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Archeologische kroniek van Holland over 1978 
onder redactie van 

H . Sarfatij 

D e kroniek verschijnt i n twee delen: N o o r d - H o l l a n d in aflevering 5, 
Z u i d - H o l l a n d in aflevering 6 van deze jaargang van Holland. 
D e kroniek is verdeeld in drie perioden: prehistorie, Romeinse tijd 
en Middeleeuwen-en-later . B innen de perioden zijn de vindplaatsen 
alfabetisch geordend. Bij de berichten bevinden z ich bijdragen van 
derden en ontleningen aan bestaande literatuur. T e r onderscheiding 
is het volgende aangehouden: 
bijdragen van derden zi jn ondertekend; 

berichten met een volledige literatuuropgave zi jn letterlijk over
genomen; 
berichten met bronvermelding zijn extracten uit mededelingen o f uit 
l i teratuur die in de literatuurlijst vermeld wordt; 
berichten zonder onderschrift, tenslotte, zijn geschreven door de 
auteur van de kroniek. 

Het aardewerk is afgebeeld op schaal 1 : 4; de profielen van het 
handgevormde aardewerk zi jn wit , die van gedraaid aardewerk zijn 
zwart getekend. 

A a n al len die aan deze kroniek op enigerlei wijze hebben mee
gewerkt gaat onze dank uit. 

Afkor t ingen 
A W N 
B 
B A I 

BKNOB 

B P 

BROB 

D 
I P P 
L M 
M 
N 
NKNOB 

N T 
P 
R 
R M O 
R O B 

V M 
WFON 
IJ 

Archeologische Werkgemeenschap voor Neder land 
Bronsti jd 
Bio logisch-Archeologisch Instituut van de Ri jksuniver
siteit te Gron ingen 
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheid
kundige Bond, 6e serie 
Bcfore present = voor 1950 

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek 
Diverse perioden 
Albe r t Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Proto
historie van de Univers i te i t van Ams te rdam 
Late Midde leeuwen (1000-1500) 
M e s o l i t h i c u m 
N e o l i t h i c u m 
Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oud
heidkundige Bond 
Nieuwe tijd (na 1500) 
Pa leo l i t h i cum 
Romeinse T i j d 

R i jksmuseum van Oudheden, Le iden 
Rijksdienst voor het Oudhe idkund ig Bodemonderzoek, 
Amersfoort 
Vroege Midde leeuwen (voor 1000) 
West-Frieslands Oud en Nieuw 
Ijzertijd 

1 5 0 0 _ . R e c e n t e Tijd 
] 0 0 0 Late M i d d e l e e u w e n 

V r o e g e M i d d e l e e u w e n 
4 ° 0 " R o m e i n s e tijd 

I jzerti jd 
700 

Bronst i jd 
1700 

Neol i th icum 

4400 

M e s o l i t h i c u m 

8000 - -

Paleol i th icum 

Drs . P . J . Wol te r ing is provinciaal archeoloog van N o o r d - H o l l a n d ; 
adres: Rijksdienst voor het Oudhe idkund ig Bodemonderzoek, 
K l e i n e Haag 2, 3811 H E Amersfoort ; tel (033) 12648. 
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Het dorp Stroe op Wieringen in 1778. Eén van de talrijke afbeeldingen uit het boek,, Wihngherlant", 
(naar een tekening van Pieter van Cuyck). 

« T T Wieringen, najaar 1979 

Wiringherlant 
Geen boek vertelt zoveel over het „oude" Wieringen als het boek „Wiringherlant" van de bekende 
historieschrijver J. T. Bremer. Vele malen is de schrijver in de archieven gedoken om méér te weten te 
komen over het verleden van het eiland Wieringen en zijn bewoners. Dat hij veel gevonden heeft, blijkt uit 
de rijke inhoud van „Wiringherlant". 

Achtereenvolgens beschrijft Bremer de wordingsgeschiedenis van het eiland, de vroegste bewoning, de 
dijkgeschiedenis, de koopvaardij, de lichterschipperij, de wierwinning enz. Daarnaast gaat hij 
uitvoerig in op zaken als: de „verdronken" stad Grebbe, boerenopstanden, oude plaatsnamen, mis
drijven rond 1500, historische kaarten, godsdienst en onderwijs op Wieringen. Steeds weet de schrijver 
door alle feiten heen het leven van de eenvoudige Wieringers te schetsen: hun noden en vreugden, hun 
bezigheden, deugden en ...ondeugden. Kortom, dit boek geeft een uitgebreid antwoord op de vele 
vragen, die er over Wieringens verleden bestaan. 
Eerder verschenen gedeelten van de inhoud van dit boek in de „Wieringer Courant" en in enkele 
andere periodieken.„Wiringherlant" deel 1 behandelt de geschiedenis tot+ 1800. Het tweede deel (tot 
± 1930) is reeds in voorbereiding en zal te zijner tijd verschijnen. 
„Wiringherlant" deel 1 is ongeveer 150 pagina's dik, 26 cm hoog en 18,5 cm breed. Het is in linnen 
gebonden en voorzien van een prachtig stofomslag in vierkleurendruk. Het geheel is door drukkerij 
Ter Burg B.V. te Alkmaar uitstekend verzorgd. 

Men kan dit boek bestellen door de aangehechte bestelkaart in te vullen en te sturen naar Uitgeverij Pirola 
(Oude Heereweg 12, Schoorl). Bezorging volgt dan spoedig. 



B E S T E L K A A R T 

Ondergetekende wenst te ontvangen: 

exemplaren „Wiringherlant" 
a f 33,50 
(betaling bij bezorging). 

Naam 

Adres: 

Woonplaats: 

Handtekening: 

Postzegel 
45 ct 

Uitgeverij PIROLA 

Oude Heereweg 12 

1871 GS SCHOORL 

Wiringherlant 
deel 1 

Een boeiend boek over het verleden van 
land en volk van Wieringen door de 
bekende historieschrijver J. T. Bremer 
met vele illustraties van Th. Mulder. 

U I T G E V E R I J P I R O L A 
S C H O O R L 
1979 
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Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978 

P. J . Woltering 

Prehistorie 

Akersloot (afb. 4) J . Ve ld t uit Cas t r i cum vond i n een akker ten westen van Akers loo t 
een driehoekige vuurstenen pij lpunt. Hoogte 42 m m ; breedte 31 m m . W e l l i c h t betreft 
het hier een van elders aangevoerd voorwerp. Datering: waarschijnlijk Vroege 
Bronsti jd, vooropgesteld een inheemse herkomst. 

Barsingerhorn: Haringhuizen (afb. 2 en 3) In de kroniek van 1977 werd de ontdekking 
gemeld van een vindplaats van aardewerk uit de Late LIzerti jd-Vroeg-Romeinse T i j d 
(zie Wol te r ing 1978, 259). Dankz i j de medewerking van de vinder, F . Dieder ik te 
Schagen, kan hier nu een selectie uit dit materiaal worden afgebeeld. Duide l i jk is dat 
het complex geen met zekerheid in de Romeinse T i j d te dateren aardewerk bevat. 
H ie rop wijst vooral de afwezigheid van verdikte, al dan niet gefaceteerde randvormen, 
die vanaf de tweede helft van de laatste eeuw voor C h r . voorkomen , en het ontbreken 
van hieruit afgeleide vo rmen (verg. Waterbolk 1977). 

Het materiaal kan in hoofdzaak in de Late Ijzertijd worden gedateerd. Enkele 
fragmenten zi jn mogelijk ouder: met enige goede w i l kan, Waterbolks indel ing 
volgend, aan nr. 1 en 2 een randprofiel van type R u i n e n W o m m e l s ( R W ) II worden 
toegeschreven - dit komt voor vanaf de 5e eeuw voor Chr . D e randvormen van type 
R W III, met streepband-ornament (nr. 3-6) en zonder (nr. 7, 8) en R W I V (nr. 9) 
moeten later worden gedateerd: eventueel 3e maar eerder 2e - l e eeuw voor C h r . 
Hiermee i n overeenstemming is het voorkomen op de potwand van diverse 
'versieringsmotieven': v ingertopindrukken (nr. 44-46), kamstreek- (nr. 48) en l i jn-
ornamenten (nr. 27) en de met het streepband-ornament verwante meervoudige 
golflijnen (nr. 4, 6, 41-43). Vindplaatsen van aardewerk met v inger topindrukken en 
kamstreek-li jnornament op de wand i n Assendelft zi jn door midde l van C l 4-
bepalingen in de eerste helft van de 2e eeuw voor C h r . gedateerd (zie Wol te r ing 
1978,258-9) . 

Afb. 1. Overzicht van vindplaatsen en veld-
verkenningen in Noord-Holland in 1978. Tek. ROB. 

Akersloot 28 (B) p. 243 
Alkmaar: centrum 25 (LM) p. 261 
Alkmaar: Huiswaard 24 (VM) p. 261 
Alkmaar: Oudorp 26 (LM) p. 261 
Anna-Paulowna 6 (LM) p. 261 
Barsingerhorn: 
Haringhuizen 10 (IJ) p. 243 
Beverwijk 33 (LM) p. 261 
Bovenkarspel 19 (B) p. 246 
Castricum 29 (R, V M , L M ) p. 256 
Castricum: 
Castricummer Polder 30 (IJ-R) p. 256 
Den Helder 1 2 (IJ) p. 246 
Den Helder 2 3 (R) p. 257 
Den Helder: Balgzand 4 (VM) p. 262 
Haarlem 1 en 2 41 (B, IJ, L M ) p. 262 
Heemskerk 31 (IJ, R, L M ) p. 247 
Heiloo 27 ( V M , L M ) p. 263 
Hoogkarspel 1 16 (B) p. 247 
Hoogkarspel 2 17 (B, L M ) p. 263 
Hoogwoud: Aartswoud 11 (N) p. 249 
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Hoorn 21 ( L M , NT) p. 265 
Hoorn: Westerblokker 20 (LM) p. 265 
Marken 39 (LM) p. 266 
Medemblik: Oostwoud 13 (N, B) p. 250 
Medemblik: Opperdoes 12 (B, IJ) p. 251 
Noorder-Koggenland: 
Midwoud 14 (LM) p. 267 
Polder Het Grootslag 18 (B, L M ) p. 269 
Schagen: centrum 8 ( L M , NT) p. 271 
Schagen: Lagedijk 7 (R) p. 257 
Schagen: Tjallewal 9 ( V M , L M ) p. 271 
Sclïoorl 22 (VM) p. 272 
St. Pancras 23 (R, L M ) p. 258 
Texel 1 (IJ, R, V M , L M ) p. 258 
Uitgeest 32 (R, V M ) p. 272 
Velsen: Hofgeesterweg 37 (B, IJ-R) p. 252 
Velsen: Noord-
Spaarndammerpolder 36 (R) p. 260 
Waterland 40 (LM) p. 272 
Wervershoof 15(B) p. 256 
Wieringen 5 ( V M , L M ) p. 272 
Zaanstad: Assendelft 1 34 (IJ-R) p. 260 
Zaanstad: Assendelft 2 35 (R, L M ) p. 261 
Zaanstad: Zaandam 38 ( L M , NT) p. 273 
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Afb. 2 en 3 Barsingerhorn: Haring
huizen. Aardewerk uit de Late Ijzer
tijd. 

245 



Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978 

Afb. 4 Akersloot. Vuurstenen pijl
punt. Foto ROB. 

Afb. 5 Den Helder 1. Schematisch 
profiel (gebaseerd op een opmeting 
door D . P. Hallewas, ROB). 
1. Afzetting van Calais IV (klei); 
2. Holland-veen (met hout); 3. Hol 
land-veen (rietveen); 4-10, opge
bracht pakket: restant van terp 
uit Midden-Late Ijzertijd; 4. kleiig; 
5, 7, 9. veen; 6, 8. mest; 10. ver-
spoeld niveau; 11. Afzettingen van 
Duinkerke III (zand). Tek. ROB. 

Onder het materiaal overheersen s-vormige randprofielen, met en zonder vingertop
indrukken (op de rand: nr. 23, 24; aan de buitenkant van de rand: nr. 25-29; aan 
binnen en buitenkant van de rand: nr. 30-35). Het aardewerk is gemagerd met 
plantaardig materiaal en aardewerkgruis. 

Bovenkarspel De opgravingen, door de ROB, bij Het Valkje werden in 1978 vrijwel 
afgerond. In 1980 zal nog één kleine verkenningssleuf worden aangelegd. 
De bestudering van de dierlijke en plantaardige resten uit het onderzoek werd 
voortgezet. 
Het zoölogisch onderzoek was in 1978 vooral op de 'microfauna' gericht. Hierin 
blijken resten van vissen het meest vertegenwoordigd. In de vroege bewoningsperiode 
(Midden-Bronstijd) zijn resten van paling het talrijkst; op de tweede plaats komen 
karperachtigen (brasem, blankvoorn, blei, alver, zeelt, winde). In de Late Bronstijd 
nemen de karperachtigen toe (vooral brasem en blankvoorn, tevens snoek en baars). In 
kleine aantallen zijn de meerval, de pos en de stekelbaars gevonden. A l deze vissen 
zijn karakteristiek voor traagstromend of stilstaand water. Uit hun aanwezigheid kan 
tevens worden afgeleid dat het milieu ten tijde van de bewoning geheel zoet was. In de 
onderzochte grondmonsters (waaruit resten van de microfauna door middel van zeven 
worden verkregen) zijn na de vissen de zoetwater- en landmollusken het talrijkst. Zij 
wijzen op vernatting van het millieu in de Late Bronstijd. Andere diersoorten zijn 
knaagdieren (woelrat en verschillende soorten muizen) en amfibieën (bruine kikker, 
pad). Zeldzaam zijn botten van kleine zangvogels. Er zijn aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van de adder en een salamandersoort. Sporen van regenwormen 
(kalkkorrels) komen vrij veel voor. 
Het botanisch onderzoek omvatte concentraties verkoold graan uit twee cirkelvormige 
stucturen en uit paalkuilen van twee huisplattegronden (alle uit de vroege bewonings-
fase: Midden-Bronstijd). De samenstelling van de monsters uit de cirkelvormige 
structuren (naast graan veel kaf en stengelfragmenten; tevens zaden van vooral 
akkeronkruiden) lijkt de veronderstelling van dr. J. A . Bakker, naar aanleiding van 
onderzoek te Hoogkarspel, dat binnen de kringgreppels en kuilenkransen de juist 
gemaaide graanoogst werd opgeslagen te bevestigen. Deze graanbergjes werden vooral 
bij de huizen, maar ook wel op de akkers aangelegd. Een enkele kringgreppel of 
kuilenkrans komt voor in het gebied dat als wei- of hooiland werd gebruikt: mogelijk 
werd dus ook hooi in dergelijke oppers opgetast. 
Bron: Jaarverslag ROB 1978 (G. F. IJzereef, J. Buurman) 

Den Helder 1 (afb. 5) In een diepe bouwput ten behoeve van de uitbreiding van het 
ziekenhuis Parkzicht aan de Huisduinerweg te Den Helder werd een door enkele 
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meters sediment bedekte terp aangesneden. Deze heeft zijn basis op 3.60 m - N A P 
(huidige maaiveld ca 0.5 m + NAP) en is opgeworpen op Hollandveen, waaronder klei 
behorend tot de Afzettingen van Calais IV. De terp is in tenminste twee fasen 
opgebouwd uit venig materiaal, afgewisseld met mestlagen. De maximale dikte is nog 
1.40 m. De top is verspoeld. Terp en omgeving zijn bedekt met late zandige mariene 
afzettingen (Duinkerke III). 
Het gevonden aardewerk omvat de typen Ruinen-Wommels II-III, IV (met 
streepband-ornament) en Paddepoel IVA: 'verdikt-gefaceteerd' (verg. Waterbolk 1977; 
Van Es 1968). Dit maakt een datering in de Midden- en Late Ijzertijd mogelijk. Aan 
de bewoning lijkt nog net voor de Romeinse Tijd een eind gekomen te zijn. 
De vondstomstandigheden zijn uitvoerig gedocumenteerd door dr. P. Smit uit Den 
Helder, die tevens een grote hoeveelheid vondsten verzamelde (naast aardewerk ook 
bot, gewei, basaltlava, natuursteen en stukken van aangepunte palen). Door D. P. 
Hallewas en P. J. Woltering, ROB, zijn monsters voor C 14-, pollen- en zaden-
onderzoek genomen. Deze vondst zal nog uitvoeriger worden gepubliceerd. 

Haarlem 1 zie p. 262 

Heemskerk Leden van de Werkgroep Beverwijk, AWN-afdeling Kennemerland, deden 
op verscheidene plaatsen vondsten en waarnemingen: 
Een akkerlaag met eergetouwsporen, daterend uit de Ijzertijd werd aangetroffen in een 
bouwput aan de Gerrit van Assendelftstraat (hier tevens aardewerkscherven), in 
rioleringsleuven aan de Hoogdorperweg en in een vijver aan de Luxemburgerlaan. 
Bij de aanleg van een aardgasleiding door de Polder Wijkermeer werd Romeins 
import-aardewerk gevonden. 
Bij de Hoogdorperweg werd het restant van een boomstamput (eik) opgegraven - in de 
nabijheid gevonden aardewerk (o.a. Andenne) wijst op een Laat-Middeleeuwse 
datering. 

Hoogkarspel 1 (afb. 6) In het voorjaar van 1978 kon door het IPP de kreekrug tussen 
de Tolweg, de Drechterlandseweg, de Streekweg en het Uitbreidingsplan Hoogkarspel-
Noord worden onderzocht door middel van proefsleuven en enkele wat grotere 
werkputten. Het onderzoek was mogelijk door de medewerking van de bij de 
Ruilverkaveling Het Grootslag betrokken instanties en ging direct vooraf aan 
de verkaveling, met diepe grondbewerking, van het gebied. Hierdoor konden de 
kaarten van de prehistorische grondsporen in Uitbreidingsplan Noord (ca 400 x 500 
m) belangrijk worden aangevuld (met 400 x 600 m), ofschoon ook vrij veel sporen 
gemist kunnen zijn. 
In Uitbreidingsplan Noord was in 1973-75 een nederzetting van ca 250 x 400 m uit de 
Midden-Bronstijd (ca 1250-900 v. Chr.) onderzocht (Bakker, Brandt e.a. 1977). In een 
door voorhistorische sloten verkaveld gebied waren de resten gevonden van een vijftal 
huizen. Vermoedelijk betrof het één telkens verplaatste boerderij. Op de kavels was 
geploegd en graan verbouwd. De bekende resten van graanbergjes waren in het hele 
verkavelde gebied aangetroffen. De zandbaan in het midden van de kreekrug leek 
enigszins gemeden te worden door de Bronstijd-sloten; hier waren twee grafheuvels 
aangetroffen die even oud waren als de boerderij. 
Aan de westrand van Plan Noord was een drie meter breed waterloopje gevonden dat 
de brede, door Ente (1963) gekarteerde kreekrug haaks kruiste. Dit was aanvankelijk 
met zout-brak water gevuld, tenslotte met zoet. Bij het begin van de bewoning ter 
plaatse bestond dit kreekje nog en het scheen of de Bronstijdverkaveling er aan de 
westkant door begrensd werd (zie Bakker, Brandt e.a. 1977, fig. 7). Dit vermoeden 
werd in 1978 bevestigd toen het waterloopje grotendeels werd blootgelegd. Plaatselijk 
zat er prehistorisch afval in. Aan de westzijde ervan ontbraken prehistorische kavel-
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Afb. 6 Hoogkarspel 1. Greppels, noord naar zuid. De laan met 
sloten en mogelijk ook huisplaatsen bomen is de Tolweg; de dragline 
uit de Bronstijd, zoals ze tijdens de rechtsboven staat aan het begin van 
ruilverkaveling in Het Grootslag in de Drechterlandseweg. Luchtfoto 
april 1978 kort na het diepploegen IPP. 
zichtbaar waren. Men kijkt van 

sloten en SDoren van eraanbereies eeheel in onze zoeksleuven. Pas dicht hi i de Tnlwep 

600 m westelijk van de oostelijke nederzetting, kondigden dit soort verschijnselen 
(greppels, graanbergjes) en enkele scherven van Midden-Bronstijd-aardewerk opnieuw 
een nederzetting aan. De kern van deze westelijke nederzetting ligt direct ten westen 
van de Tolweg (scherfvondsten in ca 1968). 
In het 600 m lange 'niemandsland' tussen de beide nederzettingen zijn de povere 
resten gevonden van elf (geëgaliseerde) grafheuvels (genoemd Hoogkarspel IV - XIV). 
Zes ervan konden enigszins bevredigend worden onderzocht. Vermoedelijk dateren 
ook zij uit de Midden-Bronstijd. Opvallend is de variatie in randconstructies en 
begraafwijzen. 
Tumulus IV: vierkante gracht (de tweede uit West-Friesland?). Deze heuvelzool komt 
voor op luchtfoto's van prof. dr. J. K. S. St. Joseph (Cambridge) uit 1969. 
Tumuli V-VII: ronde grachten (niet onderzocht). 
Tumulus VIII: ronde gracht (drie fasen). 
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Tumulus IX: ronde gracht (één fase). 
Tumulus X : dubbele dicht gestelde 'paalkrans' (twee fasen) en ronde gracht. In de 
schopbrede 'paalkuilen' hebben slechts zeer kort, of zelfs nooit, palen gestaan. Eén 
paar 'paalkuilen' in het centrum herinnert aan een dodenhuis met vier staanders, doch 
de twee andere 'paalkuilen' zijn er vermoedlijk nooit geweest. 
Tumulus XI: ronde gracht (twee of drie fasen). Intact tangentiaal skeletgraf. 
Tumulus XII: ronde gracht (drie fasen). Primaire en secundaire crematiebegravingen 
in het centrum. Een deel van de heuvel was als gronddam van een damhek naar de 
Tolweg bewaard gebleven. Onder de heuvel zijn ploegkrassen en een kuilenkrans (van 
een korenbergje) met grijze vulling vastgesteld, afgedekt door een zwarte laag met 
ploegkrassen (verg. Tumulus Hoogkarspel I: Bakker 1959). Kennelijk is de grafheuvel 
aangelegd in de oostelijke periferie van de westelijke nederzetting. 
Tumuli XIII-XIV: grotendeels door bermsloot en Tolweg versneden. Ronde grachten. 
Reeds vóór de ruilverkaveling waren de (merendeels geheel onbekende en in het 
terrein onzichtbare) grafheuvelzolen zwaar beschadigd door diepe grondbewerking. 
Onmiddellijk na het onderzoek zullen hun restanten vrijwel geheel door de ruil
verkaveling vernietigd zijn. Tumuli V-VII (en een dubieuze IVa) zijn pas ontdekt door 
middel van luchtfoto's, gemaakt na het diepploegen voor de ruilverkaveling. Bij de 
ruilverkaveling in Het Grootslag worden de vele sloten van de bestaande verkaveling 
volgeschoven met de lichte ondergrond, die door middel van diepploegen eerst boven 
op de zwarte bovengrond (bouwvoor) gebracht is. In de weinige dagen dat de op deze 
wijze binnenste buiten gekeerde lichte ondergrond in grote ploegschollen op het land 
ligt, zijn de donkere vullingen van prehistorische greppels daarin als diffuse banen 
zichtbaar. W. H. de Vries-Metz en H. N . Donker hebben in 1978 bewezen dat aldus, 
'om vijf voor twaalf, nog grote arealen met prehistorische verkavelingen kunnen 
worden vastgelegd door wekelijkse luchtfotografische verkenningen. Zo is een noor-
oostelijke lob van de met de westelijke woonplaats samenhangende verkaveling 
gefotografeerd in een groot terrein, direct ten oosten van de Tolweg en ten noorden 
van zowel de Drechferlandseweg als de Tumuli VIII-XII. 

Het veldonderzoek stond onder leiding van S. Y . Vons-Comis, H. C. van Ramshorst 
en H . N . Donker. 

IPP, Amsterdam J. A. Bakker 

Hoogkarspel 2 zie p. 263 

Hoogwoud: Aartswoud De door het IPP sinds 1972 jaarlijks verrichte opgravingen (zie 
Woltering 1978, afb. 6) van de Laat-Neolithische nederzetting aan de Braakweg te 
Aartswoud, zijn in 1978 van 12 juni tot en met 20 oktober voortgezet. 
De noord-zuid sleuf, werkput 5, is vrijwel geheel voltooid. Ten zuiden van de sloot 
tussen 't Hoog en Drie Bunders helde de cultuurlaag zo steil af in de gelijktijdige kreek, 
die de nederzetting aan de westzijde begrensde, dat hier de werkput nog slechts 2 m 
voortgezet behoefde te worden. Door boringen in 1969 (door ondergetekende) en in 
1975 (door F. J. P. M . Kwaad van het Fysisch Geografisch Laboratorium van de 
Universiteit van Amsterdam) is vastgesteld, dat aan de overzijde van deze kreek geen 
bewoningssporen meer voorkomen. Naar het noorden heeft werkput 5 een lengte van 
92 m vanaf de sloot. Ten noorden van werkput 4, waar het einde van de nederzetting 
verwacht werd, daar een dik pakket stugge kalkarme klei, behorend tot de Afzet
tingen van Duinkerke III, hier de cultuurlaag op vele plaatsen bijna opgeruimd had, 
bleek het door een depressie van de ondergrond mogelijk de cultuurlaag in werkput 5 
over een veel grotere afstand te volgen. De begrenzing van de nederzetting met het 
wad aan de noordzijde kon zodoende worden vastgesteld. 
De rechthoekige aanzet van een mogelijk huis aan de oostzijde van werkput 3 werd 
verder onderzocht door middel van een kleine werkput (werkput 8) van 4 x 7 m ten 
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noorden van werkput 3. De huisplattegrond die gevonden werd had een afmeting van 
1.5 x 2.5 m en is vermoedelijk niet meer dan een hutje geweest. In de noordoosthoek 
van werkput 8 werd de oostelijke kreek (tussen de oostelijke en westelijke vindplaats) 
aangesneden. Ook hier werd de zelfde situatie als in het westelijke deel van werkput 3 
gevonden: een in de kreek duikend onderste cultuurpakket, een opgevulde kreek met 
steriel sediment en een cultuurlaag op dit sediment. In deze laatste cultuurlaag werd 
een zeer dunwandig, roodgebakken randfragment van een 2IIb klokbeker gevonden. In 
werkput 8 werden ruim 27 000 vondsten geborgen. Vermeldenswaard is, naast ge
noemde klokbeker, een stuk van een zeer grote holle maal- of slijpsteen. 
Stratigrafisch onderzoek werd gedaan nabij werkput 6 (in de oostelijke vindplaats) en 
in het zuidelijke deel van de nederzetting (± 40 m ten zuidoosten van werkput 8). In 
aansluiting op de in 1972 geplaatste boringen werd opnieuw een groot aantal boringen 
geplaatst voor het maken van een hoogtelijnenkaart en het exact bepalen van de groot
te van de nederzetting. 
Naast de reeds genoemde vondsten van werkput 8, werden nog 33 000 mobilia 
geborgen uit 27 m 2 . Vermeldenswaard zijn verschillende typen zigzagbekers, enkele 
discusvormige barnstenen kralen (doorsnede 6-11 mm) en een halve strijdhamer. 
IPP, Amsterdam F. R. van Iterson Scholten 

Medemblik: Oostwoud Op het perceel De Tuithoorn, ten noorden van Oostwoud, 
werden in 1956-57 door A . E. van Giffen twee grafheuvels onderzocht. Hij vond, 
voornamelijk onder heuvel II, ook overblijfselen van een nederzetting van de 
Klokbekercultuur, in de vorm van scherven en vuursteen (Van Giffen 1962). In 1963 
werd het onderzoek door M . D. de Weerd (IPP) hervat. In het NW-kwadrant van 
heuvel II ontdekte hij een graf met 'Hocker'-skelet, dat op grond van oriëntering en 
ligging aan de Klokbekercultuur werd toegeschreven. Een C14-datering heeft dit 
inmiddels bevestigd (3945 ± 55 B.P., GrN-6650C). De Weerd vond onder heuvel II 
bovendien een aantal kuilen, die hij interpreteerde als nederzettingskuilen van de 
Klokbekercultuur (De Weerd 1966). In 1966 werden beide heuvels geëgaliseerd. De 
Weerd kon bij die gelgenheid nog een in niet-organisch verband begraven skelet in het 
centrum van heuvel II bergen (De Weerd 1967). 
In het kader van de ruilverkaveling De Vier Noorderkoggen is het perceel De Tuit
hoorn in de zomer van 1978 diepgeploegd en geëgaliseerd. Met het oog op de 
mogelijke aanwezigheid van verdere overblijfselen van de Klokbekernederzetting werd 
besloten voor die tijd een uitgebreider onderzoek te verrichten. Een verkennend 
onderzoek (onder andere dienend ter lokalisering van de oudere opgravingsputten) 
vond plaats onder leiding van J. D. van der Waals, tussen 19 september en 3 november 
1977.Dit werd gecombineerd met een fysisch-geografische studie van de kreekrug 
waarop dit perceel ligt, en de naaste omgeving, door mej. P. M . Banga en de heer P. J. 
A. M . van Dijk, studenten uit Utrecht. 
Tussen 29 mei en 10 juli 1978 werd door het BAI vervolgens ca 4 000 m 2 onderzocht. 
Beide grafheuvelzolen en de opgravingsputten van De Weerd lagen grotendeels in de 
onderzochte vlakken. De resultaten zijn: 
- Onder heuvel II werd een standspoor met een diameter van ca 8 m gevonden, met 
onderbrekingen aan noord- en zuidzijde. De gedeelten ter weerszijden van de opening 
aan de zuidzijde waren in 1963 al door De Weerd ontdekt en geïnterpreteerd als 
nederzettingskuilen. Het standspoor behoort ongetwijfeld bij het in 1963 gevonden 
klokbekergraf. In het NW-kwadrant zijn in 1956-57 ploegkrassen opgetekend op de 
plaats waar in 1978 het standspoor werd gevonden. Het klokbekergraf van 1963 is 
derhalve een vlakgraf, dat stratigrafisch ouder is dan de ploegsporen, die op hun beurt 
ouder zijn dan heuvel II. 
- Een nieuwe analyse van heuvel II (door mej. Banga en de heer Van Dijk, in het 
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kader van een bijvakstudie prehistorie) maakt duidelijk, dat het primaire hoofdgraf 
van deze heuvel vermoedelijk graf no. 236 is, en niet no. 232, zoals Van Giffen (1962) 
meende. Overigens is ook graf no. 232 inmiddels C l 4-gedateerd: 3530 ± 25 B.P. 
(GrN-8801). Hoewel het vermoedelijk primaire hoofdgraf nog niet gedateerd is, lijkt 
het vrijwel zeker dat heuvel II werd opgeworpen in de late Klokbekerperiode en dat de 
nabijzettingen dateren uit de Klokbeker- en uit de Wikkeldraadperiode. 
(Tijdens het fysisch-geografisch veldwerk werd enkele honderden meters ten N . van 
heuvel II een wikkeldraadscherf opgehoord!) De ploegsporen onder de heuvel dateren 
dus met zekerheid uit de Klokbekerperiode. 
- Hoewel nog enkele klokbekerscherven, wat vuursteen en een vuurstenen pijlpunt 
met schachtdoorn en weerhaken werden gevonden, zijn geen paalgaten of 
nederzettingskuilen aangetroffen, die op een nederzetting zouden wijzen. 
- Over de gehele kreekrug werden onder de recente bouwvoor resten van een pre
historische bouwvoor en daaronder ploegkrassen aangetroffen. Onder heuvel I 
(Cl4-gedateerd: 3025 ± 80 B.P., GrN-797) werden deze eveneens gevonden. De 
kuilenkrans rond de heuvel snijdt de ploegkrassen, die onder en naast de heuvel van 
dezelfde dichtheid zijn. Het ziet er naar uit, dat heuvel I op verlaten akkerland werd 
opgeworpen. De ploegsporen op de kreekrug zouden dus dateren uit de Klokbeker
periode, de Vroege en Midden-Bronstijd. 
- Op ca 40 m ten oosten van Heuvel I werd een kuilenkrans met een diameter van ca 
10 m ontdekt (gedeeltelijk vergraven door een Middeleeuwse sloot). De kuilen leken 
de ploegsporen te snijden. Dergelijke kuilenkransen worden, op basis van een aantal 
recente opgravingsvondsten, in de Midden- of Late Bronstijd gedateerd. 
Aansluitend bij de vier paalgaten, die Van Giffen in het ZO-kwadrant van heuvel II 
vond, werd een ca 33 m lange, noord-zuid verlopende rij van dergelijke kuilen 
gevonden. Datering en functie onbekend. 
- Verspreid over het gehele terrein werd een aantal ronde kuilen met klei-op-veen-
vulling aangetroffen. In enkele ervan werden kogelpotscherven gevonden. 
- Het fysisch-geografisch veldwerk, heeft in combinatie met het C14-onderzoek, 
aangetoond dat de kreekrug behoort tot de afzettingen van Calais IV A 2 (veen onder 
de klei-afzettingen naast de kreekrug: 4210 ± 30 B.P., GrN-8722, schelpen in de 
vulling van een restgeul bovenin de kreekrug: 4085 ± 40 B.P., GrN-8721). 
BAI, Groningen J. N . Lanting 

Medemblik: Opperdoes Als gevolg van de winterse weersomstandigheden kon met dit 
onderzoek in december 1978 niet veel meer dan een begin worden gemaakt. Het is 
inmiddels in 1979 voortgezet. De resultaten zullen in het verslag over dat jaar worden 
besproken. 
Hierop vooruitlopend kan al worden opgemerkt dat op twee ongeveer 600 m uit 
elkaar gelegen terreinen wordt gegraven. Tijdens de archeologische veldkartering door 
het IPP zijn hier verscheidene vondstconcentraties vastgesteld. De aanvankelijke 
veronderstelling dat het hier zou gaan om nederzettingen uit de Romeinse Tijd wordt 
door de resultaten van het onderzoek niet ondersteund. Op beide terreinen waren juli 
1979 sporen van bewoning aangetroffen uit de Vroege-Late Ijzertijd (voorlopige 
datering op grond van aardewerk van de typen Ruinen Wommels I, II, III en 
IV-streepband). Op een van beide terreinen zijn tevens sporen van bewoning uit de 
Midden- en Late Bronstijd aanwezig. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de ROB 
(P. Alders, C. van Duyn, H . ter Schegget, P. J. Woltering). 

Polder Het Grootslag zie p. 269 

Texel zie p. 258 
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Afb. 7 Velsen: Hofgeesterweg. Het voorgrond) en B zichtbaar. Links de 
onderzoek in het gasleidingtracé. In' rijksweg Amsterdam-Umuiden. Foto 
het profiel zijn grafheuvels A (op de ROB. 

Velsen: Hofgeesterweg (afb. 7 en 8) In 1972 werd door een terrein aan de Hofgeester
weg te Velsen een aardgasleiding aangelegd. Door leden van AWN-werkgroep Velsen 
werden waarnemingen en vondsten in het leidingtracé gedaan die leidden tot het 
vermoeden dat op deze plek sprake zou kunnen zijn van, onder andere, een door latere 
afzettingen (zand en klei) geheel bedekte grafheuvel uit de Bronstijd. Hierop wezen een 
waarschijnlijk grotendeels natuurlijke zandige opduiking in de ondergrond, waarin een 
mogelijk als graf te interpreteren kuil was gegraven, en een niet zonder meer met deze 
opduiking in verband te brengen inhumatiegraf met gedeeltelijk verbrand skelet. De 
eerstgenoemde mogelijke grafkuil bevatte stukjes gecremeerd bot en een waarschijnlijk 
in de Bronstijd te dateren scherfje (zie Jaarverslag ROB 1972, p. 111-2). 
Deze vondsten en waarnemingen werden gedaan in de directe nabijheid van het Laat-
Middeleeuwse kasteelterrein 't Spijk, dat op hetzelfde perceel ligt. Toen in 1978 de al 
aanwezige leidingstraat (de gasbuis van 1972 was niet de eerste geweest) met nog eens 
twee leidingen zou worden uitgebreid werd met de N V Nederlandse Gasunie overeen
gekomen dat voorafgaand aan het werk, in het van bovengrond ontdane tracé, 
archeologisch onderzoek zou plaatsvinden. Hierbij is veel medewerking ontvangen van 
de Ned. Gasunie (in het bijzonder de heer W. Falek) en van de aannemer, de Nacab 
(met name de heren J. Th. de Jong en J. Tameris). 
Enkele maanden na de afsluiting van dit onderzoek en na het leggen van de gas
leidingen bleken het Projectbureau Spaarnwoude (verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het gelijknamige recreatiepark) en de gemeente Velsen onverwacht 
tot de aanleg van een geasfalteerde binnenweg op het terrein over te willen gaan. Uit 
de resultaten van de eerste opgravinscampagne kon worden afgeleid dat deze weg een 
bedreiging zou vormen voor nog in de grond aanwezige sporen (delen van twee graf
heuvels). Na overleg met vertegenwoordigers van beide instanties werd de aanleg van 
de weg plaatselijk uitgesteld zodat nog een deel van het terrein kon worden 
opgegraven. Deze tweede onderzoekscampagne werd financieel mogelijk gemaakt door 
een subsidie van de Provincie Noord-Holland. Ter vergoeding van de door de 
uitvoerder van het wegwerk geleden schade werd een financiële bijdrage toegezegd 
door de Consulent voor de Openluchtrecreatie in Noord-Holland. Tijdens beide 
campagnes is veel hulp ondervonden van de heer J. de Jong, Rijks Geologische Dienst, 
Haarlem en van de heer en mevrouw P. Vons en mevrouw N . Gordijn-Vons uit 
Santpoort, die ook nauw betrokken waren bij de vondsten in 1972. 
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Het onderzoek is uitgevoerd door de ROB: P. Alders, M . J. A . de Haan, H . ter 
Schegget en P. J. Woltering. 
Van de resultaten volgt hier een voorlopige samenvatting. 
De geologische stratigrafie van de vindplaats kan vergeleken worden met die van een 
aantal nabijgelegen waarnemingsplekken (zie Jelgersma e.a. 1970). Op ca 2 m - N A P 
(rond 2.5 m onder het huidige maaiveld) bevindt zich de top van zandig-zavelige 
Afzettingen van Calais IV B (C IV B). Hierop ligt ter plaatse een zeer kleine klein 
duintje (Oude Duinen I = OD I). Dit reikt nu op het hoogste punt nog tot rond N A P , 
maar het is oorspronkelijk wat hoger geweest. De Afzettingen van Calais IV B moeten 
vóór ca 3750 BP worden gedateerd. Zij vormen, met het duintje, binnen het 
opgegraven gebied het loopvlak uit de Vroege en het begin van de Midden-Bronstijd. 
Tijdens de Duinkerke O-sedimentatiefase is, tot op een niveau van ca 1.5 m - N A P , 
een dunne kleilaag afgezet. Deze klei bedekt een aantal bewoningssporen en een akker-
laag; de top ervan is opgenomen in een tweede akkerlaag. De DO-fase eindigt voor ca 
2950 BP. 
De belangrijkste sporen van menselijke activiteit, enkele grafheuvels die dicht bijeen 
op het duintje zijn opgeworpen, hebben als gevolg van hun betrekkelijk hoge ligging 
geen directe DO-invloed ondergaan. Op de bovenste akkerlaag en voor zover nog 
waarneembaar ook op deze grafheuvels bevindt zich een begroeiingsniveau, OD B 1, 
waarvan de vorming vóór ca 2700 BP heeft plaatsgevonden. Hierop ligt een tot ca 1.5 
m dik pakket duinzand: OD II b, c en d, waarin begroeiingsniveau's OD B 2, B 3 en 
C l . Sporen van menselijke activiteit komen verder alleen in niveau OD C 1 voor. Ze 
dateren uit de Late Ijzertijd-Romeinse Tijd. Het gaat hier om een cultuurlaag met 
greppels die over de kennelijk voordien al geërodeerde en overstoven grafheuvels heen 
gaat. Op deze laag ligt een deels in de moderne bouwvoor opgenomen Laat-
Middeleeuwse klei-afzetting (Afzettingen van Duinkerke III b). 
De globaal in de Vroege en Midden-Bronstijd te dateren sporen van menselijke 
activiteit, en de daarmee samenhangende (schaarse) mobiele vondsten, worden 
vervolgens apart beschreven. Ze volgen op de C IV B-periode en gaan vooraf aan de 
vorming van het OD B I -vegetatieniveau. 
Bewoningssporen. Deze bestaan uit wat verspreide paal- en andere kuilen. Een enkele 
is duidelijk ouder dan de beide akkerlagen en de DO-afzettingen, en is geassocieerd met 
wikkeldraad-aardewerk. Het is overigens niet zeker dat deze sporen wijzen op 
bewoning in de zeer directe nabijheid: ze kunnen ook samenhangen met activiteiten 
rond de grafheuvels. 
Akkerland. Er zijn tenminste twee opeenvolgende akkerlagen aangetroffen: een vooraf
gaand en een volgend op de Afzettingen van DO. Aan beide akkers 'hangen' 
eergetouwkrassen in twee richtingen loodrecht op elkaar. Enkele greppeltjes, een 
kringgreppel en een enkelvoudige dicht gestelde paalkrans (diameter ca 6.5 m) hangen 
mogelijk met landbouwactiviteiten samen. 
Grafheuvelgroep. Op het duintje zijn, in ongeveer NW-ZO gerichte reeks drie, 
waarschijnlijk vier grafheuvels opgeworpen. 
Grafheuvel A . Deze heuvel is in 1978 grotendeels onderzocht: bij de leidingaanleg in 
1972 is waarschijnlijk maar een klein deel verloren gegaan. Grafheuvel A heeft binnen 
het opgegraven gebied de hoogste ligging en beslaat een groot deel van de duinkop. De 
heuvel is opgebouwd uit humeus zand, dat als een dek op het duinzand ligt. Aangezien 
de top van de heuvel is geërodeerd kon de dikte van de opgebrachte laag alleen op de 
flanken nog worden vastgesteld: ruim 1 m. In het centrum reikt het vaste duinzand 
(OD I), dat dus de kern van de heuvel uitmaakt, tot aan het kleidek uit de Late 
Middeleeuwen. Een eventueel begroeiingsniveau, voorafgaand aan de grafheuvel, is op 
het Oud Duin nergens meer aanwezig: de oppervlakte vertoont talloze ingravingen en 
het is nauwelijks vast te stellen waar het doorwerkte duinzand eindigt en de 
grafheuvelophoging begint. Er zijn geen aanwijzingen dat de heuvel in meerdere fasen 
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is opgehoogd. De top kan tot 0.5-1 m + N A P hebben gereikt: dit is een hoogte van 
2-2.5 m boven het vlakke Bronstijd-maaiveld buiten de duinkop. In het vaste zand 
onder de heuvel werden sporen gevonden van een kringgreppel (diameter ca 15 m) met 
daarbinnen een enkelvoudige dicht gestelde paalkrans (diameter vermoedelijk ca 10 
m). Beide, zeer onvolledig bewaarde, structuren liggen niet geheel concentrisch ten 
opzichte van elkaar. De paalkrans vertoont een verschuiving naar het zuidoosten, wat 
erop zou kunnen wijzen dat hij later is dan de greppel. Min of meer in het vermoede 
centrum van de paalkrans bevond zich een kuiltje met crematie. 
In de grafheuvel werden verder zes inhumatiegraven en een mogelijk inhumatiegraf 
aangetroffen. Hiertoe behoort het al in 1972 gevonden graf. Vijf graven bevatten een 
betrekkelijk goed geconserveerd skelet terwijl in een vrij hoog gelegen graf een lijk-
silhouet werd waargenomen. De houding van de dode kon in al deze gevallen worden 
vastgesteld. In de mogelijke grafkuil werd slechts een menselijk kaakfragment 
aangetroffen. 
Van de zes graven bevatte er één een skelet in hurkhouding, liggend op de rechterzijde 
met het hoofd naar het oosten. De grafkuil is onregelmatig ovaal van vorm en bevond 
zich in het centrale deel van de heuvel, maar ver uit het midden van de kringgreppel. 
Mogelijk is dit de primaire begraving in deze grafheuvel. 
De vijf overige graven bevatten elke een gestrekt skelet in rugligging. Eén grafkuil is 
langwerpig-ovaal van vorm, drie andere zijn rechthoekig; de vorm van de grafkuil uit 
1972 kon niet worden vastgesteld. Twee skeletten zijn ongeveer ZO-NW georiënteerd, 
het hoofd naar het zuidoosten. De andere drie liggen NO-ZW: in twee gevallen ligt het 
hoofd naar het noordoosten, in een geval naar het zuidwesten. Dit laatste graf (het in 
1972 ontdekte) wijkt ook in andere opzichten af; het ligt in de periferie van de heuvel 
en is het enige waarin de, op een laag riet gelegde, dode gedeeltelijk is gecremeerd. 
Bijgaven werden in geen enkel graf aangetroffen. Verspreid in de grafloze zuidelijke 
randzone van de heuvel werden scherven van wikkeldraad-aardewerk gevonden. Deze 
kunnen samenhangen met in ieder geval het (mogelijk primaire) hurkgraf en 
wellicht ook met enkele van de overige graven, bijvoorbeeld de ZO-NW georiënteerde 
(verg. Lanting 1973). De vroegste gebruiksfase van de heuvel kan hierdoor in de 
Vroege Bronstijd worden gedateerd (ca 3650-3450 BP). 
Grafheuvel B. Deze heuvel kon in het leidingtracé van 1978 maar voor de helft 
worden onderzocht. De andere helft bleek al bij de leidingaanleg in 1972 en eerder 
ongemerkt verloren te zijn gegaan. De heuvel is aangelegd op sterk doorwerkte 
grond en is vooral uit kleiig materiaal opgebouwd. In dit opzicht, het gebruik van klei, 
vertonen deze heuvel en de nog te beschrijven grafheuvel C duidelijke overeenkomsten 
en verschillen zij van de uit humeus zand opgeworpen heuvel A . 
Heuvel B is ongeveer 1 m hoog geweest; de top is geërodeerd. De heuvel is in 
tenminste twee fasen opgeworpen. Aan de eerste fase gaat gaat een dubbele dicht 
gestelde paalkrans vooraf (diameter uitwendig ca 5 m). Na de eerste ophoging, en daar 
deels doorheen, is om de heuvel een rechthoekige greppel gegraven. Hierin is aan de 
binnenzijde een beschoeiing van rechtopstaande planken aangebracht. De heuvel is 
vervolgens opnieuw opgehoogd. Ongeveer in het centrum is op de oudste ophoging 
een crematie aangetroffen. Daterende vondsten zijn in grafheuvel B niet gedaan. De 
afwezigheid van inhumatiegraven en het gebruik van klei voor de ophoging (wellicht 
DO-klei?) kunnen wijzen op een latere datering dan heuvel A . 
Half onder de heuvel bevond zich een kringgreppel (diameter 5 m) Mogelijk gaat het 
hier om een agrarische structuur: crematieresten werden in of binnen deze greppel niet 
aangetroffen. 
Grafheuvel C. Van deze heuvel is ongeveer driekwart onderzocht. Een, vrij sterk 
verstoorde helft werd tijdens de eerste campagne in het gasleidingtracé opgegraven. De 
hierna nog resterende helft werd eind 1978 door genoemde asfaltweg bedreigd. Dit was 
aanleiding om tijdens een tweede opgravingscampagne nog een gedeelte van de heuvel 

254 



Archeologische kroniek van Noord-Holland over 1978 

Afb. 8 Velsen: Hofgeesterweg. Pro- zetting van Duinkerke 0 (klei); 6. 
fiel ten zuidwesten van grafheuvel C, jongere, kleiige akkerlaag (met eer
buiten het in de tekst genoemde getouwkrassen); 7. begroeiingsniveau 
duintje, dat zich links van deze O D B 1; 8. duinzand O D Iln b; 
opnamen bevindt. Zie de tekst 9. begroeiingsniveau O D B 2; 10. 
voor verklaring der afkortingen. duinzand O D II c; 11. begroeiings-
1. Afzettingen van Calais IV B niveau O D B 3; 12. duinzand 
(afwisselend zand, zavel en klei); 2. O D II d; 13. begroeiingsniveau; 
en 3. cultuurlaag met afvalkuilen uit 14. begroeiingsniveau O D C l , met 
de Vroege Bronstijd (in de rechter sporen van activiteit uit Late 
kuil is wikkeldraad-aardewerk ge- Ijzertijd-Romeinse Tijd; 
vonden); 4. oudere, zandige akker- 15. Afzetting van Duinkerke III b 

laag (met eergetouwkrassen); 5. Af- (klei). Foto's ROB. 

op te graven: ongeveer een kwadrant, dat onder de weg terecht zou komen. Het vierde 
kwadrant is nog aanwezig. 
Ook heuvel C is aangelegd op doorwerkte grond. De hoogte is ongeveer 1.5 m geweest; 
de top is geërodeerd. De heuvel is opgebouwd uit kleiig materiaal; dit geldt vooral voor 
de eerste fase. In het heuvellichaam zijn drie ophogingsfasen onderscheiden, elk met 
een centrale, voorafgaand aan de ophoging uitgestrooide crematie. Op de derde 
ophoging bevond zich, ruim uit het heuvelmidden, nog een vierde crematie. 
Waarschijnlijk is ook deze door een ophogingslaag bedekt geweest, maar door grond
bewerking in een veel latere fase (Late IJzertijd-Romeinse Tijd) is deze niet meer 
herkenbaar. In de oudste crematie werden bronsfragmenten aangetroffen. Ze behoren 
waarschijnlijk tot een armband. 
De heuvel was voorzien van een aantal, elkaar soms overlappende randstructuren: drie 
kringgreppels en vijf dichtgestelde paalkransen. De chronologische volgorde en met 
name de relatie met de vier waargenomen gebruiksfasen van de heuvel kan, als gevolg 
van latere verstoringen (prehistorische en Laat-Middeleeuwse) maar ten dele worden 
vastgesteld. Gelijktijdigheid van twee of meer randstructuren lijkt op grond van 
horizontale en verticale stratigrafie overigens niet waarschijnlijk. Evenals heuvel B, en 
op grond van dezelfde overwegingen, is deze heuvel naar alle waarschijnlijkheid later 
dan grafheuvel A . 
Grafheuvel D. De aard van de in 1972 in het profiel van de leidingsleuf waargenomen 
opduiking, met mogelijke grafkuil, is sinds het onderzoek van 1978 wel duidelijk: dit 
was een doorsnede door een grafheuvel. Mogelijk moet deze 'opduiking' gerekend 
worden tot een westelijke uitbreiding van grafheuvel A. Deze zou dan een 
onregelmatige achtvorm hebben gehad. Waarschijnlijker echter is hier sprake van een 
aparte, vierde grafheuvel, die dicht tegen heuvel A aanligt. Heuvel D moet tijdens de 
leidingaanleg in 1972 en daarvoor grotendeels zijn vergraven. Een deel ervan kan nog 
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Afb. 9 Wervershoof. Werktuig van 
(waarschijnlijk) elandgewei. Foto 
ROB. 

aanwezig zijn op het noordwestelijk aangrenzend perceel. 
Naast de C14-bepalingen door het Laboratorium voor Isotopen fysica te Groningen 
wordt nog door verscheidene andere instanties en personen aan de uitwerking van het 
onderzoek bijgedragen: Pollenanalyse: J. de Jong, Rijks Geologische Dienst, Haarlem; 
overig botanisch onderzoek: J. Buurman, ROB; zoölogisch onderzoek: G . F. Uzereef, 
ROB; menselijke skeletresten: W. R. K. Perizonius, Instituut voor Antropobiologie, 
Utrecht; crematies: G. N . van Vark, Anatomisch-Embryologisch Laboratorium, 
Groningen. 

Wervershoof (afb. 9) T. J. van Meurs uit Hoogkarspel meldde twee bewerkte gewei
stukken uit locaties in Westfriesland. Waarschijnlijk heeft een van beide stukken, 
gevonden nabij de Ark, gem. Zwaagdijk, als hak dienst gedaan. Vermoedelijk stamt het 
uit de Bronstijd (ca 1250-700 v. Chr.): er werden aardewerkfragmenten uit deze 
periode in de nabijheid aangetroffen (vinder: K. Dudink, Zwaagdijk) en er is een 
zekere gelijkenis met in de ROB-opgravingen te Bovenkarspel gevonden gewei
fragmenten (Jaarverslag ROB 1977). De lengte bedraagt 11 cm; op 7.5 cm van de top 
werd van twee kanten een gat geboord van 1.2 cm doorsnede. Aan de onderkant zijn 
nog sporen te zien van de manier waarop het stuk van de geweitak werd afgekapt. De 
bovenkant toont een oppervlakte-polijsting van 7 cm: een gevolg van het gebruik. 
Vanwege de geringe afmetingen is het stuk uniek en moet mogelijk een andere 
verklaring voor het gebruik (fragment van een eg, hark of iets dergelijks) worden 
overwogen. Aangezien het maar een klein deel van het gewei betreft en ook vanwege 
de polijsting kan de diersoort niet met zekerheid worden vastgesteld. Na afweging van 
de verschillende mogelijkheden is het hoogstwaarschijnlijk een stuk gewei van de eland 
(Alces alces L.). Het werktuig is door de vinder geschonken aan het Westfries Museum 
te Hoorn. 

Bron: Uzereef 1979. 

Romeinse tijd 

Castricum Waarnemingen en vondsten door leden van de Archeologische Werkgroep 
Oud-Castricum en AWN-afdeling Noord-Holland Noord. Aan de Cieweg werden 
enkele proefsleuven gegraven in een voor woningbouw bestemd terrein, waarop al 
eerder vondsten van inheems-Romeins aardewerk waren gedaan. Plaatselijk bleek een 
cultuurlaag uit de Romeinse Tijd nog ongestoord aanwezig. Aan de Brakersweg werd 
een vindplaats van Vroeg- en Laat-Middeleeuws materiaal (o.a. Badorf, Pingsdorf en 
kogelpotaardewerk) ontdekt. 

Castricum: Castricummer Polder Door leden van de Archeologische Werkgroep Oud-
Castricum en AWN-afdeling Noord-Holland Noord (F. Baars, E. Mooy, A . Schermer 
en H . Vermanen) werd een booronderzoek ingesteld in de Castricummer Polder. Dit 
had tot doel nadere informatie in te winnen over de aard en geologische ligging 
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Afb. 10 Texel. Profiel ten zuid
oosten van De Waal. 
1. dekzand; 2. oerlaag; 3. loodzand; 
4. oud oppervlak - plaatselijk 

woonlaag uit Vroege-Midden Ijzer
tijd; 5. mariene klei; 6. moderne 
bouwvoor. Foto ROB. 

van een in 1976, bij de aanleg van een pijpleiding, ontdekte vindplaats van in Late 
Ijzertijd en Romeinse Tijd te dateren aardewerk (zie Woltering 1977, 194-6). Uit het 
onderzoek bleek dat de vondsten afkomstig zijn uit een op wadzand gelegen humeus-
zandige laag, direct onder de moderne bouwvoor. De indruk bestaat dat de 
verspreiding van het materiaal een vrij geringe oppervlakte beslaat en beperkt is tot 
een kleine zandkop. Deze behoort tot de Afzettingen van Duinkerke I in het 
voormalige U-estuarium. 

Den Helder 2 Ten zuiden van het fort Westoever zijn scherven van inheems-Romeins 
aardewerk en Middeleeuws (mogelijk Karolingisch) draaischijfaardewerk opgebaggerd. 
Vinder: dr. P. Smit uit Den Helder. 

Heemskerk zie p. 247 

Schagen: Lagedijk Door het IPP werd een onderzoek ingesteld naar een vondst
concentratie van inheems- en import-aardewerk uit de Romeinse Tijd (vinder: 
F. Diederik, Schagen) op het industrieterrein Lagedijk. Op grond van een voorlopig 
onderzoek van het materiaal lijkt de bewoning zich hier uit te strekken van de eerste 
tot en met de vierde eeuw na Chr. In het opgegraven deel van het terrein is 
stratigrafisch het volgende onderscheiden. 
1. Op de natuurlijke ondergrond ( een oeverwal behorend tot de Afzettingen van 
Duinkerke 0 of I ligt een humeuze laag, die de vroegste nederzettingssporen bevat. 
Deze zijn afkomstig van een boerderij, omgeven door een huissloot en een drietal 
omgrenzende sloten die een gebied van ca 60 x 60 m omsluiten. 
2. Brandsporen met veel leem. 
3. Een ophogingslaag van sterk humeus materiaal. 
4. Een kleilaag waarin zich sporen van een percelering aftekenen. De sloten van deze 
percelering zijn toen ze nog open lagen afgedekt door een pakket kiekklei, behorend 
tot de Afzettingen van Duinkerke II. 
5. Een pakket kiekklei (D II) met daarin enkele geulen. 
6. De recente bouwvoor. 
In de lagen 2 en 3 konden geen sporen worden vastgesteld. Deze lagen zijn donker
bruin tot zwart en bevatten zeer veel aardewerk. Naast aardewerk werd veel bot 
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Afb. 11 Texel. In een blok grond 
dat bij de uitgraving van het tracé 
voor de nieuwe Waddendijk, ten 
oosten van Oost, is blijven staan, is 
de oorspronkelijke profielopbouw 
zichtbaar. Op de achtergrond de 
oude Waddendijk. 

I. dekzand; 2, 3 en 4 resp. lichte 
oerlaag, loodzand en restant oud 
oppervlak; 5. nederzettingslaag met 
greppel uit de Late Ijzertijd-
Romeinse Tijd; 6. kleiige mariene 
afzetting; 7. moderne bouwvoor. 
Foto ROB. 

gevonden, tevens goed bewaard gebleven bewerkt hout (dat momenteel geconserveerd 
wordt) en enkele bronsfragmenten. 
IPP, Amsterdam S. E. van der Leeuw 

St. Pancras Waarnemingen en vondsten door leden van AWN-afdeling Noord-
Holland Noord. In een bouwput aan de Beneden weg: een oude greppel met inheems-
Romeins aardewerk; een humeuze laag met Laat-Middeleeuws kogelpot-aardewerk en 
ijzerslakken. Ten westen van de weg 't Vennetje: een humeuze laag met 12e-13e-eeuws 
aardewerk. Aan 't Vennetje: een 16e-eeuwse of jongere welput, bestaande uit een 
houten ton, waarop een rand van met klei gevoegde stenen. 

Texel (afb. 10 en 11) De veldkartering op Texel werd voortgezet op nog niet belopen 
percelen. Tijdens dit onderzoek Werden 7 nieuwe, voorlopig als nederzettingsplekken 
te beschouwen, vondstenconcentraties gelokaliseerd. Alle leverden aardewerk op uit 
Late Ijzertijd - Romeinse Tijd; één vindplaats bevatte tevens vroeger, in de Midden-
Uzertijd te dateren materiaal. Vier al eerder bekende vindplaatsen konden worden 
uitgebreid. Losse vondsten kunnen worden gedateerd in Late Ijzertijd, Romeinse Tijd, 
Merovingische en Karolingische perioden en Late Middeleeuwen. 
Het onderzoek vond plaats in de periode 11-19 december. De kartering is uitgevoerd 
door de ROB (M. J. A . de.Haan, J. W. Noordam en P. J. Woltering). 
In de laatste week van juni werd op Texel een reeks stratigraftsche waarnemingen 
verricht (uitvoering: P. J. Woltering, ROB). Deze waarnemingen hadden tot doel meer 
inzicht te verkrijgen in: 
a. de ouderdom van de aan de Holocene zeeafzettingen en de Pleistocene opduikingen 
grenzende binnenste duinenreeks, tussen-de dorpen De Koog en Den Hoorn, en 
b. de dikte en ouderdom van de mariene afzettingen in een aan het dagzomende 
Pleistoceen grenzende zone. 
De onder (a) genoemde duinformaties worden in de meest recente publikatie over de 
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geologie van Texel (Geologisch Onderzoek van het Nederlandse Waddengebied, 1977, 
Rijks Geologische Dienst, Haarlem) als Oude Duinen en Strandzanden aangeduid, 
maar zijn niet nader dan vóór ca 1200 A . D . gedateerd. De onder (b) genoemde 
mariene afzettingen worden in dezelfde publikatie aangeduid als Afzettingen van 
Duinkerke ouder dan III op Pleistoceen, en moeten op grond hiervan vóór ca 600 
A . D . worden gedateerd. 
Beide afzettingen liggen in een aanzienlijk deel van het voor veldkartering uitgekozen 
gebied aan de oppervlakte. Een meer exacte datering dan de momenteel beschikbare is 
van belang voor de uiteindelijke waardering van de resultaten van de veldkartering en 
voor de reconstructie van het landschap als basis voor de interpretatie van de vondst
verspreidingsbeelden uit verschillende perioden. Het aantreffen van archeologisch 
materiaal in stratigrafische relatie met oud duin en strandzand of met de bewuste 
mariene afzettingen zou tot de datering belangrijk kunnen bijdragen. Een ander doel 
van de hier besproken waarnemingen was het toetsen van de veronderstelling dat het 
vóór de herverkaveling op Texel opgemeten hoogtelijnenpatroon kan dienen als 
uitgangspunt voor het bepalen van de grenzen tussen de verschillende aan de 
oppervlakte liggende afzettingen. Een kartografische ondergrond waarop de 
Pleistocene opduikingen (keileem en dekzand) en de verbreiding van de Holocene 
mariene afzettingen en duinen zijn aangegeven, met een voor de interpretatie van de 
veldkarteringsgegevens noodzakelijke nauwkeurigheid, valt voor Texel op basis van 
het beschikbare geologische en bodemkundige kaartmateriaal alleen niet samen te 
stellen. Combinatie van deze gegevens met gedetailleerde hoogtemetingen biedt 
echter wel mogelijkheden: een kaart op schaal 1:25.000 is in voorbereiding. 
Een belangrijk uitganspunt hierbij is de herhaaldelijk gedane waarneming dat op Texel 
onder 0.5 m + N A P uitsluitend mariene afzettingen aan de oppervlakte liggen en dat 
mariene invloeden (als afzetting of erosie) boven 1 m + N A P nagenoeg ontbreken. 
Afzettingen boven 1 m + N A P moeten dus worden beschouwd als van Pleistocene 
ouderdom (dekzand en keileem) of als Holocene duinen. Het benoemen van de 
gronden in het overgangsgebied tussen 0.5 en 1 m + N A P levert soms problemen op 
die veldwaarnemingen noodzakelijk maken - vooral waar het gaat om het bepalen 
van de grens tussen Pleistoceen en mariene afzettingen. In de regel blijkt hiervoor de 
0.5 m + hoogtelijn te kunnen worden aangehouden. 

De waarnemingen zijn steeds gedaan in bestaande ontsluitingen (vooral in sleuven 
naast hopen ingekuild gras) en er is niet speciaal geboord of gegraven. Ze hebben zich 
ook niet beperkt tot de beschreven geologisch-kartografische problematiek. Waar de 
mogelijkheid zich voordeed is tevens getracht informatie te verkrijgen over het 
karakter van al bekende vermoedelijke nederzettingsplekken - de 'vondsten
concentraties' van de veldkartering. In dit opzicht is slechts sprake van een eerste 
oriëntatie: verder onderzoek door middel van proefsleuven of boringen zal 
noodzakelijk zijn. Ondanks de nog weinig systematische opzet (waarnemingsplekken 
hingen van het toeval af) heeft het onderzoek interessante gegevens opgeleverd. 
Op twee plaatsen werden de bovengenoemde mariene afzettingen ('ouder dan 
Duinkerke III') aangetroffen in stratigrafische relatie met eraan voorafgaande neder
zettingsporen. 
Ongeveer 1 km ten zuidoosten van De Waal: een nederzettingslaag met Vroeg- of 
Midden-IJzertijd-aardewerk op dekzand en afgedekt met een enkele decimeters dikke 
mariene klei-afzetting (afb. 10). 
Enkele honderden meters ten oosten van Oost: een nederzettingslaag met sporen en 
aardewerkvondsten uit de Late Ijzertijd - Romeinse Tijd, gelegen op dekzand, onder 
een tot ca 0.5 m dikke mariene afzetting. De sporen waren zichtbaar in het tot op het 
dekzand uitgegraven tracé voor de nieuwe Waddendijk, die ter plaatse binnen de oude 
wordt aangelegd. Ze sluiten direct aan bij een tijdens de veldkartering vastgestelde 
vondstenconcentratie. De vondsten wijzen op een Romeinse of post-Romeinse 
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datering van het kleidek ten oosten van De Waal en Oosterend (afb. 11). 
Een archeologische bevestiging van de Romeinse of latere datering van een uitloper 
van de oude duinen aan de zuidzijde van de Polder Gerritsland werd verkregen in een 
tot nu toe onbekende nederzetting uit Late Ijzertijd - Vroeg-romeinse Tijd. Deze ligt 
op dekzand en is overstoven door duinzand. 
Een profiel met een minstens 1 m dik kleiig humeus ophogingspakket met brand-
lagen geeft aanwijzingen voor terpvorming in de Late Middeleeuwen in de omgeving 
van Spijkdorp, tussen De Waal en Oosterend. Vondsten: onder meer Pingsdorf-
aardewerk. 

Uitgeest zie p. 272 

Velsen: Noord-Spaarndammerpolder Wederom in plezierig overleg met het Project-
burau Spaarnwoude (Stichting Beheer Landbouwgronden, Haarlem) en bij voortduring 
mogelijk gemaakt door een subsidie van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 
is in 1978 het onderzoek der Vroeg-Romeinse resten in de Noord-Spaarndammer
polder voortgezet, in samenwerking met de Werkgroep Velsen van de AWN-afdeling 
Kennemerland. 
Van 14 november tot 12 december werd een groot deel onderzocht van een perceel dat 
de 'aansluiting' moest opleveren tussen het onderzoek in 1974-1975 in het westen en 
- na de sleuvencampagne in 1976 - het onderzoek in 1977-1978 in het oosten, 
respectievelijk de 'kaden' en 'kuilen en slootjes' (o.a. waterputten). In het verslagjaar 
werd voorts door J. Morel, student IPP, aangevangen met een analyse van de sporen-
kaart in zijn totaliteit, waarbij het onderzoek in 1978 een essentieel gegeven opleverde: 
aansluitend aan en in samenhang met kadewerken op de zuidelijke oever van het 
Oer-IJ tekent zich een, via een poort toegankelijk, versterkt havenfront af. Hiermee is 
aan de discussie over 'verspoeling', die zozeer in de gedachtenvorming sedert 1964 
over Romeins Velsen de boventoon voerde, vaste grond onder de voeten gegeven; 
verder is een - onverwacht en verrassend - antwoord gegeven op de in de bijdrage van 
P. Vons aan de Feestbundel Calkoen (Vons 1974) vervatte vraag. Van de diepere 
sporen van de versterkte aanleg is vermoedelijk voldoende bewaard gebleven om een 
getrouwe reconstructie mogelijk te maken. Een van de verrassingen van het 
AWN-onderzoek in 1978 was de constatering dat de westwaarts verlopende strekdam 
eindigt in een halfronde paalzetting. De discussie 'zeeniveau Romeinse tijd' versus 
'klink in de Noord-Spaarndammerpolder' is zeker nog niet ten einde. 
Op het in september 1979 in Stirling, Schotland, gehouden twaalfde internationale 
Limescongres, is over de opgravingen in Velsen een samenvattend verslag uitgebracht. 
IPP, Amsterdam M . D. de Weerd 

Zaanstad: Assendelft 1 Door het IPP zijn in de Assendelfter polders twee inheemse 
vindplaatsen uit de Romeinse Tijd onderzocht. Beide zijn gelegen op de oeverwallen 
van een oud krekensysteem, behorend tot de Afzettingen van Duinkerke I. De eerste 
vindplaats leverde een aantal kavel- en huissloten op, die behoren tot tenminste twee 
fasen. Naast veel inheems-Romeins aardewerk werden ook enkele splinters terra 
sigillata gevonden. 
Op de tweede vindplaats bleek zich een (huis)terpje te bevinden, waarin tenminste 
twee ophogingen en enkele zijdelingse uitleggingen werden geconstateerd. De voet van 
het terpje was omgeven door enkele sloten. Het materiaal van deze vindplaats omvat 
onder meer streepband-aardewerk en enkele terra sigillata scherven uit de eerste 
eeuw. In 1979 wordt het onderzoek op deze plek voortgezet. 
IPP Amsterdam R. W. Brandt 
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Zaanstad: Assendelft 2 Leden van de AWN-afdeling Zaanstreek deden vondsten en 
waarnemingen op verscheidene plaatsen in de Zuiderpolder: 
Op kort tevoren gefraisd land werd inheems-Romeins aardewerk verzameld (vind
plaats Assendelft 67). 
In een hobbelig weiland op enige afstand ten westen van Assendelft werden 
12e-13e-eeuwse bewoningssporen (woonlaag) en vondsten (Pingsdorf-, Paffrath-, 
Andenne- en kogelpotaardewerk) ontdekt. 

Middeleeuwen en later 

Alkmaar: centrum Het Stadskernonderzoek in deze plaats werd voortgezet. Een 
nieuwe uitbreiding van het Stadhuis bood de gelegenheid tot archeologisch onderzoek 
in een grote bouwput tussen Breedstraat en Langestraat, aansluitend aan een al in 
1968 onderzochte bouwput. Opnieuw werden gegevens verkregen over de 
1 le-12e-eeuwse bewoning in dit gebied (onder meer het resterende gedeelte van een in 
de aangrenzende bouwput al gelokaliseerde houten behuizing) en over latere 
ophogingen. De opgraving stond onder supervisie van de ROB en vond plaats 
vanuit Openbare Werken Alkmaar, onder dagelijkse leiding van prof. dr. E. H . P. 
Cordfunke te Schoorl. 
Bij rioolaanleg in de Spanjaardstraat werden vondsten gedaan die wijzen op de 
aanwezigheid van een pottenbakkersoven uit de tweede helft van de 15e eeuw: 
ovenrestanten, aardewerkafval en proenen. Waarnemingen en vondsten door prof. dr. 
E. H . P. Cordfunke, Schoorl. 

Alkmaar: Huiswaard Door (onder anderen) A. Schermer en H . Olie werden op het 
noordelijke uiteinde van de strandwal van Huiswaard, in het in uitvoering zijnde 
gelijknamige uitbreidingsplan, de restanten van twee Vroeg-Middeleeuwse welputten 
onderzocht. Een balkenvierkant diende als fundering voor de, uit plaggen 
opgebouwde, putwand. De vulling van een der putten leverde fragmenten 
Karolingisch draaischijfaardewerk op (onder meer Badorf). Vergelijkbaar materiaal 
kwam uit een geulvulling in de directe nabijheid. 

Alkmaar: Oudorp Waarnemingen door prof. dr. E. H. P. Cordfunke tijdens grond
werkzaamheden op een terrein waar mogelijk een Carmelietenklooster heeft gestaan. 
Sporen van funderingen waren niet meer aanwezig; wel werden de onderste lagen van 
twee bakstenen waterputten teruggevonden. 

Anna-Paulowna Dr. P. Smit, Den Helder, deed waarnemingen en vondsten na het 
diepploegen en egaliseren van een Laat-Middeleeuwse vindplaats: het zg. kerkhof aan 
Het Razend Zwin in de Anna-Paulowna Polder (zie Westenberg 1961). Tot de uit de 
bouwvoor opgeraapte vondsten behoren: menselijk bot, aardewerk (Paffrath, 
Pingsdorf, Andenne, kogelpot), delen van half-bolvormige ijzerslakken en maalsteen
fragmenten (basaltlava). Het ontbreken van Karolingisch en 13e-eeuws materiaal wijst 
op een datering van deze vindplaats in de 1 le-12e-eeuw. 
Het Westfries Museum te Hoorn (T.Y. van de Walle-van der Woude) meldde de 
verwerving van vier aaneenpassende fragmenten van een benen kam met puntcirkel-
versiering en dubbele rij tanden, vermoedelijk afkomstig van hetzelfde terrein. 

Beverwijk Op verschillende plaatsen in Beverwijk (Breestraat en Kuikensweg) werd 
Laat-Middeleeuws aardewerk gevonden. Vinders: leden van de Werkgroep Beverwijk, 
AWN-afdeling Kennemerland. 

Castricum zie p. 256 
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Den Helder: Balgzand Dr P. Smit uit Den Helder meldde nieuwe waarnemingen en 
vondsten van een al bekende vindplaats op het Balgzand: een bronzen ruiterspoor van 
Karolingisch type, Badorf- en reliefband-aardewerk, ijzerslakken in halve bolvorm en 
een rechthoekige paalzetting. 
Uit geulen ten noorden van het Balgzand werd Badorf-aardewerk opgevist. 

Haarlem 1 Van april tot oktober 1978 werd in het stadscentrum van Haarlem de 
bouwput gegraven voor het zgn. Brinkmanncomplex, omsloten door de Grote Markt, 
de Barteljorisstraat, Schoutensteeg en Smedestraat. Behalve de monumentale panden 
langs de Grote Markt (noordzijde) werden voor dit grootschalig nieuwbouwproject 
bijna alle huizen gesloopt. Na de sloop bleek vrijwel het gehele terrein door kelders in 
beslag te worden genomen. Zij waren aanzienlijk dieper ingegraven dan het diepste 
niveau van de Middeleeuwse cultuurlagen op het oude duin (niet veel meer dan een 
meter beneden het straatniveau). Voor het onderzoek van deze laatsten was daarom 
alleen nog maar op enkele onbebouwde strookjes gelegenheid. Middeleeuwse sporen 
ouder dan de 12e eeuw werden daarbij niet gevonden; op een dieper niveau in het 
oude duinzand werden wel sporen uit de prehistorie aangetroffen. Het archeologisch 
onderzoek kon tussen de voorbereidende bouwwerkzaamheden door geschieden 
dankzij de medewerking van de uitvoerder van Intervam en de inzet van de werkgroep 
Haarlem van de A W N onder leiding van de heer J. Schimmer. Met het uitgraven van 
de talrijke 16e- en 17e-eeuwse beerputten belastte zich de Historische Werkgroep 
Haarlem. 
Langs de Grote Markt was het enige pand dat gesloopt werd de voormalige 
Rembrandtbioscoop. Dit pand bleek nooit onderkelderd te zijn geweest. Omdat hier 
ook geen diepe bouwput nodig was kon dit perceel, met uitzondering van de reeds 
gesloopte fundering van de achtergevel, gelukkig nog volledig worden opgegraven 
(afmetingen van de werkput 8 x 8 m). Het afgebroken pand, met een gevelbreedte van 
8 m, bleek in zijn geheel op een fundering van kloostermoppen te hebben gestaan die 
tevens de enige en oudste fundering ter plaatse was. De aanlegbreedte (1.20 m) en het 
baksteenformaat (30/29 x 14 x 7/6.5 cm) wezen naar de 13e eeuw, hetgeen bevestigd 
werd door het feit dat geen materiaal jonger dan 1300 in de grondsporen onder het 
huis gevonden werd (het jongste materiaal wordt vertegenwoordigd door vroeg 
steengoed met radstempel op de rand). Gezien de situering aan de Grote Markt hebben 
wij hier zeker met een van de oudste stenen huizen in Haarlem te doen. Door deze 
vondst weten wij nu ook zeker dat ca 1300 de huidige rooilijn van de Grote Markt als 
'civic centre' reeds vast lag. 
Aan de 13e-eeuwse steenbouw zijn meerdere bewoningsfasen voorafgegaan. De jongste 
laag bestaat uit een aantal kuilen met as gevuld. De op één na jongste fase wordt 
vertegenwoordigd door twee parallelle, noord-zuid verlopende greppels die ruim twee 
meter uit elkaar liggen. Beide zijn één meter breed en diep en dichtgegooid met 
materiaal, waarin zich nog 13e-eeuwse scherven bevinden. In de zandvulling bevindt 
zich bovendien opmerkelijk veel afbraak materieel van tuf- en kalksteen, naast 
fragmenten van molenstenen van bazaltlava en brokken verbrande hutteleem. 
Mogelijk markeren de greppels twee door een smalle strook gescheiden huiserven en 
wijzen de onderbrekingen op toegangsdammetjes tot huizen die met riet waren bedekt. 
De greppels doorsnijden een brandlaag, die de onderste cultuurlaag afdekt; er werden 
resten van verkoolde balken in aangetroffen. In de natuurlijke ondergrond tekenden 
zich ten westen en ten oosten van de greppels meerdere paalkuilen af. Aangezien de 
scherven in de brandlaag - behalve één Karolingische - uit de 12e eeuw dateerden zal 
het hier om een ouder verbrand huis uit die periode gaan, het eerste ter plaatse. 
Opmerkelijk bij het verwerken van het 12e- tot 13e-eeuwse schervenmateriaal was dat 
38% daarvan uit het Maasgebied afkomstig was, een percentage dat nog hoger wordt 
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(72%) als het alleen tegenover de andere importen (Pingsdorf, Paffrath en vroeg steen
goed) wordt gesteld. Het percentage beschilderd Pingsdorf aardewerk bedroeg 7%. 
Hoewel enig lichtrood geglazuurd aardewerk gevonden werd, kon daarvan niets met 
zekerheid aan de nog niet nauwkeurig gedateerde Haarlemse ovens worden 
toegeschreven. 
Sporen van prehistorische bewoning werden behalve in de opgravingsput aan de Grote 
Markt op verschillende plaatsen in de bouwput waargenomen. Het betreft hier een 
lichtgrijze cultuurlaag met houtskooldeeltjes ter hoogte van N A P (ca 2.50 m beneden 
straatniveau), waarin een deel van een vuurstenen sikkel werd gevonden alsmede enig, 
deels versierd aardewerk uit de Late Bronstijd, ca 800 v.C. Op een wat hoger niveau 
(60 cm beneden het Middeleeuws niveau) bevond zich een tweede cultuurlaag met 
materiaal uit de latere Ijzertijd (ca 200 v.C). In het centrum van de bouwput kon door 
de Rijks Geologische Dienst bovendien een veenlaag worden bemonsterd die zich in 
een voormalige depressie in het duinzand bevond. 
Bron: Van Regteren Altena/Numan 1979 

Haarlem 2 De werkgroep Haarlem, AWN-afdeling Kennemerland, zette, onder 
supervisie van de ROB, haar stadskernonderzoek in deze plaats voort. Naast het onder 
leiding van het IPP, Amsterdam, uitgevoerde onderzoek in het Brinkmann-complex 
aan de Grote Markt (zie Haarlem I) werd aan de Groendaalsteeg, ter plaatse van 
enkele gesloopte panden, een kleine opgraving verricht. De vroegst dateerbare 
vondsten bestaan uit 14e-15e-eeuws aardewerk. 

Heemskerk zie p. 247 

Heiloo Bij de aanleg van een aardgasleiding in het gebied tussen de provinciale weg 
Heiloo-Alkmaar en de rijksweg Uitgeest-Alkmaar werden op verscheidene 
plaatsen Vroeg- en Laat-Middeleeuwse vondsten gedaan (o.a. Karolingisch draai-
schrijfaardewerk, Paffrath, Pingsdorf, blauwgrijs, steengoed en kogelpot-aardewerk). 
Vinders en melders: A . Lawant, Heiloo, en F. Diederik, Schagen. 

Hoogkarspel 2 Tijdens de veldverkenningen in de ruilverkavelingspolder Het 
Grootslag werden in 1977 op een terrein in het tracé van de Oude Dijk menselijke 
skeletresten en fragmenten van aardewerk en tufsteen aangetroffen. Deze vondsten 
vormden een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van een verlaten Laat-
Middeleeuws kerkhof (zie Jaarverslag ROB 1977, 22). Het terrein lag juist ten oosten 
van een verspringing in de Oude Gouw, waar deze sloot zijn loop van de noordzijde 
van de geslechte dijk verlegt naar de zuidzijde. De sprong maakt deel uit van de noord
zuid lopende Kerksloot, die verder naar het zuiden op het terrein van de kerk van 
Hoogkarspel uitkomt. Ten oosten van het terrein ligt het Klokkeweel, een oud wiel dat 
is ontstaan bij een doorbraak in de tijd dat de dijk nog functioneerde. 
Van 7 augustus - 15 september is op het bewuste terrein een opgraving uitgevoerd. 
In de ondergrond van klei- en zavelafzettingen bleken lokaal twee humeuze niveau's 
voor te komen. In boven deze niveau's gelegen kleipaketten werden hier en daar 
schelpen, meest kokkels en platte slijkgapers, waargenomen. In het bovenste humeuze 
niveau werden enkele aardewerkscherfjes gevonden; één ervan is vermoedelijk voor
zien van een wikkeldraadstempel. Als deze diagnose juist is dan scheidt het bovenste 
humeuze bandje hier waarschijnlijk Afzettingen van Calais IV B van die van 
Duinkerke O. Op de klei- en zavelafzettingen ligt een moerige laag die voor het oog uit 
twee veenlagen is opgebouwd. Hierop ligt een humeus dek met bovenin de bouw
voor. Tussen de moerige laag en het humeuze dek werd hier en daar het restant van 
een vuile kleilaag aangetroffen. 
De opgraving bracht drie verschijnselen aan het licht die direct met een Laat-
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Middeleeuws kerkhof in verband kunnen worden gebracht. 
In de eerste plaats lagen op of net in de bovenste laag veen, en in het restant van de 
vuile laag klei, talrijke menselijke botten met een globale west-oost oriëntatie: de 
resten van vele Middeleeuwse begravingen. Van enkele skeletten lagen de botten nog 
in een waarneembaar verband; het merendeel van de beenderen was echter niet meer 
aan bepaalde skeletten toe te schrijven. Het bot verkeerde in een slechte conservatie
toestand. De skeletresten werden gevonden op een de vorm van een rechthoek 
benaderend oppervlak van ongeveer 42 x 32 m. Noch in het vlak, noch in een van de 
profielen kon een van een grafkuil afkomstige insteek worden vastgesteld: de boven
grond was tot op het niveau van de skeletresten verwerkt. 
Midden in de westzijde van de begraafplaats bevond zich een west-oost gerichte strook 
van ongeveer 22 m lang en 12 m breed, waarin slechts enkele skeletresten 
voorkwamen. Aan de westzijde van deze 'uitsparing' werd het tweede fenomeen 
aangetroffen: een U-vormige sleuf, volgezet met slieten. De basis van de U was 5.5 m 
lang en bevond zich aan de westzijde van de begraafplaats, ongeveer in de noord-zuid 
verlopende lijn van de meest westelijk aangetroffen skeletresten. De armen van de U 
maten bijna 3 m; zowel aan het begin als aan het einde van de zuidelijke arm werd een 
kuil geconstateerd. De sleuf was door het veen tot in de ondergrond gegraven. 
Kennelijk betrof het de fundering voor een zware muur. Op de vulling van de 
U-vormige sleuf, en binnen de U op het veen, lag onder het humeuze dek een 
opgebrachte laag vuile zavel, tussen 10 en 20 cm dik. Verondersteld wordt dat zowel 
de ruimte met weinig begravingen, als het U-vormige fundament op de vroegere aan
wezigheid van een kapel of kerkje wijzen, dat geheel of gedeeltelijk van tufsteen was 
opgetrokken. Een compleet blok tuf (afmetingen ongeveer 46 x 25 x 10 cm) en veel 
brokjes van dit materiaal, die ter plaatse werden gevonden, wijzen hier eveneens op. 
De opgebrachte zavel zal onder de vloer van het gebouw hebben gelegen. 
Het derde element is een mogelijk rond de begraafplaats gelegen dichtgeraakte sloot. 
Van deze sloot werden alleen een oostelijk en een noorderlijk tracé, dat aan de west
zijde naar het zuiden ombuigt, teruggevonden. Aan beide teruggevonden uiteinden 
werd de sloot door de Oude Gouw versneden. Door de correlatie in de opgravings
plattegrond tussen de verbreiding van de begravingen en de loop van de sloot en 
doordat bovenin de slootvulling vondsten zijn geborgen die verband lijken te houden 
met het kerkhof wordt voorlopig aangenomen dat (ondanks enkele stratigrafische 
bezwaren) de sloot in aanleg bij het kerkhof hoort. 

Naast de drie beschreven tastbare fenomenen is er nog een vierde, verdwenen, 
fenomeen: de dijk die ter plaatse van het kerkhof heeft gelegen. Met het 
slechten van de dijk is hier tevens het terrein van het kerkhof afgegraven, met als 
gevolg dat van de - waarschijnlijk opgebrachte - grond waarop de kapel of het kerkje 
stond en waarin de graven werden gedolven slechts plaatselijk een dun laagje werd 
teruggevonden. Dat van geen graf de insteek werd gezien is in dit licht niet meer 
verbazingwekkend, evenmin als het feit dat geen fatsoenlijke gebouwplattegrond kon 
worden opgegraven. De afgraving van de dijk heeft tot gevolg gehad dat het onderzoek 
geen directe informatie over de chronologische relatie tussen kerkterrein en dijk heeft 
opgeleverd. Er zijn aanwijzingen dat het kerkterrein het oudst is. 
Tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden zijn nog twee andere verlaten begraaf
plaatsen aan het licht gekomen: die van Grootebroek en Bovenkarspel. Verder naar 
het westen ligt in dezelfde lijn de oude begraafplaats van Westwoud, die nog intact is. 
Evenals die van Hoogkarspel ligt de begraafplaats van Westwoud in het tracé van de 
Oude Dijk. De begraafplaatsen van Grootebroek en Bovenkarspel zijn ten noorden 
van de dijk gevonden. Dit laat zien dat men voor de plaatskeuze van de begraaf
plaatsen niet aan de hooggelegen dijk gebonden was. Het onderzoek is uitgevoerd door 
de ROB (H. ter Schegget, J. F. van Regteren Altena). 
Bron: Jaarverslag ROB 1978 (J. F. van Regteren Altena). 
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Hoorn Bij werkzaamheden aan de fundamenten van de oostelijke buitenmuur van het 
schip van de Oosterkerk te Hoorn (tweede en derde travee vanaf de straatzijde) werden 
waarnemingen verricht. Hierbij werd het volgende vastgesteld: direct onder het maai
veld waren de steunberen verbonden door een 47 cm brede muur, waarvan de diepte 
niet kon worden nagegaan. De steunberen zelf hadden ondergronds ontlastingsbogen, 
die volgestort waren met mortel. De kerkmuur kraagde ondergronds uit tot vlakbij 
bovengenoemde muur, maar voor zover na te gaan raakten zij elkaar niet. Ook 
hiervan kon de diepte niet worden vastgesteld. Met de voeting van de kerkmuur 
verbonden, maar niet in verband met de steunmuur gemetseld, waren de basementen 
van vroegere steunberen zichbaar. Geconcludeerd moet worden, dat het huidige schip, 
dat begin 17e eeuw gebouwd is, vanwege bouwvalligheid van het eerste, op de voeting 
van de oude schipmuur is gebouwd. Bovengronds bleek deze theorie bevestigd; de kern 
van de oude muur was nog zichtbaar achter de 'nieuwe'. Bovendien is vastgesteld dat 
de vroegere travee-indeling ruimer was dan de huidige. Ter hoogte van de tweede 
travee kon ook een 20 cm brede en ondiep gefundeerde muur worden vastgesteld, die 
op een afstand van ca 15 cm evenwijdig aan de ondergrondse steunmuur liep. 
Vermoedelijk behoort deze tot (de voorganger van?) een huis, waarvan de moet van de 
daklijst nog in de noordelijke muur van het transept zichtbaar is. Uit de 15 cm brede 
ruimte tussen beide muren, die met klei en puin was opgevuld, kwam een 14e-15e-
eeuwse laars tevoorschijn. Aan de oostzijde van de huis(?)muur konden twee vloer
niveaus worden onderscheiden. Hieronder bevond zich een mestpakket, dat tot onder 
de muur doorliep. 
In samenwerking met amateurarcheologen van de vereniging Oud Hoorn zijn geregeld 
waarnemingen verricht bij rioleringswerkzaamheden in de omgeving van de Grote 
Kerk en het Gerritsland te Hoorn. Op het kerkplein werden aan de zuidzijde van de 
kerk muurresten aangetroffen van het transept van diens Middeleeuwse voorganger. 
Op het Gerritsland vond men de houten beschoeiing van de gracht terug, die hier in de 
Middeleeuwen gelopen heeft. In de 17e eeuw werd hierbinnen een overkluisd riool 
gemetseld, dat tot 1978 in gebruik is geweest. Aan de westzijde van het Gerritsland, 
waar dit op de Breestraat uitkomt werden de resten van een tot dan toe onbekend 
sluisje blootgelegd. In de Gasfabriekstraat, een zijstraat van het Gerritsland, 
konden over een grote lengte resten van 16e- en 17e-eeuwse bebouwing worden 
waargenomen. 
Bij waarnemingen tijdens sloopwerkzaamheden aan het Pelmolenpad te Hoorn 
werden resten van de beschoeiing van de stadsgracht (landzijde), daterend uit het 
midden van de 16e eeuw gevonden. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y . van de Walle-van der Woude 

Hoorn: Westerblokker In augustus werd vanuit het Westfries Museum te Hoorn (op 
verzoek van het gemeentelijk Grond- en Woningbedrijf) een klein onderzoek ingesteld 
naar nog aanwezige resten van het Regulierenklooster Onze Lieve Vrouwe ten 
Nieuwlicht, gelegen aan de Koewijzend, in de boomgaard van de gebr. Karsten te 
Westerblokker (per 1.1.1979 gem. Hoorn). In 1834 werd de kloosterruïne met de 
grond gelijk gemaakt, waarbij een plattegrond werd getekend. Deze maakt op niet alle 
punten een even betrouwbare indruk. Ongeveer 100 jaar later werd een deel van het 
terrein afgegraven, waarbij veel vondsten en muurresten aan het licht kwamen. Een 
klein deel van deze vondsten bevindt zich in het Westfries Museum. In het begin van 
de jaren '50 werden op het terrein door de ROB enkele zoeksleuven gegraven, 
waarover nauwelijks documentatie bestaat. Bij het in 1978 uitgevoerde onderzoek 
kwam vast te staan dat zelfs diep ingegraven muurwerk, dat in 1932 nog was waar
genomen, in de tussenliggende jaren volledig verdwenen was. Vastgesteld konden nog 
worden: de buitengracht, waarvan de om het terrein lopende sloten de overblijfselen 
zijn; een klein gedeelte van de binnengracht in het noordelijk deel van het terrein. 
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Afb. 12 Marken. Schematische (west-oost-profiel). Verhouding 
voorstelling van de opbouw van de hoogte : lengte = 1:2. Tek. IPP. 
Laat-Middeleeuwse terp Moeniswerf 

Hierin werden ter hoogte van de vroegere kloosterkerk sloopresten van het leiendak 
gevonden. Voor het overige was de binnengracht zeer vondstarm. 
Westfries Museum, Hoorn T. Y . van de Walle-van der Woude 

Marken (afb. 12) Van 30.5.78 t/m 8.6.78 werd op de Moeniswerf op Marken een 
beperkt onderzoek uitgevoerd door het IPP. Ter plaatse van een bouwput ten 
noorden van de weg (Moeniswerf 10) werd met medewerking van de eigenaar van het 
terrein, de heer K . S. Pereboom (die reeds vondsten van het terrein verzameld had) een 
profiel parallel aan de weg, d.w.z. in O-W richting, tot in het natuurlijke veen 
gegraven, met haaks daarop in noordelijke richting een minder diepe profielsleuf. 
Hierdoor kon een beeld verkregen worden van de opbouw van het centrum van 
de terp. 
De Moeniswerf is de meest oostelijke, nog bebouwde terp van Marken. Bij de over
stroming in 1916 zijn de oude huizen verdwenen. Daarna is de zuidzijde opnieuw 
bebouwd, maar volgens een veel ruimere opzet dan voorheen. Het centrum van de 
terp wordt nu door een weg in beslag genomen, een verschijnsel dat op de oudere 
werven ontbreekt. De noordzijde bleef onbebouwd tot 1971. Toen werd vrijwel de 
halve terp tot op het maaiveld afgegraven om plaats te bieden aan drie huizen: een 
unieke, doch gemiste - want niet doorgegeven! - kans voor onderzoek. Bij die gelegen
heid zijn diverse, meest 17e-eeuwse en latere funderingen bloot gekomen, deels 
aangelegd op zeer brede eiken planken (oud scheepshout). 
In geen van de Markerterpjes is tot nu toe archeologisch onderzoek verricht. Naar 
analogie van de terpontwikkeling op Schokland neemt Vervloet (1974, p. 16) aan dat 
ze op zijn vroegst in de 14e eeuw zijn ontstaan. In 1345 is er sprake van het Westhuis 
[= Monninkenwerf/Kerkbuurt?) en het Oosthuis (Kloosterwerf?) van de monniken van 
Mariëngaarde, tevens van '12 husen van den westende' en '9 husen' zonder plaats-
sepaling (bij het oosthuis?). Vervloet neemt voor de overige terpen een datering in de 
15e eeuw of later aan (p. 18). 
Een aantal van de terpen is naar een persoon genoemd (o.a. Moenis), hetgeen 
suggereert dat ze oorspronkelijk voor één hoeve waren bestemd. 
Het doel van het onderzoek was om de ouderdom en structuur van de Moeniswerf te 
Depalen, waarbij de volgende vragen centraal stonden: is er sprake van een neder
zetting op het oorspronkelijke maaiveldniveau? Ging aan de terpbouw aanzienlijke 
;edimentatie vooraf of is men direct op het veen gaan ophogen? Zijn in de ophoging 
iuidelijk fasen te onderscheiden die gecorreleerd kunnen worden aan verhoogde 
ictiviteit van de zee? Zijn er nieuwe gegevens betreffende de verziltingsgeschiedenis 
/an de Zuiderzee? Hebben zich veranderingen in de economie voorgedaan? (In de loop 
/an de 14e eeuw zou veeteelt plaats maken voor visserij als belangrijkste middel van 
>estaan - zie Vervloet 1974, p. 21). 
De aard van de opgraving (alleen profielen) maakte het niet mogelijk iets over de 
itructuur van de bebouwing van de terp te zeggen. 
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Hier volgen in het kort de voorlopige resultaten van het onderzoek: 
Het profiel buiten de terp. 
Ten noorden van de terp is een boring gezet. Het maaiveld bevindt zich op 0.77 -
hieronder kleiafzettingen tot 1.97-, dan veen tot 5.67, onderboken door een 
kleibandje op 2.77 - NAP. 
De opbouw van de terp. 
De top van de terp bevindt zich op 2.00 +, de onderkant op 3.80 - NAP. De top van 
het rode veen bevindt zich op 4.00 - NAP: de terp heeft derhalve een klink van ca 2 m 
veroorzaakt. Op dit veen ligt een 20 cm dikke kleiige rietveenlaag, waarop een zeer 
dun kleibandje. Op de scheiding van het rode en kleiige veen werd een moeilijk 
dateerbaar scherfje (12e/l 3e eeuw?) gevonden. Hoe de kleiige veenlaag is ontstaan 
(natuurlijk, verslagen, gebaggerd?) blijft onduidelijk. 
Voor een nederzetting onder de terp ontbreekt iedere aanwijzing. De kern van de terp 
bestaat uit een pakket kleizoden van 1.40 m dikte. Hierna heeft de groei zich meer 
geleidelijk voltrokken: een opeenvolging van over het algemeen dunne klei-, mest- en 
venige lagen. Met enige moeite kunnen een aantal (ca 7) woonniveau's worden 
herkend (puin, as vondstenconcentraties e.d.). De groei heeft zich vooral in de 14e, 
17e/18e en 20e eeuw voltrokken. De bovenste 80 cm dateert van na 1916 en uit zeer 
recente jaren. Een 19e-vroeg 20e-eeuws niveau lijkt verdwenen te zijn. Wel werd een 
zeer vondstenrijke ingraving (beerput?) uit de 19e eeuw gevonden. De 17e/18e-eeuwse 
lagen kenmerken zich door grote asplekken en een golvend verloop, mogelijk mede 
veroorzaakt door plaatselijke klink ten gevolge van ingravingen. Opvallend is de grote 
hoeveelheid mest die in de Middeleeuwse ophoging is verwerkt. De mestlagen worden 
dikker naar de rand van de terp toe, waarschijnlijk omdat hier de erven achter de 
huizen lagen. De tendens van de ophoginglagen om enigszins te dalen in de richting 
van het centrum van de terp is te verklaren als een secundair klinkverschijnsel. De 
paaltjes en balken die hier en daar werden aangetroffen geven geen enkele duidelijke 
aanwijzing voor de aard en plaats van de bebouwing van de terp. Opvallend is het vrij 
grote aantal grote bakstenen dat verspreid in de 14e-eeuwse lagen werd aangetroffen 
(formaten 12/13/14 x 6/6.5 x 26 en 14/14.5 x 9 x 25). 
De datering van een en ander is vastgesteld aan de hand van een voorlopige indruk van 
het aardewerk. Het vroegste aardewerk bestaat uit vroeg steengoed, kogelpotten met 
bezemveeg- en diagonale vingerstreepversiering. Het gaat om een betrekkelijk kleine 
hoeveelheid . Het blauwgrijze aardewerk is veel rijker vertegenwoordigd. 
Omdat niet precies bekend is wanneer genoemde kogelpottypen ophouden en 
blauwgrijs begint is ook niet zeker of de terp reeds in de late 13e eeuw of pas in de 14e 
eeuw bewoond was. Het eerste lijkt het meest waarschijnlijk. Pingsdorf, het hele grove, 
vroege steengoed, Paffrath en Andenne ontbreken volledig. Een vondst die speciale 
vermelding verdient is een ijzeren schop uit de vroegste kleiophoging. 
Lit.: Besteman, J. C. / H . A . Heidinga, 1979: Moeniswerf (gem. Marken), BKNOB 78, 
92-4. 

Noorder-Koggenland: Midwoud (afb. 13) Van 27.7-11.8.1977 en 24.4-25.8.1978 werd 
een onderzoek ingesteld op een site in het ruilverkavelingsgebied van de polder De 
Vier Noorder Koggen waar bij veldverkenning een concentratie Middeleeuws 
aardewerk, uit de 12e-13e eeuw, was aangetroffen. De site is gelegen tussen Oostwoud 
en Hauwert aan de Papenveersloot aan het eind van de Oude Gouw. Na een kleine 
proefgraving in 1977 waarvan de resultaten nogal teleurstellend waren, werd het 
onderzoek in 1978 voortgezet. Begonnen werd met een 'Feinbegehung' van een deel 
van het beschikbare terrein. Daarvoor werd een 'grid' met vakken van 8 x 8 m 
uitgezet. Uit de helft van deze vakken werden alle aan de oppervlakte liggende 
archeologica verzameld; daarbij werd steeds om en om een vak wel en een vak niet 
bekropen. Uit de zo verkregen gegevens bleek dat de meeste vondsten in het 
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Afb. 13 Noorder-Koggenland: 
Midwoud. Laat-Middeleeuwse 
waterput. 1. zand; 2. klei; 3. 
veen. A - D: zie de tekst. Tek. 
ROB. 

noordelijke deel van het terrein lagen, het deel waarin in 1977, door daar nog aan
wezig gewas, slechts één sleuf kon worden gegraven. 
Het gebied waarin de op deze manier verzamelde vondsten zich concentreren (een 
terrein van ca 100 x 100 m), kon in 1978 geheel worden opgegraven. Op de plaatsen 
waar de aantallen aan de oppervlakte gevonden archeologica het grootst waren werden 
ook bij de opgraving de meeste mobilia geborgen. In het oostelijke deel van het terrein 
was een tot op enkele plaatsen ca 50 cm dikke laag vuile klei met veel scherven en 
botmateriaal aanwezig. Op deze laag werd, onder de bouwvoor, zeer lokaal een dun 
laagje schone klei aangetroffen. Dit laagje moet gezien de datering van de daaronder 
liggende vondsten in de 13e eeuw of later zijn afgezet. De ondergrond bestond hier uit 
dekafzettingen en afzettingen van een klein geultje gedeponeerd tijdens de Calais 
IVA2-transgressiefase. In het westelijk deel van het terrein lagen archeologica op het 
grensvlak van bouwvoor en veen, dat een maximale dikte van ca 90 cm bereikte. 
Onder het veen waren dekafzettingen van Calais IVA2-ouderdom aanwezig. Het 
aangetroffen schervenmateriaal dateert uit de tweede helft van de 12e en de eerste helft 
van de 13e eeuw. Naast scherven werd veel botmateriaal aangetroffen: glissen en een 
niet afgewerkt benen fluitje. 
Sporen van huizen werden niet vastgesteld. Wel werd een aantal palenrijen evenwijdig 
aan en in één geval haaks op de richting van de Middeleeuwse verkaveling gevonden. 
De palen variëren sterk in dikte (3-12 cm); ook zijn ze tot zeer verschillende diepte in 
de grond geslagen (van 10 cm tot 2 m onder het toenmalige oppervlak). Vaak staan ze 
onder een min of meer scherpe hoek met het oppervlak. Langs de palenrijen loopt een 
zone met tamelijk veel kuilen. In een aantal van deze kuilen werd veel mest en neder-
zettingsafval aangetroffen, in een aantal andere veenbrokken met zeer weinig 
archeologica. De laatste dateren waarschijnlijk uit een aan de bewoning voorafgaande 
fase, maar moeten na de eerste Middeleeuwse ontginningen gegraven zijn. Sommige 
van de kuilen met veel nederzettingsafval hebben waarschijnlijk lang open gelegen 
blijkens op de bodem aanwezige gyttjalagen en soms veen dat kennelijk in de kuilen 
gevormd was. Op de bodem van vijf kuilen (afb. 13, A) werd op de top van een houten 
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koker (C) gevonden. Deze kokers liepen loodrecht de grond in tot ca 1.5 m onder dé 
bodem van de kuil. Vier van de kokers bestaan uit planken, aan elkaar verbonden 
door pen op gat verbindingen; één keer was een kleine ton van duigen gebruikt. Op de 
koker lag in twee gevallen een zwerfkei (B). Bij dieper graven bleek dat onder de 
kokers door klei en veenlagen geboorde gaten met een diameter van ca 20 cm (D) 
aanwezig waren. In één geval kon door middel van een boring worden vastgesteld dat 
het in de Middeleeuwen geboorde gat tot ca 9 m - N A P reikte, waar het eindigde in 
een zandlaag van waarschijnlijk Calais 111-ouderdom. De kuilen met de kokers zijn 
ongetwijfeld als waterbron gebruikt. De noodzaak om op een dergelijke omslachtige 
manier in de waterbehoefte te voorzien werd waarschijnlijk veroorzaakt door een 
sterke verbrakking van het water aan de oppervlakte, veroorzaakt door de zich in die 
tijd sterk uitbreidende Zuiderzee. 
Lit.: Guiran, A. J./D. P. Hallewas, 1979: BKNOB 78, 98-9. 

Polder Het Grootslag De archeologische veldkartering van de ruilverkavelingspolder 
Het Grootslag werd in 1978, met de verkenning van blok 79, afgerond. Dit blok wordt 
gevormd door een oost-west gerichte strook land tussen enerzijds Hoogkarspel, 
Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en anderzijds de provinciale weg Hoorn-
Enkhuizen. Het grondgebruik is van aanzienlijke invloed geweest op de resultaten van 
de veldkartering in dit blok. Door recente stadsuitbreidingen van Hoogkarspel, tussen 
de Streekweg en de spoorlijn, en van Grootebroek en Bovenkarspel, ten westen van 
Broekerhaven, en tevens door de aanwezigheid van een groot weidegebied aan de 
westzijde van het blok, was er maar weinig akkerland waarop met kans op succes naar 
archeologisch materiaal kon worden gezocht. Bovendien bleken tijdens de kartering 
veel akkerpercelen niet toegankelijk doordat nog niet was geoogst. 
Als gevolg hiervan slechts werden slechts weinig vindplaatsen gelokaliseerd. Dat deze 
maar nauwlijks een indruk geven van de oorspronkelijke bewoningsdichtheid blijkt 
uit het feit dat P. J. Ente en zijn medewerkers in dit gebied tijdens de bodemkartering 
(in 1952-55) negentien plekken met resten uit de Bronstijd vaststelden (Ente 1963). 
Tijdens de veldkartering werden slechts twee nederzettingsterreinen en negen vind
plaatsen van losse vondsten uit de Bronstijd ontdekt. 
De Vroege Middeleeuwen leverden één losse vondst op, waarvan wordt aangenomen 
dat deze op een secondaire plek werd aangetroffen. 
Uit de Late Middeleeuwen werden 67 vindplaatsen van losse vondsten vastgesteld en 
vier vermoedelijke nederzettingsplekken (twee te Hoogkarspel, juist ten zuiden van de 
Streekweg, een in Grootebroek en een bij Lutjebroek). De betekenis van de 
Middeleeuwse vermoedelijke nederzettingsplekken, die zich van de overige vind
plaatsen onderscheiden door een dichtere strooiing van vondsten, is nog steeds niet 
duidelijk. Op geen van de door het IPP in het gebied van de ruilverkaveling De Vier 
Noorder Koggen onderzochte vindplaatsen van deze aard (Wervershoof - zie 
Woltering 1977, 192-3 en 208-10; Medemblik - zie Woltering 1978, 267-8) werd tot 
nu toe een huisplattegrond aangetroffen. De situering van de beide Hoogkarspelse 
plekken zou er op kunnen wijzen dat deze vindplaatsen niet de ligging van de huis
plaatsen aangeven, maar op de aanwezigheid van huisplaatsen in de nabijheid duiden. 
Ook de vindplaats bij Lutjebroek zal (in 1979) door het IPP worden onderzocht. 
De verkenning van blok 79 is uitgevoerd door de ROB (J. W. Noordam en J. F. van 
Regteren Altena). 
Aan de door vondsten uit de Late Middeleeuwen gekarakteriseerde bewoning in het 
gebied van de ruilverkaveling Het Grootslag is in de tot nu verschenen verslagen over 
de veldverkenning nog betrekkelijk weinig aandacht besteed. Dit komt gedeeltelijk 
doordat deze vondsten, evenals die uit de Vroege Middeleeuwen, in zekere zin een 
bijprodukt zijn van het onderzoek naar de Bronstijd waarvoor Het Grootslag onder
zoek in eerste instantie is opgezet. Een andere, belangrijker, oorzaak is, dat voor deze 
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bewoningsperiode, enigszins in tegenstelling tot die in de Vroege Middeleeuwen, ook 
andersoortige gegevens ter beschikking staan, die bij de interpretatie van de vondsten 
niet kunnen worden veronachtzaamd. 
Een voorbeeld van dit soort gegevens is het kaartbeeld van voor de ruilverkaveling, 
met zijn talloze ongeveer van zuid naar noord lopende sloten, dat als een codering van 
het verloop van de Middeleeuwse ontginning van de toen hier aanwezige wildernis kan 
worden opgevat. J. K. de Cock heeft enkele jaren geleden geprobeerd om het oude 
kaartbeeld van heel West-Friesland te lezen. Voor het gebied van de ruilverkaveling 
Het Grootslag kwam hij daarbij tot de conclusie dat de ontginning van noord naar 
zuid heeft plaatsgevonden (De Cock 1969). Deze conclusie lijkt door de resultaten van 
de veldverkenning te worden bevestigd. De ontginning is dan uitgegaan van het in de 
Vroege Middeleeuwen gekoloniseerde land aan het 'Meer van Wervershoof en niet 
vanaf een veronderstelde voortzetting in oostelijke richting van de Kromme Leek, 
zoals De Cock schrijft. Het uiteindelijke resultaat van de ontginning, een opstrekkende 
verkaveling met een diepte van ongeveer 7 km, zal niet in een keer tot stand zijn 
gekomen; naar analogie met wat voor vergelijkbare Middeleeuwse ontginningen werd 
aangetoond, zal ook in het gebied van de ruilverkaveling gedurende de ontginning 
enkele keren pas op de plaats zijn gemaakt. West-oost lopende sloten als de Kadijk, 
Oude Gouw en Tocht herinneren waarschijnlijk aan ontginningskaden, die langs de 
zuidelijke rand van het nieuw ontgonnen gebied werden opgeworpen wanneer er 
tijdelijk geen wildernis in cultuur werd gebracht. 
De Cock veronderstelde dat in samenhang met de voortschrijdende ontginning de 
'dorpskernen' tweemaal zijn verplaatst: eerst mogelijk naar de Oude Gouw en later 
naar de huidige locatie aan de Streek. Deze idee heeft door het archeologische werk in 
het gebied van de ruilverkaveling een even onverwachte als verrassende bevestiging 
gekregen door de ontdekking van drie Middeleeuwse begraafplaatsen; de 'dorpskernen' 
bleken alleen wat noordelijker te moeten worden gesitueerd dan door De Cock werd 
vermoed. Twee begraafplaatsen werden na het diepploegen in het kader van de ruil
verkaveling ontdekt. Beiden lagen enkele honderden meters ten noorden van de 
Kadijk. Verder werd bij de veldverkenning juist ten noorden van de Kadijk en ten 
westen van het Klokkeweel een terrein gelokaliseerd, waar naast fragmenten van 
Andenne, Pingsdorf, kogelpot en Paffrath aardewerk tevens brokjes tufsteen en 
menselijke skeletdelen konden worden opgeraapt. De tufsteen deed vermoeden dat 
hier een kerkje heeft gestaan. Dit terrein is inmiddels door de ROB onderzocht (zie 
Hoogkarspel 2). Dat het inderdaad om begraafplaatsen van verplaatste 'dorpskernen' 
gaat, blijkt eveneens uit de ligging van de drie vindplaatsen op opstrekkende kavels die 
naar het zuiden toe uitkomen op de plaats waar Middeleeuwse kerken in 
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Afb. 14 en 15 Schagen: centrum. 
16e-eeuws aardewerk van Rensgars 
3. Foto's ROB. 

respectievelijk Hoogkarspel , Grootebroek en Bovenkarspel stonden. M e n krijgt 
zodoende de indruk dat in het gebied van de rui lverkavel ing alleen een eventuele 
begraafplaats ten noorden van de plaats van de Middeleeuwse kerk van Lutjebroek is 
gemist; zo 'n begraafplaats van het vroegere Gommerskarspe l , de nederzetting ten 
oosten van Bovenkarspel , zal immers in de voormalige Zuiderzee zi jn verdwenen, 
gezien de ligging van de voormalige dorpskerk van Gommerskarspe l op de plaats waar 
nu de Westerkerk in E n k h u i z e n staat. 

Bron : Jaarverslag R O B 1977, 1978 (J. F . van Regteren Altena) 

Schagen: centrum (afb. 14 en 15) Leden van A W N - a f d e l i n g N o o r d - H o l l a n d N o o r d ( H . 
de Boer, J . Das , F . Dieder ik , P . T o l , W . v. d. Wal ) deden waarnemingen en vondsten 
aan Rensgars en D e Dorpen . 
A a n Rensgars 3 en 6 werden, op binnenkort te bebouwen percelen, enkele proef-
sleuven gegraven door de wal waarop de oude westelijke bebouwing van Schagen staat. 
O p beide terreinen werd een kle i ig ophogingspakket geconstateerd. D e oudste 
aardewerkvondsten aan Rensgars 6 - Andenne en grijze kogelpotten met bezemveeg-
ornamenten - dateren de ophoging i n de 12e eeuw. D e ophoging aan Rensgars 3 lijkt 
later (waarschijnlijk e ind 13e eeuw). D i t terrein leverde zeer veel materiaal uit de 16e 
eeuw op (stortplaats?). A a n Rensgars 6 werd ook wat inheems-Romeins aardewerk 
aangetroffen maar dit is waarschijnlijk aangevoerd. 

A a n D e D o r p e n werd een proefsleuf aangelegd in de randzone van de gelijknamige 
terp. T o t de weinige vondsten behoren Andenne- en Pingsdorf-aardewerk. E r werd 
ook wat inheems-Romeins aardewerk gevonden. 

Schagen: Tjallewal Bij de aanleg van de provincia le weg Alkmaar-Schagen werd in 
1976 direct ten noorden van Tja l lewal een Middeleeuws terpje doorsneden. Daarbij 
werd een profiel opgetekend en gefotografeerd en werden vondsten verzameld door 
leden van de A W N - a f d e l i n g N o o r d - H o l l a n d N o o r d . Ove r deze waarnemingen werd 
verslag uitgebracht door F . Dieder ik te Schagen. De basis van het terpje, dat is 
opgeworpen op veen, ligt op ongeveer 1.25 m - N A P ; de top ligt ter hoogte van de 
doorsnijding rond N A P . Het merendeel van de dateerbare vondsten is 12e-13e-eeuws 
(Pingsdorf, Paffrath, Andenne , en veel kogelpot-aardewerk); het stratigrafisch 
verzamelde materiaal wijst erop dat het terpje i n deze periode is aangelegd. Enkele 
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Afb. 16 Uitgeest. Vroeg-
Middeleeuws aardewerk uit Assum. 
Tek. ROB. 

fragmenten Karolingisch draaischijfaardewerk en inheems-Romeins aardewerk wijzen 
op oudere bewoning of activiteiten ter plaatse. 

Schoorl Vondsten van Vroeg-Middeleeuws (Karolingisch) aardewerk, afkomstig uit 
een met duinzand overstoven humeuze laag op ca 2 m onder het huidige maaiveld. 
Waarnemingen door leden van AWN-afdeling Noord-Holland Noord. 

St. Pancras zie p. 258 

Texel zie p. 258 

Uitgeest (afb. 16) Bij graafwerkzaamheden in het ten zuiden van het dorp Uitgeest 
gelegen Assum werden vondsten gedaan die voor leden van de AWN-afdelingen 
Zaanstreek en Kennemerland (G. Graas, E. J. Helderman, W. H . Neuteboom en C. 
van Roon) aanleiding waren deze plek door middel van enkele proefputjes nader te 
verkennen. Vondsten dateren uit: 
Late Ijzertijd - Romeinse Tijd: naast veel inheems-Romeins aardewerk ook enkele 
fragmenten import (terra sigillata, ruw- en gladwandig aardewerk). 
Vroege Middeleeuwen (zie afb. 17): twee fragmenten van Merovingische knikpotten (6, 
7); fragmenten van steilwandige potten (1-5, 11-14); fragmenten Karolingisch 
draaischijfaardewerk (8 en 9: Badorf, type W II A b-1 in de Dorestad-typologie; 10: 
type W III A 2). 
Late Middeleeuwen: onder meer Andenne- en kogelpotaardewerk. 

Waterland De veldverkenning in Waterland is voortgezet.Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door de AWN-afdeling Amsterdam, onder supervisie van het IPP. Een 
opmerkelijke vondst uit 1978 is een 16e-eeuws pelgrimsbeeldje, voorstellend St. Jacob. 
Het beeldje is (waarschijnlijk) uit git gesneden. 
Bron: Bos 1978 

Wieringen De veldkartering op Wieringen werd voortgezet. Opnieuw kon een aantal 
tot dusver ontoegankelijke percelen worden belopen. Het onderzoek leverde slechts 
losse vondsten op: twee vindplaatsen met Karolingisch draaischijfaardewerk en zes 
met Laat-Middeleeuws aardewerk. 
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De kartering is uitgevoerd door de ROB (J. W. Noordam, P. J. Woltering). 

Zaanstad: Assendelft 2 zie p. 261 

Zaanstad: Zaandam Leden van AWN-afdeling Zaanstreek verrichten, onder supervisie 
van de ROB, dorpskernonderzoek ten noorden van de Oostzijderkerk te Zaandam. De 
opgraving vond plaats in verband met toekomstige woningbouw. Aangetroffen werden 
bewoningssporen uit de 17e-18e en 16e eeuw en, op ruim 3 meter diepte, Laat-
Middeleeuwse vondsten: laat steengoed, rood aardewerk en kogelpot-aardewerk. 
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Twee Leidse volksbuurten in de dertiger jaren 

H. A. Diederiks en R. C. van Eyck 

Een vergelijkend onderzoek met behulp van 'oral history'* 

'Ze waren allemaal op en top met elkaar. Als er met mij wat gebeurde dan sprong m'n buurman, 
m'n buurvrouw in om te helpen. Die eenheid die had je vroeger in die buurt hè. Want ik kan ze 
allemaal nog opnoemen die daar gewoond hebben.' 
'Juist, God voor ons allen. Want de een was bouwvakker en de ander was metselaar en 
de derde was weet ik wat, voddensorteerder, die had je hier heel veel, en eh die waren helemaal 
niet, zoals tegenwoordig de arbeiders natuurlijk, niet homogeen'. 

Deze twee citaten leiden een artikel in over 'buurtgeschiedenis'. Het eerste is van 
iemand die in de jaren 30 ongeveer dertig jaar oud was en in de textielindustrie werkte. 
Het tweede citaat is van een toen 20-jarige bouwvakker. 
Geschreven bronnen zijn schaars voor wie zich bezig houdt met het verleden van 
volksbuurten. Wij hebben daarom onze toevlucht gezocht bij de buurtbewoners zelf. 
Dat schept bijzondere problemen: door buurtbewoners over hun eigen verleden in de 
buurt en dat van de buurt als geheel te laten praten wordt immers direct een subjectief 
element geïntroduceerd. Hoe moeten de 'voices from within', zoals Paul Thompson1 

zijn sprekende bronnen uit het verleden noemt, worden geïnterpreteerd? Er zijn ver
schillende factoren aan te wijzen die vertekenend kunnen werken. In de eerste plaats is 
er natuurlijk het probleem van de directe interpretatie: verschillende personen kunnen 
een beleefde situatie of gebeurtenis verschillend uitleggen of ervaren. Bij navraag over 
vroeger speelt het geheugen soms parten. De tweede wereldoorlog was een baken in de 
tijd. De verschrikkingen van die oorlog deden de voorafgaande gebeurtenissen 
gunstiger voorkomen2. 
De werking van het geheugen op latere leeftijd doet mensen ook gebeurtenissen of 
situaties in verkeerde volgorde of periode plaatsen. 
Vertekening kan verder optreden door beeldvorming, vanuit de nieuwsmedia 
aangereikt. Door het overnemen van interpretaties van anderen wordt de eigen 
herinnering vervormd. Ook de interviewers, in dit geval historici, kunnen daar door 
suggestieve vragen het hunne toe bijdragen. 
Een extra probleem is dat vragen naar de 'experience vécue' van volksbuurtbewoners 
vaak niet begrepen worden en tot spraakverwarring leiden omdat de interviewer uit 
een andere 'wereld' komt, niet alleen in chronologisch maar ook in sociaal 
opzicht. Deze 'taalbarrière' maakt de 'history from below' door middel van de 'oral 
history' nog eens extra moeilijk3. 
Gezien het feit dat de interviewtechniek in het algemeen en die van de 'oral history' in 
het bijzonder al op enige ervaring kan bogen zijn er middelen gevonden om boven
staande bezwaren te ondervangen. Dit kan geschieden door inrichting van het inter-

* Dit artikel is een neerslag van een onderzoek in het kader van het doctoraal werkcollege 
sociale geschiedenis verricht aan de Rijksuniversiteit Leiden, in het jaar 1978. Deelnemers aan 
het college waren: Albertine Bollemeijer, Gerard de Bruin, Henk Dessens, Rob van Eyck, A d 
Görts, Saskia Groenewegen, Erik Habold, Han Meeter, Ron Roetman, Wim Ruigrok, Huub 
Sanders, William Segers, Cor Smit, Hans Speltie, Agnes van Steen, Sjaak van der Velden, 
Huub Wijfjes. 

1 Paul Thompson, The voice of the Past, Oral History. Oxford etc. 1978, p. 83. Dit boek geeft 
een eerste overzicht van problemen, onderzoeksprojecten en resultaten op het terrein van de 
'oral history'. 

2 Jaap Talsma, 'Van horen zeggen.. enkele opmerkingen over het gebruik van mondelinge 
mededelingen als bron voor historisch onderzoek', in: Theoretische Geschiedenis. Universiteit 
van Amsterdam, 4e jrg. no. 3 (1977) p. 141. 

3 Robert Roberts, The classic slum, Salford Life in the first quarter of the century. 
Harmondsworth 1977. Roberts beschrijft een volksbuurt in een Engelse industriestad waar hij 
zeifis opgegroeid. 
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view zelf en door via informatie uit andere bronnen het vertelde te controleren. 
Kranten, statistische berichten, foto's e.d. kunnen controlemogelijkheden bieden. Met 
alle beperkingen die boven zijn aangegeven biedt het interview toch een belangrijke 
ingang op het verleden en dat dan met name op het terrein van de buurtgeschiedenis. 
Hier immers ontbreken andere bronnen grotendeels. 
De recrutering en representativiteit van de ondervraagde personen zijn twee met elkaar 
samenhangende problemen, die tezamen een van de kernmoeilijkheden van het 
gebruik van de 'oral history' vormen. Anders gesteld: hoe, 'sprekend' zijn de ruim 
dertig geïnterviewden voor het leven in de twintiger en dertiger jaren? Immers velen 
die toen in de twee onderzochte wijken woonden zijn overleden, anderen zijn 
weggetrokken en onvindbaar. Via lokale rondvraag, een oproep in twee plaatselijke 
kranten en bezoeken aan bejaardentehuizen zijn de informanten opgespoord. De enige 
controle op de representativiteit is het beroep. De beroepsstructuur van de wijken is 
globaal bekend en de beroepen van de gevonden informanten moeten daar dan meer of 
minder een afspiegeling van zijn. Vooruitlopend op de bespreking van de 
beroepsstructuur kan in dit verband al worden vastgesteld dat de beroepen van de 
informanten in grote trekken die van de gehele beroepsbevolking weerspiegelden. De 
enige vertekening, die hierbij is opgetreden, geldt het aandeel van de winkeliers; dezen 
waren iets oververtegenwoordigd bij de ondervraagden. 

Alvorens op de door ons onderzochte stadswijken nader in te gaan moet in het 
algemeen nog iets over 'buurtgeschiedenis' opgemerkt worden. 
Voor zover er tot nu toe aan buurtgeschiedenis is gedaan valt dit meestal in de 
categorie 'heemkunde'. Wij bedoelen hiermee niet alleen de traditionele beschrijvingen 
die te vinden zijn in plaatselijke historische tijdschriften, maar ook de gepolitiseerde 
variant hierop, die de laatste jaren in buurthuizen en wijkcentra bloeit. Deze tweede 
soort buurtgeschiedenis stimuleert een buurt-bewustzijn en kan activerend werken 
wanneer de buurt bedreigd wordt door sanering of wanneer het gemeenschapskarakter 
onder druk komt te staan van renovatie of andere ingrepen. Dat de buurt in dit soort 
geschiedschrijving geïdealiseerd wordt tot een zeer hechte gemeenschap ligt wel voor 
de hand. Ook nostalgie is inzetbaar in de strijd voor een leefbare wereld. 
Een derde aanpak, die we sociaal-wetenschappelijk noemen, gaat er van uit dat 
buurten specifieke wijzen van menselijke samenlevingsvormen zijn, als zodanig 
bestudering verdienen en ook tot algemenere uitspraken aanleiding kunnen zijn. 
Ofschoon de resultaten van een onderzoek, zoals in het laatste punt bedoeld, 
natuurlijk ook in een meer activistische zin gebruikt kunnen worden, is er een verschil 
van uitgangspunt. Als voorbeeld van sociaal-wetenschappelijk, activistisch gebruikt 
onderzoek is de studie van de Oosterparkbuurt in Groningen te noemen4. 
Ook de gegevens ontleend aan het onderzoek naar de twee Leidse arbeidersbuurten de 
Kooi en de Haver- en Gortbuurt, zullen aan de buurtbewoners zelf en aan een 
algemener publiek via een publikatie bekend gemaakt worden. Het vergaarde 
materiaal wordt ook in de discussie in buurthuizen over stedelijke problematiek nuttig 
gemaakt. 

Uitgangspunten 

Om aan het onderzoek richting te geven zijn een aantal afspraken gemaakt over 
begrippen en veronderstellingen die dan nader op 'waarheid' onderzocht dienden te 
worden. Het kernbegrip, waar het onderzoek steeds mee te maken kreeg, was: wat is 

4 H . Kunnen-Verbaan, 'De Oosterparkwijk- een Groninger arbeiderswijk in het interbellum', 
in: De jaren dertig, aspecten van crisis en werkloosheid onder redactie van P. W. Klein en 
G . J. Borger, Amsterdam 1979, pp. 187-197. 
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een buurt? In hoeverre kan dat begrip gehanteerd worden? Hebben uitspraken over 
'buurt' een verklarende waarde? Dit laatste houdt o.a. in dat we zouden kunnen 
voorspellen hoe iemand zich zal gedragen aangezien hij of zij uit een bepaalde buurt 
komt. Dit lijkt misschien enigszins pretentieus maar moet vanuit doelstellingen 
der sociale wetenschappen nooit uit het oog worden verloren. De discussie aangaande 
het begrip 'buurt' ligt enigszins in het verlengde van die over het begrip 'gemeen
schap'5. 
In het algemeen denken we bij 'buurt' aan een betrekkelijk klein geografisch gebied, 
waarvan de bewoners zich wegens hun gemeenschappelijke woonplaats met elkaar 
verbonden voelen6. 
'Buurt' als zodanig omschreven legt de nadruk op het statische en onveranderlijke, 
terwijl buurten gebouwd worden en veranderen. De bouwgeschiedenis bepaalt voor 
een belangrijk deel de sociale kleur. Dramatische gebeurtenissen kunnen ook invloed 
uitoefenen op de samenstelling van de bewoners en hun behuizing7. 
Een van de uitgangspunten van het onderzoek naar de twee Leidse volks- of arbeiders
buurten was dat er sprake zou zijn geweest van invloed van buitenaf: inwerking van de 
crisis der dertiger jaren. 
Op grond van verschillende kenmerken van deze twee buurten meenden we 
verschillende reactiepatronen te mogen veronderstellen. De onderzoekresultaten 
moesten deze veronderstellingen bevestigen of ontkennen. In het algemeen bevat het 
beeld van de crisis de elementen: armoede, ellende, werkloosheid, gedwongen 
stempelen, etc8. 
In het Leidse onderzoek ging het er niet zo zeer om om deze 'experience vécue' te 
reconstrueren, als wel om de rol van de buurt in de opvang van de problemen, 
voortvloeiend uit de crisis, op te sporen. We veronderstelden ook een 
tegenstelling van de twintiger jaren, die gelukkiger geweest zouden zijn, met de 
dertiger jaren. We komen op dit laatse punt in de conclusie terug. 
Eerst moeten we nu stil staan bij de (vermeende) verschillen tussen de twee buurten en 
een daarop gebaseerd, verwacht reactiepatroon. 

Beschrijving van de Kooi en de Haver- en Gortbuurt 

De twee bestudeerde buurten vertonen op het eerste gezicht meer verschillen dan 
overeenkomsten en in de jaren voor de tweede wereldoorlog kan dat contrast alleen 
maar groter geweest zijn: de Kooi was toen een nieuwbouwwijk terwijl in de Haver- en 
Gortbuurt de verkrotting al lang tevoren was begonnen. 
De laatste wijk is ontstaan in de 17e eeuw: een paar smalle straatjes, toen in een 
uithoek van de stad gelegen, volgebouwd met wevershuisjes. Een wevershuisje beslaat 
een oppervlakte van 75m2, heeft één of twee kamers beneden en een beschoten zolder. 
Achter het huis is een plaatsje. In 1881 is in de buurt een aantal nieuwe huizen 
gebouwd die nog aanmerkelijk kleiner zijn: 40 m 2 oppervlak, een niet beschoten 
zolder, rug aan rug gebouwd. Licht dringt dus alleen via de voorkant binnen. Oude en 
goedkoop gebouwde huizen aan straten die te smal zijn voor trottoirs of groenvoor
zieningen. Aan de aangrenzende singels is in de 19e eeuw een plantsoen aangelegd dat 

5 In de sociologie heeft het woord 'Gemeinschaft' een zeer speciale betekenis die zo geladen is 
dat eens is voorgesteld om het hele begrip maar te laten vallen. Dit lijkt niet de juiste 
oplossing. Zie: Colin Bell, Howard Newby, Community Studies, An Inlroduclion to the 
sociology of the ïocal community. London 1971, p. 49. 

6 Joop Simonse, Belemmerde Kansen, sociologie van de volksbuurt. Alphen a/d Rijn 19773. 
7 B. v. de Grote Brand in Chicago in 1871 zoals geanalyseerd door Richard Sennet, Families 

against the city, middle class homes of industrial Chicago, 1872-1890. New York 1970. 
8 H . Kunnen-Verbaan, a.w. p. 194. 
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Afb. 1 Plattegrond van Leiden. binnenstad. De Kooi (boven) was 
De Haver- en Gortbuurt (onder) een van de eerste stadsuit-
ligt aan de rand van de oude breidingen buiten de singels. 

echter van de buurt wordt gescheiden door een rij riante herenhuizen. Hiervan zijn in 
de buurt alleen hoge en vrijwel blinde achtermuren te zien. Aan de stadszijde wordt de 
buurt begrensd door in 1880 en 1930 gedempte grachten, respectievelijk de Geregracht 
en het Levendaal. 
Deze deels verdwenen barrières bepalen ook nu nog voor de bewoners de grenzen van 
hun buurt. 
De buurt heeft eigen winkelvoorzieningen in de dwarsstraten. Even buiten de buurt 
ligt een belangrijke winkelstraat, de Hogewoerd. De verkrotting van de 
buurt moge blijken uit de geregistreerde leegstand, die tussen 1929 en 1938 steeg 
van 10 naar 59 huizen op een totaal van 429 huizen. Ook nam het aantal pakhuizen 
in dezelfde periode toe van 12 tot 21. 
Foto's tonen een groot aantal onbewoonbaar verklaarde - maar wel bewoonde -
huizen. Dit alles kan op een achteruitgang van de buurt wijzen. Deze achteruitgang 
hoeft niet direct of indirect met de crisis samen te hangen: het huizenbestand was 
zonder meer oud en slecht. Wel kan hier nog gewezen worden op het feit dat de 
Haver- en Gortbuurt in de periode 1930-40 een kenmerk met andere 'zwakke', Leidse 
arbeiderswijken deelde: nl. een opeenhoping van gezinnen en personen. De grotere 
leegstand in 1938 in vergelijking met 1929, het omzetten van woonhuizen in 
pakhuizen en het nagenoeg gelijkblijven van het aantal gezinshoofden, 1931/32 met 
1937/38 vergeleken, bevestigen dit feit'. 

9 N . J. M . Nelissen, De stad, een inleiding tot de urbane sociologie. Deventer 1974, p. 189. 
Voor enige gegevens over de migratie van, naar en binnen Leiden binnen de singels voor de 
periodes 1890-1900 en 1930-1940 zie: H . A . Diederiks, H . D. Tjalsma, 'Wonen en Weggaan', 
in: De jaren dertig, aspecten van crisis en werkloosheid, pp. 166-176. 
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Afb. 2 'Als iemand mij gezegd 
had dat achter die dure huizen 
van de Plantage deze smerige 
achterbuurt lag, ik zou het niet 
hebben geloofd.' (uit: W. F. 
Hermans, De donkere kamer van 
Damocles. blz. 345). De Haver-

en Gortbuurt is aan de achter
kant begrensd door het Levendaal 
(een brede straat langs een wit 
fabrieksgebouw) en wordt links 
besloten door de schuin gelegen 
Geregracht. 

Afb. 3 17e-eeuwse wevershuis
jes in de Eerste Gortestraat. Het 
eerste en vierde huis van links 
zijn onbewoonbaar verklaard 

maar zo te zien wel bewoond. In 
de Haver- en Gortbuurt zocht 
men bij mooi weer graag de 
straat op. 
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De K o o i is een stadsuitbreiding, tot stand gekomen i n de eerste veertig jaar van deze 
eeuw. Ze is niet, zoals dat na de tweede wereldoorlog gebeurde, in haar geheel uit de 
grond gestampt, maar werd b lok voor b lok door vooral woningbouwverenigingen 
(maar ook wel door particulieren) gerealiseerd. Steeds was hierbij de bedoeling 
arbeiders te huisvesten, wat niet w i l zeggen dat alle huizen van gelijke grootte en 
kwalitei t zi jn. D e socialistische woningbouwvereniging gunde de werkman meer luxe 
dan een andere, die opgericht was door welwil lende notabelen: zij bouwden wat 
zuiniger. 

E r staan 1577 woningen i n de K o o i ; ze beslaan een oppervlakte van 66 tot 81 m 2 (in 
de Haver- en Gor tbuur t was dat 40 tot 75 m 2 ) en de benedenhuizen hebben tuintjes. E r 
zi jn betere sanitaire voorzieningen dan i n de Haver- en Gor tbuur t . Een groot contrast 
met de Haver- en Gor tbuur t vormt het aanzien van de K o o i : de straten zijn breed met 
hier en daar plantsoenen. D e buurt heeft ook een park, er is een zwembad en een 
badhuis. V o o r de dagelijkse boodschappen kan men in de buurt terecht: er is een 
winkelstraat en bovendien zijn er op veel straathoeken winkels gevestigd. D e buurt 
heeft duidelijke grenzen: twee waterwegen aan de zu id - en oostkant, een spoorweg
emplacement en een stukje singel in het westen en weilanden in het noorden. D e stad 
is te bereiken v ia een brug over de singel. D e wijk sloot aanvankeli jk nergens aan op 
andere buurten. 

In statistieken wordt de eenheid 'buurt ' niet gehanteerd. Exacte aantallen bewoners 
zijn daarom niet bekend. In de adresboeken werd het aantal gezinshoofden woonacht ig 
in de Haver- en Gor tbuur t geteld: 455 in 1931-32 en 458 in 1937-38. In de K o o i 
groeide het aantal gezinnen van 1249 (in '31-'32) naar 1634 (in '37-'38). 
Terwi j l derhalve de Haver - en Gor tbuur t m i n o f meer qua inwonersgetal stabiel was, 
groeide de K o o i aanzienlijk tijdens de periode van onderzoek. Nie t nagegaan is hoe de 
migratiepatronen door de crisis b e ï n v l o e d zijn. 

D e beroepsstructuur 

O o k voor een indruk van de voorkomende beroepen waren wij aangewezen op de 
adresboeken. O f iemand inderdaad werkte in het door hem/haar opgegeven beroep is 
niet vermeld. Bovendien werd alleen het beroep van de hoofdbewoner vermeld. 
Meewerkende echtgenoten en/of kinderen worden dus niet genoemd. 
Een andere bron voor het reconstrueren van de beroepsstructuur zou het bevolkings
register kunnen zijn. D e hieraan verbonden bezwaren - raadpleging en betrouwbaar
heid - zijn zodanig dat de adresboeken in dit verband voldoende leken. 
Steeds was de beroepsbevolking in de Haver- en Gor tbuur t relatief kleiner dan in de 
K o o i . In de eerste buurt stond namelijk een hoger percentage vermeld 'zonder beroep' 
(zie tabel I). 

D i t opvallende verschil tussen de twee buurten kan op verschillende manieren ver
klaard worden. Het kan enerzijds wijzen op werkloosheid i n de Haver- en Gor tbuur t , 
daar de ongeschoolden daar in grotere mate aanwezig waren en bij gebrek aan werk 
geen duidelijke beroepsaanduiding konden opgeven. Anderzi jds kan de leeftijds
opbouw van de Haver- en Gor tbuur t zodanig zi jn geweest dat vele bejaarden 
weliswaar gezinshoofd waren maar geen beroep meer uitoefenden en opgaven. D e 
K o o i als een 'jonge' buurt zou daardoor relatief meer beroepsbeoefenaars gekend 
hebben. Waarschi jnl i jk speelden beide factoren een rol en kan , gelet op het grotere 
percentage 'zonder beroep' in 1931/32 i n vergelijking met 1924/26 en 1937/38 voor
zicht ig geconcludeerd worden dat er van een crisiseffect sprake is. Beide buurten 
zouden dan ook voor en na het steekjaar 1931/32 ongeschoolde werklozen hebben 
gekend en derhalve met het verschijnsel werkloosheid ver trouwd zi jn geweest. 
D e tabellen II en III: D e tien meest voorkomende beroepen in de Haver- en Gor tbuur t 
en i n de K o o i , vertonen duidelijke overeenkomsten en ook het feit dat we hier 
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Tabe l I Percentage gezinshoofden zonder beroep op het totaal aantal gezinshoofden 

1924/26 1931/32 1937/38 

D e K o o i 11% 150/0 13% 

D e Haver- en Gor tbuur t 26% 32% 23% 

Tabe l II D e tien meest voorkomende beroepen i n de Haver - en Gor tbuur t (1924-1938) 

1924/26 1931/32 1937/38 

totale beroepsbevolking: 413 totale beroepsbevolking: 306 totale beroepsbevolking: 316 
aantal beroepen: 143 aantal beroepen: 90 aantal beroepen: 108 

abs. % abs. % abs. % 
fabrieksarbeider 48 11,6 fabrieksarbeider 40 13,0 fabrieksarbeider 43 13,6 
los werkman 44 10,6 los werkman 40 13,0 los werkman 38 12,0 
koopman 31 7,5 koopman 25 8,2 koopman 25 7,3 
sjouwer 17 4,1 werkman 13 4,2 smid 9 2,9 
s m i d 15 3,6 smid 12 3,9 werkman 8 2,5 
opperman 12 2,9 bakker 8 2,6 opperman 7 2,2 
t immerman 10 2,4 schilder 8 2,6 schilder 6 1,9 
b a k k e r 10 2,4 sjouwer 8 2,6 glazenwasser 6 1,9 
meubelmaker 9 2,2 opperman 7 2,3 t immerman 6 1,9 
sigarenmaker 9 1,9 t immerman 6 2,0 sigarenmaker 5 1,6 

Totaa l 204 49,2 167 54,4 151 47,8 

Tabe l III D e tien meest voorkomende beroepen i n de K o o i (1924-1938) 

1924/26 1931/1932 1937/1938 

totale beroepsbevolking: 951 totale beroepsbevolking: 1029 totale beroepsbevolking: 1399 
aantal beroepen: 226 aantal beroepen: 210 aantal beroepen: 205 

abs. % abs. % abs. % 
t immerman 53 5,6 fabrieksarbeider 75 7,3 fabrieksarbeider 153 10,9 
fabrieksarbeider 51 5,4 t immerman 67 6,5 t immerman 75 5^4 
los werkman 43 4,5 los werkman 46 4,5 smid 57 4 ] 
s m i d 29 3,1 smid 39 3,8 los werkman 53 3^8 
metselaar 29 3,1 bakker 34 3,3 bakker 48 3,4 
bakker 25 2,6 metselaar 31 3,0 metselaar 43 3,1 
schipper 25 2,6 schipper 29 2,8 schilder 37 2^6 
politieagent 23 2,4 bankwerker 18 1,7 chauffeur 34 2,4 
s c h i l d e r 17 1,8 slager 17 1,7 bankwerker 29 2,1 
sigarenmaker 17 1,8 letterzetter 17 1,7 koopman 28 2,0 

Totaa l 312 32,9 373 36,3 557 39,8 
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Afb. 4 De Derde Gortestraat 
met links 19e-eeuwse hekjes
huizen. Aan het eind van de 
straat een hofje met daarachter 
nog juist zichtbaar de boom
toppen van de Plantage. 

met twee arbeiderswijken te maken hebben spreekt. De verschillen verdienen 
niettemin enige aandacht. Alleen in de Kooi kwamen de volgende beroepen voor: 
chauffeur, politieagent, schipper, bankwerker en letterzetter. 
Alleen in de Haver- en Gortbuurt vinden we de volgende beroepen: sjouwer, meubel
maker, glazenwasser en opperman (=metselaarshulp). Bovendien zijn in de Haver- en 
Gortbuurt aanmerkelijk meer losse arbeiders. Kortom: in de Kooi treffen we meer 
geschoolde arbeiders aan dan in de Haver- en Gortbuurt. 
Opvallend is ook nog het aantal kooplieden in de Haver- en Gortbuurt. Het gaat hier 
om lompen- en schroothandelaren zoals uit de interviews bleek. 
Uit de tabellen II en III blijkt dat bijna de helft van de beroepsbevolking van de Haver-
en Gortbuurt in één van de tien meest voorkomende beroepen werkte, in de Kooi lag 
dat percentage lager, maar het steeg wel. Dit wijst er op dat de beroepsbevolking van 
de Haver- en Gortbuurt homogener was dan die van de Kooi. Daarentegen kwam in 
de Haver- en Gortbuurt een relatief groter aantal beroepen voor, anders gezegd: er 
waren gemiddeld per beroep minder mensen werkzaam. 

Tabel IV Het gemiddeld aantal personen werkzaam in andere beroepen dan de tien 
meest voorkomende (1924-1938) 

1924/26 1931/32 1937/38 

De Kooi 3,0 3,3 4,3 
De Haver-en Gortbuurt 1,6 1,7 1,2 
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Deze grotere verscheidenheid aan beroepen in de Haver- en Gortbuurt is terug te 
voeren op de langere geschiedenis van de buurt en haar ligging nabij het centrum, 
waardoor zij een aandeel had in de talloze dienstverlenende beroepen die een stads- en 
streekcentrum typeren. 
De Haver- en Gortbuurt had dus enerzijds een grotere homogeniteit van de beroeps
bevolking dan de Kooi, anderzijds kwamen er relatief wat meer beroepen voor. Niet in 
de tabellen te lezen is het feit dat minstens 9,4% van de beroepsbevolking in de Kooi 
in dienst was van de gemeente Leiden. Een opvallend hoog cijfer dat voortvloeit uit 
het recht van de gemeente een deel van de woningen toe te wijzen. Dit kan van invloed 
geweest zijn op de werkloosheidscijfers van de buurt. In de Haver- en Gortbuurt was 
maar 2,4% in gemeentelijke dienst. Uit de tabellen II en III bleek dat men in de Kooi 
wat hoger gekwalificeerd werk deed, zodat men er ook beter verdiende dan in de 
Haver- en Gortbuurt. Om de verdiensten in de categorie fabrieksarbeiders te ver
gelijken werd bij wijze van steekproef de loonadministratie van een tweetal fabrieken 
bestudeerd. Ook de lonen van het gemeentepersoneel werden in de beschouwing 
betrokken. 

Tabel V Hoogste, laagste en gemiddelde lonen van werknemers uit de Haver- en 
Gortbuurt en de Kooi bij twee ondernemingen en de Gemeente Leiden in guldens per 
week met tussen haakjes achter de buurt het daar woonachtige aantal werknemers van 
de betrokken ondernemingen10. 

Gemeente, 1926 De Heyder, 1930 Zaalberg, 1930 
Kooi (89) H & G (10) Kooi (3) H&G(1) Kooi H & G (7) 

(7-10) 
hoogst 87,50 39 — 80— 24,38 37,67 23,75 
laagst 27,90 30,60 28,75 24,38 21,30 14,66 
gemiddeld 37,95 33,31 46,25 24,38 27,31 21,21 

De conclusie dat in de Kooi meer geschoolde, beter betaalde arbeiders woonden dan in 
de Haver- en Gortbuurt lijkt wel gewettigd. 
Een indicatie voor de mate van armoede in de buurten is de verstrekking van voedsel, 
kleding en schoeisel op de lagere scholen, waarvan er twee in de Haver- en Gortbuurt 
en vier in de Kooi waren. De armenraad bepaalde wie voor deze gratis voorzieningen 
in aanmerking,kwam. Zij hanteerde hiervoor als norm het gezinsinkomen. In 1932 
bijvoorbeeld, moest dat minder zijn dan ƒ 18,— ('s zomers) en ƒ 20,— ('s winters) per 
week voor een echtpaar met drie kinderen. De percentages kinderen op openbare 
scholen (in de Haver- en Gortbuurt één, in de Kooi twee) die van overheidswege 
gevoed werden zijn voor de periode 1925-37 uitgezet in een grafiekje. Het aantal 
kinderen dat kleding en schoeisel kreeg, verschilde slechts incidenteel van het aantal 
kinderen dat voedsel kreeg. Op de Christelijke school in de Haver- en Gortbuurt werd 
minder gebruik gemaakt van de voorzieningen dan op de Openbare School in de 
Haverstraat. Op twee scholen in de Kooi werd in het geheel geen gebruik gemaakt van 
genoemde voorzieningen, de Gereformeerde lagere school en de Openbare Opleidings
school voor U L O (een lagere school die voorbereidde op verdere scholing). In hoeverre 
de scholen in de twee wijken inderdaad buurtscholen waren en geen kinderen van 
buiten de buurt aantrokken viel buiten het kader van dit onderzoek en leek ook niet zo 
relevant. 

10 De gegevens met betrekking tot de Gemeente zijn ontleend aan het Gemeenteverslag over 
1926, die van De Heyder aan de Loonboeken van de Leidsche Katoenmaatschappij, v/h De 
Heyder 1920-33, en die van Zaalberg, aan loonboeken van de Leidsche Dekenfabriek 
Zaalberg 1929-32, Gem. Arch. Leiden. 
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Het maximaal aantal op school 
gevoede kinderen op de 
openbare lagere scholen in de 
Kooi en de Haver- en Gortbuurt 

Stemgedrag 

per jaar, in procenten van het totaal 
aantal kinderen op die scholen. 
Bron: Gemeenteverslagen van 
de Gemeente Leiden 1925-1937. 

Het is niet mogelijk erg diep op het stemgedrag van de buurtbewoners in te gaan 
omdat de stemdistricten niet samenvielen met de buurten. De stemdistricten waar de 
Kooibewoners hun stem uitbrachten, werden door gemiddeld 6% kiezers van buiten de 
buurt bezocht. Voor de Haver- en Gortbuurt bedroeg die bijmenging 30%, waardoor 
de cijfers natuurlijk vertekend zijn". 
Toch is er wel iets te zeggen over de verkiezingsuitslagen. Alle gemeenteraads- en 
Tweede Kamerverkiezingen zijn door ons bekeken voor Leiden en de beide buurten in 
de periode 1920-193912. 
In deze periode zijn elfmaal verkiezingen geweest (afgezien dus van de provinciale 
verkiezingen). Hierdoor is het mogelijk een aantal trends aan te duiden voor de beide 
buurten. Opvallend is dat zowel de Kooi als de Haver- en Gortbuurt de algemene 
Leidse trend volgden: als de aanhang van een partij groeide of slonk in heel Leiden, 
groeide of slonk zij ook in de twee wijken. Er was echter wel een verschil in de 
grootte van de aanhang tussen de buurten en heel Leiden. 
Een uitzondering hierop waren de gemeenteraadsverkiezingen in 1927: de Kooi week 

11 Gemeenteblad van de Gemeente Leiden, waarin de bepalingen der stemdistricten, en 
kiezerslijsten. Hierin zijn de namen en adressen van de kiezers vermeld. De cijfers zijn de 
gemiddelden van de percentages die voor een viertal jaren werden berekend. 

12 De verkiezingsuitslagen en alle Leidse stemdistricten zijn ontleend aan het Leidsch Dagblad. 
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toen scherp af van de plaatselijke trend en die in de Haver- en Gortbuurt: Links 
kelderde (de SDAP ging van 40% naar 25%, de C P H van 2Vi% naar 1%) terwijl de 
liberale partijen winst boekten. Bij de volgende kamerverkiezingen in 1929 werden de 
veranderingen weer ongedaan gemaakt. 
De vergelijkbaarheid van gemeenteraads- en kamerverkiezingen is problematisch. 
T.a.v. de eerste spelen lokale verhoudingen een veel grotere rol. In de interviews is dit 
punt niet expliciet aan de orde gesteld en het is ook niet terloops door de 
ondervraagden genoemd. 
In de Leidse trend valt vooral de winst op die de SDAP en de C P H behaalden ten 
koste van confessionelen en liberalen in 1933 en 1935. De groei van links was toen in 
de Kooi en de Haver- en Gortbuurt groter dan de gemiddelde, men reageerde daar dus 
heftiger op de crisis dan in andere delen van de stad. In de Haver- en Gortbuurt 
behaalde de C P H een opvallende winst, in de Kooi kreeg de altijd al sterke SDAP in 
1935 meer dan 50% van de stemmen. De confessionelen, aanvankelijk even sterk 
vertegenwoordigd als in héél Leiden, moesten in de jaren dertig wat ruimte prijsgeven. 
De liberalen waren meestal ondervertegenwoordigd, vooral in de Kooi. De NSB 
speelde noch in Leiden, noch in een van de buurten een noemenswaardige rol. 
Aangezien de 30% stemmers van buiten de Haver- en Gortbuurt goeddeels bestond uit 
winkeliers van de eerdergenoemde Hogewoerd en bewoners van de ook al eerder 
genoemde herenhuizen aan het Plantsoen, is het aannemelijk dat de verschuiving naar 
links in de Haver- en Gortbuurt in de eigenlijke buurt optrad. De stemmenpercentages 
zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. 

Kerkelijkheid 

Het was niet mogelijk voor alle kerkelijke gezindten cijfers te verzamelen. We 
beschikken alleen over cijfers aangaande de Nederlands-Hervormde Kerk. Om het 
aandeel van de Nederlands-Hervormden in de buurtbevolking te bepalen werd het 
aantal stemgerechtigden in de N . H . Kerk vergeleken met het aantal kiesgerechtigden. 
De laatsten zijn dus vrijwel alle volwassen buurtbewoners. Stemgerechtigd in de N . H . 
Kerk zijn alle volwassen leden die belijdenis hebben gedaan. 

Tabel VI Stemgerechtigden in de N.H. . Kerk (A) vergeleken met kiesgerechtigden 
(B) 

I De Kooi 

A B 

jaar M V totaal totaal % 
1927 340 332 672 — 
1934 346 391 737 3033 24% 
1938 370 457 827 3404 24% 

II Haver- en Gortbuurt 

A B 

jaar M V totaal totaal % 
1927 163 182 345 — 
1934 125 187 312 972 32% 
1938 94 108 202 748 27% 
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Het aantal kerkelijke vrouwen was groter dan het aantal kerkelijke mannen, in beide 
wijken en in alle jaren. Het percentage Hervormden in de Haver- en Gortbuurt lag wat 
hoger dan in de Kooi maar het nam af, in de Kooi was het constant. Dit is in overeen
stemming met de verkiezingsuitslagen van de C H U . Het onderschrijft het beeld van de 
Haver- en Gortbuurt als een buurt die zich in de crisisjaren naar links ontwikkelde en 
waar de kerken een minder belangrijke rol gingen spelen. 
In de Kooi hadden de kerken een bescheidener plaats, die evenwel in de crisisjaren 
gelijk bleef. 

Karakteristieken 

Op grond van bovenstaande beschrijving kunnen we nu komen tot een typering van de 
twee wijken. Aan de hand hiervan kunnen we onze hypothesen opstellen. De 
geschiedbeoefening biedt ons hierin weinig houvast, daarom zijn we aangewezen op de 
stadssociologie. 
Stadssociologen onderscheiden o.a. slums, volksbuurten en rode en/of blauwe 
dorpen13. Het begrip 'slum' is in dit geval niet bruikbaar, we moeten de Haver- en 
Gortbuurt daarom karakteriseren als een volksbuurt. Bij Nelissen is die gedefinieerd 
als een woongebied in de overgangszone met oude huizen uit de particuliere sector, 
gebouwd in de periode 1850-1920. De aangegeven periode klopt dus t.a.v. de Haver-
en Gortbuurt niet, al zijn er in dit tijdvak wel wat huizen toegevoegd aan het 17e-
eeuwse woningbestand. 
Met overgangszone wordt bedoeld een gebied dat de overgang vormt tussen het stads
centrum en de zich verder van het centrum ontwikkelende woongebieden. Het is een 
gebied dat sterk verandert onder invloed van enerzijds het groeiend economisch belang 
van het centrum en anderzijds het verplaatsen van de woonfunctie naar de buiten
wijken1 4. 
De Haver- en Gortbuurt blijft weliswaar een woonbuurt maar ondervindt wel invloed 
van haar veranderende omgeving. Ten eerste kreeg de oude binnenstad in de loop van 
de 19e eeuw een versterkt industrieel karakter. Dit heeft ongetwijfeld zijn weerslag 
gehad op de beroepsbevolking van de Haver- en Gortbuurt. Ten tweede werden er 
sinds het begin van de 20e eeuw nieuwe woonwijken gebouwd buiten de singels. 
Vergelijkenderwijs ging de buurt hierdoor achteruit. 
Een van deze nieuwe buurten is de Kooi. Deze buurt stemt overeen met de be
schrijving van een rood en/of blauw dorp, gebouwd door socialistische (rode) of con
fessionele (blauwe) woningbouwverenigingen15. 
Men zou de Haver- en Gortbuurt en de Kooi in sociaal opzicht kunnen typeren in een 
aantal contrasten. Uiteraard overdrijft men dan de verschillen, maar zo'n typologie 
kan nuttig zijn bij het opstellen van hypothesen, waartoe we hierna zullen overgaan. 

Kooi Haver- en Gortbuurt 

modern traditioneel 
individualistisch collectivistisch 
meer onpersoonlijke relaties persoonlijke relaties 
politiek bewust buurtbewust 
hulp van instanties burenhulp 
hogere scholingsgraad geringe scholing 
minder invloed van kerk meer invloed van kerk 

13 N . J. M . Nelissen, a.w. pp. 228-261. 
14 N . J. M . Nelissen, a.w. pp. 186, 187. 
15 N . J. M . Nelissen, a.w. pp. 236, 237. 
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Afb. 5 Een poortgebouw in de en het ruime stratenplan. Achter 
Kooi . Typisch voor de Kooi zijn de poort is een soort woonerf, 
de afwisselend gebouwde huizen 

Afb. 6 Het Kooipark in 
wording. In het park staan links 
en rechts huizenblokken. 
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Afb. 7 De meeste huizen in de 
Kooi hadden geen douche of 
bad. Het badhuis was daarom 
een gewaardeerde instelling. 

Toen het in 1931 tien jaar 
bestond werd dat gevierd, 
vandaar de feestverlichting en de 
leus 'Volkshygiëne-Volks kracht'. 

Hypothesen 

De tijdens het onderzoek opgestelde hypothesen omtrent het reactiepatroon van de 
twee soorten buurtbewoners kunnen in een aantal rubrieken worden ondergebracht. 
Deze hebben betrekking op de sociale contacten i.v.m. werkloosheid, de reactie op de 
werkloosheid, nieuwkomers in de beide buurten, de indruk die gebeurtenissen in en 
buiten de wijk maakten en aspecten van het dagelijkse leven. Dit laatste punt is verder 
uitgewerkt met betrekking tot de rol van het onderwijs, hiërarchische verhoudingen 
binnen de wijken, de rol van de winkeliers, het inkooppatroon en de rol van de vrouw. 
Op grond van de gegevens uit de adresboeken is hiervoor al voorzichtig geconcludeerd 
dat de werkloosheid ook de in de twintiger jaren vooral in de Haver- en Gortbuurt al 
een bekend verschijnsel moet zijn geweest. Daarom zullen de dertiger jaren voor die 
buurt geen grote terugval zijn geweest. Om die reden veronderstelden wij dat bij de 
Haver-en-Gorter minder schaamtegevoelens bestaan hebben dan bij de Kooibewoners 
ten opzichte van 'werkloos zijn'. Werklozen werden in de Haver- en Gortbuurt dan 
ook gemakkelijker geholpen en zij accepteerden die hulp. In de Kooi zou ieder meer 
voor zich de problemen hebben moeten oplossen. 
De recrutering van nieuwe wijkbewoners zou, zo veronderstelden we, anders verlopen 
zijn in de Kooi dan in de Haver- en Gortbuurt. In de Kooi kwam men af op de nieuwe 
en betere woningen. De Haver- en Gortbuurt ontleende zijn aantrekkingskracht aan 
bestaande familierelaties. Dit laatste leidde er toe dat de nieuwkomers eerder geaccep
teerd werden, daar er al sociale contacten bestonden. Buurtgebeurtenissen speelden 
dan ook in de Haver- en Gortbuurt een grotere rol dan in de Kooi. De wereld van 
dichtbij, b.v. Leiden, interesseerde de Haver- en Gorters meer dan b.v. internationale 
politiek; voor het laatste zouden de Kooi-bewoners meer warm lopen. 
Het onderwijs dat ouders hun kinderen laten volgen is niet alleen bepalend voor de 
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carrière van die kinderen, maar tevens uitdrukking van wat ouders met hun kinderen 
voor hebben16. De Kooibewoners zullen meer bewust aangestuurd hebben op vervolg
onderwijs voor hun kinderen dan de Haver-en-Gorters. Door hun eigen hogere 
opleidingsniveau zullen de eersten meer doordrongen geweest zijn van de waarde daar
van. 
Verder werd verondersteld dat door het meer traditionele karakter van het 
buurtleven in de oudere stadswijk de hiërarchische verhoudingen daar minder 
formeel waren dan in de Kooi 1 7 . 
Ten aanzien van de dagelijkse inkopen en de daaruit voortvloeiende sociale relaties 
werd verondersteld dat poffen een grotere rol speelde in de Haver- en Gortbuurt. De 
winkeliers zouden in die buurt dan ook een belangrijkere rol gespeeld hebben dan in 
de Kooi, immers door het poffen ontstaat een asymmetrische relatie, een machts
positie voor de winkelier. 
In de literatuur is gesteld dat een van de kenmerken van de volksbuurt de 'moeder
gerichtheid' is 1 8. Voor de Londense volkswijk, Bethnal Green, is dit ook empirisch 
vastgesteld". De rol van de moeder zou in de Haver- en Gortbuurt belangrijker zijn 
geweest dan in de Kooi. Verder zou de vrouwenarbeid in de oude wijk meer 
geaccepteerd zijn dan in de nieuwe. De sexualiteit zou in de Kooi 'moderner' beleefd 
worden dan in de Haver- en Gortbuurt: geboorteregeling zou in de nieuwe wijk meer 
bekend geweest moeten zijn en tot kleinere gezinnen geleid hebben. 

We zullen nu de bovengenoemde veronderstellingen toetsen aan de bevindingen uit de 
interviews. 

Sociale contacten 

Uit de interviews kwam naar voren dat een buurt onder te verdelen is in kleinere een
heden die voor de dagelijkse contacten belangrijker zijn: een straat of huizenblok. De 
buurt komt hier pas op de tweede plaats. Deze huizenblokken in de Kooi waren op 
verschillende tijdstippen gebouwd en van ongelijke huurwaarde. Er waren binnen de 
Kooi duidelijk verschillende statusgroepen. Ofschoon er ook in de Haver- en Gort
buurt sprake was van sociale verschillen tussen onderdelen van de buurt lijkt deze toch 
homogener geweest te zijn dan de Kooi. De dwarsstraten en het Levendaal hadden een 
ander aanzien door de aanwezigheid van winkels. Sociale contacten werden deels 
gelegd door activiteiten die op straat plaatsvonden. Dit was veel meer het geval in de 
Haver- en Gortbuurt dan in de Kooi. Veel thuiswerk, zoals het schoonmaken van 
bonen voor de conservenindustrie, maar ook de vrijetijdsbesteding vond daar, als het 
weer dat toeliet, niet in huis maar op straat, voor de deur plaats: 

16 Arbeiders kunnen in het besteden van hun inkomen een keuze maken in de materiële sfeer, 
dan wel in de immateriële, b.v. een goede opleiding voor hun kinderen. Thernstrom 
analyseert dit verschijnsel voor verschillende bevolkingsgroepen in het Amerikaanse 
Newburyport. S. Thernstrom, Poverty and Progress, social mobüity in a ninteenth century 
city. New York 1969, p. 154. 

17 Elias en Scotson spreken over 'oude families' die een grote cohesie vertonen, vooral ten 
opzichte van buitenstaanders. Binnen de oude families is een grote gemeenzaamheid 
aanwezig. Norbert Elias, John L. Scotson, De gevestigden en de buitenstaanders, een studie 
van de spanningen en machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten. Aula 582, 1976, 
p. 31, 32, 191 ev. 

18 Joop Simonse, a.w. p. 35, 36; ook Elias en Scotson signaleren een moedergerichte toestand in 
zone 2 van Winston Parva, p. 83-90; 

19 Michael Young, Peter Willmott, Family and Kinship in East London. Londen 1957. 
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'Toen waren de mensen aardiger als nou. 
man: Ik wou dat ze nog zo waren, vrouw: Ja hoor echt. 
man: D ' r werd wel veel gevochten en gedaan en toch was het goed. Ja, een dagje vechten en de 
volgende dag weer vergeten. Dat was meestal 's zaterdagsavonds. Kijk het was zo: Ze zaten hier en 
vooral op zaterdagavond zaten ze hier allemaal op straat. Van de buurt. Een paar stoelen, 
tafeltjes, flesjes bier erbij. Geen van allen had het erg breed. Ja wie nou wel had die gaf een paar 
flessen bier, want dat, je had 6 grote flessen bier voor een gulden. Maar ja,uiteindelijk was het 12 
uur of tegen het midden van de nacht nou ja, was het geld op, nou ja je weet hoe dat ging. En 
dan was het knokken en dan kwam de politie aanzetten: Weet je nog wel, die kleine Ko En 
dan zaten ze op het dak, dakpannen naar hem te gooien.' 

In hoeverre beïnvloedde de werkloosheid de sociale contacten? Waren werklozen 
besmet? Ging men er niet meer mee om of werden gezinnen waarvan de kostwinner 
niet verdiende door de buren geholpen? Werd m.a.w. de werkloosheid als iets 
algemeens opgevat en probeerde men dat gezamenlijk op te lossen of trok men zich uit 
schaamte op het eigen gezin terug? Weliswaar kwam uit de interviews naar voren dat 
werkloosheid een algemeen verschijnsel was in beide wijken, maar toch is gebleken dat 
er schaamte bestond. 
Een verondersteld verschil tussen de twee wijken inzake schaamte voor werkloosheid 
is niet gevonden. Ditzelfde geldt voor burenhulp; deze bleef echter beperkt tot bijstand 
van de naaste buren. Als voorbeeld diene een citaat uit een interview met een Kooise. 

'Ja, ik ging wel eens bij die mevrouw een kopje koffie drinken, zij kwam bij mij wel eens een kopje 
koffie drinken. Het was zelfs zo, mijn man bleef de hele dag weg, die kwam alleen 's avonds 
thuis, want die zat in de bouwvak. Dus tussen de middag kwam hij meestal niet thuis, want dan 
zat hij in Wassenaar. En dan was het zo, dan zat zij met 5 kinderen aan tafel en dan zei ze, kom 
vanmiddag tussen de middag een hapje bij ons meeëten en dat o zo sober, zo sober mogelijk, want 
je kan wel nagaan met 5 kinderen kon je geen bokkesprongen maken. Er werd geen vlees gehaald, 
wat nu gedaan wordt. Dus het was bij wijze van spreken een beetje gestampt eten met wat vet 
erover. Maar ja, alleen de gezelligheid. Het was leuk en de omgang met de mensen, datje elkaar 
echt nodig had. En ze deed het bij voorbeeld tegenover mij ook. Als ik ziek was en ze zag me 
niet, dan was ze direct hier. Zitje ergens mee, je was of het een of ander. En dan had ze toch zelf 
een groot gezin, ze sprong toch in. Maar dat zie je nou niet meer 

(Was dat nou vroeger ook bij anderen, was dat nou in de hele buurt zo?) 

Ja, je was allemaal aangewezen op burenhulp, De mensen gingen heel anders met elkaar om.' 

Contacten met nieuwe buurtbewoners werden in beide wijken gemakkelijk gelegd. De 
'straat' speelde een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, in de Haver- en Gortbuurt 
meer dan in de Kooi, maar ook de winkel en het werk werden genoemd als plaatsen 
waar men nieuwe buurtbewoners leerde kennen. 
Het aspect 'sociale relaties' strekt zich ook uit over informele of formele hiërarchische 
relaties. Waren er 'leiders' in de beide wijken? 
Het merkwaardige is dat tijdens de interviews de respondenten wanneer dit onderwerp 
ter sprake werd gebracht verhalen opdisten over kleurrijke dronkelappen of over een 
gevreesde politieagent 'korte Ko' . Vooral de Haver- en Gortbuurt was rijk aan de 
buurt terroriserende 'messentrekkers' en een enkele maal werd een kroegbaas een 
leidende figuur genoemd. Hiermee contrasteert het beeld dat wordt opgeroepen door 
antwoorden uit de Kooi. Hier werd een gemeenteraadslid voor de Communistische 
Partij Holland, die ook voorzitter van de woningbouwvereniging de Eendracht was, als 
'leider' opgevoerd. Men kan dat als een meer 'formele' hiërarchie beschouwen en dan 
gaat de veronderstelling aangaande verschillen tussen Haver- en Gortbuurt en de Kooi 
op. 
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Het winkelen 

Uiteraard is het winkelen een belangrijk facet van het dagelijks leven en ook veel 
sociale relaties zullen iets met het winkelen te maken hebben. 
Men treft elkaar bij het doen van inkopen en via de winkelier worden nieuwtjes uit de 
buurt uitgewisseld. De winkelier zou op die manier een belangrijke rol als 'bemid
delaar' kunnen spelen. Ten tijde van de schaarste en de crisis krijgt de winkelier nog 
een functie: om zijn klanten te houden moet hij op afbetaling leveren. Dit 'poffen' zou 
een asymmetrische verhouding tussen winkelier en klant kunnen scheppen, de 
winkelier wordt als het ware geldschieter. Dit proces zou in versterkte mate gelden 
voor de Haver- en Gortbuurt omdat door een lager gemiddeld inkomenspeil daar meer 
gepoft zou zijn. 
In interviews bleek dat poffen in beide wijken zeer veel voorkwam, maar dat men in 
de regel liever contant betaalde. Als een van de redenen hiervoor werd opgegeven 
dat de winkeliers met dubbel krijt schreven. Men pofte alleen uit noodzaak. Los van 
het poffen kwam aan het licht dat de sociale afstand tussen winkeliers en buurt
bewoners groter was in de Haver- en Gortbuurt dan in de Kooi. 
Dit kan verklaard worden uit het feit dat er in de Kooi grotere winkelbedrijven waren, 
zoals de Coöperatie, waar minder persoonlijke verhoudingen overheersten. De 
Haver- en Gortbuurt vertoonde meer het beeld van de volksbuurt met kleine winkels 
waarvan de eigenaars in de ogen van de overige buurtbewoners een hogere sociale 
positie innamen20. 
De crisis betekende inderdaad een dieptepunt in de verhouding tussen winkeliers en 
andere buurtbewoners. In beide buurten had men wrange herinneringen aan de 
winkeliers. 

'Weet U nog of dat moeilijkheden heeft gegeven dat mensen in de schuld stonden bij een 
winkelier?' 

'Ja, dan ging zo'n winkelier natuurlijk aanbellen bij die mensen en dan had je wel eens een vecht
partijtje hoor. Nou ja, dan kan je wel op je vingers uittellen, dan krijg je helemaal 
niks meer. Maar ja, die man die dacht ik ben m'n centen toch kwijt en dan was het 
natuurlijk: Wat ji j , jij kan makkelijk leven op de zak van een ander.' 

Concluderend kan gezegd worden dat in beide buurten, in de Haver- en Gortbuurt 
meer dan in de Kooi, de relatie winkelier - klant onder invloed van de crisis ver
slechterde. 

Onderwijs en scholing 

Op grond van de beroepen hebben we vastgesteld dat de Kooi gekenmerkt was door 
een hogere scholingsgraad dan de Haver- en Gortbuurt. We kunnen daarom ver
wachten dat (vervolg)onderwijs belangrijker gevonden werd in de Kooi. De Kooi-
bewoners zouden er meer van overtuigd zijn geweest dat een betere opleiding de 
maatschappelijke kansen van hun kinderen zou kunnen vergroten. 
Uit de interviews is inderdaad gebleken dat er in de Kooi meer vervolgonderwijs werd 
genoten. Bovendien was de belangstelling hiervoor groter bij politiek bewusten in de 
Kooi, vooral bij leden van de SDAP en de CPH. 
Over een samenhang tussen de mate van scholing en de kans op werkloosheid hebben 
wij niets kunnen vaststellen. Wij hebben ook gekeken naar de mogelijkheden de eigen 
werkloosheid op te heffen op een andere manier dan door het vinden van werk in het 
eigen beroep. We veronderstelden dat de lager geschoolde Haver- en Gortbewoners 

20 Dit gold ook in een Engelse slum: Robert Roberts, a.w. pp. 17, 18 
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gemakkelijker de overstap zouden maken naar bijvoorbeeld een handeltje. Hiervan 
was echter geen sprake. Veel van de werklozen waren bouwvakkers. Zij waren wel 
gewend aan tijdelijke werkloosheid door bijvoorbeeld vorstverlet: ze waren niet zo snel 
geneigd om ander werk te zoeken. Een enkeling probeerde wel zwart wat bij te 
verdienen, al was dat erg moeilijk door het verplichte tweemaal-daags stempelen en 
riskant door de strenge controle: 

'Nee, werklozen die een handeltje opzetten was er natuurlijk helemaal niet bij. Dat kon niet. Dat 
kan nou veel makkelijker. Dat was er helemaal niet bij, wantje werd zo verraaien. 
Ik bedoel maar, het liep in de gaten. Nee, stempelen hè, stempelen 2 keer daags, 's ochtends en 's 
middags.' 

Reactie op gebeurtenissen binnen en buiten de buurt 

We veronderstelden een grotere buurtbetrokkenheid bij de Haver-en-Gorters en meer 
belangstelling voor de 'grote politiek' in de nieuwe Kooiwijk. Enigszins bevestigd werd 
deze veronderstelling door het feit dat in de Haver- en Gortbuurt het Leidsch Dagblad 
meer werd gelezen dan in de Kooi. Hier las men liever partijbladen als De Tribune en 
Het Volk. Hieruit zouden conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van de 
belangstelling voor gebeurtenissen buiten de buurt. Immers de partijbladen gaven meer 
politiek nieuws op nationaal en internationaal niveau. 
Een afgeleide vraag is die naar het lidmaatschap van politieke partijen. Ook hier 
springt de Kooi er uit: terwijl van de geïnterviewden in de Haver- en Gortbuurt slechts 
één lid was van een politieke partij (met name de SDAP), waren dat er in de Kooi 
negen. De belangrijkste politieke gebeurtenissen zoals de opkomst van Hitier en de 
Nederlandse fascistische beweging wekten dan ook meer beroering in de Kooi dan in 
de oude stadswijk. 
De Haver-en-Gorters meenden dat er in hun buurt weinig of geen NSBers voor
kwamen en als verzet werd door één naar voren gebracht dat een brievenbus werd 
dichtgeplakt om de bezorging van 'Volk en Vaderland' te beletten. 
De reacties in de Kooi waren heftiger: tegendemonstraties indien de NSB het waagde 
propaganda in het 'rooie dorp' te maken en het organiseren van knokploegen. 
Marinus van der Lubbe, afkomstig uit Leiden, moet natuurlijk de gemoederen ook 
hebben beziggehouden en hij was inderdaad bij alle geïnterviewden bekend. De reactie 
van de mensen uit de Haver- en Gortbuurt is negatiever dan die uit de Kooi: 

'Van der Lubbe had wel meer dingen. Maar ik zeg, hij werd altijd gepakt hoor. A l had ie er niets 
mee te maken. Dan ging hij naar die fabrieken toe en stond ie te demonstreren en te dit en te dat, 
en we moeten dat. En dan stond ie boven op een wagen en dan liepen ze allemaal door. Ze 
trokken allemaal de neus voor hem op.' (Haver-en-Gorter). 

'Je kan wel zeggen dat was een zuivere idealist. Die man die meende het heel goed maar hij had 
ontzettende tegenwerking van de instanties en zo. Ik heb van der Lubbe dikwijls op een handkar 
zien staan waar die praatte tegen de mensen. Wat die man predikte was het zuivere socialisme.' 
(Kooibewoner). 

De betrokkenheid bij een wijdere wereld kan ook nagegaan worden op grond van lid
maatschap van een vakbond. Immers door dit lidmaatschap geeft men blijk van een 
doelbewuste instelling t.o.v. het eigen werk en dat van vakgenoten, misschien ook wel 
t.o.v. algemene maatschappelijke verandering. Vakbondsleden waren niet erg actief in 
de Haver- en Gortbuurt, wel in de Kooi. In de laatste buurt waren ook meer georgani-
seerden. In het algemeen bleken vakbonden gezien te worden als organisaties die de 
arbeidersbelangen behartigden. 
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Hieruit kan niet zonder meer een conclusie getrokken worden omtrent algemene her
vormingsgezindheid en daarmee gepaard gaande belangstelling voor de grotere wereld. 
Wel bevestigt het bovenstaande een verondersteld algemeen kenmerk van de nieuwe 
buurt: meer bewustzijn van eigen positie. Dit laatste uitte zich echter niet in acties van 
werklozen en dat klopte met het landelijk beeld ten aanzien van de werklozen als de 
'bond der geruislozen'21. 
Interne gebeurtenissen hadden volgens de veronderstelling en ook volgens de geïnter
viewden meer kleur in de oude Haver- en Gortbuurt dan in de Kooi. 
Trouwfeesten waren buurtaangelegenheden in de Haver- en Gortbuurt. De indruk 
bestaat dat de feesten die in de Kooi plaatsvonden meer in het kader van het 
verenigingsleven tot stand kwamen. In het algemeen zijn de veronderstellingen 
omtrent de verschillen in reactiepatroon wat betreft interne en externe gebeurtenissen 
bevestigd. 

Vrouwenarbeid 

In de interviews is uitgebreid de positie van de vrouw en dan vooral als arbeidskracht 
ter sprake gebracht en tal van informanten hebben inlichtingen daarover verschaft. 
Verondersteld werd dat er meer 'werkende' vrouwen waren in de Haver- en Gortbuurt. 
Dit is in zoverre bevestigd dat in de Kooi vrouwen meer na hun trouwen zijn gaan 
werken, terwijl de Haver-en-Gortse vrouwen zowel vóór als tijdens het huwelijk bij
droegen aan het gezinsinkomen. 
Verder bestond er ook verschil in het soort werk tussen de buurten en het werk dat 
men deed vóór en tijdens het huwelijk. Vóór het huwelijk hadden de vrouwen 'een 
dienstje' of werkten op een atelier, in een fabriek of in een winkel. 
Tijdens het huwelijk werd vooral schoonmaakwerk verricht of men werkte thuis: in de 
Haver- en Gortbuurt was dit vooral bonendoppen of uienschillen voor de conserven-
fabriek of wassen en naaien. 

'Die bonen kon je halen van de fabriek, ( . . . . ) , tegen een bepaald tarief. En je moest die bonen 
weer terugbrengen. Men at zelf bonen, uiteraard want er werd van gestolen natuurlijk, als ze de 
kans kregen dauwden ze er een steen tussen . . . dan hadden ze weer een paar kilo bonen, dan 
hadden ze weer voor dagen te eten. In de bonentijd, in de zomertijd, at iedereen hier in de buurt 
van de fabriek. En alles moest ingeleverd worden, tot de stukjes die er afgehaald werden - je weet 
met bonen afhalen gaat er zo'n kopje en een staartje vanaf- maar ook dat moest ingeleverd 
worden, want dat telde mee met het gewicht uiteraard.' 

Uit de interviews afgenomen van mensen uit de Haver- en Gort bleek dat het werk
patroon van de vrouwen tijdens de dertiger jaren een zelfde karakter had als dat van 
hun moeders. Die dopten ook bonen en verrichtten ook schoonmaakwerk. Beide buur
ten waren volksbuurten, in die zin dat arbeid door vrouwen een volkomen normale en 
geaccepteerde zaak was. 

Positie van de vrouw in gezin en buurt 

In de bestaande literatuur over buurten is gewezen op de centrale plaats van de 
vrouw en vooral van de moeder. We veronderstelden dat dit sterker zou zijn in de 
Haver- en Gortbuurt dan in de Kooi. In verband hiermee is ook aandacht gegeven aan 
verschillen in gezinsgrootte. Immers in grote gezinnen zal de moeder belangrijker zijn 
dan in kleine. Terwijl de gezinnen die de informanten van beide buurten (veelal 

21 P. de Rooy, Werklozen en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams 
beleid. Amsterdam 1979, p. 224. 
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tijdens de crisis) zelf stichtten, kleiner waren dan die van hun ouders, waren de gezin
nen in de Haver- en Gortbuurt in de regel iets groter dan die in de Kooi. In de oudste 
buurt variëerde het kindertal van 3 tot 6 en in de nieuwe wijk van geen tot vier. Hier
mee staat ook het feit in verband dat men in de Kooi beter geïnformeerd was over 
geboortenregelende technieken en b.v. het bestaan van de Nieuw Malthusiaanse Bond. 
De grotere gezinnen in de Haver- en Gortbuurt maken het waarschijnlijk dat de positie 
van de moeder centraler was dan in de Kooi. Tijdens de jeugd van de informanten 
bleken hun moeders steeds het huishoudgeld te beheren, hetgeen als een indicatie voor 
de centrale positie kan gelden. De gezinnen van de informanten zelf kenden beide 
verschijningsvormen: de man of vrouw ontving een vast bedrag, voor resp. zakgeld en 
huishoudgeld. Ten aanzien van dit punt is er geen duidelijk verschil tussen de twee 
buurten. Het algemene kenmerk van alle volksbuurten geldt voor beide. 
Ook bij burenhulp speelden de vrouwen de belangrijkste rol. Opvallend is het feit dat 
in de Haver- en Gortbuurt voor een bruiloftsfeest alleen de vrouwen werden uit
genodigd. 

Slotopmerkingen 

In de voorafgaande beschouwingen zijn een groot aantal problemen aan de orde 
gesteld. Teveel om ook maar enigszins uitputtend behandeld te kunnen worden. Toch 
willen we hier enige voorlopige conclusies formuleren en aangeven waar nader onder
zoek nog gewenst is. 
De kernvraag van het onderzoek betrof de vraag naar aard en functioneren van een 
volksbuurt, van een stadswijk. Om het onderzoek richting te geven is de vraagstelling 
verbijzonderd en toegespitst op het reageren van de buurt op sociaal-economische 
ontwikkelingen in de twintiger en dertiger jaren, met name de Depressie. Twee stads
wijken van vergelijkbare aard werden uitgekozen. Bovendien is om de 'experience 
vécue' te benaderen de techniek van het interview, 'oral history', gebruikt naast het 
vergaren van andere archivalische gegevens. 
Uit de interviews bleek het begrip 'buurt' minder inhoud voor de buurtbewoners te 
hebben dan hun straat of huizenblok. In zoverre is het onderzoeksresultaat enigszins 
negatief te noemen. Bovendien bleek bij het archiefonderzoek dat de door ons onder
scheiden volksbuurten bestuurlijk als zodanig niet bestonden. Statistische gegevens 
waren daarom fragmentarisch. Toch menen we de twee onderscheiden buurten 
vooralsnog als onderzoekseenheid te mogen accepteren. 
Ook negatief beantwoord werd de vraag naar een tegenstelling tussen de twintiger en 
dertiger jaren. Men had herinneringen aan de crisisjaren maar die contrasteerden 
slechts gering met ervaringen uit het decennium ervoor. Bovendien vormde in het 
geheugen de Tweede Wereldoorlog steeds een barrière. In het algemeen reageerde men 
persoonlijk lauw op de Depressie. Wellicht is deze lauwe reactie te verklaren uit het 
feit dat in Nederland de crisis niet zo'n diepe kloof betekende als b.v. in de Verenigde 
Staten waar de crisis geheel onverwacht kwam na een periode van overvloed of in 
ieder geval na een periode waarin de mythe van bereikbaarheid van overvloed volop 
gold. De Depressie heeft daar dan ook veel diepere sporen nagelaten22. 
Om de 'experience vécue' te kunnen reconstrueren zijn een aantal aspecten van het 
'gewone' leven in de interviews aan de orde gesteld. Andere zijn geheel buiten be
schouwing gebleven of kwamen slechts zijdelings ter sprake. Zo is b.v. de relatie 
tot de huisbaas niet besproken. Achteraf moet dit als een tekortkoming beschouwd 
worden. Immers het wonen in een buurt bracht vanzelf een relatie met de huiseigenaar 

22 Glen H. Elder jr., Children of the Great Depression, Social Change in Life Experience. 
Chicago 1974, pp. 284-295. 
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met zich mee en deze betrekking werd zeer zeker door sociaal-economische ontwik
kelingen beïnvloed. 
Alvorens op de twee onderzochte wijken in te gaan een slotopmerking over het 
gebruik van interviews om het verleden te reconstrueren. Het beleven van de sociale 
werkelijkheid is een subjectief gebeuren en de herinnering aan verleden omstandig
heden geeft nog een extra-kleuring. Zoals uit de twee citaten uit het begin van dit 
artikel en de twee aangehaalde opmerkingen over Marinus van der Lubbe naar voren 
is gekomen kunnen in een kleine groep informanten de opvattingen reeds sterk uiteen
lopen. Het lijkt een van de sterke punten van het gebruik van de 'oral history' dat het 
in staat is verschillende interpretaties van de sociale werkelijkheid te kunnen bieden. 
Deze techniek is veel minder geschikt om objectieve informatie te vergaren. 
Om het onderzoek verder te richten zijn twee ideaal-typen van buurten geconstrueerd: 
een oude en een nieuwe, een traditionele en moderne stadswijk. De overeenkomsten 
tussen de twee wijken waren evenwel minstens net zo groot als de verschillen. Beide 
wijken waren arbeiderswijken. Zo is er geen verschil geconstateerd ten aanzien van 
schaamte over werkloosheid en burenhulp. In beide wijken had de crisis geen invloed 
op de arbeid van de gehuwde vrouw. De aard en de mate waarin vrouwenarbeid voor
kwam verschilden wel. De geschooldheid in de Kooi bracht meer belangstelling voor 
vervolgonderwijs met zich mee dan in de Haver- en Gortbuurt. De sociale relaties 
waren in de nieuwe wijk formeler dan in de oude, zoals bleek ten aanzien van leidende 
figuren. In de Kooi was er meer belangstelling voor politieke partijen en externe 
gebeurtenissen. Ofschoon in beide buurten de relatie winkelier-klant verslechterde 
onder invloed van de crisis, was de tegenstelling in de Haver- en Gortbuurt in het alge
meen groter dan in het 'rooie dorp'. 

In het algemeen waren de geconstrueerde tegenstellingen tussen de twee buurten voor 
het onderzoek nuttig alhoewel een aantal veronderstellingen niet juist bleek. 
Met alle beperkingen, zoals boven aangegeven, is 'buurt' als sociale categorie en daar
mee 'buurtgeschiedenis' als onderdeel van de sociale geschiedenis te aanvaarden. Ook 
moet de techniek van de 'oral history' als een belangrijke aanvulling van het instru
mentarium van de historicus gezien worden. 

294 

I 



Twee Leidse volksbuurten in de dertiger jaren 

Bijlage 1 Uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen 1920 t/m 1939 te Leiden 

1920(in%-en) 1923 

Partij Leiden Kooi H & G Partij Leiden Kooi H & G 

SDAP 22,1 31,6 30,3 SDAP 23,8 37 29,3 
C H U 16,6 17,1 18,7 C H U 18,3 18,5 20,5 
A R P 21,3 21,5 16,7 A R P 12,7 12,3 10 
RKSP 22,4 22,5 19 RKSP 20,3 17,8 17 
V D B 6,4 2,2 6,1 V D B 5,1 3,4 6,4 

Vr. Bnd. 6,7 6,7 6,6 
C P H 3,4 3,4 3 C P H 3 4,2 3,5 

V 26.706 1759 .1393 1 27.355 2409 1365 

1927 1931 

Partij Leiden Kooi H & G Partij Leiden Kooi H & G 

SDAP 26,8 25,3 29,9 SDAP 30,6 44,4 32,4 
C H U 20,6 18,7 22,7 C H U 17,2 18 19,2 
A R P 12,5 11 8,3 A R P 12,8 10,6 8,8 
RKSP 20,5 16,6 18,8 RKSP 21,3 17 20,8 
V D B 4,3 9,5 3,8 V D B 4,1 2 3,5 
Vr. Bnd. 8,6 14,8 9 Vr. Bnd. 9 1,4 8,8 
C P H 2,1 1 3 C P H 2,6 4,1 4,3 

I 29.947 2368 1360 1 31.957 2689 1356 

1935 1939 

Partij Leiden Kooi H & G Partij Leiden Kooi H & G 

SDAP 35,8 54,1 42,1 SDAP 33 49,4 41 
C H U 15,2 14,2 14,2 C H U 17,2 16,2 14,5 
A R P 10,7 7,4 6,8 A R P 11,7 9,1 9,8 
RKSP 19,8 14 14,2 RKSP 21 16,5 17,5 
V D B 2,5 0,5 0,9 V D B 5,7 1,8 3,4 
Vr. Bnd 4,9 0,6 4,9 Lib.St.P. 4,1 0,4 4,8 
C P H 2,6 4,1 5,3 C P H 2,7 4,4 5,4 

I 33.820 3342 847 I 38.362 3647 856 

I' Aantal uitgebrachte, geldige stemmen. 
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Bijlage 2 Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 1922 t/m 1937, in Nederland, Leiden, de Kooi 
en de Haver- en Gortbuurt 

1922 (in%-en) 1925 

Partij Ned. Leiden Kooi H & G Partij Ned. Leiden Kooi H & G 

SDAP 19,8 23,8 35,3 27,1 SDAP 23,2 26,5 41 27,6 
C H U 11,1 19,4 17,7 23,4 C H U 10 16,7 17,2 19,7 
A R P 14 14,8 18 13,7 A R P 12,4 12,8 13,8 10 
RKSP 30,4 20,8 19,3 16,1 RKSP 29 20,1 15,1 18,9 
V D B 4,7 4,3 1,4 2,8 V D B 6,1 6 2,9 4̂ 2 
Vr. Bnd. 9,4 5,9 0,2 2,8 Vr. Bnd. 8,8 7,4 1 8,3 
C P H 1,9 2,9 3,3 2,6 C P H 1,2 1,6 2,6 2̂ 2 

I' 1711 1476 I 2132 1465 

1929 1933 

Partij Ned. Leiden Kooi H & G Partij Ned. Leiden Kooi H & G 

SDAP 23,8 29 44,8 28,9 SDAP 21,5 28,3 44,9 28,7 
C H U 10,5 19,3 17,9 22,8 C H U 9,1 13,9 13,7 14,6 
A R P 11,6 9,7 10,5 7,1 A R P 13,4 13,3 10,5 9,1 
RKSP 29,6 21,2 16,4 20,1 RKSP 27,9 19,8 15,8 19,3 
V D B 6,2 6,2 2,7 4,8 V D B 5,1 4,1 1,6 4,7 
Vr. Bnd. 13,3 6,1 0,8 7,5 Vr. Bnd. 7 6,3 1 7̂ 2 
C P H 2 1,4 2,7 2,2 C P H 3,2 3,3 4,3 6,3 

I 2518 1396 I 2986 1324 

1937 

Partij Ned. Leiden Kooi H & G 

SDAP 22 32,1 51,2 38,4 
C H U 7,5 12,2 13 11 
A R P 16,4 15,4 10,4 11,3 
RKSP 28,8 20,4 14,4 17,3 
V D B 5,9 5 1,3 5 
Vr. Bnd. 4 3,5 0,2 3 
C P H 3,4 2,5 3,7 4,9 

I 3610 834 

I1 Aantal uitgebrachte, geldige stemmen. 
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Waar woonde Spinoza in Voorburg? 

C. H . Voorhoeve 

Baruch of Benedictus de Spinoza, bekend Nederlands wijsgeer en een der leidende 
denkers van de 17e eeuw, werd in 1632 in Amsterdam uit Portugees-Joodse ouders 
geboren. Door zijn vrijzinnigheid werd hij uit de synagoge gebannen. Hij voelde zich 
aangetrokken tot de secte der Rijnsburger Collegianten, deelnemers aan buiten
kerkelijke godsdienstoefeningen, die vrijheid van geloof voorstonden. Zo kwam hij er 
in 1660 toe zich in dit dorp te vestigen bij de plaatselijke chirurgijn. Enkele jaren later 
echter heeft Spinoza Rijnsburg verlaten om in 1663 of'64 zijn intrek te nemen bij de 
meestér-schilder Daniël Harmenszn. Tydeman te Voorburg, die een huis gehuurd had 
aan de 'Kercklaan', de huidige Kerkstraat1. 
Evenals de chirurgijn in Rijnsburg was de schilder in Voorburg - hoewel van huis uit 
gereformeerd - vrijzinnige opvattingen toegedaan. Men kan zich slecht voorstellen, 
dat Spinoza zich in een streng-orthodox milieu op zijn plaats zou hebben gevoeld. 
Verschillende inwoners van het 'dorp aan de Vliet' moeten al snel Spinoza's invloed 
hebben ondergaan: niet alleen zijn kostbaas, maar ook de schepen Hendrick van 
Gaelen, die tevens lid van de Kerkeraad was, de oud-schepen Rotteveel en anderen. 
Toen de predikant Jacob van Oosterwijck in 1666 emeritaat verkreeg, nadat hij dertig 
jaar het herdersambt te Voorburg had bekleed, en er een nieuwe dominee moest 
worden beroepen, brak hierover een conflict uit, dat typerend is voor de onderlinge 
verhoudingen. Het driemanschap Tydeman-van Gaelen-Rotteveel had het oog laten 
vallen op Van der Wiele, kandidaat in de theologie uit Zeeland. Daar de stad 
Delft als ambachtsvrouwe van Voorburg de beroeping moest goedkeuren, richtte 
de genoemde groepering een verzoekschrift van deze strekking, waarschijnlijk door 
Spinoza opgesteld, tot de Delftse magistraat. De rechtzinnige lidmaten van de Gerefor
meerde gemeente van Voorburg kregen hier lucht van en zonden onmiddellijk een 
tegen verzoek met 53 handtekeningen naar de Delftse ambachtsvrouwe. In dat stuk, 
ook nog in een 'Nota' kreeg Tydeman er behoorlijk van langs evenals zijn inwonende 
commensaal, want er staat o.a. dat den voorz. Daniël Tydeman in sijn gehuyrde 
huysinge heeft bij hem inwoonen een A[msterdammer?j Spinosa, van Joodsche ouders 
geboren, synde nu (soo gesegt wert) een atheïst ojf die met alle Religiën spot, 
ende immers een schadelijck Instrument in deze republycke soo veele geleerde mannen 
endepredicanten, onder andere Dom."Lantman, ende die hem kennen, connen 
getuygen ... Het resultaat van deze rel was, dat Van der Wiele niet werd beroepen. 
E. Westernein werd de nieuwe predikant van Voorburg2. Toen deze zich 1 augustus 
1666 van een lijst voorzag met de 'Naemen der lidtmaten', werden Daniël 
Tydeman en zijn vrouw Margarita Kareis met vele anderen daarin opgenomen. 

Bekend is, dat Spinoza te Voorburg met tal van vooraanstaande personen in relatie 
heeft gestaan. Onder hen mag Christiaan Huygens, de beroemde wis- en natuur
kundige, met zijn broeder Contantijn wel in de eerste plaats worden genoemd. Beiden 
waren zoons van Constantijn Huygens Sr., de eigenaar van het buiten 'Hofwijck'. 
Interessant is het in Christiaan's brieven te lezen over de lenzen, die 'de Jood van 
Voorburg' sleep en in zijn microscopen toepaste. Evenals Spinoza en de gebroeders 

1 De bijzonderheden omtrent Spinoza's verblijf te Voorburg en zijn huisbaas Daniël Tydeman 
zijn - voor zover niet anders aangegeven - ontleend aan Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van 
Voorburg door Gabriël Gorris, Mr . H . Hardenberg, D . van der Meide en Drs. N . J. Pabon 
(Tweede herziene druk, Scheveningen 1961), Hoofdstuk X blz. 139-143. Gebaseerd zijn de 
Spinoza-gegevens hier op K . O. Meinsma, Spinoza en zijn Kring. Historisch-kritische Studiën 
over Hollandsche vrijgeesten ('s-Gravenhage 1896). 

2 De naam van Ds. E. Westernein komt in Dorp aan de Vliet (2de druk, 1961) niet voor. In dit 
boek ontbreekt een lijst van de predikanten, die te Voorburg hebben gestaan. Zo'n opgave 
vindt men in M . W. L . van Alphen Junior Nieuw Kerkelijk Handboek Jaargang 1907 
(Gouda 1907), Bijlage Q, blz. 163. 
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Afb. 1 Portret van Spinoza 
omstreeks 1670. Foto naar het por
tret in het Gemeentemuseum te 
's-Gravenhage van een onbekende 
Hollandse schilder. 

Huygens was de Amsterdammer Johan Hudde een ijverig lenzenslijper. Ook hij valt 
tot Spinoza's relaties te rekenen. Hetzelfde geldt van de taalkundigen Isaac Vossius en 
Johan George Graevius, van de vermogende staatsman Coenraad van Beuningen, van 
een buitenlandse geleerde als de natuurkundige Robert Boyle. 
Van een Fransman - Charles de Marguetel de Saint Denis, seigneur de Saint 
Evremond - weten we, dat Spinoza een man van middelmatige gestalte was met een 
innemend uiterlijk3. Bijgaand portret (afb. 1) toont hem in een stemmig zwart 
pak. Er hoort een broek bij, die tot de knieën reikte; dit was de dracht in die tijd. Om 
de hals droeg Spinoza een hagelwitte kraag en aan de mouwen zaten witte 
omslagen. Meestal droeg de wijsgeer een breedgerande hoed, terwijl zijn overkleding 
bestond uit een Turkse mantel. Hij liep op lage schoenen met zilveren gespen. Als het 
erg koud was, maakte hij wel gebruik van een zwarte mof. Zo gekleed moet Spinoza 
voor de dorpelingen van Voorburg een karakteristieke, bekende figuur zijn geweest4. 

Intrigerend blijft hierbij de vraag, waar de grote filosoof in Voorburg heeft gewoond. 
Het zou interessant zijn, als het woonhuis eens bekend zou worden. In de loop der 
jaren is er door velen naar gezocht en zijn er ook vele mogelijkheden geopperd, maar 
tot dusver heeft niemand de plaats precies kunnen aanwijzen. Uitgangspunt voor elk 
onderzoek moet zijn, dat - zoals uit het begin van dit artikel blijkt - Spinoza inwoonde 
bij de schilder D. Tydeman, die een huis had gehuurd in de Kerklaan (nu Kerkstraat). 
Waar dit is geweest, is tot op heden een geheim. 

3 Charles de Marguetel de Saint Denis, seigneur de St. Evremond, uit Frankrijk uitgeweken 
leefde als balling in de Nederlanden en in Engeland. Men zie voor deze merkwaardige figuur 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Zevende deel (Leiden 1927), kol. 1084-1089. 
Zijn uitspraak over Spinoza alhier, kol. 1086-1087, en Dorp aan de Vliet (2de druk, 1961), 
blz. 142. 

4 Spinoza's kleding wordt behandeld door K. O. Meinsma (1896), blz. 429. Niet overgenomen 
in Dorp aan de Vliet. 
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Het verhaal gaat, dat in de jaren twintig door een groep deftig uitziende heren in een 
aantal huizen onderzoekingen zijn verricht5. Vermoedelijk gebeurde dit onder 
aanvoering van de bekende Voorburger Mr. J. J. R. Schmal, lid van het Spinoza-
genootschap, wiens neef met dezelfde voornamen op de hoek van de Kerkstraat 
woonde. In het begin van de jaren twintig kwam dit gezelschap bij de familie Van 
Beynum, een bekende Voorburgse meubelmaker. In dit pandje met een halsgevel -
zeker 300 jaar oud - werden boven in de kamers opmetingen verricht. Men vraagt zich 
af wat hiervan de bedoeling geweest kan zijn. De enige uitleg, die gegeven zou kunnen 
worden, is dat men wilde weten, of het hemelbed van Spinoza in de te onderzoeken 
kamers een plaats zou hebben kunnen vinden. Dit bed was het enige, dat Spinoza uit 
Amsterdam had meegenomen naar Rijnsburg en van die plaats naar Voorburg. 
Volgens de familie Van Beynum is dit illustere gezelschap meerdere malen in het huis 
geweest. Bij een van de laatste keren gebeurde er iets bijzonders. Toen de 
'onderzoekers' het pand verlieten werden zij opgewacht door een bewoner van de 
overkant, die hen begroette met de volgende woorden: 'Mijne heren, U zoekt naar het 
huis van Spinoza; wilt Umet mij meekomen; ik heb iets gevonden'. De eigenaar van 
een groot pand nam de heren mee tot op de bovenste verdieping en liet hen in een van 
de balken de ingesneden naam Spinoza zien. Iedereen was uitermate verheugd, dat 
men nu eindelijk het huis had gevonden waar de beroemde wijsgeer had gewoond. Bij 
nader onderzoek bleek echter, dat de naam Spinoza zeer recentelijk in de balk was 
gekerfd en dat de eigenaar dit zelf had gedaan. Zo had zijn huis het Spinozahuis 
moeten worden! 
Ook het geschiedwerk over Voorburg onder de titel Dorp aan de Vliet is op het 
probleem ingegaan. De twee beroepshistorici, die het betrokken gedeelte voor hun 
rekening hebben genomen, drukken zich als volgt uit: 'Waar het huis, dat Spinoza 
onder zijn dak had, gelegen heeft, is eigenlijk moeilijk precies te zeggen, daar 
Tydeman slechts huurder was en de eigenaar niet bekend is. Men neemt aan, dat het 
lag op de hoek van de Kerklaan en identiek is met een woning 'in desen dorpe aende 
suytsijde van de Heerstraet, belent synde ten oosten en suyden de huysinghe ende erve 
genaemt de Poort, ten westen Pieter Jansz. Ochtenbroeck ende Corn. Cornelisz. van 
Rhijn, wagenmakers, ende ten noorden de Heerstraet"6. 
Deze mededeling bevat een tegenstrijdigheid. Een huis op de hoek van de Kerklaan 
kan onmogelijk identiek zijn met een woning aan de Herenstraat, die tussen twee 
andere huizen resp. aan de Oost- en de Westzijde in stond en klaarblijkelijk niet aan 
de Kerklaan grensde. 

Van de huizen aan de Zuidzijde van de Herenstraat zijn er twee, die door de 
Kerkstraat worden gescheiden en die dus beide op de hoek van deze straat liggen. Het 
ene, het rechthuis 'Swaensteyn' kan uiteraard niet in aanmerking komen, maar ook 
het tweede dient te vervallen. Een nader onderzoek naar de eigenaars en de eventuele 
huurders van dit pand leidde tot een negatief resultaat. Er is slechts sprake van een 
eenmalige verhuur, maar niet aan Daniël Tydeman. 
Een bijzonder toeval wil, dat ik al speurend in oude akten plotseling vermeld vond, dat 
Tydeman op 4 mei 1668 een door hem gekocht huis kreeg overgedragen gelegen aan 
de Zuidzijde van de Herenstraat7. De begrenzing ten Oosten was Anna Christiana de 
Mortaigne, die de eigenaresse was van huize 'De Poort', terwijl de Westelijke buurman 

5 Het verhaal, dat hier wordt vastgelegd, werd mij mondeling meegedeeld door de familie Van 
Beynum te Voorburg. 

6 Dorp aan de Vliet (Hts druk, 1953) blz. 136; (2de druk, 1961), blz. 140. 
7 Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, Rechterlijk archief van Voorburg inv. no. 10, fol. 17. 

De koopakte van 24 januari 1668: archief alsvoren inv. no. 99. Erasmus Maju heeft deze akte 
als verkoper met een merk, Daniël Tydeman met zijn naam getekend. 
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Afb. 2 Gezicht op een gedeelte van 
de Herenstraat in Voorburg met het 
rechthuis Swaensteyn omstreeks 
1860. N . B . Het huis Swaensteyn ligt 
op de hoek van de Herenstraat en de 
Kerkstraat. Van deze straat af links 
is het het 5e huis - vlak achter de 

postkoets - dat in 1668 eigendom 
van D . Tydeman werd. Litho door 
C. W. Mieling in A . W. Kroon, 
Tegenwoordige Staat van Zuid-
Holland (Amsterdam 1863). Foto 
Gemeente-archief van Voorburg. 

Pieter Jansz. Uchtenbroeck was, 'cleermaecker' van beroep8. Ochtenbroeck en 
Uchtenbroeck zijn natuurlijk varianten van dezelfde naam. Het gaat hier om het huis, 
zoals het in Dorp aan de Vliet met zijn belendingen wordt beschreven. De bewuste 
beschrijving houdt verband met een later te vermelden eigendomsovergang 
van 1679, die de auteurs kennelijk is ontgaan, maar die ons de schilder opnieuw als 
eigenaar van het betrokken pand openbaart'. 
Duidelijk staat nu vast, dan Daniël Tydeman in Voorburg achtereenvolgens twee 
huizen heeft bewoond: een huurhuis aan de Kerklaan, thans Kerkstraat, waarvan de 
eigenaar onbekend is en dat daardoor moeilijk te identificeren valt; vervolgens een 
eigen huis aan de Herenstraat, dat dank zij de opgegeven belendingen nauwkeurig kan 
worden bepaald. Op de afbeelding, die een gedeelte van de Herenstraat in Voorburg 
weergeeft omstreeks 1860, is dit laatste huis te zien; beter nog op de foto van 1880, 
die hierbij eveneens is afgebeeld (afb. 2 en 3). 

8 Het geslacht de Mortaigne van Zuid-Nederlandse oorsprong komt voor in het proefschrift van 
Dr. J. Heringa, De eer en hoogheid van de Staat (Groningen 1961), blz. 507-524. Na de dood 
van Anna Christiana, die in Zweden overleed, werd huize 'De Poort' bij executie verkocht: 
Rechterlijk archief Voorburg inv. no. 10, fol. 260. Pieter Jansz. Uchtenbroeck vindt 
men als 'cleermaecker': archief alsvoren, inv. no. 7, fol. 124. Hij was bepaald geen wagen
maker van beroep. Vgl. hierna noot 9. 

9 Tevens openbaart deze akte als Westelijke belenders: Pieter Jansz. Uchtenbroeck ende Corn. 
Corn.sz. van Rhijn wagemafkejr. Het citaat in Dorp aan de Vliet, dat Ochtenbroeck heeft met 
O en wagenmakers in het meervoud, is dus niet exact, kon dit - als kennelijk indirecte 
onlening - ook onmogelijk zijn. 

300 



Waar woonde Spinoza in Voorburg? 

Afb. 3 Huizen aan de Heren
straat van Voorburg. Foto van 
1880. N . B . Het pand geheel links 
behoorde sedert 1668 aan D . Tyde
man toe; eigenaar in 1880 was 
Jacobus van Lochem. 

Van Spinoza, die bij Daniël Tydeman inwoonde in diens huurhuis aan de Kerklaan, 
thans Kerkstraat, is bekend, dat hij tot 1670 in Voorburg gevestigd bleef. Het ligt voor 
de hand, dat hij in 1668 met zijn kostbaas, met wie hij het heel goed kon vinden, mee 
verhuisde naar de Herenstraat. In 1670 zou Spinoza op aandringen van zijn vele 
vrienden naar Den Haag vertrekken. Hij vond toen eerst een kamer bij de weduwe 
Van Veelen aan de Veerkade, later voor 80 gulden per jaar - mogelijk op aanbeveling 
van Tydeman - bij een gildebroeder van hem, de schilder Hendrick van der Spyck aan 
de Paviljoensgracht. Deze laatste woning, waar de wijsgeer in 1677 overleden is, geniet 
tegenwoordig als Spinozahuis bekendheid10. 

Daniël Tydeman zou nog een paar maal voor het voetlicht treden. Samen met Pieter 
de Bonnet heeft hij als meester-vakman - beiden uiteraard met personeel - het Haagse 
stadhuis in 1671 geschilderd en verguld11. In het rampjaar 1672 werd Tydeman, die 
een uitstekend schutter was, als 'corporaal' over een compagnie Voorburgse weerbare 
mannen gesteld en naar Oudewater gestuurd. Enkele jaren later - tegen het eind van 
1676 of in het begin van 1677 - moet hij in armelijke omstandigheden gestorven zijn. 
Er wordt 26 februari 1677 op verlangen van zijn kinderen in hun hoedanigheid van 

10 Hierover: Guido van Suchtelen, Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht. Levensbericht 
van een Haags monument 1646-1977 (Den Haag z.j.). Besproken in Holland. 10de jrg. -
1978, blz. 336-337. 

11 Samen kregen de twee schilders hiervoor een bedrag van 1100 pond uitgekeerd: Haagsch 
Jaarboekje voor 1896 ('s-Gravenhage 1896), blz. 133. 
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erfgenamen boelhuis gehouden. Het huisraad wordt dan met inbegrip van aanwezige 
schilderijen in het openbaar verkocht12. Later wordt duidelijk, dat de erven de boedel 
niet aanvaarden. Schout en gerecht van Voorburg stellen de secretaris Jacob van 
Leeuwen aan tot curator over den geabandonneerden ende insolventen boedel van 
Daniël Tydeman, in sijn leven gewoont hebbende alhier tot Voorburch. Het huis, dat 
zijn eigendom was, gaat na executoriale verkoop 22 mei 1679 bij 'willig decreet' in 
andere handen over. De verdeling van het batig saldo tussen bepaalde crediteuren 
wordt door schepenen van Voorburg geregeld bij een 'sententie van preferentie' van 
28 april 168513. 

Het huis, waar het om gaat, is thans Herenstraat no. 56. Een hele reeks van eigenaren 
valt in de transportregisters van Voorburg in het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage en bij het kadaster in Rijswijk te achterhalen. Om te beginnen Cornelis 
Blotelingh, baljuw van Rijswijk, in 1629. Jan Jansz. Bruyneel liet het pand in 1647 na 
aan zijn weduwe Maritge Cornelisdr.. Deze laatste was het, die het huis methaar 
tweede man Erasmus Maju 4 mei 1668 voor 700.— gld. aan Tydeman overdeed14. Uit 

12 Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, Rechterlijk archief van Voorburg inv. no. 46 op 
datum. 

13 Akte van willig decreet van 22 mei 1679 met Jacob van Leeuwen in de functie van curator: 
archief alsvoren inv. no. 10, fol. 211. Sententie van preferentie van 28 april 1685: archief 
alsvoren inv. no. 86 op datum. 

14 De koopsom kon zo laag zijn, omdat D . Tydeman als koper ook nog een vordering van 600 
gld. - en een aan de kerk toekomende rente van 20 stuivers per jaar te zijnen laste moest 
nemen. 
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diens desolate boedel wist Annitge Waligs van Veen, weduwe van Gerbrandt Krijnen 
Burcheynder, het 22 mei 1679 te verwerven. Een vooraanstaand eigenaar uit de 
achttiende eeuw was Dr. Hendrik van Deventer, die het huis 'De Poort' bezat en het 
belendende huis er in 1711 bij kocht15. De twee panden bleven tot 1735 in de familie 
en werden pas in 1756 gesplitst. De voorlaatste bezitters waren de gebroeders Petrus, 
Aloysius en Hendricus Jamin, die er in 1926 de bekende winkel van die naam in 
vestigden en er vijftig jaar in gebleven zijn. Vermelding verdient, dat tussen huize 'De 
Poort' en het onderhavige pand in 1623 een klein huisje stond, dat toen ' 't Stalletje' 
werd genoemd en als een soort koetshuis dienst deed. Op deze plaats - Herenstraat no. 
54 - is nu het winkeltje van de 'Goudsche Kaasboertjes' gevestigd. 
In Herenstraat no. 56, inmiddels door de architect Ir. J. Kruger gerestaureerd, treft 
men thans de apotheek Huygens aan. De apotheker C. Wilderink heeft hier een vijzel 
van de familie Huygens tentoongesteld, die de naam Huygens en het jaartal 1624 
draagt. In de gevel van het pand zijn de koppen van de twee beroemde mannen -
Christiaan Huygens en Spinoza - aangebracht naar ontwerp van de beeldhouwster 
Marian Gobius. Het was de wetenschap, die beide geleerden indertijd verbond. 
Treffend is het, dat aan deze band na ruim driehonderd jaar in de vorm van een 
blijvend gedenkteken uitdrukking is gegeven. 
Misschien komt het nog eens zo ver, dat het huurhuis van Daniël Tydeman aan de 
Kerkstraat kan worden gevonden. Dan kan Voorburg trots zijn op twee bekende 
huizen, waar Spinoza heeft gewoond en gewerkt. 

Naschrift Volledigheidshalve kan nog worden vermeld, dat Daniël Tydeman als 
weduwnaar met een Haagse is hertrouwd: Annetje Moor, weduwe van Cornelis van 
Ouwendijck. Hun huwelijk werd gesloten te Voorburg 19 november 167316. 

15 Aan Hendrik van Deventer heeft Dr. A . J. M . Lamers, vrouwenarts te 's-Hertogenbosch, een 
boek gewijd: Hendrik van Deventer Medicinae Doctor 1651-1724, Leven en Werken (Assen 
1946). Over huizen en grond door Dr. H . van Deventer te Voorburg gekocht, later door zijn 
erven verkocht schreef Mr . P. A . N . S. van Meurs in Haagsch Jaarboekje voor 1897 
('s-Gravenhage 1897), blz. 318-320.Bovendien C. H . Voorhoeve in Lusthoven en oude huizen 
langs de Vliet (Den Haag z.j.), blz. 101-104. 

16 Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage, Doop- trouw- en begraalboeken enz. van Voorburg 
inv. no.1, fol. 147. K . O. Meinsma (1896), blz. 327 noot 2, stelt ten onrechte, dat het huwelijk 
drie weken eerder - 29 oktober 1673 - te 's-Gravenhage gesloten zou zijn (het gaat hier om de 
ondertrouw) en dat het echtpaar zich in Den Haag zou hebben gevestigd. Deze zelfde auteur 
heeft helaas nog een andere vergissing begaan, die ook verband houdt met het aangehaalde 
kerkboek: de hierin voorkomende lidmatenlijsten wettigen niet de conclusie, dat Daniël 
Tydeman en zijn eerste vrouw Magarita Kareis uit de kerk zouden zijn getreden. Spijtig 
genoeg is deze vergissing overgenomen in Dorp aan de Vliet (2de druk, 1961), blz. 140. 
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Ottoland 

J. Verrips, En boven de polder de hemel. Een 
antropologische studie van een Nederlands dorp 
1850-197L Groningen. Wolters-Noordhoff, 1978. 
Dissertatie Universiteit van Amsterdam. 302 blz. 
ƒ30,25. 

Geïntrigreerd door het verschijnsel van twee 
geloven op één kussen, bestudeerde de antropo
loog Verrips de kleine, overzichtelijke gemeen
schap Ottoland in de Alblasserwaard, waar 
een deel van de bevolking hervormd en een deel 
gereformeerd is. Hij verrichtte daar in 1971 en 
1972 gedurende een jaar veldwerk, wat neerkomt 
op het houden van interviews en het observeren 
van het dorpsleven. 'Oral History', zo luidt het 
ook wel, sedert het doordringen van de band
recorder in historische kringen. Verrips 
bestudeerde verder lokale archieven, plaatselijke 
kranten en periodieken, en statistische studies. 
Zijn boek valt, na een globaal overzicht van de tij# 
tot 1850, uiteen in drie delen, die de perioden 
1850-1890, 1890-1940 en 1940-1970 behandelen. 

In de 19e eeuw is Ottoland een groeiende 
gemeente van enkele honderden zielen, waar alles 
om het agrarische bedrijf draait. Boerderijen van 
15 tot 25 hectaren, de meeste al generaties lang in 
handen van eigengeërfde families, bepalen het 
beeld. Het zijn bedrijven die op veeteelt en het 
verbouwen van hennep berusten; deze hennepteelt 
verdwijnt in de tweede helft van de 19e eeuw. De 
plaatselijke boerenstand is onderling verwant; wat 
door vererving wordt gedeeld, wordt door 
huwelijk weer op peil gebracht. Als op vele 
Nederlandse boerderijen, spelen de boerinnen 
dank zij haar vakvrouwschap een bijna magische 
hoofdrol bij de kaasbereiding. De gezeten boeren 
beheersen de plaatselijke samenleving, die 'verder' 
bestaat uit nogal mobiele groepen pachters, 
knechten en meiden, seizoenarbeiders, nering
doenden en ambachtslieden. De rijkste boeren 
vormen de top van de sociale pyramide; vooral zij 
zitten in polderbesturen, gemeenteraad en 
kerkelijke colleges. 
De Kuyperse afscheidingsbeweging in de her
vormde kerk beroert ook Ottoland. Verrips 
analyseert hoe de rijkste boeren, die kerkelijk en 
wereldlijk Ottoland regeren, al omstreeks 1870 
met Kuyper sympathiseren en dat juist zij hem 
als dolerenden volgen. Samen met de van hen 
afhankelijke arbeiders en middenstanders, zonder 

echter de meeste behoeftigen, die liever in de 
buurt van de na een rechterlijke uitspraak 
hervormd gebleven armenvoorzieningen toeven. 
Een concreet en overtuigend beeld, dat bij geen 
enkele verhandeling over de 'kleyne luyden' 
genegeerd mag worden. 
Verrips beschrijft hoe de dolerenden door hun 
orthodoxe, traditionele overtuiging en door 
autonomistische motieven ten opzichte van 
bemoeiing van buiten en van boven af gedreven 
worden. Als hij echter stelt dat de agrarische 
ontwrichting van de jaren tachtig voor de 
Ottolandse boeren het symbool werd van het 
ontsporen van kerk en maatschappij, weet Verrips 
slechts materiaal aan te dragen dat niets met 
Ottoland en deze gevoelens te maken heeft (blz. 
256, noot 9). Hoe zouden er ook relevante 
gegevens kunnen zijn? Immers, omstreeks 1870 
werd de nieuwe orthodoxie al door leidend 
kerkelijk Ottoland gesteund, in een tijd dus dat de 
grote landbouwcrisis nog niet was aangebroken. 

In 1888 wordt door de dolerenden een eigen 
kerkgebouwtje in gebruik genomen. Ottoland is 
geestelijk verdeeld en bij de kerkgang komt men 
elkaar niet tegen. Tussen de hervormden 
(tweederde van de bevolking) en gereformeerden 
(eenderde) gaapt een kloof. In de dorps
gemeenschap, die ondanks het materiële oprukken 
van de moderne tijd nog haar traditionele trekken 
bewaart, blijven de rijkste boeren het toneel 
beheersen, nu via de gereformeerde minderheid. 
Een minderheid die door een sterke samenhang 
wordt gekenmerkt ten opzichte van de op alle 
gebieden heterogeen functionerende hervormden. 
Deze slagen er zelfs niet in een eigen school op te 
richten. De hervormde gemeente ontwikkelt zich 
overigens niet in vrijzinnige richting; na 1900 
raakt zij in het vaarwater van de gereformeerde 
bond. 

In een noot betreurt de schrijver het dat hij weinig 
materiaal over de oorlogsperiode heeft verzameld. 
Dit moet een teleurstelling zijn geweest voor de 
journalisten die zich met Verrips als Baedeker 
tijdens de affaire-Aantjes op het zwarte 
kousenvolk van de Alblasserwaard stortten, op 
zoek naar een geheimzinnige plaatselijke theologie 
die Aantjes' gedrag zou kunnen verklaren (het 
gedrag van iemand uit een geprofileerde 
minderheid wordt altijd geacht uit het denken en 
doen van deze minderheid voort te spruiten). Een 
omissie? Ik denk dat de discussie over de 
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Alblasserwaard meer zegt over het gehalte 
van een van N e ê r l a n d s Nat ionale Onderwerpen 
van Gesprek, dan over een nalatigheid van 
Ver r ips , die geen aanleiding heeft gevonden 
(bedenk: de gereformeerden hadden geen reden op 
dit punt over de bonders te zwijgen) een nader 
onderzoek i n te stellen naar bepaalde collectieve 
loyali tei ten. 

D e naoorlogse periode staat tenslotte in het teken 
van een snelle economische achteruitgang van de 
boerenstand - reeds tijdens de crisis van de jaren 
dertig begonnen - en van een versnelling i n het 
proces van lokale ontsluit ing. D o o r de agrarische 
overheidspoli t iek, de reorganisatie der water
schappen, de vermindering van de agrarische 
beroepsbevolking, het opkomen van het 
forensisme - velen gaan als arbeiders in de 
industrie werken - , spoelen de machtsposities der 
toonaangevende gereformeerde boeren i n het 
groeiende Ot to land als zandkastelen weg. 
Omstreeks 1970 geeft de oude elite tenslotte na 
felle strijd haar laatste bastion op, de kerkeraad, 
na de komst van een actieve en progressieve 
V U - d o m i n e e . Ver r ips heeft een deel der conflicten 
ze l f meegemaakt en zi jn beschrijving is 
adembenemend. 

In tegenstelling tot de gereformeerden komen de 
hervormden i n de naoorlogse periode i n een 
verstarringsproces terecht; rond een harde kern 
bevindt z i ch een verbrokkelende gemeente, die 
z ich niet onverdeeld aangesproken voelt. 

En boven de polder de hemel? leest als een roman. 
D i t komt mede door de vele concrete gevallen 
- verslagen van gesprekken, beschrijvingen van 
situaties - die Verr ips met gevoelige en geestige 
pen door de tekst heeft verweven. D e verwijzingen 
naar theoretische uitspraken door antropologen en 
naar de historische literatuur zijn nauwgezet. D e 
'overige bronnen ' - zo staat er - , zoals archieven, 
periodieken en kranten worden zonder precieze 
vermelding gebruikt. O p dit punt is Ver r ips , die 
naar ik de indruk heb er wel mee overweg heeft 
gekund, oncontroleerbaar. Desondanks heb ik van 
zi jn boek genoten. 

Dedalo Carasso 

Hendrik Muller 

Hendr ik M u l l e r . Muller. Een Rotterdams 
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zeehandelaar. Hendrik Muller Szn (1819-1898); 
Schiedam, Interbook International B V , 1977, 

ƒ 85,—. 

Missch ien zul len de meeste lezers van dit b lad bij 
de naam M u l l e r eerder denken aan twee andere 
leden van deze merkwaardige familie: Frederik, 
de m a n van de historieplaten en diens zoon 
Samuel , de archivaris van Utrecht . T o c h is ook 
Hendr ik de zeehandelaar, hun broeder resp. oom, 
een boeiende figuur, vooral wanneer we hem zien 
i n het kader van zi jn tijd en omgeving: het 19 e-
eeuwse liberale Rot terdam. Da t is hier ten vol le 
gebeurd door zijn k le inzoon , die de beschikking 
had over het persoonlijke deel van M u l l e r s 
archief. Het boek is een goed bewijs van wat 
persoonlijke betrokkenheid en serieuze historische 
belangstelling in combinat ie kunnen opleveren. 
W e zien voor ons niet alleen de persoon van 
Hendr ik M u l l e r , maar ook de snelle opkomst van 
Rot terdam (in tegenstelling tot zi jn vaderstad 
Amsterdam) waarin hij zo 'n belangrijk aandeel 
had. D e export van textielgoederen naar de 
k o l o n i ë n was zijn voornaamste bezigheid. 
Betreffende de handel op de West-Afrikaanse kust 
en de daarmee verbonden poli t ieke problemen (de 
overdracht van de Goudkus t aan de Engelsen i n 
1872) krijgen we een heel authentiek beeld en 
datzelfde geldt voor de vele andere handels
activiteiten van M u l l e r . N u na 100 jaar de affaire 
Pincoffs weer i n de belangstelling staat, kan zeker 
aan het hoofdstuk ' 1879, een jaar van crisis en 
beproeving' niet voorbijgegaan worden wanneer 
men z ich een idee w i l vormen van wat dat 
drama betekend heeft. Da t Hendr ik M u l l e r 
geroepen werd o m de door grof mis-management 
aangerichte chaos en schade op te ruimen is 
misschien wel het beste bewijs van zijn 
vooraanstaande positie in Rot terdam en in het 
land. 

Bovendien was hij de grote vr iend en medestander 
van Mar ten Mees, die in meer dan een z in het 
voornaamste slachtoffer van Pincoffs was. Het 
boek is dan ook in dit opzicht de welkome 
pendant van de studie van M r . W . C . Mees: Man 
van de daad, Mr. Marten Mees en de opkomst 
van Rotterdam uit 1946. Het lezen van dit soort 
b iograf ieën geeft de sensatie van herkenning van 
een nog niet geheel voorbij verleden én van 
voldoening over de sindsdien toch bereikte 
veranderingen. D e auteur is er in geslaagd zijn 
grootvader objectief te portretteren: een meer 
economisch dan sociaal bewogen man in de 
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voorhoede van het tweede echelon van het 19e-
eeuwse establishment. De opvallende wijd
lopigheid in de correspondentie zal wel een 
erfenis van de stamvader zijn, die ook al 
vooraanstaand theoloog was. Dat het lang van 
stof zijn tot de Muller-eigenschappen behoort 
blijkt uit dit boek; we mogen er de auteur geen 
verwijt van maken omdat de stof voldoende 
inhoud heeft. Dat er naast de voortreffelijke 
indices geen genealogisch overzicht van de zo 
ruim vertakte familie meer afkon is voor een 
overigens onbekrompen uitgegeven boek wel 
onbegrijpelijk. 

J. H . Rombach 

Alexanderpolder 

Ir. K. van der Pols, De Alexanderpolder droog
gemalen. Uitgegeven door de 'Stichting 
Historische Publicaties Roterodamum'. Schiedam, 
1978. 

Ingenieur Van der Pols geeft in zijn boek een 
beeld van de droogmaking van een aantal kleine 
plassen, gelegen ten oosten van Rotterdam, 
resulterend in het ontstaan van de 
Alexanderpolder. De titel is in die zin zeer juist 
gekozen, dat op het droogmalen, dat wil zeggen 
het technische en waterstaatkundige procédé, 
overwegend de nadruk valt. Wat dit betreft doet 
de auteur zijn titel van ingenieur eer aan. 
Na een korte historische inleiding wordt een 
overzicht gegeven van de verschillende projecten 
tot droogmaking van de bewuste plassen, die alle 
tot niets leidden, totdat Beyerink in 1859 met het 
plan kwam, dat uiteindelijk uitgevoerd werd. 
Vervolgens gaat de auteur in op de 
voorbereidende werkzaamheden (onteigening van 
de in het plan betrokken gronden en aanleg van 
een ringkanaal), waarna een aantal technische 
aspecten van de uitvoering van Beyerink's plan 
aan de orde komt, in het bijzonder de aanleg van 
de stoomgemalen en de problemen die zich 
daarbij voordeden. Ook wordt een beeld gegeven 
van de veranderingen en verbouwingen, die de 
gemalen in later tijd ondergingen. 
Een belangrijke vernieuwing, die bij de droog
making van de Alexanderpolder werd toegepast, 
was de centrifugaalpomp, die hier voor het eerst 
de traditionele wateropvoerwerktuigen verving. 

Dit geschiedde met zodanig succes, dat dit 
pomptype in het vervolg bij andere droog
makerijen en polders steeds meer werd gebruikt. 
Enige aanmerkingen op de uitwerking van het 
boek zijn wel te maken. Zo ontbreekt enigszins de 
aansluiting tussen de tekst en de achterin 
geplaatste foto's, die weliswaar genummerd zijn, 
maar waar niet naar wordt verwezen. In een 
aantal gevallen worden d.m.v. aanhalingstekens 
passages als letterlijke aanhalingen weergegeven, 
die dit, gezien het taalgebruik, onmogelijk kunnen 
zijn (p. 30, 46). Dit zijn echter kleinigheden, die 
aan de waarde van het werk weinig afdoen, welke 
met name daarin is gelegen, dat een stadium in de 
geschiedenis van de Hollandse droogmakerijen en 
de ontwikkeling van de droogmakingstechniek op 
een goed leesbare wijze is vastgelegd. 

F. Scholten. 
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Noord-Holland 

De jaarlijks historische dag van de sectie geschied
beoefening van de Culturele Raad van Noord-
Holland wordt dit jaar gehouden op vrijdag 2 
november 1979. Het programma zal in het teken 
staan van het internationaal jaar der archieven en 
wordt afgewerkt in het Amsterdamse gemeente
archief, aan boord van een rondvaartboot (met 
lunch) en in het Amsterdams Historisch Museum. 
De kosten bedragen ƒ 15,-, waarvoor U bij 
aanmelding (Culturele Raad Noordholland, 
postbus 163, 1790 A D IJmuiden) een accept
girokaart krijgt toegezonden. 

Alphen aan de Rijn 

De nieuwe historische vereniging 'Otto Cornelis 
van Hemessen' heeft zich met een rondschrijven 
tot de belangstellenden gericht. Men wil op 
maandag 1 oktober beginnen met een cursus 
paleografie en streeft ook naar het opzetten van 
een geluidsarchief in de gemeente Woubrugge. 
Ook boekwerkjes staan op het programma. 
Daarvoor heeft reeds de molenmaker H. J. Verbij 
van Hoogmade zijn medewerking toegezegd. 
Secretaris van de vereniging is Hans van der 
Wereld, Marnixstraat 69 te Alphen aan de Rijn. 

Gouda 

De gemeentearchivaris van Gouda is van plan een 
cursus paleografie voor beginners te organiseren. 
De cursus zal ca eind september a.s. beginnen en 
omvat 12 lessen van 2 uur, eenmal per 14 dagen 
op dinsdagavond in het archiefgebouw. Het 
cursusgeld is ƒ 75 - p.p. inclusief lesmateriaal. 
Men kan zich schriftelijk (Groeneweg 32, 2801 
Z D Gouda) of telefonisch (01820-1613 5) opgeven. 

Grootebroek 

De voorzitter van het Historisch Genootschap 
Oud West-Friesland maakt er ons op attent, dat 
het bericht in deze rubriek in het juni-nummer 
van Holland een aanvulling behoeft. De nieuwe 
gemeente Stede Broec is per 1 januari 1979 
ontstaan door het samengaan van de gemeenten 
Bovenkarspel en Grootebroek. De besturen van 
deze beide voormalige gemeenten hebben er voor 

gezorgd, dat het boekje Een kijkje in de 
geschiedenis van Stede Broec aan alle 
gemeentenaren in de nieuwe gemeente werd 
thuisbezorgd. Bovendien is dit niet het eerste deel 
in de herboren Stolphoevereeks. Dergelijke 
boekjes over Aartswoud en Hoogwoud en over 
Schellinkhout gingen eraan vooraf. Aan andere 
dorpen in West-Friesland wordt voor deze serie 
gewerkt. 

Leiden 

De gemeentelijke archeologische begeleidings
commissie, in 1977 door B & W van Leiden 
ingesteld, heeft het eerste jaarverslag, over 
1978, gepubliceerd. Het ruim geïllustreerde 
rapport bevat naast het eigenlijke verslag artikelen 
over 'de laatste 4500 jaar Rijn bij Leiden', 'het 
bodemprofiel van de Breestraat' en 'de Zuid- of 
Oostpoort en de Hogewoerdsbrug'. Het verslag is 
verkrijgbaar voor ƒ 7,50 bij het bureau 
voorlichting, stadhuis Leiden (tel. 071-146344). 

Van 24 september tot en met 20 oktober wordt in 
de tentoonstellingszaal van het gemeentearchief, 
Boisotkade 2A een expositie over de Hooglandse 
kerk gehouden. Er zijn afbeeldingen van de 17e 
eeuw tot heden, middeleeuwse archiefstukken en 
enkele gebruiksvoorwerpen voor de eredienst. 
D.m.v. een diaserie zal een indruk gegeven 
worden van de nu ten einde lopende 25 jaar 
geduurd hebbende restauratie van de kerk. 

Muiderberg 

Tussen 1 en 14 oktober 1979 worden diverse 
manifestaties georganiseerd ter herdenking van het 
75e sterfjaar van de componist en dirigent 
G. A . Heinze. Er zal een biografie verschijnen van 
deze in zijn tijd zeer bekende musicus, aangevuld 
met een studie over zijn composities en een 
volledige opuslijst. Er komt een openluchtconcert 
door de Kon. Militaire kapel op de Brink en er 
wordt een muziek-historisch colloquium 
gehouden. Een tentoonstelling met bruiklenen uit 
diverse musea en particuliere verzamelingen zal 
een overzicht geven van het leven van Heinze die 
75 jaar geleden te Muiderberg overleed. Voor deze 
expositie is het voormalige kerkgebouw aan de 
Brink beschikbaar gesteld. Tenslotte wordt door 
het comité Oud Muiderberg een penning 
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uitgegeven, gemodeleerd naar het exemplaar dat 
kort na Heinze's.dood door de Kon. Liedertafel 
Apollo te Amsterdam werd uitgebracht. Nadere 
inlichtingen over deze penning worden gaarne 
verstrekt door het Comité Oud Muiderberg, van 
Ostadelaan 15. 

Ouderkerk a/d IJssel 

Begin 1980 zal een publikatie verschijnen over de 
bouwgeschiedenis van Ouderkerk aan de IJssel 
(1300-1880) in het orgaan van de Zuid-Hollandse 
Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. 
Auteurs zijn de heren B. de Keijzer en C. C. J. 
Lans. Van deze publikatie van ca 280 blz inclusief 
illustraties, zal een extra oplage worden gemaakt 
die, voorzien van een index, als boekwerk te koop 
zal zijn voor/54,-( incl . verzendkosten). De 
studie vormt in hoofdzaak een repertorium op alle 
huizen die het dorp ooit heeft gekend, met opgave 
der opeenvolgende eigenaren en bijzonderheden 
over ligging, erfpacht enz. Het boek kan tot 30 
november 1979 besteld worden voor ƒ 4 4 -
(inclusief verzending) door overmaking op giro 
55546 van de penningmeester (van genoemde 
vereniging) te Poortugaal, met vermelding 
'Ouderkerk'. 

Wassenaar 

De historische vereniging 'Oud Wassenaar' heeft 
voor de komende maanden de volgende avonden 
op het programma staan: dinsdag 16 oktober: een 
avond over de historie van Wassenaar met dia's 
van het bestuurslid A. A . G. van der Kley; 
maandag 12 november lezing met dia's over het 
slot Teylingen door de heer J. D. F. Hardenberg 
en dinsdag 18 december de algemene leden
vergadering gevolgd door historische films over 
Wassenaar. Nadere in lichtingen bij het 
secretariaat, Wittenburgerweg 30, 
tel. 01751-78216. 

Mededeling 

'Aanwijzingen voor auteurs' kunnen worden 
aangevraagd bij de redactiesecretaris, Mevr. H. 
Suurmond, Plantsoen 75, 2311 K K Leiden, 
telefoon (071) 123766. 

Schipluiden 

In juli 1979 is de werkgroep Oud Schipluiden 
omgevormd tot de Historische Vereniging Oud-
Schipluiden. Het toenemend aantal activiteiten en 
de contacten met overheidsinstellingen maakten 
het noodzakelijk om voor de werkgroep rechts
persoonlijkheid te verkrijgen. De doelstellingen, 
bestuurssamenstelling enz. zijn gelijk gebleven. 
Van de 45 leden van de vereniging wordt 
verwacht, dat zij op de een of andere wijze 
actief medewerken aan de geschiedvorsing 
betreffende Schipluiden en omgeving. Het jaar
programma zal in oktober gepubliceerd worden in 
het informatie-bulletin van de stichting Westlands 
Centrum voor Streekhistorie (Kievitstraat 32, 
Honselersdijk, tel. 01740-24881). 
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