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1957-1959

Algemeen. Sedert 1950 valt een voortdurend toenemende archaeologische bedrijvigheid waar te nemen in de Nederlandse provincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht. Met name in de laag gelegen gedeelten van Westelijk Nederland - zo
lang beschouwd als betrekkelijk arm aan sporen van praehistorische bewoning werden in de afgelopen jaren tal van belangrijke onderzoekingen verricht, die hebben
geleid tot een aanzienlijke toeneming van de kennis omtrent ontstaan en vroegste
menselijke bewoning van het Westnederlandse kustgebied . D eze ontwrkkeling is in
hoofdzaak het gevolg van de activiteiten van amateur-a rchaeologen :· ''Melding der
ontdekkingen en eerste archaeologische prospectie zijn vrijwel zonder uitzondering
te danken aan leden van de Archaeologische WerkgemeenschajJ voor f!Vestelijk N ederland
(A.W.W.N.), waarvan de over geheel W es telijk Nederland verspreid wonende leden
voortdurend oplettendheid betrachten bij de allerwegen uitgevoerde - als regel
machinale- graafwerken, waarmede stadsuitbreidingen en landverbeteringswerkzaamheden gepaard gaan. Dan is er de Archaeologische Werkgroep' Westfriesland' va.n het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn, die het archaeologisch bodemonderzoek in West-Friesland bevordert. H et voortreffelijk geredigeerge tweemaandelijkse
tijdschrift Westerfzeem van de A.W.W.N. en d e jaarlijks door d e Archaeologische Werkgroep ' Westfriesland' in West Friesfand's Oud en N ieuw verzorgde archaeologische rubriek
Westfriese Oudheden hebben nationaal en internationaal de aandacht getrokken. Het
valt ten zeerste te betreuren, dat wegens de beperkte financiële en personele middelen,
die de R.O .B. en daarmede sam enwerkende arc haeologisch e instanties ten dienste
staan, in tal van gevallen een tijdig ingrijpen onmogelijk was. Begrijpelijk is d e teleurstelling bij velen -wel in de eerste plaats bij diegenen, die ooggetuigen moesten zijn
van de vernietiging van door hen ontdekte en aan de opgravingsinstanties gemelde bodemdocumenten .
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Palaeolithicum. Van het enige palaeolithische artefact, dat in de afgelopen jaren
in West-Nederland werd ontdekt- een vuistwig uit Huizen (N.H. ) -word t vermoed, dat het een Sumatralith is. P.J.R. Modderman, Ber. R.O.B. 9, 1959, p. 283.
Mesolithicum (1). Vondsten van mesolithische artefacten vallen niet te vermelden .
( 1) Uit VIANEN (U tr. ) is afkomstig een menselijke sch edel, die een treffende overeenkomst vertoont met die van een mesoli thische groep, waa rvan typische vertegen -
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woordigers zijn gevonden op het Bretonse eilandje Téviec. Vermoedelijk heeft de
ontwikkeling van zuivere vertegenwoordigers van het type Téviec tot de Nederlandse
vormgroep, gerepresenteerd door de schedels van Koerhuisbeek (Ov. ) e.a ., hier te
lande plaatse gehad. J. HurzrNGA, Honderd Eeuwen Nederland, 1959, pp. 52-56.

6;

0

66

6;

0 0

.
9

~

QO IV E S T F R I E S L A N D

a sq

! HO

•

8 16

11

5

1

- - -,se ,

'.

-- --' • 2
-'

.•

Á Palneolithicum
6 Mesoli thicum
e Neolithicum 0 Bronstijd
0 Voo r- Ro meinse TJzertijd • Romeinse tijd (Romeinse bedrij vigheid)
lil Romeinse tijd (i nheemse nederzettingen)
0 Volksverhu izingstijd

0

Vroege Middeleeuwe n (tot !000)

Neolithicum (2-9). Onverwacht groot was in de jaren 1957-59 het aantal ontdekkingen van neolithische bewoningssp oren in Westelijk Nederland. Tot de belangrijkste onderzoekingen behoren die van nederzettingsoverblijfselen te Zandwerven
(N.H. ), Oostwoud (N.H .) en Vlaardingen (Z.H. ). De ontdekking van resten van
vergane n eo!ithische kökkenmöddinger nabij Haamstede (Z.) leidde tot een bezinning
omtrent eventuele relaties van de neolithische bewoners van h et Westnederlandse
kustgebied - Zandwerven (N.H. ), Hekelingen (Z.H.), H aamstede (Z. ) - met de
Deense Ertebölle-cultuur door H.T. Waterbolk ( Westerh~em 6, 1957, pp.86-90). In d it
verband wordt gewezen op een door P. ]. R. Modderman (Westerheem 4, 1955, p. 30)
beschreven bodem van een te Schiedam (Z.H.) ontdekt neolithisch stuk vaatwerk,
met name vanwege de volgens Waterbolk spitse - volgens anderen evenwel ronde bodem. In een recente samenvatting van de kennis omtrent de standvoetbeker- en
de klokbeke~cultuur in Nederland (J. D . van der W aals & W. Glasbergen, Honderd
Eeuwen Nederland, 1959, pp. 100-124) komen ook de vondsten in Westelijk Nederland
terloops ter sprake ; voor het eerst wordt hier gepubliceerd een schaal op vier pootjes
van de klokbekercultuur u it Rhenen (U tr.).
(2) Aan h et merkwaardige 'megalithische' monument bij de LAGE VuuRSCHE (Utr.)
werd een studie gewijd door J. A. Bakker (Westerheem 6, 1957,pp. 27-30, 54-5S) ; als
vaststaand kan word en aangenomen, dat het geen rest van een n eolithisch steengraf
betreft. Merkwaardig is, dat niet ver van dit pseudo-steengraf volgens de inventaris
van h et Rijksmuseum van Oudheden te Leiden in de vorige eeuw drie fragmentjes
van aardewerk met diepsteekversiering zouden zijn gevonden. Indien aan dit oude
vondstbericht geloof mag worden gehecht, betreft het hier de meest westelijke sporen
van d e trechterbekercultuur in Nederland.
(3) Te ZANDWERVEN (N.H. ) werd h et in 1929 door A.E. van Giffen aangevangen
onderzoek (Bauart, 1930, p . 160) van een door J. Butter in 1928 ontdekte neolithische
woonplaats voortgezet. Ter verkenning van eventuele mogelijkheden tot verder onderzoek van deze vindplaats werden in September 1957 een profielsleuf en een aantal
proefkuilen gegraven vanwege h et !.P.P., onder leiding van]. F . van R egteren Altena.
T ot de gevonden mobilia behoren o.a. een aan tal aaneenpassende fragmenten, waaruit
de bovenheift van een kookpot kon worden geconstrueerd, en scherven van - vermoed elijk twee - vroege standvoetbekers. Bij het vervolgens in 1958 op grote schaal
aangevangen onderzoek werden groepen van p aalgaten vastgesteld, kennelijk van neolithische behuizingen ; u it d e talrijke paalgaten viel evenwel n iet de configuratie van
een huisplattegrond af te leiden. Bij de huisplaats werden afvalhopen aangetroffen
van mosselen, gemengd met dierebeenderen en visgraten. Talrijke archaeologica
(aardewerkscherven, zeer veel vuurstenen schra bbers, enz.) werden verzameld. Onder
d e aardewerkvondsten bevindt zich een fragment van een versierde bakplaat. Voorts
werden praehis torisch e ploegsporen ontdekt, wellicht behorend tot de standvoetbekercultuur. D e opgravingen te Zandwerven , die in de volgendejaren zullen worden voortgezet, gesd!Îeden , evenals d e overige onderzoekingen in West-Friesland, onder auspiciën van d e Archaeologisch e Werkgroep Westfriesland, en in sam enwerking met he t
Physisch -geografisch Laboratorium van de U niversiteit van Amsterdam. Nieuws-Bull.
K. N. O.B. 1958 (2), 33-34, (5), 84, (6), 103; Westerheem 7, 1958, p. 29, pl. VIII;]. F .
van R egteren Altena, Wesifriese Oudheden 1, 1958, pp. 144-159; 2, 1959, pp . 155-156.
Aan· de te Zandwerven voor en na ontdekte fragmen ten van vroege standvoetbekersdie een terminus ante quem van circa 2100 v. Chr. voor de overige n eolithische resten
vormen - werd een afzon derlijke publicatie gewijd (J. D. van der Waals & W. Glasbergen, Westerheem 5, 1956, pp. 99-103) .
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(4) Te VLAARDINGEN (Z.H.) werd in September 1958 door een dragline bij het graven
van een sleuf voor de aanleg van een collecteurriool in het uitbreidingsplan Westwijk
een geslepen vuurstenen bijl van westelijk type aan de oppervlakte gebracht. Deze
bijl vormde de aanleiding voor een proefonderzoek ter plaatse (voorjaar 1959) door
leden van de werkgroep 'Helinium' van de A.W.W.N. onder leiding van C. Wind,
en vervolgens voor een noodopgraving op grote schaal, vanwege het I.P.P., onder
dagelijkse leiding van mejuffrouw E. C. L. During Caspers. Aan het licht kwamen
neolithische bewoningssporen, die gelegen zijn op de oeverwallen (heden circa 3.10
onder N.A.P.) van een naderhand dichtgeslibde kreek, en in de kreekbedding zelf (tot
circa 6 m onder N .A.P.) . Het vondstmateriaal is uitzonderlijk rijk. De vrij hard
gebakken ceramiek, doorgaans rijkelijk verschraald met steengruis, bezit vlakke bodems,
onder de rand soms een reeks doorboringen of putjes, ofwel vier puntige knobbels ;
naast grote dikwandige potten treedt opvallend dunwandig aardewerk op. Enkele
potten vertonen een verlopen wandknik. Geïsoleerde konische doorboringen, als
regel nabij breuken, hangen samen met antieke reparaties. Sommige potten vertonen
een diepzwart, fraai glanzend oppervlak. Tot de significante aardewerkvormen behoren
voorts kraaghalsflesjes, lepels en bakplaten. Het lithische materiaal omvat vuurstenen
bijlen en beitels van westelijk type, en vele fragmenten daarvan, voorts transversale
pijlbewapeningen, schrabbers, boortjes, vervaardigd uit vuursteen van zuidelijke
herkomst, niet zelden uit fragmenten van gebroken bijlen. Zuidelijke veldsteen werd
geïmporteerd en ter plaatse vergruisd, ter rnagering van het aardewerk. Tengevolge
van de na het verlaten der nederzettingen voortdurend hoge grondwaterstand was in
de stroombedding ook wat vervaardigd werd uit been, gewei en hout, touw, enz. bewaard gebleven, zodat te Vlaardingen zich de mogelijkheid voordoet van een neolithische cultuur zowel cultuuroverblijfselen van onvergankelijk als vergankelijk m a teriaal te bestuderen. Artefacten van been en gewei (o.a. beitels, priemen, hamers)
kwamen in uitstekende conservatietoestand aan het licht. Een zeer grote hoeveelheid
dierebeenderen werd geborgen, welke een bestudering van de fauna (zowel de wilde
als de gedomesticeerde) toelaat. De onderzoekingen te Vlaardingen, die in de volgende
jaren zullen worden voortgezet, verschaften een belangrijke aanvulling van de kennis
omtrent het neolithicum in Westelijke Nederland, die resulteerde uit de onderzoekingen
te Zandwerven (zie hierboven), Hekelingen op het eiland Putten (P. J. R. Modderma n,
Eer. R.O.B. 4, 2, 1953, pp. 1-26) , Haamstede (J. A. Trimpe Burger, Zeeuws T ijdschr.
8, 1958, pp. 75-76), Schiedam (P.J. R. Modderman, Westerheem 4, 1955, p. 30) en een
aantal geïsoleerde vondsten van vuurstenen bijlen. H.J. Verhagen, Westerheem 7, 1958,
pp. 107-111 ; Nieuws-Bull. K. N.O.B. 1959 (11 ), 217, ( 12), 246; 1960 (2), 50-54 (W. Glasbergen) ; W. Glasbergen, Archéologie 1959, 2, pp. 309-3 11 & Westerheem 9, 1960, pp. 2-5.
(5) Een fragment van een doorboorde stenen strijdhamer, gevonden op de zuidoostelijke helling van de 'Aardjesberg' te HILVERSUM (N.H.) vormt een nieuw getuigenis
van de aanwezigheid van dragers van de standvoetbekercultuur in h et G0oi (J. A. )
Bakker, Westerheem 7, 1958, pp. 22-24), reeds bekend uit h et onderzoek van tumuli 3
en 6 van de bekende groep de ' Zeven Bergjes' in de gemeente La ren (N.H.) (A. E.
Remouchamps, O.M. Leiden, N.R. 9, 1, 1928, pp. 64-72).
(6) Een te OuD-ZUILEN (Utr.) omstreeks 1923 in rivierkleigrond langs de Vecht ontdekte gefacetteerde strijdhamer van lydiet vormt in Nederland tot dusver h et enige met
zekerheid uit de Middenduitse 'Schnurkeramische' cultuur afkomstige importstuk.
De merkwaardige vindplaats impliceert, dat de oeverwallen van de Vecht in het la te
n eolithicum bewoonbaar, althans bega anbaar, zijn geweest. J . A. Bakker, Jaarboekje
«Oud-Utrecht» 1958, pp. 27-28.
(7) Een gebroken stenen strijdhamer met steelgat is in 1939 gevonden op de 'Hoge
Berg' nabij DEN BuRG op het eiland Texel (N .H.). G. D . van der Heide, &r. R.O.B.
8, 1957-1958, pp. 98-99.
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(8) E en soort van hamerbijl m e t steelgat, vervaardigd uit elandgewei, gevonden te
DE ZILK onder Noordwijkerhout (Z.H. ), wellicht; daterend uit neolithicum of bronstijd ,
behoort tot de betrekkelijk weinige a r tefacten van elandgewei, die ui t Nederland b ekend zijn. G. Elzinga, Westerheem 7, 1958, pp.lll-114.
(9) Te OosTWOUD (N.H.) onderzochtA.E.van Giffen in de j aren 1956 en 1957 twee
bronstijdtumuli, gelegen op oud akkerland met ploegsporen. D e ondergrond bevatte
fragmenten van maritieme klokbekers. I n de heuvels werd een aantal goed bewaard e
skeletten aangetroffen (eenmaal als primaire, voorts als secundaire bijzettingen) ,
sommige liggend op een zijde met opgetrokken knieën. Een der grafheuvels werd aan
d e voet omgeven door een krans va n dicht naast elkaa r gelegen (ri tuële ?) ku ilen. I.P.P.,
Amsterdam. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1957 (11 ), 241.
Bronstijd (10-17). Enkele vondsten van geïsoleerde voorwerpen - o.a. een fragmentaire Hilversumurn ui t Huizen (N.H.) - vormden welkome aanvullingen tot
de kennis van de bronstijd in Westelijk Nederland. Van bijzondere betekenis was de
ontdekking en ontgraving van nederzettingsresten van de H ilversumcultuur te Vogelenzang (N.H. ). De betekenis van de bekende bronsdépots, indertijd ondekt te V oorhout
(Z.H.) en op het landgoed V eerrenburg tussen Lisse en Hillegom (Z.H. ) werd uitvoerig
belicht door J . J. Butler (Honderd &uw; n Nederland, 1959, pp. 131-1 36).
( 10) Te H urzEN (N.H.) werden scherven ontdekt van een zeer grote H ilvers umpot
met op de naar binnen afgeschuinde rand (type A ;B) en op de kraag een versierin g
van koordindrukken. Een noodonderzoek vanwege h et I.P.P., onder leiding van
J. A. Bakker, leverde geen nadere gegevens op omtrent d e aard van de vind plaats.
N ieuws-Bull. K . N. O.B. 1958 (12), 22 7.
'
( 11 ) Te HILVERSUM (N.H. ) werden scherven gevonden van D rakensteinceramiek. H e t
betrof een afvalkuil van een nederzetting, enige honderden meters verwijderd van d i e
in d e gem eente Laren , waar P.J. R . Modderm an , R .O.B., in 1952 een proefgraving
verrichtte ( Westerheem !, 1952, p. 136). I.P.P., Amsterdam. Nieuws-Bull. K. N .O.B .
1959 (5), 83-84.
( 12 ) Te VoGELENZANG (N.H. ) on tdekte G. P. R odenburg, lid van d e A.W.W.N.,
scherven van Hilversu mceramiek, sam engaande m et vuurstenen pijlpunten en schrabbers. Bij h et oudheidkundig bodemonderzoek, ingesteld vanwege h et I. P.P., onder
leiding van W. G roenman-va n W a a teringe, werden enkele afvalkuilen vastgesteld ,
waaruit fragmen ten van Hilversumaa rdewerk, vuurstenen artefacten (p ijlpun ten en
schrabbers) en huisdierbeenderen aan het licht kwa m en. Voorts werden sporen va n
geploegd akkerland ui t het begin der j a ar telling opgemerkt. Nieuws-Bull. K. N.O .B .
1959 (12), 245. Wellicht houdt m e t d e n ed erzetting van de H ilversumcultuur direct
of indirect ver band een aantal a rchaeologica (o.a. een stenen hamerbij l, een vuurstenen dolkje, een (Ierse?) bronzen rand bijl, twee stukjes ba rnsteen en twee fragm enten van aardewerk van Hilversum- of Drakensteintype), welke op ruim I km afstan d
indertijd aan h et licht zijn gekomen . H. Brunsting, W esterheem 6, 1957, pp. 95-98.
(13) NooRDWIJKERHOUT (Z.H.), zie (20).
( 14) OosTwOUD (N.H.), zie (9).
(15) Luchtfoto's onthulden, dat n a bij de drie door A. E. van Giffen in !949 te GROOTEBROEK (N .H. ) ontgraven grafheuvels (West-Friesland's Oud en Nieuw 20 , 1953) n og
minstens vijf andere tumuli hebben gelegen. J . J. Wensink, W estfriese Oudheden 2,
1959, pp . 148-1 54.
( 16) Te ZwAAGDIJK (N .H. ) werd in Sep tember 1957 vanwege het I.P.P. , onder leiding
van J. F. va n R egteren Altena, een proefonderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van
eventuele grondsporen van een indertijd geslechte grafheu vel bij café ' D e Ark'. Het
betreft een van de m eest oostelijke tumuli van d e bekende grafheuvelbegraafplaats bij de
eendenkooi (zie A.E. van Giffen, West-Friesfand's Oud en N ieuw 17, 1944, pp. 12 1-128).
Vastgesteld werden een ringsloot en ploegsporen. N ieuws-Bull. K.N. O.B . 1958 (2), 34.
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(17) Bij ENKHUIZEN (N.H.) werd een bronzen speerpunt gevonden: het eerste bronzen
voorwerp uit de bronstijd, dat tot dusver in West-Friesland ontdekt is. Westerfzeem 7,
1958, p. 74; Wesifriese Oudheden 2, 1959, p. 147.
Voor-Romeinse ijzertijd ( 18-26) . Gestadig vermeerderen de gegevens over de be':?ningsgeschiedenis van. Westelijk Nederland gedurende de voor-Romeinse ijzertiJd. Onder de onderzoekmgen van objecten uit deze periode moeten in de eerste
plaats worden genoemd die van een houten behuizing te Vlaardingen (Z.H.) en een
tumulus, gelegen op oud akkerland te Hoogkarspel (N.H.). Het vermoeden, dat de
bekende- vooral in West-Friesland door talrijke exemplaren vertegenwoordigde
vuurstenen sikkels dateren uit de voor-Romeinse ijzertijd, vormde de aanleiding tot
het onderbrengen van die vondstcategorie in deze periode.
(18) Te VLAARDINGEN (Z.H.) werd in de Broekpolder aan een stroompje door het
veen een tweetal woonplaatsen uit de voor-Romeinse ijzertijd (La Tène) ontdekt.
Een rechthoekig gebouw- met lengtewanden en een tussenwand uit vlechtwerkgebouwd op kleiïg veen, kon grotendeels worden onderzocht. De vloer was belegd met
kruiselings wisselende lagen riet. Drie haardplekken werden vastgesteld, een ervan
samengesteld uit een laag op riet gelegde paaltjes, met daaroverheen een mantel van
zavel, welke naderhand enkele malen is opgehoogd. Onder het rijke keramische vondstmateriaal komen vele scherven van met vingertopindrukken versierde potten voor.
Voorts zijn fragmenten van vuurbokken aangetroffen. R.O.B., Amersfoort, & A.W. W.N.
P. Sonneveld & H. J. Verhagen, Westerfzeem 7, 1958, p. 76; Nieuws-Bull. K.N.O.B,
1958 (11), 196-197; zie ook Westerfzeem 7, 1958, p. 91.
( 19) Te DRIEHUIS onder Velsen (N.H.) werden bewoningssporen uit de voor-Romeinse
ijzertijd aangetroffen. Hieronder bevond zich het uiteinde van een vuurstenen sikkel.
1:-J. J. Calkoen, Nieuws-Bull. K. N.O.B. 1959 (9), 175-176 & Westerfzeem 8, 1959, p. 56.
(20) Op het Langeveld onder NooRDWIJKERHOUT (Z.H.) werden in de afgelopenjaren
tal van cultuursporen bij ontginningswerkzaamheden vernietigd, zonder dat van
tevoren een systematisch oudheidkundig bodemonderzoek werd verricht. Mobiele
archaeologica werden verzameld en observaties verricht door Mr. H. K. de Raaf ;
tot de vondsten behoren een hoge driehoekige vuurstenen pijlpunt met weerhaken
(van het type, dat in graven van de Sögeler faze van de vroege bronstijd wordt aangetroffen), fragmentjes van vuurstenen sikkels, grote hoeveelheden inheemse ceramiek
uit de eerste eeuwen voor en na het begin der jaartelling. Een aantal der gevonden
scherven, door Mr. de Raaf beschouwd als specimina van resp. diepsteekceramiek,
beker- en potbekeraardewerk, behoort eerder tot aardewerksoorten uit brons- en
ijzertijd (resp. Hilversumcultuur en midden- en laat-La Tène) . H. K. de Raaf, Westerheem 8, 1959, pp. 25-29, 75-79. Naar aanleiding van de ontdekking, in 1957, van een
vuurstenen sikkel, die ergens midden in een veenprofiel zou zijn aangetroffen, werd
vanwege het I.P.P. door W. Groenman-van Waateringe het betreffende veenprofiel
bemonsterd met het oog op een palynologisch onderzoek, hetgeen evenwel geen resultaat
opleverde. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1957 (7) , 131-132. Op verzoek van het Hoofdbestuur van de A.W.W.N. nam G. P. Rodenburg de inventarisatie van de oudheidkundige
bodemvondsten uit het Langeveld{Oosterduinen-complex (gelegen in de gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout) en wijde omgeving op zich. Westerfzeem 7, 1958, pp.
19-20. Onder de vondsten van het Langeveld bevindt zich een interessant hertshoornen
werktuig, afkomstig uit een ondergestoven veenlens. Wellicht dateert het voorwerp
uit de bronstijd. G. Elzinga, Westerfleem 8, 1959, pp. 36-37. Op enkele plaatsen zouden
op het Langeveld twee cultuurlagen boven elkaar zijn vastgesteld.
(21) Uit GROOTEBROEK (N.H.) werd de ontdekking van een vuurstenen sikkel gemeld.
Westerfzeem 7, 1958, p. 75.
(22 ) Te ALKMAAR (N.H.) werd een vuurstenen sikkel ontdekt boven het veen in het
zand. J. K. Haalebos, Nieuws-Bull. K . N.O.B. 1959 (11), 216.
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(23 ) T e HooGKARSPEL (N .H. ) werd vanwege h et I. P.P. onder leiding van J. A. Bakker
een deels afgegraven tumulus onderzocht. De h,euvel , samengesteld uit een kern van
omgekeerd gelegde zoden, waarover een mantel van zand, bedekte twee lagen oude
landbouwgrond. De onderste daarvan vertoonde ploegvoren, de bovenste ploegvoren
met schopsteken. Laatstgenoemd akkerland was begrensd door kavelsloten, welke ter
plaatse een hoek vormden . De min of meer ronde sloot (met twee onderbrekingen )
om de grafheuvel bleek aan de hoek van de kavelsloot te zijn aangepast. Uit de ringslootvulling kwamen talrijke dierebeenderen en menselijke skeletresten aan het licht.
Het enige aangetroffen graf was een crematiebijzetting in de top van de grafheuvel.
De datering in de voor-Romeinse ijzertijd is onzeker, daar geen archaeologisch direct
dateerbare vondsten voorhanden zijn, en ook de resultaten van het palynologisch
onderzoek door W. Groenman-van Waateringe geen chronologische conclusies toelaten. Wesifriese Oudheden l, 1958,p.l42; Nieuws-Bull.K.N.O.B.l958 (9), 166-167, ( 11 ),
195-196; ]. A. Bakker, Wesifriese Oudheden 2, 1959, pp. 158-181.
(24) Een te RoELOFARENDSVEEN (Z.H. ) gevonden scherf van met vingertopindrukken
versierd aardewerk uit de eeuwen voor het begin der jaartelling bleek afkomstig te
zijn uit veenbagger uit de Brasemermeer, gebruikt voor ophoging van tuingrond.
K. Dekker, Westerfzeem 6, 1957, pp. 64-65.
(25 ) Te RILLEGERSBERG (Z.H. ) onder Rotterelam zou aardewerk zijn aangetroffen
van dezelfde soort als te Vlaardingen. Westerfzeem 8, 1959, p. 11.
(26) Van bijzonder belang zijn de door A. Schermer waargenomen ( 1954) en beschreven (Westerfzeem 6, 1957, pp. 2-5) sporen van gronclbewerking, die aan het licht
kwamen op het strand bij ScHOORL (N.H. ), tengevolge van de duinafslag bij de stormvloed van 1953. Het betrof twee cultuurlagen ; bij afschaven van de onderste tekende
zich een systeem van elkaar vrijwel rechthoekig kruisende ploegkrassen af, vermoedelijk
gemaakt door een haakploeg. Op grond van verwantschap van gevonden aardewerkscherven met ceramiek uit de zool der oudste Friese terpen werd een datering in de
eeuwen voor het begin der jaartelling aangenomen ; wellicht zal de datering evenwel
iets later dienen te worden gestelel (tussen 50 voor Chr. en 100 na Chr. ). Te Hargen
(N.H. ) bij Schoor! ontdekte dezelfde auteur (1954) middeleeuws ploegland (XEeinde XI), in dit geval bewerkt met een keerploeg ( Westerfzeem 6, 1957, pp. 6-10 ).
Romeinse tijd (27-54). Tal van onderzoekingen in Westelijk Nederland betroffen
objecten uit de eerste eeuwen der jaartelling. Voor een betrekkelijk gering gedeelte
gaat het daarbij om sporen van Romeinse bedrijvigheid ; de belangrijkste betreffen de
vindplaatsen Alpen aan de Rijn (Z.H. ), Houten (Utr. ) en De Meern (Utr. ). Een
overzicht van de stanel van het onderzoek der militaire en burgerlijke nederzettingen
in Romeins Nederland verscheen onlangs van de hand van J. E. Bogaers ( Honderd
Eeuwen Nederland, 1959, pp. 143-167) . De zuidelijkeweg vandeTabula Peutingerianadoor
het land der Bataven werd door B. H . Stol te bezien in het licht der recente ontdekkingen
van vindplaatsen uit de Romeinse tijd (Eer. R.O.B. 9, 1959, pp. 57-67 ). De inscriptie op
een in 1947 te Tipasa in Algerije ontdekte grafsteen van een zekere Acliutor onthulde,
dat daar omstreeks het midden van de 2 e eeuw de ala prima Caninajatium gelegerd was.
H. Brunsting, Westerfzeem 6, 1957, pp. 22-25, met verdere litteratuur; zie ook B. H . Stoltc
& J. E. Bogaers, Westerfzeem 6, 1957, pp. 90-92.
Het waren in de afgelopen jaren vooral de inheemse nederzettingen uit de Romeinse
keizertijd- als regel meer of minder scherp gedateerd door Romeinse importwaarwaarop zich de belangstelling richtte. Dit leidde tot een opmerkelijke uitbreiding van
de kennis omtrent de inheemse cultuur uit de eerste eeuwen na het begin der jaartelling, met name door ontdekkingen te Krommenie (N.H.) en te Schiedam (Z.H. ).
Romeinse bedrijvigheid (27-37) .

(27) Over de lange reeks opgravingscampagnes, door A.E. van Giffen sedert 1941
ondernomen in de dorpsheuvel van VALKENBURG aan de Rijn (Z.H.)- het Praetorium
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Agrippinae van de Tabula Peutingeriana - waar 7 castella (42-circa 260 na Chr.)
werden ontgraven, zijn in de laatste jaren geen opgravingsverslagen verschenen. Wel
werd een plattegrond van het oudste casteilurn (periode 1), weergevende de laatste
stand van het onderzoek, gepubliceerd. J. E. Bogaers, Honderd Eeuwen Nederland, 1959,
p. 145.

(28) Te ALPHEN aan de Rijn (Z.H.) werden ten noorden van de Ned. Herv. kerk de
in 1950 en 1953 vanwege het B.A.I. aangevangen opgravingen van het Romeinse
militaire station (casteilurn ?) Albanianae door de R.O.B. voortgezet. Vastgesteld
werden wederom resten van Romeinse gebouwen (midden 1 e eeuw-3e eeuw), behorend
tot minstens 3 perioden: twee met houtbouw (eikenhouten palen) en de gehele noordzijde van een I ,80-2 m brede fundering (op ingeheide iepenhouten palen) van een stenen
gebouw (II'1 of IIIa), dat grotendeels heeft gestaan ter plaatse van de huidige Ned.
Herv. kerk. Dakpanstempels van de Excercitus Germanicus Inferior, de Legio XXX
en de Legio I Minervia Antoniniana werden aangetroffen. Nieuws-Bull. K. N. O.B.
1959 (4) , 58, (5), 84, (6), 98-99.
(29) Aan de archaeologica, met de spade verzameld te ZwAMMERDAM (Z.H.) door Mr.
H. K. de Raaf, werd een uitvoerige publicatie gewijd. De Romeinse bewoning te
Zwammerdam kan worden gedateerd tussen het midden van de I e eeuw en circa 240
na Chr. H. K. de Raaf, Eer. R.O.B. 8, 1957-1958, pp. 31-53, C. G . A. Morren, o.c.,pp. 54-76
(terra sigillata), B. H. Stolte, o.c., pp. 76-78 (de plaatsnaam Nigropullo). Ter plaatse van
de te Zwammerdam vastgestelde Romeinse nederzetting blijken in 1937 twee aurei te
zij n ontd ekt, nl. een van Domitianus en een van Galba. P. C. BEUNDER, Westerfleem
5, 1956, pp. 79-81 ; 6, 1957, pp. 82-83.
(30) Bij DE MEERN (Utr.) werd op de Hoge Woerd het in 1940 door C. W. Vollgraff
aangevangen onderzoek van Romeinse sporen (casteliurn ?) voortgezet vanwege het
Archaeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, waarbij vier bewoningsfazen werden vastgesteld. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1957 (12), 256; 1958 (1) , 3 .
(31) Te UTRECHT (Utr.) werden bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de bouw
van een huis aan het Pieterskerkhof talrijke scherven van Romeins aardewerk (IB
en Il) ontdekt. Archaeologisch Instituut, Utrecht. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1959 (2), 33.
(32) Te HouTEN (Utr.) werden funderingsresten van een sm'll, langgerekt Romeins
tufstenen gebouw ontdekt, waaraan minstens twee inheemse bewoningsfazen voorafgingen. Tot de mobiele vondsten behoren beschilderd pleisterwerk en fragmenten
van inheems en Romeins aardewerk. Ook elders onder Houten, op een terrein in
« 't Goy », ten noorden van de Tuurdijk, werd naar Romeinse funderingsresten en
mobiele archaeologica een onderzoek ingesteld. Waargenomen werden paalgaten,
samengaande met inheems-Romeins aardewerk, en sporen van een Z.O.-N.W. gericht
(3e-eeuws ?) gebouw, met aan de Z.W. kant een circa 2,90 m breed terras, waarin
secundair Romeins materiaal (einde I e tot in 3e eeuw) was verwerkt. R .O.B., Amersfoort. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1957 (2), 14, (4), 53, (6), 109; 1958 (7), 120-121; 1959
(3), 42, (4), 57, (5) , 83.
(33) Een nieuwe interpretatie van de laatste letters van de inscriptie op de bekende te
MoNSTER of Naaldwijk (Z.H.) ontdekte Romeinse mijlpaal (daterende uit het jaar
162 - door een l6e-eeuwse steenhouwer grondig 'bijgewerkt') werd gegeven door
J. E. Bogaers: A. M(unicipio). A(elio). C(anninefatiwn) j M. P. XII. Honderd Eeuwen
Nederland, 1959, pp. 153-157.
(34) Te PooRTUGAAL (Z.H.) werden sporen van Romeinse bewoning (IIB) aangetroffen. R.O.B., Amersfoort. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1958 ( 11 ), 196 ; zie ook Westerheem 7, 1958, pp. 90-91.
(35) Bij baggerwerkzaamheden ten behoeve van EuROPOORT (Z.H.) werden Romeinse
munten en andere oudheden ontdekt. Oudh. Onderzoek IJsselmeerpolders. NieuwsBull. K.N.O.B. 1959 (8), 126.

(36) Uit TER HEIDE (Z.H. ) afkomstig is een inte.ressant muntsieraad (Victorinus),
daterend uit de 3e eeuw. A. N . Zadoks-Josephus J!tta, Westerheem 6, 1957, pp . 63-64
& Honderd Eeuwen Nederland, 1959, p. 170.
(37) Dat de zgn. 'Brittenburg', eertijds gelegen bij KATWIJK a~.n Zee \Z.H.), in oorsprong een laat-Romeinse versterking uit de 4° eeuw aan de Rtjnmondmg was, opgericht ter beveiliging van de scheepvaart op Brittannië, is laatstelijk bepleit door W . C.
Braat. Leids Jaarboekje 1958, pp. 59-65.
Inheemse nederz ettingen (38-54) .
(38) Te KROMMENIE (N.H.) werden in 1958 talrijke scherven van inheems vaatwerk,
nauw verwant aan de Friese terpenceramiek, en, enkele specimina van Gallo-Romeinse
importwaar ontdekt. D e op het veen gelegen nederzettingsresten werden gedateerd
in de 1 e en 2 e eeuw. Verder werden ter plaatse bewoningssporen uit de I 0 e of !I e
eeuw vastgesteld. R.O.B., Amersfoort. Nieuws-Bull. K . N.O.B. 1958 (11), 196; E. J.
Helderman, Westerfleem 7, 1958, p. 77 . Door leden van d e A.W.W.N. werd een deel
van een inheemse behuizing (5,5 X 7 m) blootgelegd (E. J . Helderman, Westerheem
8, 1959, p. 10) ; vanwege het I.P.P. werd vervolgens ter plaatse onder leiding van
W. Groenman-van Waateringe een na-onderzoek ingesteld, terwijl een op circa 275 m
afstand gelegen boerelerij geheel werd ontgraven. Door terra sigillata scherven worden
beide gebouwen gedateerd in de 1e eeuw na Chr. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1959 (9),
175. De eerste ontdekkingen te Krommenie hadden plaats in 1955 (E. J. Helderman,
Westerheem 5, 1956, pp. 41-49) ; een palynologisch onderzoek van de toen ontdekte vindplaats door W. Van Zeist, B.A.I. , leverde bijzonderheden omtrent de veenvegetatie
tijdens de Romeinse keizertijd, die een overwegend graslandkarakter droeg SWesterheem 5, 1956, pp. 91-95).
(39) Te MARKEN-BINNEN in de gemeente Akersloot (N.H. ) werden op het veen, afgedekt door een kleipakket, sporen van een inheemse - waarschijnlijk Friese - nederzetting aangetroffen, welke door R omeinse import geda teerd wordt in de 1 e eeuw n a
Chr. De importstukken omvatten o.a. een fragmentje van een kobaltblauwe glazen
armband, een geribde kraal, een bronzen ogenfibula en een wandfragment m et ooraanzet van een kruik of amphoor. H . J . Calkoen, Westerheem 6, 1957, p . 62 ; E . J . H elderman, Westerheem 7, 1958, pp. 92-97 & 102 - 107 ; 8, 1959, pp. 2-6 ; zie ook NieuwsBull. K.N.O.B. 1957 (6), 109-110.
(40) Tussen KoEDIJK en Noord-Scharwoucle (N.H. ) werden tijdens landverbeterings
werkzaamheden ten westen van de voormalige Diepsmeer talrijke bewoningssporen
ontdekt (einde 1 e, doch vooral2 e eeuw). R .O.B. , Amersfoort. Nieuws-Bull. K . N .O.B .
1958 (11 ), 196; zie ook Westerheem 7, 1958, p. 90.
(41) Te ScHIEDAM (Z.H. ) werd het volledige grondplan ( ]4. X 5,60 m ; circa 130
palen) van een inheemse houten behuizing uit de Romeinse keizertijd blootgelegd.
In het midden van het gebouw werden enkele palen aangetroffen, die wellicht de dakconstructie hebben geschraagd. Aan de korte zuidzijde werden buiten de wand zwaarclere schoorpalen aangetroffen ; aan de noordzijde stonden schoorpalen binnen de
woning. Binnen het gebouw werd voorts een brandplek opgemerkt. Door Romeinse
import (terra sigillata) kunnen het gebouw en de inheemse ceramiek nader worden
gedateerd. R.O.B., Amersfoort. Nieuws-Bull. K.N.O.B. 1959 (7), 115-116; Westerheem
8, 1959, pp. 57-58.
(42) Inheemse ceramiek uit de Romeinse tijd is voorts ontdekt te WoRMERVEER (N.H.).
E. J. Helderman, Westerheem 7, 1958, pp. 24-27.
(43) Te SANTPOORT (N.H.) werd een terrein bij 'Duin en Kruidberg', waar in 1940
door W. C . Braat, R.M.O., sporen van inheemse bewoning- met name paalgaten
van een behuizing- gedateerd door fragmenten van geïmporteerd Romeins aardewerk waren onderzocht, in 1953 en 1954 machinaal afgegraven. H. J. Calkoen, Westerfleem 7, !958,pp. 82-87. Voor ne:;J in 1957 op de Spanjaardsberg te SANTPOORT gevon-
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den Romeinse kniefibula wordt door H. ]. H. van Buchem op typologische gronden
een datering in het begin van de 3e eeuw na Chr. voorgesteld. Westerheem 7, lg58,
pp. 117-123.
(44) Te KLEIN-DORREGEEST onder U itgeest (N.H.) werden resten7 van"inheemse woningen uit de Romeinse keizertijd ontdekt. E. ]. H elderman, W esterheem
1g5g, p. 57.
(45) Een bij UITGEEST (N.H. ) gevonden bronzen muntje, geslagen onder Constantijn
de Grote in 322 te Thessalonica, wijst op bewoning in d e laat-Romeinse tijd in dit deel
van Noord-Holland. H. J. Calkoen, Westerheem 6, 1g57, p. g8.
(46) Uit ALKMAAR (N.H.) is afkomstig de bodem van een terra sigillata bord (typ e
Ludowici Tq), m et stempel IVLI. TALVSSAN (Iulius Talussanus), vervaardigd in
h et Middengallische pottenbakkerscentrum Martres-de-Veyre tussen 120 en 170 na
Chr. H. ]. Calkoen, Westerheem 7, lg58, p . 2-5, zie ook 8, 1g5g, p . 64.
(47) Tussen EENWENBURG en Tuitjehom (N.H. ), in d e polder Geestmerambacht,
werden op twee plaatsen bewoningssporen ontdekt. Het b etreft inheems (Fries) aardewerk, door Romeinse import (terra sigillata) gedateerd in de 2 e eeuw en de eerste
helft van de 3 e eeuw. J. K . Haaleb os, Westerheem 8, 1g5g, p. 11 ; A. Schermer & Jb.
Westra, Nieuws-Bull. K.N.O .B. 1g5g (10), 1g9 & Westerheem 8, 1g5g, p. 56.
(48) Op h et eiland T exel (N.H.) werden bij DRIEHUIZEN, een gehucht onder Den
Burg, steekproeven gedaan in 'de Terp', een zandige verhevenheid van natuurlijke
oorsprong, bedekt met een zeer dikke humuslaag. Aangetroffen werden aardewerkscherven uit het begin der jaartelling en middeleeuwse ceramiek. Kennelijk is deze
plek eeuwenlang als bouwland in gebruik geweest. R.O.B., Amersfoort. NieuwsBull. K.N.O.B. 1g58 (11 ), 1g5, Een vrij groot aantal vroeger op d eze vindplaats
verzamelde scherven van vroegmiddeleeuwse ceramiek - o.a. fragmenten van spitsbuikige potjes - en een enkel stuk Romeins werden beschreven door G. D. van der
Heide (Eer. R.O.B. 8, lg57-lg58, pp. 101-11 3) .
(4g) T e MAASSLUIS (Z.H.) werden in de Sluispolder-oost inheemse en Romeinse
scherven uit de eerste eeuwen na Chr. ontdekt. H. ]. Verhagen, Westerheem 8, 1g5g,
p. 10.
(50) Te HAARLEM (N.H.) werden op het Delftplein inheemse bewoningssporen uit de
Romeinse tijd vastgesteld. R.O.B., Amersfoort. Nieuws-Bull.K.N.O .B.lg5g (8), 125-126.
(5 1) VoGELENZANG (N.H.), zie (12).
(52) NooRDWIJKERHOUT (Z.H.), zie (20).
(53) HouTEN (Utr.), zie (32).
(54) Sm-rooRL (N.H.), zie (26).

B,

Volksverhuizingstijd ( 55-56). Voor de periode 1g5 7 -1g5g zijn geen ontdekkingen te vermelden, waardoor de kennis omtrent d e volksverhuizingstijd en daaropvolgende eeuwen in Westelijk Nederland aanmerkelijk werd uitgebreid.
(55) Van d e ruim 5000 vondsten uit d e in 1g5 1 te RHENEN (Utr. ) ontdekte grote
begraafplaats (ruim 1000 inhumaties en circa 300 crematies), die in gebruik was van
de late 4e eeuw tot het einde van de 7 e of het begin van de 8 e eeuw, werd -vooruitlopend op de in het uitzicht gestelde volledige publicatie- een aantal belangrijke
sieraden, enz. (W. ] . de Boone & ]. Ypey, Honderd Eeuwen Nederland, 1g5g, pp. lg82 11 ) en vooral fraai glaswerk (C. Isings, o.c., pp. 212-223) gepubliceerd.
(56) Een opmerkelijke discussie ontspon zich omtrent de mogelijkheid, dat 'het koninkrijk d er Wamen' omstreeks 500 een deel van Nederland zou h ebben omvat, m et name
het gebied aan de Rijnmond, en d e eventuele archaeologisch e n eerslag d aarvan (graf. veld bij Ockenburg bij 's-GRAVENHAGE, zie W. C. Braat, 0. M. Leiden, N. R. 37, lg56,
pp. 82-gl) . W. ] . de Boone, Westerheem 5, 1g56, pp. 75-78; 6, 1g57, pp. 10-1 3, 38-43 ;
P. C. J. A. Boeles, Westerheem 7, lg58, pp. 5-12.
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Vroege Middeleeuwen (tot circa 1000) (57-67) . U it een overzich t van ded ~~~:~
1J t,
m iddeleeuwse vondsten (graven, woonplaatsen, schatvondsten) in N ed erlau
dat h et aantal vondsten in W estelijk Nederland tut d e periode 450-~50 tot dusver betrekkelij k gering is. J . Ypey, E er. R.O.B. g, lg5g, pp . g8-11 8. Een germg aan tal onderzoekingen uit de jaren 1g57-5g val t te vermelden.

.
(57) RHENE (Utr.), zie (55).
(58) Onder SANTPOORT (N.H.) werd akkerland m et sporen . van bodem~ewerkmg
on derzocht, dat op grond van er in aangetroffen archaeologtca kan dateren mt de
5c eeuw na Chr. H. J. Calkoen, TVesterheem 6, 1g57, pp . 48-52.
(5g) T e Scr.WORL (N .H. ) werden in M aart 1g53 sch erven van vroegmi~dele~u.ws
aardewerk (6" of 7e, resp . 8" of ge eeu w) aangetroffen ; d e scherf v~n een spttsb~tkt~e
pot met radstempelversiering is het eers te voorbeeld van deze tmportceramtek m
Noord-Kennemerland. J. Pool & A . Scherm er, Westerheem 8, 1g5g, PP· 6-g.
(60) DRIEHUIZEN (N.H.), zie (48) .
(61 ) Uit VELSEN (N.H. ) is afkomstig is ee·n · van de we~nige ~:·chaeologische b ewijsstukken voor de historisch overgeleverde Vtkmgm vallen m de ttjd tussen 800 en 1000
in Westelijk Nederland. Het b etreft ee bronzen 'distelgesp' van een uit Noorwegen
bekend type, gevonden m et 34 barnstenen kralen en 10 kralen van glaspasta, welhch t
afkomstig uit een of meer Vikinggraven, te dateren in de eerste helft van de 10 e eeuw.
W. J . de Boone, Westerheem 7, lg58, pp. 30-38.
(62) Te UTRECHT (Utr.) werd een late versierd e bronzen boogfibu~a, met sp oren van
vertinning, van het vooral uit Domburg bekende type ontdekt. Het steraad zou d a teren
uit de 7 e eeuw na Chr. A. Vollgraff-Roes, Westerheem 8, 1g5g, pp. 80-82. Voorts.werd
te Utrecht in 1g55 een ijzeren zwaard ontdekt, waarschijnlijk d a terende uit h et m tdden
van de 10e eeuw, met op de kling een inscriptie, welke door J. Ypey wordt gelezen als
INGELERNI. Eer. R .O.B. g, 1g5g, pp. 300-301.
(63) Gegevens over de plaatsen der graverijen te yYIJK BIJ D uuRsTEDE jDorestad (U tr.)
in 187g en 1880 bevinden zich in het Museum Flehtte te Amersfoort (W. ]. de Boone,
Westerheem 8, 1g5g, p. 24). Een in 1g55 te Ide (Dr.) in een potje ontdekte schat van
twee zilveren armbanden en 113 zilveren munten (ND V l g56, pp. 253 -258) , b egraven
circa 860 verschafte nieuwe gegevens omtrent de Karolingische muntslag te Dorestad.
H . Enno ~an Gelder, Wester/zeem 5, 1g56, pp. 112-114. U it Dorestad is afkomsti.~ een
broche, m et een gegoten imitatie in goud van een bronzen munt van C~nstanttjn d e
Grote, daterend uit h et begin van de ge eeuw. A. N. Zadoks-Josephus Jttta, H onderd
Eeuwen Nederland, 1g5g, p. 174.
(64) Bij ScHAGEN (N .H.) werd in d e Ringpolder een on~erzoek .i.ngesteld in : n ige
terpen die door herverkaveling gedoemd waren te verdWIJnen. Ztj bleken te hggen
op ee~ door aardewerkscherven geda teerd kleipakket (10 e, m og:lijk g e eeuw), thans
gelegen op 0,60 onder N.A.P. Vrij spoedig had men tot ophogmg d er woonplaa tsen
moeten overgaan (ten hoogste tot 1,50 m). D e bewoning bleek zich voort te zetten
tot in d e 12 e, in een enkel geval tot in de 13e eeuw. R .O.B., Amersfoort. N1euws- B ull.
K.N.O.B. lg58 (7), 12 1-122; W. F. G. W iese, Wester/zeem 7, l g58,pp. 6g-7l; H. Halbertsma, Westerheem 7, )g58, pp. 71 -74.
(65) In de circa 4 m hoge terp van AvENDORP bij Schagen (N .H.) werd een onderzoek
ingesteld, waarbij bleek, dat de terp opgeworpen was op een tevoren onbewoond terrein en vervolgens o-aandeweg zijn uiteindelijke hoogte en omvang verkreeg (10 e12e'eeuw). N ieuws- B ull. K.N.O.B. 1g58 (12) , 227-228; Westfriese Oudheden l , lg58,
p. 142 ; 2, lg5g, p. 145 .
(66) Waarnemingen, verricht bij de afgraving van een .langgere~te k':nstmatige h~ogt~
te BARSINGERHORN (N.H.), wezen uit, dat de bewonmgsgeschtedems van deze terp
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op zijn vroegst aanving m de 10 e of 11 e eeuw. G. D . van der Heide, Westerheem 6,
1957, pp. 74-77 .
(67) HARGEN (N.H.), zie (26).
Varia. Aan de bodemvondsten van de streek Midden-Kennemerland (N.H.) werden
twee artikelen gewijd door H. ]. Calkoen ( Noordholland 3, 1958, 31-37, 83-90, tevens
verschenen als Westerheem-Monografieifn 1, 1958, 16 pp.) ; van de archaeologica, verzameld op het eiland Texel (N. H.) publiceerde G. D. van der Heide een overzicht
(Eer. R .O.B. 8, 1957-1958, pp. 96-113 ). Opmerkelijk is de toenemende betekenis van
West-Nederland voor de studie van de praehistorische landbouw (zie J. M. G. van der
Poel, Westerheem 5, 1956, pp. 95-98).

Verschillende archaeologisçhe streekdocumentaties werden aangevangen vanwege het
I.P.P.: archaeologica van de strandwallen in Westelijk Nederland (J. F. van Regteren
Altena & J. A. Bakker, mede ten behoeve van de bodemkundige onderzoekingen van
Prof. Dr. A.J. Wiggers, Vrije Universiteit te Amsterdam, en Dr. Ir. L.J. Pons, Stichting voor Bodemkartering); het Gooi en de gemeente Baarn (J. A. Bakker); alsmede
h et bijeenbrengen van een materiaalcorpus der vuurstenen sikkels in Nederland (J. F.
van R egteren Altena).
Het mocht gelukken de verdwijning van enkele tumuli van de fraaie grafheuvelgroep
'De Zeven Bergjes ' nabij Hilversum (N.H. ) te voorkomen. Pogingen worden ondernomen om de instandhouding van de resterende grafheuvels van de bekende grafheuvelgroep bij de eendenkooi te Zwaagdijk (N.H.) - zie hierboven (16) - te verzekeren.
Amsterdam, I.P.P.

W. Glasbergen.

