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Ploeteren in de prut, maar ze wor-
den blij van alles wat ze daar aan-
treffen. ,,We hebben echt fantasti-
sche dingen gevonden’’, zegt San-
der Gerritsen van Archeologie
West-Friesland. 

Oorgat
Twee archeologische diensten doen
onderzoek naar bodemschatten die
door de dijkversterking van de
Markermeerdijken tussen Hoorn
en Amsterdam kunnen worden
aangetast of bedolven onder een
nieuwe dijk. Van Amsterdam tot
Edam (de grens ligt bij Het Oorgat)
is voor Amsterdam. De West-Frie-
zen keren de bodem om van Hoorn
tot Edam.

Al begint het natuurlijk met
bureauwerk. Neuzen in oude boe-
ken en turen op oude kaarten naar
sporen van mogelijke bebouwing,
vertelt Jan-Willem Oudhof die de
archeologische naspeuringen coör-
dineert voor de Alliantie Marker-
meerdijken. 

,,Als er aanleiding toe is, maken
we daarna proefsleuven. Zeg maar
kijkgaten in de grond om te zien of
er nog wat zit.’’ En dat was onlangs

raak bij Uitdam waar de gemetsel-
de fundering van een zeventiende-
eeuwse kerk werd blootgelegd.
,,Dat was een echt zware funde-
ring.’’ De houten huizen in die tijd
werden vaak gebouwd op opge-
metselde of gestapelde poeren
(soort vierkante blokken) waar
houten balken op werden gelegd.
,,Dit is een zware fundering en
moet wel van die kerk zijn.’’

Hoe dit verhaal afloopt, is nog
niet bekend, want door de hoge

grondwaterstand werd het werk
weer gestaakt. ,,In mei/juni als het
grondwater lager staat, gaan we
verder onderzoeken en een groter
gat graven.’’ De kerk heeft gestaan
tussen de huidige bebouwing van
Uitdam en Kaap Uitdam (de haakse
knik in de dijk). ,,Zo zie je dat de
lintbebouwing van Uitdam, dat
een echt dijkdorp was, veel verder
uitliep naar het zuiden. De eerste
vermeldingen van Uitdam zijn al
uit 1340, dus wie weet wat we nog

aantreffen.’’ Verderop langs de dijk
bij de archeologische opgravingen
in Etersheim is gisteren net de
opgraving dichtgegooid. De klus is
klaar wat archeoloog Sander Ger-
ritsen betreft. Sinds 26 augustus
werkten ze in een opgraving vlak-
bij het strandje van de Ooster Koog
of ook wel Etersheimer Koog ge-
noemd. Een buitendijks stuk land
waar de golven deze dagen af en
toe woest tegenop beuken. ,,Ne-
gentig meter verderop’’- Sander

wijst naar het water - ,,werd in
2009 de sarcofaag gevonden die
waarschijnlijk bij een twaalfde-
eeuwse tufstenen kerk hoort.’’ Een
unieke vondst omdat de sarcofaag
waar een adellijk of religieus per-
soon in werd begraven, vrij gaaf is
en compleet met deksel.

Dan hoop je als archeoloog na-
tuurlijk op meer als je de schop in
de bodem steekt. Want zoals San-
der zegt: ,,Een sarcofaag komt
nooit alleen. Het zou me niet ver-

bazen als er ooit nog een wordt
gevonden.’’ Wie weet gaan onder-
waterarcheologen binnenkort nog
eens naspeuringen doen op de plek
waar de kerk wordt gedacht.

Bij de proefsleuven die in Eters-
heim werden gegraven, werd een
middeleeuwse waterput blootge-
legd. ,,Dan verwacht je dat je hier
op de achtererven van bebouwing
stuit, want zo’n waterput stond
meestal op het achtererf van een
huis.’’ Maar de opgraving blijkt

een ’grabbelton’ te zijn. ,,We heb-
ben van alles gevonden: Vijftien
kratten aardewerk, iets van hon-
derd metalen voorwerpen, tiental-
len stuks hout van borstels of ge-
reedschap en leer van schoenen. De
bodem blijkt echter heel erg ver-
stoord en dat vertelt eigenlijk het
verhaal van Etersheim’’, zegt San-
der.

Dat is een verhaal van dijkdoor-
braken en overstromingen waar-
door het dorp steeds verder werd

verplaatst tot naar de huidige plek.
,,In de bodem vinden we sporen
van die dijkdoorbraken van de
vijftiende en zestiende eeuw waar-
door het dorp werd verplaatst. Een
dijkdoorbraak is volgegooid met
zoden van klei en veen. Dat conser-
veerde de vondsten goed. Later is
die dijk nog een keer doorgebro-
ken. Dat kun je hier allemaal lezen
in de grond. Op een gegeven mo-
ment is het onhoudbaar geworden
en moest het hele dorp worden

verplaatst naar drogere grond
achter de dijk.’’ In erosiegeulen
troffen ze verspoelde huisraad aan,
een kozijn, schoenen, borstels en
een deel van een metalen insigne.
Dat kan van een religieuze beteke-
nis zijn van een priester of pelgrim
of misschien wel iets heel anders.
Een recente vondst is een deel van
een wierookbrander, mogelijk
afkomstig uit de kerk. ,,Dat zou
zomaar kunnen, maar voor we daar
werkelijk iets over zeggen moet dat
goed worden uitgezocht.’’ Dat gaat
nu gebeuren in Hoorn waar alle
bodemvondsten worden schoonge-
maakt, geconserveerd en uitge-
breid besnuffeld. 

Maar er ligt vast nog meer ver-
stopt in de bodem onder de huidi-
ge dijk die zal worden afgegraven
als er een nieuwe dijk is aangelegd
bij Etersheim. ,,Misschien vinden
we daar nog wel resten van het
verdronken dorp’’, zegt Sander
bijna hoopvol. 

De mooiste vondsten komen
uiteindelijk in een tijdelijk arche-
ologisch centrum bij de molen bij
bezoekerscentrum de Breek, dat
naar het er nu uitziet volgend jaar
gebouwd gaat worden. Jan-Willem
Oudhof: ,,Daar komen de verhalen
van archeologen over hoe de mens
vroeger heeft geworsteld in de
strijd tegen het water.’’

Sander: ’Een
sarcofaag komt
nooit alleen’

17e-eeuwse kerk
gevonden in prut
bij Uitdam 

Sander Gerritsen in de put. Op de voorgrond aardewerk dat hij en Aad Weel hebben gevonden FOTO’S ELLA TILGENKAMP

Annabel de Gast bij de opgraving die inmiddels weer is dichtgegooid. Een stukje van een insigne opgegraven bij Etersheim.
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Etersheim ■ Ze baggerden door de
prut toen het dertig graden was.
Konden ze daarna even zwemmen
en het stof afspoelen in het IJssel-
meer. Nu banjeren archeologen An-
nabelle de Gast, Sander Gerritsen en
Aad Weel nog door de bagger bij
Etersheim. De regen spoelt ze van-
zelf schoon.

De ontdekte kerkfundering bij Uitdam. FOTO JAN-WILLEM OUDHOF


