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Archeologie

Van uw voorzitter…

In Grondspoor, het mededelingenblad van de Archeologische Werkgemeenschap
Zaanstreek (maart 2007), is een uitgebreid verslag te lezen over de hoogtemetingen die in februari j.l. zijn verricht op een aantal weilanden langs de Kerklaan.
Elders in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Via deze nieuwsbrief wil ik u bijpraten
over de laatste ontwikkelingen die in
de vereniging spelen.
Uiteraard zijn we als vereniging trots
op onze website. In januari ging de
website de lucht in en met succes, veel
bezoekers hebben de site al bezocht.
De website wordt steeds aangepast en
actueel gehouden dus als u op de hoogte wilt blijven….. is regelmatig kijken
een vereiste.
www.oudakersloot.nl

Grondspoor

Ook lezen we daarin dat het verslag dat de stadsarcheoloog van Zaanstad, de heer
drs. P. Kleij, met medewerking van een aantal andere leden van de AWN maakt
over de opgravingen op het terrein Buurtweg 9 zich in een afrondend stadium verkeert.
Tijdens de lezing, die hij twee jaar geleden voor onze vereniging heeft gehouden,
heeft hij al een aantal tippen van de sluier opgelicht. Wij zijn uiteraard benieuwd
naar de inhoud van het verslag. Het zal ongetwijfeld een belangrijke bijdrage betekenen voor de geschiedenis van ons dorp. Kijk ook eens op de website van de
AWN Zaanstreek. www.archeologiezaanstreek.nl

Oer-IJ

De werkgroep Oer-IJ heeft booronderzoek verricht op het terrein van het perceel
Boschweg 5. Ondanks de hoge verwachtingen waren de resultaten van het onderzoek wat teleurstellend. Waarschijnlijk is het terrein in de 16/17e eeuw afgegraven
voor veenwinning en later opgehoogd met grond van elders. De resultaten waren
zodanig dat geen verder onderzoek meer zal plaatsvinden.
Hetzelfde geldt voor het terrein aan Boekel. Ook daar bleek het terrein omstreeks
de 16/17e eeuw ontveend en later weer opgehoogd.
Kijk ook eens op de website van Oer-IJ. www.oer-ij.nl
Ted Mooij

Aanwinsten

Ontvangen van:
De heer P. Verduin: scherven.
Fam. M. Kerssens: foto’s.
De Heer P. Meester: muntjes.
Mevr. A. Bank-de Groot: koopakte.
Mevr. J. Hofsteenge-Bus: foto’s.
Mevr. Verduin: scherven.
Mevr. L. Kerssens: map en kaart Akersloot.
Mevr. E. Woestenburg: div. mappen krantenknipsels.
De heer L. Hollenberg: div. tegels, gebaksdoos en een helm.
De Heer S. Woestenburg: 3 medicijnflesjes en een stremselpotje.
Mevr. Baumeister: foto’s.
Aan al deze gevers onze hartelijke dank.
Heeft u foto’s, aktes of oude gebruiksvoorwerpen die u eigenlijk wel kwijt wilt,
maar twijfelt u aan de “waarde” die uw voorwerpen voor onze vereniging hebben,
bel dan met Jan Krom tel. nr. 311470.

Al enkele jaren zijn we met de gemeente Castricum in gesprek over onze huisvesting. Sinds jaar en dag huren
we de zolderruimte van Het Gemaal
1879 aan de Fielkerweg. We zijn al
lange tijd uit ons jasje gegroeid en
naarstig op zoek naar een grotere ruimte, helaas tot nu toe met weinig succes!
We hebben niet alleen met de gemeente gepraat maar zijn ook bij particulieren geweest om een geschikte ruimte te
vinden. Na een paar jaar praten en zoeken is er weinig of niets bereikt.
Het aantal leden en activiteiten is alleen maar groter geworden en daarmee
ook het huisvestingsprobleem. We willen als vereniging meer tentoonstellingen en exposities houden om onze activiteiten onder een breder publiek bekendheid te geven. Ook willen we al
onze historische en archeologische
voorwerpen beter kunnen beheren, opslaan en tentoonstellen. Voor deze activiteiten is een grotere ruimte in het
dorp onontbeerlijk. Duidelijk is dat het
zo niet langer kan, dus actie is geboden.
Het bestuur zal de komende periode
veel aandacht aan dit probleem besteden. We blijven dus volop in gesprek
met de gemeente en kijken hoe de ontwikkelingen verder zullen lopen. Ongetwijfeld zult u in de toekomst hierover meer van ons horen.
Frans Zonneveld
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Hoogtemeting in de Klaas Hoornen Kijfpolder

Als vrijwilliger van de Historische Vereniging OudAkersloot, afdeling archeologie, heb ik samen met de heren
Ted Mooij en Jan Kaptein een cursus amateurarcheologie
gevolgd.
Dit betekende 7 avonden theorie en daarna veldwerk. Veldwerk kan bestaan uit boren, meten of graven.
10 Februari was de dag dat het meten aan de orde was. Op
een koude zaterdagochtend trokken we er op uit om de
hoogte te meten op het weiland in de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Er werd naar een verhoging of bult in het weiland
gekeken. Dit bracht het groepje cursisten al snel naar het
perceel tegenover Kerklaan 1 (hoek Dorpsstraat/Kerklaan).
Aangezien het om twee percelen ging, konden er twee
groepjes worden gevormd.

Schenking pijpenkoppen

Van de heer Henny Velzeboer ontvingen we diverse pijpenkoppen compleet met steel. Compleet met steel is vrij zeldzaam, omdat de steel kwetsbaar is en daardoor snel breekt.
Deze pijpen zijn door Henny in de loop der jaren opgevist
uit het Alkmaardermeer. De Historische Vereniging Alkmaar heeft samen met de stadsarcheoloog, via de hielmerkjes, de pijpenkoppen gedateerd. Zo is soms zelfs te achterhalen door wie of waar de pijp gemaakt is. We danken de
gever hartelijk voor deze vondst.

Boven de werkmanspijp met korte steel, datering ± 1660.
De onderste pijp was mogelijk het eigendom van een beurtschipper uit Groningen gezien het hielmerk met de letters
BOW (zie foto hieronder).

Als eerste handeling werd het meetraster aangelegd. Dat is
een vlak met om de twee meter een meetpunt. Met dit systeem kan men goed de verschillende hoogten in het vlak
vinden en noteren. Het genoteerde kan later uitgewerkt worden, zodat er een mooie hoogtekaart ontstaat.
Na een korte uitleg en het opstellen van de waterpastoestellen kon er gemeten worden. Met een baak het meetraster
aflopen, hoogten meten met het waterpastoestel en de hoogten noteren op papier.
Na een uur of twee meten was het gelukkig tijd voor koffie.
Dit was uitstekend geregeld door Ted die in ons onderkomen op de zolder van Het Gemaal voor de koffie zorgde en
de kachel lekker had aangezet. Weer doorgewarmd konden
de metingen hervat worden. Na ongeveer anderhalf uur hebben we alles opgeruimd en ingepakt. Daarna hebben we,
onder het genot van een kop koffie bij de Frans Zonneveld,
een korte briefing gehouden.
De AWN werkt onze metingen van deze dag verder uit.
Wilt u meer weten over deze dag, kijk dan op
www.archeologiezaanstreek.nl/klaas/klaas.html
Jan Sombroek

Hielmerk BOW. Bastiaan Overwezel – Groningen,
datering ± 1750.

