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Archeologie

Uw artikel „unieke archeologische
ontdekking in Rolde" zou u nog we} iets
sensationeler hebben 'kunnen maken.
De ontdekkers van deze vondst behoren
tot een groep die altijd heeft volgehpuden dat de eerste bewoners van
ons land hoogstens 5000 jaar v. Chr.
leefden. Verder terug in de historie,
neen, geen sprake van. Iedereen, die
beweerde dat er vondsten veel verder
terug dan 5000 v. Chr. te vinden
moesten zijn, werd genegeerd. Het wa
ren dan ook meestal amateurs. Een
dergenen, die dat tegen professionele
heug en meug heeft volgehouden is... u
faadt het al: Tjerk Vermaning!
N A A R D E N B A R R Y v. d . E R V E
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Graven

Van meer plaatsen dan alleen
het culinaire en het milieufront
valt opwekkend nieuws te melden. De afdeling Naerdincklant
van de Archeologische Werk
gemeenschap voor Nederland ziet
het wat betreft 1975 en 1976 best
zitten. Wie praat er nog over
afsterven van het verenigingsleven wanneer wij het volgende citeren uit de laatste ledencirculaire
van de AWN? „Een succesvol jaar
ligt achter ons. Druk bezochte lezingen en geslaagde excursies.
Ons ledental nam toe en dankzij
uw financiele steun konden wij de
broodnodige meetlinten
aanschaffen. Er zijn leuke en zelfs
belangrijke vondsten gedaan tij

dens de veldverkenningen; gege
vens over een afwijkend bodemprofiel bleken een schot in de roos.
In Blaricum werden de restanten
van een bakhuis, een houten put,
een stuk fundering van kloostermoppen en een omvangrijke plavuizenmuur blootgelegd. Het
schervenmateriaal rijst langzamerhand de pan uit... Ook dit
jaar gaan we er weer hard tegenaan en doen een dringend beroep
op uw aller hulp! Doe eens mee
met een veldverkenning! In Bla
ricum komen we vele handen te
kort. Mag of wilt u hier niet gra
ven? Karweitjes zat! Buitendien
volop koffie en zeer gezellig!" Je
mag er ongetwijfeld uit afleiden
dat delven in het verleden nogal
wat toekomst heeft.
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HUIZEN — Het hoofd van de technische dienst van de Buitenkliniek Oud Bussum, de heer Jan Lustig. die bijna zijn hele
leven heeft doorgebracht op het lancjgoed Oud Bussem. tegen
woordig de Buitenldiniek van die naam, heeft op een ogenblik,
toen hij nog oeiasi was met de zorg voor tuin en bos van het
landgoed, in dienst van de familie Van Leeuwen Boomkamp,
een potscherf gevonden.
Deze zat verstrengeld in de loodglazuur. De tingeglazuurde
wortels van een zeer oude boom, tegels voor de schouwen kwamen
die hij moest rooien. Er was geen in zwang. Gouda had zijn pijpen.
twijlel aan voor de man, die ex Vele potterijen werkten voor lopert was
in het moest
boswachterswerk:
' deze
potscherf
vanaf het al- kaal gebruik. Delft, dat in 1654 de
explosie van een kruitschip moest
lereerste begin met de wortels incasseren, kwam in een periode
van de boom meegegroeid zijn.
van welvaart, hetgeen gunstig
was voor de plateelbakkerijen.
Halverwege de 17e eeuw waren
„Delfts" er
12, omstreeks 1700 waren het
En aangezien de boom zo'n honer
dertig. Amsterdam, Haarlem,
derdvijftig jaar oud moest zijn, Rotterdam
en Gouda hadden pla
mag men aannemen dat deze pot
teelbakkerijen
en wat in die tijd
scherf minstens zo oud, waar
Delfts werd genoemd gold als een
schijnlijk twintig tot vijftig jaar verzamelnaam
voor alle aarde
ouder moest zijn. Dat maakte de
werk dat in de Hollandse provin"vondst bijzonder interessant.
Wa n t p o t t e n b a k k e r s k u n s t cies vervaardigd werd. Toen be
maakte zo'n tweehonderd jaar ge gonnen de potterijen in Delft met
onder tinglazuur de motieleden een bloeitijd door. ,,Delfts," blauw
na te schilderen van het Chi
zegt Jan Lustig die deze scherf ca- ven
deau wii doen aan de Vereniging nese porselein, niet verwondervoor Natuurmonumenten. Wie lijk, omdat de Verenigde Oostin
echter iets weet van de geschiede dische Compagnie in Delft een zenis van de pottenbakkerskunst tel had met verschillende bureUit Delft kwamen de fraaie
mag hieraan twijfelen. De decora- len.
ivoorwitte borden, potten en kantie van de potscherf laat een gesti- nen
met blauwe bloemen, bladleerde blad- of bloemrank zien,
ranken,
insekten en vogels.
uitgeboetseerd, hetgeen bij de
pottenbakkers in Delft nagenoeg
geen gebruik was. Daar werd beSchilderijen
schilderd en geglazuurd, waarbij
Naast
de
produkten
van vader
het Chinese porselein ten voorbeeld werd genomen. Laten wij landse bodem, groeide echter na
nu eens kijken welke families er de fabricage van steengoed in
Limburg, in de vijftiende eeuw de
alzo op Oud Bussem hebben 'ge
import van steengoed uit Duitswoond.
land. Vooral de fabrieken van het
(Nassau-GrenzauFamiliehistorie Westerwald
Grenshausen en H6hr) brachten
Dat waren de Hinlopens, een in groten getale hun produkten
Amsterdamse patriciersfamilie, naar Holland. Ze zijn op schildezeer rijke regenten. Dat deze fa- rijen van onze 17e-eeuwse schil
milie Delfts aardewerk in bezit ders afgebeeld. Het is aan dit
zou hebben gehad is heel aanne- steengoed dat de gevonden steenmelijk. De Verenigde Oostindi- scherf van Oud Bussem doet densche Compagnie beleefde en deed ken. Daarom is het de moeite
heel Nederland een Gouden Eeuw waard om deze potscherf eens
beleven in materiele zin, al bleef door experts te laten bekijken.
de spreekwoordelijke rijkdom, Aan de hand van gebruikte klei,
die door de kostelijk opgetuigde
en decoratie zal wel vast
schepen werd binnengebracht, glazuur
te stellen zijn hoe oud de scherf
aan grote delen van ons volk ont- is. Jan Lustig zegt: ,,Ik heb inderhouden. Wat in de pottenbakkers
kunst gebeurde is echter even be- _ tijd op bevel van meneer ^Van
langrijk als wat door onze grote
schilders werd gedaan. Chinese achtergelaten documenten, brieen ander huisraad moeten
keramiek heeft een historie van ! ven
Leeuwen Boomkamp
kisten Van
vol
verbranden
van de familie
vijftig eeuwen, bekend zijn gege
Kooy, die voor de Van
vens van ongeveer drieduizend Woensel
Leeuwen Boomkamps op Oud
jaar voor Chr. Alle andere beken
Bussem heeft gewoond, in een
de culturen liepen er achteraan.
Toen in de zeventiende eeuw huis dat veel verder in het park
de schepen van de Oostindische stond dan het tegenwoordige huis
Compagnie de thee begonnen in van de Buitenkliniek. ..Achteraf
te voeren kwam ook het Chinese is dat heel jammer, wie weet hoeporselein mee, hetgeen ten voor- veel bijzonderheden er aan de dag
beeld werd aan de vaderlandse gekomen zouden zijn over het
landgoed. Mijn potscherf heb ik
pottenbakkers.
zuinig bewaaMl, maar nu moet hij
Haardstenen zo langzamerhand naar de Ver
van Natuurmgnumenten.
In die tijd hadden wij in de eniging
Het is per slbfvan" rekening een
Lage Landen de fabrikatie van
haardstenen, soms gedekt met bijzondere vondst geweest."

• De heer J. Lustig met een
door hem gevonden oude pot
scherf.
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Harryechter
Lammerts
is nuzijn
onder
dienst; hij
draagt
konings
wapenrok,
hem
niet belet,
weekenden
zoveel
als 'smaar
mogelijk
is door die
te bren
gen binnen de wallen van de stad die hem lief is: Naarden, een van de weinige
ongeschonden vestingsteden, die ons nog resten. Harry Lammerts is poortwachter van Naarden, een functie binnen de vesting die hij met ere vervult. Naarden
telt zo'n kleine 75 poortwachters en poortwachteressen die tot taak hebben
te waken over de boeiende historie van hun stad. Wij hadden met hem en zijn
vriend Hans Hissink een gesprek over de oude vesting, dat plaats vond tijdens
een van de zo charmante ..tiende kouten", iedere maand gehouden in het wijnlokaal „De Turfloods". Daar komen de leden van „Tussen Vecht en Eem"
bijeen om van gedachten te wisselen over het verleden van het oude Naerdinclant, een gebied dat lag tussen Muiderberg en Eembrug. De ..Poortwachters"
is de naam van de afdeling Naarden van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis. Aangesloten zijn jonge mensen uit Naarden
en omgeving. Er verschijnt een tweemaandelijks orgaan ..Tussen twee Poorten",
waarvan Hans Hissink de redacteur is.

GESPREK MET HARRY
LAMMERTS EN HANS HISSINK
• Het ontstaan
Ljet
hoe deNaarden
belangstel1 ■ is
lingopmerkelijk,
voor de vesting
de
laatste jaren is uitgegroeid tot een
laaiend enthousiasme, waarbij de jeugd
een belangrijke rol speelt. Het Vestingsmuseum trekt enorm veel belangstelling.
Dat bezoek neemt nog steeds toe. Het Comeniusmuseum werd grondig gerestaureerd en ook hier worden mensen gevon
den, die bereid zijn zich geheel belangeloos voor het toezicht beschikbaar te
stellen. In de gewelven van de cude Promerskazerne komt iedere week een groot
deel van de Gooise jeugd verstrooiing
zoeken bij beat en soul en de Naardense
burgerij houdt zich nu daadwerkelijk bezig met het probleem van de reconstructie van de oude vesting, daarbij steun
ondervindend van de overheid die bezig
is de wallen te vernieuwen en de grote
kerk te restaureren.

• De Poortwachters
Ikiaar nu terug naar de Poortwach,VI ters, de jeugdgroep die zich met de
oude geschiedenis van Naarden bezig
houdt. De Naardense groep is nu bijna
drie jaar oud. Wij vragen aan Harry
Lammers wie de eerste stoot tot de oprichting heeft gegeven. Dat blijkt hvj-zel*
te zijn. „Ik logeerde bij familie in Gro
ningen", vertelt hij, „waar nog oude
terpdorpjes en borgen (kastelen) van heel
oude datum bestaan. Ik kwam in contact
met een meneer, die op het Rijksarchief
werkt, en me veel over de geschiedenis
van Groningen vertelde. Ik ben toen lid
geworden van de Nederlandse Jeugdbond
ter Bestudering van-de geschiedenis. De
bond organiseert opgravingskampen in
de zomermaanden. Ik heb zo'n kamp
bij wijk bij Duurstede meegemaakt. We
hebben gewerkt aan het blootleggen van
het oude profiel van Dorestad, zoals
vroeger Wijk bij Duurstede heette. Dore
stad werd door de Noormannen ver
woest ;de nieuwe stad werd later dichter
bij de Lek gebouwd. Dorestad dateert uit
de tijd van de Romeinen. Het was een
belangrijke handelsstad. We moesten
diep graven en vonden oude waterputten.
Jammer, dat op de plaats van de op
gravingen een nieuwe woonwijk gepland
is. Maar wij kregen toch voor elkaar,
dat wij mogen graven, als we maar
suo jaui aeeC uoii uouuiq Ciav jep uoSjoz
speurwerk klaar zijn.

• Dorestad
„Zijn er belangrijke vondsten ge
daan?" We vinden veel gebruiksvoor
werpen, aardewerk en dakpannen. De
Romeinen hadden de gewoonte hun dak
pannen te nummeren. Dicht bij de Vecht
is een haven ontdekt uit de tijd van de
Romeinen. Ik heb een week meegegraven
en toen had ik de smaak te pakken. Te
rug in Naarden ben ik gaan uitzoeken,
hoe het stond met de afdeling het Gooi
van de Jeugdbond.
Er bleek inderdaad een afdeling te
bestaan maar daar ging niet veel van uit.
Toen wilde ik zelf een afdeling oprichten.
Ik ben gaan praten met de heer Poolman,
die het archief van Naarden bijhoudt. Hij
was direkt bereid om te helpen en zo
werd op 28 September 1968 de afdeling
Naarden van de Jeugdbond ter bestude
ring van de Geschiedenis opgericht met
als naam „De Poortwachters". Wij zijn
begonnen met 35 leden en thans zijn het
er al 75.

Naarden
Cr is belangstelling bij de jeugd en wij
hebben_75_donateurs. In overleg met
de heer Poolman zijn wij aan hetTgraven
gegaan. Onze belangrijkste vondsten
worden geexposeerd in een vitripe in het
Vestingsmuseum. Het is jammer dat er
zoveel kapot is, als het eenmaal uit de
grond komt. Als het enigzins kan, proberen wij het in elkaar te zetten maar dat
lukt niet altijd. Wij hebben gegraven on
der het afgebrande huis van kapper Wissenburg. We kregen toestemming, om de
vloer open te breken en daar kwamen
100 tegels voor de dag. Het zijn zeventiende-eeuwse tegels in verschillende
kleuren. Wij hebben ook munten gevon
den veel pijpekoppen, maar je moet heel
diep graven om wat te vinden. We von
den ook nog twee onderstukken van kannetjes uit de periodel350/1450; ook Sieg
burg aardewerk en een gipsen Madeleine
beeldje. Maar dat is niet ouder dan 100
jaar".

• Oud-Naarden

boekje van Dr. de Vrankrijker over de
Uet gesprek beweegt zich nu naar historie van het alleroudste Naarden
leren wij dat meermalen naar de resten
Oud-Naarden In de tijd van de Hoek- van het alleroudste Naarden werd gese- en Kabeljauwse twisten n.l. werd het
verwoest. De oorspronkelijke stad moet zocht. <
.•enter bij de Zuiderzee en in de buurt
Vervolg op pagina 5
van Oud-Naarden hebben gelegen. Uit 't
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Archeologie
„Naerdincklant", de Gooise afde
ling van de Archeologische Werk
gemeenschap voor Nederland, gaat
wat meer aan de weg timmeren, ook
op scholen. De vereniging heeft dezer dagen een brief gestuurd aan de
directies en vakleraren van middelbare onderwijsinstellingen,

waarin deze op het bestaan van de
amateur-archeologen worden gewezen.
Het onderwijzend personeel mag
binnenkort concrete suggesties
verwachten over het binnen de geschiedenisles behandelen van
vooral de archeologie van het Gooi.
Naerdincklant werkt aan een „leskist", die de scholen naar believen
kunnen lenen.
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Aktiviteiten Archeologische^^
Werkgemeenschap Naerdinclaht"**
I/#-/-?<

De Gooise amateur-archeologen, verenigd in „Naerdinclant", hebben een
vruchtbaar jaar achter de rug. Bij een
veldverkenning werd in maart bij de
Utrechtse Waterleiding een unieke
vondst gedaan, waarover nog nadere publicaties te verwachten zijn. Tijdens de
opgraving rondom de Grote Kerk aan de
Kerkbrink te Hilversum werden aangetroffen een 16e eeuwse koorsluiting, een
trapvormig fundament uit de 15e eeuw
en een dertiende eeuws fundament. In
het Corversbos rijn wat prehiatorische
vondsten gedaan.

niversiteit te Utrecht, zal explicatie ge
ven. Hedenavond, aanvang 19.45 uui
houdt Drs. H. Sarfatij in De Vaart eet
voordracht over het stadskernonderzoe;
te Dordrecht. De heer Sarfatij is verbon
den aan het ROB te Amersfoort en i
provinviaal archeoloog van Zuid-Hol
land. Donderdag 7 februari worden d
grafkelders onder de Sint Pieterskerk t
Utrecht bezocht O-a. wordt een beschil
derde sarcophaag bekeken. Donderdag !
maart spreekt de heer C. L. ten Cate ovq
de schedel met brandmerk, opgegrave(
tijden_ onderzoekingen in de Sint Pie
terskerk. Donderdag 4 april houdt d
Excursie
heer S. Pos, bestuurslid van „Naerdh_
£ aterdag
23 aan
februari
wordt een afdeling
bezoek clanf* een lezing over zijn archeologisch!
-"■
gebracht
de Romeinse
ervaringen op Rhodos. Al deze lezingei
van het Centraal museum te Utrecht. worden gehouden in „De Vaart", Vaart
Mw. dr. G. Isings, docente aan de Rijksu- weg 163 te Hilversum.

T3<2. v5«_\

12. _ <_T- '73

■

ACTIVITEITEN ARCHEOLOGISCHE
WERKGROEP NAERDINCKLANT
BLARICUM — De veldverkenningen door de Archeologische
Werkgroep Naerdincklant, waarmede eind februari een aan
vang werd gemaakt, hebben nu al resultaten opgeleverd
In hot Corversbos te Hilversum
werden middeleeuwse scherven,
huttenleem, vuursteenafslag en
vermoedelijk urnenscherfjes ge
vonden, in het Spanderswoud
vuursteenafslag, maar bij het on
derzoek bij de Grote Kerk te Hil
versum werd slechts 60 cm onder
de vloer grondverkleuringen in
bepaald patroon aangetroffen.

Christusbeeld
Bij de Aardjesberg kwamen
vuurstenen voorwerpen (Poort
wachters) aan het licht.
Maar er werden ook belangrijker vondsten gedaan. In Kortenhoef werd op de Meent te Munniksveen een bronzen Christusbeeld uit 1540 gevonden en in hei
oude dorp 12de eeuwse scherven.
In Laren leVerde -het onderzoek
een amulet uit het stenentijdperk,
vroeg middeleeuwse aardewerkschijven en, een Romeinse kraal
(Poortwachter) op.
In epn kelder te Loosdrecht wer
den Sieburgkannetjes gevonden en
in Oud-Naarden prehistorische- en
vroeg- en laatmiddeleeuwse scher
ven.

Lezing

Op de Hilversumse Meent onder
Hilversum en Bussum, bij de wo-
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ningbouw in de Noordbuurt te
Eemnes, bij de Gooiersgracht en
bij de aanleg van een gasbuis te
Hilversum, leverde het onderzoek
niets op. Alle voorwerpen werden
ter datering ingeleverd bij „De
Vaart".
In oktober zal de heer J. M.
Baars, archeoloog te Amsterdam,
voor de leden van de Werkgroep
een lezing houden over de opgra
vingen bij de Metro-aanleg te Am
sterdam.
Het secretariaat van de Werk
groep is gevestigd Eemnesserweg
47 te Blaricum, telet 02153-5350.
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Voorzitter Archeologische & ■ , /// ,
Werkgemeenschap afgetreden ^^^
BLARICUM - De Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland, af
deling Naerdincklant zit zonder voor
zitter. Tot voor kort werd genoemde
functie bekleed door de heer J. Koster,
doch deze moest vanwege studieredenen voor de eer bedanken. Mevr. J.
Offcrman-Heykens, coordinatrice-penningmeesteresse, heeft zich bereid
verklaard om de taak van waarnemend
voorzitster op zich te nemen.
Overigens zit men bij genoemde af
deling van de Archeologische Werk
gemeenschap voor Nederland met
verscheidene bestuursproblemen. Door
bepaalde omstandigheden zijn slechts
drie van de vijf bestuursleden momenteel actief werkzaam binnen het
bestuur en er zal dus beslist een aantal
leden van de vereniging bereid moeten
zijn om een bestuursfunctie te accepteren, wii de afdeling Naerdincklant
kunnen blijven voortbestaan.
Daarbij komt dat het secretariaat
over enige maanden in andere handen
zal moeten overgaan, omdat zowel
mevr. Offerman als de heer Pos, di< '
toch al overbelast zijn, in staat zuller
zijn om de secretariaatstaak op zich te
nemen. Tot nader order is het telefoonnummer van het secretariaat nog
02153-15350, zodat bereidwillige leden
zich aldaar kunnen vervoegen.

Actief
De afdeling Naerdincklant is overi
gens nogal actief. Zo vordert de op
graving van het slot Ruijsdael gestaag,
hoewel er wel een chronisch tekort aan
mankracht te melden is. Op 4 november
worden er weer lezineen gehouden,

terwijl 13 januari 1977 de . leden
vergadering gehouden zal worden.
Voor inlichtingen over de Ar
cheologische Werkgemeenschap voor
Nederland afdeling Naerdincklant kan
men terecht op de Eemnesserweg 47 in
Blaricum, of onder telefoonnummer
02153-15350.
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Dr. A. Bierhorst
houdt lezing
BLARICUM - Op donderdag 3
april a.s zal Dr A. Bierhorst een
lezing houden voor de Archeologi
sche werkgemeenschap van \'e
derland. afdeling Naerdincklant.
Hei onderwerp van zijn lezing
hndt: ..Archeologie en de historie
in Iran"' Deze lezing met dia's zal
worden gehouden in He Vaart.
Vaartweg 163 te Hilversum. aan
vang id 45 uur, Entree voor nietleden en introduces 1 gulden.
Op zaterdag 1«> april zal de heer
L. de Keyzer, lid van de afdeling
Utrechl een rondleiding organiseren in de oudheidskamer van Hou
ten. Utrechtseweg8te Houten.
In deze oudheidskamer bevinden zich een verzameling van inheemse gebruiksvoorwerpen uit
de ijzertijd en vele Romeinse
scherven. De rondleiding begint
om hallelt. Ingetekend kan wor
den bij het secretariaat van de
afdeling Naerdincklant. Eemnesserweg47te Blaricum.

Weesper archeoloog doet belangr
(Van onze verslaggever
Sietse Drentje)
WEESP - Amateur-archeoloog H. J.
Weenink uit Weesp heeft een voor het
Gooi unieke vondst gedaan. Bij het
doorzoeken van de uitgezeefde stukken
van een zandzuiger voor de kust bij
Naarden, vond hij een hak. Dit landbouwwerktuig, dat van het gewei van
een edelhert is gemaakt, dateert van
circa 4500 voor Christus. De hak is te
zien in cultured centrum De Vaart in
Hilversum, in de vitrine ..recente
vondsten."
De mensen die rond 4500 voor unnstus in dit gebied woonden, hebben
waarschijnlijk op dieren gejaagd. Uit
de vondst van Weenink blijkt dat ze
ook al akkerbouw bedreven, wat al
vermoed werd. Te zien aan de wijze
waarop de hak is afgesleten, neemt
Weenink aan dat het ding bij het
maaien van koren is gebruikt.
Weenink (69) doet al langer aan
amateur-archeologie, sinds zijn pensionering houdt hij zich echt intensief
met deze hobby bezig. Hij heeft onder
andere aardewerk en botmateriaal in
Aetsveld opgegraven, dat dateert van
ongeveer 600 voor Christus.

0 De Weesper amateur-archeoloog H. J. Weenink met zijn unieke vondst,
een landbouwhak. (foto: De Vaart).

De amateur-archeoloog graaft niet
overal. Hij bedenkt eerst waar de kans
om iets te vinden groot is. Daarbij komt
ook de geologie om de hoek kijken.
Weenink: „Ik kijk meer dan dat ik
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