591 en de derde 
is uit 1611. De Italiaanse majolica en faience 
uit 1597-1625 bestond uit fragmenten van drie 
verschillende objecten: een kom, een fruit-
schaal en een bord. Van de drie pispotten 
was een groen-geglazuurd klein exemplaar 
mogelijk bestemd voor een kind. Vondsten die 
met verwarming van de omgeving te maken 
hebben zijn twee vuurtestjes om in een stoof 
te plaatsen en scherven van twee grote potten 
om as te verzamelen. Een waterbakje voor een 
vogelkooi laat zien dat (zang)vogels werden 
gehouden. Tevens is een kleine rood aarde-
werken vuurklokje gevonden, te groot voor 
gebruik in een poppenhuis, maar mogelijk 
een huwelijkscadeau. Slechts één musket-

kogel en wat vuursteentjes duiden op 
militaire aanwezigheid.
Complex B11 is het grootste complex en dateert 
uit de periode 1700-1800. Het is het enige 
vondstcomplex van De Schans met een grote 
hoeveelheid glaswerk: parfumflesjes, 
medicijnflesjes, wijnflessen en drinkglazen. 
De waterput waar het materiaal uit komt, 
staat op de topografische kaart van Koch uit 
circa 1800. 
Met uitzondering van één kookpot ontbreken 
kookgerei en andere keukenspullen. Wel is er 
een grote roodbakkende Friese kan met een 
slibdecor van tulpen. Onder de functie 
‘drinken’ vallen 131 voorwerpen; een steen-

Laat-16de-eeuwse Jyddepot  
uit complex B1. 

Steengoed kan uit Raeren, met tinnen 
deksel uit complex B1.
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goed mineraalwaterfles uit Trier, kopjes, 
schoteltjes, fragmenten van meerdere thee-
potten, onder andere Engels creamware, 
Chinees porselein, kelk- en andere drink-
glazen. Ook de categorie ‘eten’ is in aantal  
en variatie goed vertegenwoordigd in voor-
werpen van rood aardewerk, majolica, 
faience, creamware, Europees en Chinees 
porselein. De in totaal 28 stuks bestaan uit  
zowel borden als kommen. Een groot aantal 
medicijnflesjes, parfumflacons, drie pispot-
ten, een benen tandenborstel en een fragment 
van een houten kam vormen de categorie 
persoonlijke verzorging. 
Vier objecten van een miniatuur Fries 
vlekkengoed servies zouden decoratieve objec-
ten of kinderspeelgoed kunnen zijn. Ook de 
zes knikkers waren waarschijnlijk kinder-
speelgoed. Het militaire aspect wordt verte-
genwoordigd door twee gietijzeren kanons-
kogels van respectievelijk 5 en 7 kg.  
De 63 loden musketkogels wijzen eveneens 
op militaire aanwezigheid. In deze waterput 
werd ook groen, rechthoekig vensterglas 
gevonden. Een grote en een miniatuur porse-
leinen vaas suggereert samen met het 
porseleinen serviesgoed enige welstand. Ook 
werden hier veel fragmenten van tabaks-
pijpen gevonden. Tot slot zijn diverse knopen, 
een vingerring, een gesp en een lensvormig 
geslepen brillenglas gevonden.

Discussie 
De vondsten representeren alleen de Neder-
landse fase en de eerste jaren van de Franse 
fase tot de Napoleontische Tijd. Voorwerpen 
uit de periode 1625-1700 ontbreken. 
Het overgrote deel van het materiaal van  

Werra bord uit Enkhuizen met  
Adam en Eva.

Witbakkende groene pispot uit 
vondstcomplex B1 (1590-1625). Fo
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Vondscomplex B 11 (1700-1800) met porseleinen koppen en 
schotels, wijnflessen en Engels aardewerk. 
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De Schans heeft te maken met het dagelijks 
leven van de mensen die hier hebben ge-
woond. Uit historische bronnen is bekend dat 
met de militairen ook vrouwen en kinderen op 
De Schans woonden. De aanwezigheid van 
kinderen blijkt uit het kinderspeelgoed, zoals 
knikkers. Objecten gerelateerd aan het 
bereiden van voedsel zijn in elk complex in 
meer of mindere mate aanwezig. De hoge 
concentratie in complex B1 doet vermoeden 
dat hier mogelijk een keuken in de buurt was. 
Hoewel complex B1 en B11 uit verschillende 
perioden dateren, bevat B11 voornamelijk 

gebruiksgoed met een luxere uitstraling dan 
B1. Ook de decoratieve objecten - zoals porse-
leinen vazen - in B11 wijzen niet op gewone 
soldaten. Mogelijk waren de voormalige 
officiersbehuizingen bij B11, terwijl B1 bij de 
voormalige soldatenbarakken en de keuken 
lag. Het 18de-eeuwse materiaal uit B11 
suggereert dat de officieren en hun gezinnen 
de tijd, status en/of het geld hadden om thee 
te drinken en zich te omringen met luxere 
voorwerpen. Mogelijk zijn de medicijnflesjes 
gerelateerd aan het gebruik als hospitaal.
Hoewel De Schans een militaire basis was, 

Vrijwilligsters Corina Hordijk, Annelies Jansen en Kim Boeijen graven in 1987 de waterput op. 

Jan Jaap Waverijn (l) graaft het wagenwiel onder de waterput op.

blijkt het militaire aspect in de onderzochte 
complexen nauwelijks vertegenwoordigd. Zo 
ontbreken wapens en uniformstukken. De 
datering van militaria was niet mogelijk: 
musketkogels, kanonskogels en vuursteen 
veranderden in de onderzochte periode niet 
van vorm en formaat. Als de materiële 
cultuur van De Schans wordt vergeleken met 
bijvoorbeeld Vesting Bourtange (Groningen) 
en Fort Wisłoujście (Gdánsk-PL), dan is goed 
zichtbaar dat het materiaal van De Schans 
heel pluriform is, terwijl dat van Bourtange 
en Gdánsk veel meer uniform is. De Schans 
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Vrijwilligers van de archeologische 
werkgroep van de Historische 
Vereniging Texel graven in 1987 een 
kuil op, rechts Gelein Jansen. 

was een fort, een militaire basis. Dit sugge-
reert dat de materiële cultuur een uniform 
karakter zou moeten hebben om grote hoe-
veelheden soldaten op effectieve wijze van 
hun levensbehoeften te kunnen voorzien. De 
pluriformiteit kan alleen worden verklaard 
door het schaalverschil: uit de historische 
context blijkt dat relatief kleine garnizoenen 
in De Schans waren gestationeerd. De orga-
nisatie en infrastructuur hoefden dus niet 
afgestemd te zijn op het voeden van grote 
aantallen militairen en hun gezinnen. 
Daardoor kon het burgerlijke en pluriforme 
karakter meer op de voorgrond treden.
Uit verdere vergelijking tussen de vondsten 
van beide andere forten en De Schans blijkt 
dat een aantal functionele categorieën en 
onderdelen van categorieën geheel of gedeel-
telijk ontbreken op De Schans. Het meest 
significant is het ontbreken van opslaggoede-
ren. Dat kan ook een gevolg zijn van het 
schaalverschil. Ook opvallend is dat metalen 
bestek en kookgerei op De Schans ontbraken. 
Dit suggereert dat deze objecten op andere 
plekken in het fort werden gebruikt en/of  
dat het afval daarvan niet in de drie gelokali-
seerde en onderzochte afvalputten op De 
Schans terechtgekomen is.

Conclusie
De materiële cultuur van De Schans laat zien 
dat, ondanks dat dit een militaire basis was, 
het gewone dagelijkse leven en de daarbij 
behorende objecten voor de hier gestationeer-
de mannen en hun gezinnen de boventoon 
voerden. Mogelijk is dit gerelateerd aan het 
kleinschalige karakter van het fort. Dit geldt 
voor de Nederlandse fase, omdat de Franse 

fase niet gerepresenteerd is in de materiële 
cultuur. Deze fase start in 1795, het jongste 
complex loopt echter tot 1800. Een uniforme 
militaire standaardisatie lijkt te ontbreken. 
Ook suggereren de vondsten vanaf circa 1700 
een redelijk goede levensstandaard bij de 
officieren en hun gezinnen. Dit blijkt uit de 
objecten die in verband gebracht kunnen 
worden met sociale activiteiten, zoals thee-
drinken, persoonlijke verzorgingsartikelen 
als tandenborstels en luxe vaatwerk.

Universiteit van Amsterdam, Morgan Schelvis met 
aanvullingen van Michiel Bartels, Archeologie West-
Friesland en gemeente Texel

*Uitgebreide samenvatting voor het tijdschrift van de 

Historische Vereniging Texel van de BA thesis: Research 

into the material culture of the fortification of the Schans 

in Texel (2017) ongepubliceerd. Universiteit van 

Amsterdam. 

** Nadat een in 1995 kleinschalig onderzoek op De Schans 

uitgevoerd door de toenmalige Archeologische Dienst van 

de Provincie Noord-Holland was afgerond, bleven tijdens 

de reconstructie van De Schans archeologische resten als 

muurwerk, walstructuren, bruggen en vondstcomplexen 

tevoorschijn komen. Verzoeken om professionele hulp door 

Historische Vereniging Texel aan de Provincie Noord-

Holland en de ROB werden niet gehonoreerd. Daarom is op 

eigen initiatief door de Archeologische Werkgroep van de 

HVT een onderzoek gestart onder leiding van Gelein 

Jansen. Dit leidde tot het verzamelen van een forse 

hoeveelheid vondsten uit gesloten en losse context, zowel 
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van De Schans zelf als daaromheen. Van het onderzoek 

zijn geen dagrapporten, vondstadministratie of 

veldtekeningen gemaakt. 

De fortenwerkgroep uit Bourtange onder leiding van 

archeoloog Ko Lenting heeft samen met HVT pogen te 

redden wat er te redden viel. Omdat door ziekte Gelein 

Jansen het onderzoek niet kon uitwerken, heeft Johan 

Reydon deze taak overgenomen. De ‘plakgroep’ van HVT 

heeft onder zijn leiding naar beste kunnen de vondsten 

geadministreerd en gerestaureerd. Ook droegen zij zorg 

voor een veilige droge opslag in Den Burg. Toen in de 

winter van 2016-2017 de ‘verweesde’ collectie vondsten 

werd opgehaald, is met beide amateuronderzoekers door 

AWF veel informatie uitgewisseld en overgedragen. In de 

periode 1994-2017 zijn ongelukkigerwijs toch zaken 

vermengd geraakt. Op basis van expert-judgement is 

getracht de vondstcomplexen op basis van alle beschikbare 

informatie zo goed en zuiver mogelijk te herleiden. Het 

bovenstaande is daar dan ook een afspiegeling van. 

Luxegoederen en gereedschap 
voor Suriname 

Duikclub Texel heeft de afgelopen jaren 
onderzoek gedaan naar het zogenaamde 
‘Schervenwrak’. De scheepsresten lagen op 
een diepte van 5 tot 10 m op de locatie ‘De 
Bollen’, in de Waddenzee. Het schip bleek een 
houten driemaster. De bodem van het schip 
(het vlak) en de binnenkiel met drie mast-
gaten spoelden, samen met de resten van 
lading, langzaam vrij uit de zandbank.
De lading uit het schip mag opzienbarend 
worden genoemd en bestaat vooral uit 
bouwmaterialen, gereedschap en handels-
waar, waaronder veel aardewerk, zoals grote 
steengoed potten en vaten gemaakt in het 
Westerwald. Daarnaast werden de kenmer-
kende kannen van bruin Frechens steengoed 
gevonden. Ook bruine en grijze steengoed 
mineraalwaterflessen waren aan boord. 
Het rood- en witbakkend aardewerk bestond 
uit Frankfurter aardewerk uit de Lage 
Landen, en grote kommen van goedkoop 
Frechens aardewerk, met een geschilderde 
datering ‘1822’ op de rand. De zeer grote 
hoeveelheid industrieel Engels aardewerk is 
opmerkelijk: complete in manden verpakte 
serviezen met blauwe transferprints met 
landschappen, handbeschilderd lusterglazuur 
met Chinoiserie en kommen met meanders en 
marmerwerk. Behalve de overdonderende 
hoeveelheid keramiek was een zeer grote 
hoeveelheid kelderflessen aan boord, vier-
kante tapse flessen verpakt in planken kistjes 
(keldertjes) van zes, gevuld met jenever. Voor 
de export bestemde Goudse tabakspijpen 
waren schokvrij verpakt in boekweitdoppen.

De eerste vondsten uit het wrak bestonden uit 
kisten met kapmessen of klewangs van rond 
de 65 cm lang. Deze kwamen in drie modellen 
voor: met een hol houten heft, zodat je ze met 
een stok kon verlengen, met een hardhouten 
handvat en voorzien van zon, maan en  
sterren op het smeedijzeren lemmet en een 
type van mindere kwaliteit met een greep van 
zacht hout. Per kist was een gros kapmessen 
aanwezig. De productie is typerend voor 
Solingen, in het Duitse Ruhrgebied. 
Daarnaast werden ook sabels met een 
meesterteken en het jaar 1820 gevonden en 
een ton vol met tafelmessen. Smeedijzeren 
nagels, hamerkoppen, spades, dissels en 
hakken zaten verpakt in vele tonnen. Een ton 
was gevuld met zogenaamde ‘plantage-
messen’, keurig radiaal geschikt. De houten 
tonnen waren voorzien van geschilderde 
merken. Er werden twee grote open kookpot-
ten, zogenaamde ‘kapa’s’ gevonden. Deze 
gietijzeren potten hadden een binnenmaat 
van 1,5 m en waren 0,78 m hoog. De hoeveel-
heid landbouw-, en grondbewerkings-
gereedschap was aanzienlijk. Naast het 
gereedschap, zoals de kapmessen, spades  
en dissels, werden ook kleine ijzerwaren en 
metalen ornamenten als tondeldozen, 
gordijnringen, spelden, sierhaken, rozetten 
en festoenen gevonden. De vele sierlijke 
paraplu’s of parasols zijn herkenbaar aan  
de metalen stok, de dunne metalen spanners 
en baleinen ribben. De bespanning was 
verdwenen. Zowel de ferrule (het dopje 
bovenop het scherm) als de hardhouten of 
benen haak waren fraai geornamenteerd.  
De paraplu’s komen mogelijk uit Engeland. 
Als luxe-item werden ook onderdelen van een 
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'Keulse potten' uit het Westerwald, versierd met gekerfde en blauw geschilderde 
bloemen en dieren.

Engelse 'blue transferware', industrieel wit serviesgoed met onderglazuur blauwe drukdecors. 
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Kommen van Engels industrieel wit gemarmerd aardewerk, 
zogenaamde 'dipped ware'. 
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koets, zoals de plaatvering, opgedoken. De 
resten hiervan waren ernstig achteruit-
gegaan. 
Rode bakstenen, kalk, verfgrondstoffen en 
verf vormden de bouwmaterialen aan boord 
van het schip. De stenen lagen als ballast 
onderin het schip. 
Persoonlijke items zijn nauwelijks gevonden. 
Zij beperkten zich tot een olielamp, een 
wollen muts, een houten octant en loden 

musket- en hagelkorrels. 
Uit historisch onderzoek door Duikclub  
Texel bleek dat het scheepswrak de ‘Pieter 
Anthonie’ moet zijn geweest. Dit 2-deks fregat 
van 400 ton is op 6 december 1822 gestrand op 
de Zuidbank bij Texel. De berging lukte niet,  
omdat de kiel was gebroken. De lading van  
de hogere dekken werd destijds grotendeels 
geborgen. Wat onder de waterlijn lag, bleef in 
het wrak behouden. Toen het schip strandde 

Serie vierkante kelderflessen, destijds gevuld  
met jenever of andere sterkedrank.

waren er 16 bemanningsleden aan boord, 
waaronder de Amelandse kapitein Cornelis 
Hofker. De overige bemanning was eveneens 
afkomstig van Ameland, maar ook van 
Terschelling en Hindeloopen. 
Het schip was eigendom van Charbon en Zn 
uit Amsterdam. Zij investeerden o.a.in de 
‘Berbice’, tot aan 1796 een Nederlandse kolonie 
aan de rivier Berbice in het huidige Guyana. 
Op een eerdere reis van hun schip de Pieter 
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Anthonie was de vorige kapitein overleden, 
aan de Berbice rivier. Zij bezitten daar in  
ieder geval in 1818 en 1819 de koffieplantages: 
'Op hoop van beter' en 'de Standvastigheid'.
De lading van het ‘Schervenwrak’, de Pieter 
Anthonie, biedt historisch-archeologisch een 
inkijk in de periode waarin de afgetakelde 
Nederlandse koloniale macht, na het vertrek 
van Napoleon, poogde de plantages in de West 
weer op te zetten. Koning Willem I stimu-
leerde economische initiatieven.
De vondsten en waarnemingen zijn tussen 
2005 en 2008 gedaan, toen het wrak uit de 
zandbank vrijspoelde. Daarna heeft de natuur 
de resten opnieuw bedekt met vele meters 
zand.
 
Duikclub Texel, Carl van Dijk en gemeente Texel, 
Michiel Bartels

Verborgen voor de geuzen.  
De zilverschat van Westwoud 
(1571) als getuige van de Opstand 
in de Nederlanden 

Onrust en onzekerheid 
Het Westfriese platteland wordt gekenmerkt 
door open akkers, boomgaarden, stolpboerde-
rijen en brede sloten. Het gebied tussen 
Medemblik, Enkhuizen en Hoorn werd door 
een grote zeedijk tegen de Zuiderzee 
beschermd. Het gebied was alleen over zee 
goed bereikbaar: wie de zee beheerste, had  
de macht. Het platteland tussen de steden 
was relatief welgesteld. Door interregionale 
zeehandel, visvangst, veeteelt en productie 
van veel voedingsmiddelen als kaas en 

Verschillende modellen kapmessen met ijzeren kling.Fo
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De zilverschat van Westwoud.  
De afgebeelde steengoed kan is niet het 

gevonden exemplaar, maar een ergens 
anders in West-Friesland opgegraven 

kan van een vergelijkbaar type.

haring, verdiende men goed. In het begin van 
de 16de eeuw was het gebied nog traditioneel 
katholiek. De leer van Luther vond echter 
goede voedingsboden vanwege de toenemende 
misdragingen van de katholieke geestelijk-
heid. Door de Staten van Holland werd Hoorn 
in 1527 al gekenmerkt als een door Lutheranis-
me geïnfecteerde stad. Keizer Karel V wist wel 
raad met de afvalligen; het waren ketters die 
de doodstraf verdienden. 
De Westfriese steden stonden veel toleranter 
tegenover nieuwe geloofswegen dan de keizer 
en gedoogden veelal doopsgezinde en andere 
protestantse stromingen. De geloofsstrijd 
verdeelde echter zowel de stads- en dorpsbe-
sturen als de bevolking. De scheuring tussen 
katholiek en protestant liep dwars door 
dorpen en families. Toen in 1566 bij het 
Spaanse gezag een smeekbede werd over-
handigd om een einde te maken aan de 
geloofsvervolging, gaf men hieraan maar 
gedeeltelijk gehoor. In het dorp Westerblokker 
bij Westwoud, werd in juli 1566 de eerste 
hagenpreek in West-Friesland gehouden. De 
nieuwe vrijheid leidde elders echter ook tot 
harde conflicten met het katholicisme; in de 
Zuidelijke Nederlanden brak de beeldenstorm 
uit. Deze vonk sloeg niet over naar West-

Friesland. De reactie van de nieuwe koning 
Filips II liet echter niet lang op zich wachten. 
Zijn veldheer, de hertog van Alva, stelde hard-
handig orde op zaken. Dit lokte een tegen-
reactie uit van de protestantse edelen; zij 
wilden de landsheer weerstaan. Veel aan-
hangers van het protestantisme wachtten 
de oorlog niet af en vluchtten naar het veilige 
Emden in Oost Friesland in Duitsland. Onder-
tussen maakten plunderende bendes het 
Westfriese platteland onveilig. De welvaart 
was inmiddels flink teruggelopen. Westwoud 
was zodoende niet het rijkste dorp van West-
Friesland. De 53 huishoudens hadden geza-
menlijk niet meer dan 200 koeien. De rijkere 
boeren hadden er maar 12, de arme boeren 
veel minder. Gevechtsgroepen van beide 

kampen richtten zware schade aan op het 
Westfriese platteland. Tot overmaat van ramp 
brak in 1570 op diverse plekken de zeedijk en 
liep het land onder water. In 1571 stortte de 
economie in. Boerderijen werden gebrand-
schat, de bevolking gegijzeld en pas tegen 
losgeld vrijgelaten, maar ook gedwongen om 
mee te vechten op de vloot of in de landlegers. 
De soldaten werden slecht of niet betaald door 
de veldheren en persten daarom de bevolking 
af of dreigde hen te doden. Diverse dorpen 
kochten plundering af of stelden, zoals in 
Westwoud, een militie aan om de boerderijen 
te bewaken. De situatie was hopeloos. 
De kansen voor de opstandelingen ofwel 
geuzen keerden toen in het najaar van 1573 de 
slag om Alkmaar op het land werd gewonnen. 

Fo
to

©
A

rc
he

ol
og

ie
 W

es
t-

Fr
ie

sl
an

d



| 153Archeologische kroniek 2017 | Provincie Noord-Holland

Kaart van Johannes Dou uit 1651 
met het dorp Westwoud. 

Op de Zuiderzee werd vervolgens door de 
gecombineerde Westfriese en Waterlandse 
vloot de Spaans-Amsterdamse oorlogsvloot in 
de Slag op de Zuiderzee vernietigd.
In de storm van deze burgeroorlog besloot een 
Westwouder boerenfamilie hun kapitaal aan 
de grond toe te vertrouwen in de hoop op 
betere tijden. Meer dan 100 zilveren munten 
begroeven ze in een pot op hun land. De 
eigenaren hebben het nooit meer opgegraven 
en het geheim is in de bodem achtergebleven. 
Dit geheim is nu de Zilverschat van 
Westwoud.

De vondst van de schat
In november 2016 werden op een akker in 
Westwoud (Gemeente Drechterland) door drie 
metaaldetector-amateurs circa honderd grote 
en zware zilveren munten uit de 16de eeuw 
gevonden. De munten lagen in een klein 
gebied op dezelfde akker, vlak onder de 
bouwvoor. In de directe nabijheid van de 
munten werden, op een verder vondstloze 
akker, meer dan tien scherven van een 
zogenaamde ‘eikenbladbaardman’ gevonden. 
Dit is een voor het derde kwart van de 16de 
eeuw typerende en veel voorkomende steen-
goed kan, gemaakt in Keulen en versierd met 
eikenloof. De kan was aan de onderzijde 
bewust ingeslagen om de munten er in te 
kunnen stoppen. Vermoedelijk was de kan 

afgesloten met een kleine roodbakkende 
plavuis. Door het nieuwe protocol dat de 
overheden sloten met de verenigingen van 
(metaaldetector)amateurs, was het mogelijk 
om zonder verdere gevolgen de schat te 
melden. De muntvondst werd daarom bij 
Archeologie West-Friesland gemeld en 
binnengebracht. Nog niet eerder was zo’n 
grote collectie in West-Friesland gevonden.  
De munten werden nauwgezet bestudeerd en 
geconserveerd. Doordat alle partijen die bij  
de vondst betrokken waren in het belang van 
het erfgoed wilden samenwerken, was het 
mogelijk om in het Westfries Museum in 
Hoorn op 31 maart 2017 een speciale aan deze 
schatvondst gewijde expositie te openen. De 
expositie kon zich verheugen in een grote 
belangstelling.
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De datering en herkomst van de munten
De oudste munt van de zilverschat is een 
Karolusgulden, de allereerste gulden in zilver 
van de Nederlanden. Deze woog bijna 23 gram 
en was geslagen in Antwerpen in de periode 
1542-1552. Antwerpen was de muntplaats 
van Keizer Karel V, herkenbaar aan het 
symbolische ‘handje’, het muntteken. Koning 
Filips II verving de zilveren Karolusgulden 
door de veel zwaardere Filipsdaalder van circa 
34 gram. De waarde was in eerste instantie 35 
stuiver. De Spaanse koning Filips II trouwde 
in 1554 met de Engelse koningin Maria Tudor 
en was daarmee tevens koning van Engeland. 
Op 51 Filipsdaalders uit de periode 1557-1559 
die gevonden zijn, staat dit aangegeven met 
‘ANG REX’. Tevens zijn uit de periode 1560-
1567 maar liefst 17 hele Filipsdaalders en 17 
halve Filipsdaalders gevonden. 

Uitzonderlijk is een Henricusdaalder (1556-
1568) uitgegeven door de protestantse leider 
Hendrik van Brederode. Hij liet zware 
Filipsdaalders omsmelten tot veel lichtere 
daalders. Met deze hagenmunterij probeerde 
hij in zijn Heerlijkheid Vianen bij te 
verdienen. De jongste munt uit de schat, de 
sluitmunt, is een halve Filipsdaalder uit 1571, 
geslagen in Antwerpen. De muntplaats 
Antwerpen is met 30 stuks goed 
vertegenwoordigd, maar de meeste hele en 
halve Filipsdaalders komen uit Nijmegen (34). 
De overige munten komen uit Maastricht (10), 
Dordrecht (6), Hasselt in Overijssel (4) en 
slechts 1 uit Brugge.
Hoewel in 1573 alle zilveren munten door de 
regering van Holland en Zeeland van een 
stempel (klop) werden voorzien, had geen  
van de gevonden munten dit kenmerk.  

Dat betekent dat de munten in 1571, 1572 of 
uiterlijk in 1573 zijn begraven. Gezien de 
politieke situatie ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat de munten op zijn vroegst 
in 1571 en uiterlijk voor de herfst van 1573 zijn 
begraven. 
De zilveren munten hadden in 1571 een 
gezamenlijke waarde van circa 200 gulden. 
Een ambachtsman moest destijds 10 dagen 
werken voor een Filipsdaalder. De waarde van 
de zilverschat komt tegenwoordig overeen met 
drie modale jaarlonen. Alle reden om in een 
gewelddadige tijd met rondzwervende vendels 
grijpgrage geuzen de kostbare zilveren 
munten grondig te verbergen. Dat is ruim 400 
jaar uitmuntend gelukt. 

Archeologie West-Friesland, Frank Postma & Michiel 
Bartels en Westfries Museum, Ad Geerdink 

Henricusdaalder geslagen in Vianen op naam van Hendrik van 
Brederode van 1556-1568. 43 mm 27,70 gram. 

Karolusgulden geslagen in Antwerpen op naam van Karel V van 1542-1552. 37 mm 
22,39 gram.
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De sluitmunt van de zilverschat, een halve Filipsdaalder geslagen 
in 1571 te Antwerpen. 34 mm 17,15 gram. 

Klinkende munten uit de zilverschat.
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Een bijzondere vondst uit de 
BZN17 (het Palmhoutwrak) 

In de vorige kroniek hebben we uitvoerig stil-
gestaan bij de vondsten uit de BZN17 oftewel 
het Palmhoutwrak, het 17de-eeuwse wrak  
dat in de Waddenzee is gevonden. In het  
wrak zaten veel luxe artikelen, zoals kostbare  
textiel en zilveren voorwerpen.
Deze poederdoos van verguld messing is een 
van die bijzondere vondsten. Op de deksel 
staat een afbeelding van Leda en de zwaan. 
De zwaan is een vermomming van de Griekse 

oppergod Zeus die zo Leda probeerde te 
verleiden. Op de achterkant staan Venus en 
Cupido in een landschap. 

Voorjaar 2019 verschijnt er een archeologische 
basisrapportage over de BZN17, uitgegeven 
door de Provincie Noord-Holland, met de 
eerste resultaten van het onderzoek o.a. van 
de objecten door verschillende specialisten.

Redactie Kroniek van Noord-Holland

Leda en de zwaan. Venus en Cupido.
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Detail van de achterkant  
van de poederdoos met Venus en Cupido. 



| 157Archeologische kroniek 2017 | Provincie Noord-Holland

Gevonden voorwerpen 

In het Geologisch Museum Hofland in Laren  
is tot en met december 2018 de tentoonstelling 
'Gevonden Voorwerpen' te zien. In deze 
tentoonstelling, een gezamenlijke productie 
van AWN Naerdincklant en Geologisch 
Museum Hofland, wordt een overzicht 
gegeven van 100.00 jaar wonen in het Gooi 
aan de hand van bijzondere archeologische 
vondsten.
De voorwerpen in deze tentoonstelling zijn afkomstig uit 

de collecties van de Provincie Noord-Holland, het RMO en 

de Stichting Loosdrechts Porselein. Daarnaast stellen een 

aantal particulieren hun collecties beschikbaar. 

Bijzonder, want normaal zijn deze niet in het openbaar te 

zien!

Venus en Cupido.
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Bord; faience; medaillon met portret van burger; tekst: 'Vivat Oranje 1747', waarmee het einde van het tweede 
'stadhouderloze tijdperk' wordt bejubeld; Beverwijk – Breestraat/Peperstraat (2005).

Beeld, Mars; brons; 270-450;  
Den Burg – Beatrixlaan (1967-1975). 

Omegafibula; brons; 300-500;  
Den Burg – Beatrixlaan (1967-1975). 

UIT HET DEPOT
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Haarspeld; brons; 375-425; Den Burg – Beatrixlaan (1967-1975).
Hielbijl; brons; 1400-1300vC; Den Burg – 
Beatrixlaan (1967-1975). 

Kam; gewei; ca 1000; Medemblik – Ridderstraat (1990). 
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Bord; faience; Alexander de Grote en 
Diogenes in de ton; 1625-1675; Enkhuizen 
– Molenweg 7 (2010). Alexander 
de Grote, de machtigste man in 
Griekenland op dat moment, vroeg aan 
de filosoof Diogenes of hij een wens had. 
Diogenes reageerde : "Ga een beetje uit 
mijn zon staan".Fo
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Interview door Andreas Wachtel met Martin 
Drewes, 20.05.2009.
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Voorwoord 
“Waarom deze archeologische kroniek?” Het is bekend dat 
de archeologie in de belangstelling staat als nooit tevoren. 
Deze belangstelling is tweeërlei. Enerzijds zijn er steeds 
meer mensen die archeologische informatie willen hebben, 
de resultaten van opgravingen willen leren kennen, van 
nieuwe vondsten op de hoogte gesteld willen worden. 
Anderzijds is er de overheid die, door het aanstellen van 
functionarissen en het beschikbaar stellen van middelen, 
een zinvolle en verantwoorde uitoefening van de archeologie 
mogelijk wil maken.” Met deze woorden introduceerde H. 
Sarfatij, provinciaal archeoloog in Zuid-Holland, in 1974 
een nieuwe rubriek in het tijdschrift “Holland”: de archeo-
logische kroniek. In deze rubriek werd voor het eerst een 
overzicht gegeven van archeologische activiteiten in de 
provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.
De rubriek, zoals hier geïntroduceerd, bestaat niet meer, 
maar de woorden van Sarfatij zijn nog steeds van toepassing: 

archeologie staat volop in de belangstelling. Sinds 2009 
publiceert de provincie Noord-Holland een eigen kroniek met 
een overzicht van opgravingen, vondsten en verkenningen
die in een kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Het boek-
werk, dat steeds dikker wordt, verschijnt jaarlijks en het is 
een publicatie waar een vaste groep belangstellenden naar 
uitkijkt. Velen van hen vinden de kroniek in het najaar op 
hun deurmat of raadplegen hem via de website van Huis van 
Hilde. Voor diegenen die belangstelling hebben voor archeo-
logie heeft de provincie nog veel meer te bieden. Jaarlijks 
verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische
Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide 
rapporten over de Bewoningsgeschiedenis van Texel, Slot 
Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen.
De database van het archeologisch depot is een ware schat-
kamer. Op deze website kan iedereen de hele collectie en 
documentatie van de provincie raadplegen en beschrijvingen 
vinden van onderzoeken die archeologen in Noord-Holland 
hebben uitgevoerd.
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Dreef 3, Haarlem
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Provinciaal Archeologisch Depot
De heer M.C.W. Veen

Puikman 3, 1901 nn Castricum

Telefoon 023 514 45 14

E-mail veenmc@noord-holland.nl

De kroniek is te downloaden op
http://collectie.huisvanhilde.nl
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Kapmessen uit een 19de-eeuws 
wrak gezonken bij Texel.




