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‘Om uijt te laten het binnewaeters gewelt, (b)en ick hier van Dickgraeff en Heemraeden gestelt’. Zo luidt de tekst gebeiteld in een oude plaquette in de Noordersluis te Schardam op ongeveer 750meter afstand van het gemaal C. Mantel. Dat nieuwe en krachtige gemaal dient hetzelfde doel alsde oorspronkelijk uit 1357 daterende Noordersluis: beheersing van het ‘binnewaeters gewelt’. Deplannen om bij Schardam een gemaal te bouwen zijn reeds meer dan anderhalve eeuw oud. In 1858kwam ingenieur P. de Leeuw van het toenmalige Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizenmet een rapport aangaande de verbetering van de afwatering van de Schermerboezem, de groteNoord-Hollandse waterberging. Hij adviseerde onder andere de bouw van een stoomgemaal bijSchardam. Om allerlei redenen kwam het er niet van, hoewel na iedere extra natte winter de dis-cussie weer oplaaide. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw werd definitief besloten tot debouw van twee gemalen, een te Zaandam en een bij Den Helder.Echt getemd was de binnenlandse waterwolf hiermee echter zeker niet. In 2007 wees eennieuwe studie uit dat bemaling aan de oostzijde van het gebied nodig was om de beschermingtegen wateroverlast letterlijk en figuurlijk op peil te brengen. Dat leidde tot het besluit twee ge-malen te plaatsen en wel te Lutje Schardam en bij Monnickendam. De bouw van dat eerstgenoemdegemaal startte in 2014. Op 7 juni 2017 vond de officiële opening plaats door oud-hoogheemraadCees Mantel. Het gemaal draagt zijn naam omdat juist hij voor de bouw had geijverd.Inmiddels verkeren de voorbereidingen van het tweede gemaal bij Monnickendam in ver-gevorderd stadium. De twee gemalen kunnen overigens ook water uit het Markermeer inmalenom te voorzien in watertekorten tijdens de zomer. Door de verbeterde waterbeheersing wordt bo-vendien de druk op de honderden kilometers polderdijkjes langs de vaarten en kanalen die deeluitmaken van de Schermerboezem flink verlaagd. Het gemaal C. Mantel en binnenkort het gemaalbij Monnickendam betekenen dus niet alleen een sterke reductie van de kans op overlast tijdensextreme neerslag, maar ook belangrijke verbetering van de wateraanvoer en de waterveiligheid.Gemaal C. Mantel is gebouwd op een archeologisch waardevolle locatie in de Klamdijk,onderdeel van het provinciaal monument West-Friese Omringdijk. De prachtige waterschapskaar-ten uit de zeventiende eeuw bewezen weer hun nut. Die lieten bebouwing langs de Klamdijk zien.Het ingrijpende grondwerk, ook in het buitendijkse land in verband met de aanleg van het uitwa-teringskanaal, maakte archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het leverde schitterende resultatenop. Vanuit waterstaatsoptiek erg interessant was dat de bouwput in de dijk toevallig op de plekvan een oude doorbraak uit circa 1437 bleek te zijn gepland. Na de sluiting van het gat werd dedijk destijds aan de binnenzijde voorzien van eenbrede steunberm. Op die berm groeide de neder-zetting Lutje Schardam. Ook daarvan werden spo-ren teruggevonden. Heel bijzonder was dat door degoede conserveringsomstandigheden vergankelijkeobjecten als schoenen, muilen en netten gaaf be-waard zijn gebleven.Er komt tenslotte nog veel meer archeolo-gisch dijkonderzoek aan. Hoogheemraadschap Hol-lands Noorderkwartier start binnenkort met eengrote verbetering van de oude Markermeerdijkenvan Hoorn tot en met Schellingwoude bij Amster-dam. Weer is Archeologie Westfriesland – dezekeer in samenwerking met de dienst Monumenten-zorg en Archeologie van de gemeente Amsterdam– daarbij onze partner. Ik ben zeer benieuwd naarde opbrengst van dat onderzoek. En dat ik daarinniet alleen sta bleek overduidelijk uit de enormebelangstelling voor de open dagen tijdens de bouwvan gemaal C. Mantel!
LUC KOHSIeK
DIjKGRAAF HOOGHeeMRAADSCHAP 
HOLLANDS NOORDeRKWARTIeR
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HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 ALGeMeeNIn augustus 2014, maart, mei, juni, juli en augustus 2015 en maart en april 2016 is door archeo-logie West-Friesland (AWF) een archeologische opgraving en begeleiding uitgevoerd ter hoogtevan het geplande nieuwe boezemgemaal bij Schardam. De locatie ligt op 5 kilometer ten zuidenvan Hoorn en op minder dan een kilometer ten noorden van Schardam, op circa 150 m ten westenvan de knik in de dijk net ten noorden van de Hornsluis (afb. 1.1 t/m afb. 1.3).1
Het vaste veldteam bestond uit senior archeoloog drs. Sander Gerritsen, archeoloog drs. MarlijnKossen, archeoloog drs. Jantien Verduin, archeologisch vrijwillig medewerker Kees Kiestra en ar-cheologisch medewerker Aad Weel. Daarnaast hebben in wisselende samenstelling meegeholpen:drs. Bart ter Steege, drs. Harmen de Weerd, Ma. Fleur Schinning, Etienne van Paridon en Ma. Josjevan Leeuwen, allen medewerkers van AWF, Frank Pennekamp, vrijwillig medewerker en studentstagiaire van Hogeschool Saxion Jette van der Veen.De uitwerking van het onderzoek is uitgevoerd o.l.v. Sander Gerritsen. Hierbij waren betrokken;Dieuwertje Duijn (keramiek, glas en bouwkeramiek: Middeleeuws en Nieuwe Tijd), ChristiaanSchrickx (keramiek, glas en bouwkeramiek: Middeleeuws en Nieuwe Tijd), Josje van Leeuwen(dierlijk botmateriaal), Marlijn Kossen (GIS), Harmen de Weerd (GIS), Fleur Schinning (afbeeldin-gen en fotografie), Michiel Bartels (redactie), allen van Archeologie West-Friesland; Frank Postma(numismatiek), Kees Kiestra (natuursteen, redactie), Lies de Sitter-Homans (botanie),Els Winters-Ran en Ans Vissie (leer), allen vrijwillig medewerkers AWF. 

1 De middelloodlijn van de noordelijke bouwkuip lag op 150 m ten westen van de knik.
1.1 
Ligging onderzoekslocatie (rode stip) ten opzichte van West-Friesland en binnen Nederland. 
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Opdrachtgever voor het onderzoek was het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK) met dhr. Jan Wever als contactpersoon en projectleider. De aanleiding voor het onderzoekvormde de bouw van een groot boezemgemaal. Met de geplande werkzaamheden zou dwars doorde dijk, een provinciaal monument, worden gegraven, waarbij archeologische resten zouden ver-dwijnen. De gespecifieerde archeologische verwachting werd verwoord in een bureaustudie, waar-uit bleek dat binnen het plangebied resten aanwezig konden zijn van een verlaten nederzetting 

1.2 
Globale ligging onderzoekslocatie (rode cirkel, 
zwarte lijn) op Google Earth.

1.3
Ligging van de vindplaats (rode stip) en de in de tekst genoemde plaatsen en polders in de buurt van de vindplaats.
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genaamd Lutjeschardam.2 Daarnaast werd aangenomen dat in de kern van dit deel een middel-eeuwse dijk uit de 12de of 13de eeuw lag. Voor de uitvoering van dit onderzoek is door ArcheologieWest-Friesland een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, dat op 22 augustus 2014 is goedgekeurd.3
De rapportage volgt de eisen die daaraan worden gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.3, en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn, versie 2013.
1.2 VOORTRAjeCTDe directe aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een boezemgemaal. Dooreen toename van hemelwater dient meer ruimte voor binnenwater te worden gecreëerd binnenNoord-Holland. Zo ook in de Schermerboezem. De Schermerboezem is een complex van met elkaarin open verbinding staande boezems.4 Alle poldermolens en gemalen binnen het verzorgingsgebiedvan de Schermerboezem slaan het water via een stelsel van kanalen en binnenboezems op deSchermerboezem uit. Door het boezemstelsel wordt het overschot aan water via gemalen en slui-zen naar de Noordzee en het IJsselmeer afgevoerd. Het nieuwe gemaal bij Schardam moet bijdra-gen aan een stabieler peil van het binnenwater in dit verzorgingsgebied. Het krijgt een uit-maalcapaciteit van 2000 m3 per minuut. Het zal ook tijdelijk water kunnen inlaten met een capaciteit van 500 m3.Door de voorgenomen plannen is vroeg in het voortraject (januari 2012) door HHNK contact ge-zocht met AWF om mee te denken over de borging van de cultuurhistorie. Op basis daarvan is inopdracht van ingenieursbureau Witteveen & Bos een bureaustudie uitgevoerd en gerapporteerdin maart 2012.5 Hierin werd geadviseerd om het graven van het uitstroomkanaal aan de noordzijdevan het gemaal archeologisch te begeleiden en het deel ter hoogte van de Klamdijk en net ten zui-den daarvan, waar de resten van Lutjeschardam werden verwacht, op te graven. Het advies uitdeze studie is door de Provincie Noord-Holland aanvaard en uiteindelijk overgenomen in het be-stemmingsplan gemaal Schardam. In juli 2013 is een Programma van Eisen opgesteld voor het archeologisch onderzoek.6 Hierin werdeen plan gepresenteerd voor de uitvoering van het onderzoek. Helaas was in deze periode nog nietbekend dat met twee kleinere in plaats van een grote bouwkuip zou worden gewerkt. In maart2014 werd bekend dat de bouw zou worden uitgevoerd door een aannemerscombinatie van deNoord-hollandse VBK groep en Aan de Stegge uit Goor.7 Op basis van deze nieuwe inzichten metbetrekking tot de bouwwijze, is in de zomer van 2014 de werkwijze aangepast waarna het onder-zoek kon beginnen.8
1.3 LeeSWIjZeRIn dit standaardrapport zullen de resultaten van het archeologisch onderzoek (OM-nr 63003, pro-ject 395) worden weergegeven. De rapportage bestaat uit zes hoofdstukken. Na dit inleidendehoofdstuk worden de fysisch-geografische achtergrond en de bekende historische- en archeologi-sche gegevens met betrekking tot het plangebied en de directe omgeving uiteengezet (hoofdstuk2). Hierbij zijn zoveel mogelijk beschikbare primaire en secundaire historische bronnen gebruikt.Hierna wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksopdracht en de gehanteerde methodiek belicht. Inhoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd, waarbij op contextuele wijze de aangetroffensporen in combinatie met het verzamelde vondstmateriaal wordt beschreven en geanalyseerd. Inhoofdstuk 5 worden in de synthese de gegevens samengevoegd en in een breder perspectief ge-plaatst. In hoofdstuk 6 zullen waar mogelijk de onderzoeksvragen uit het PvE worden beantwoorden nieuwe vragen voor toekomstig onderzoek voorgesteld. De beantwoording is beknopt omdatde vragen grotendeels in de lopende tekst zijn opgenomen.
2 Bartels & Schrickx 2012.3 Bartels 2014.4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Schermerboezem.5 Bartels & Schrickx 2012.6 Bartels 2013.7 Na het faillissement van de VBK groep in oktober 2015, heeft Aan de Stegge het gehele project op zich genomen.8 Voor details hierover zie paragraaf 3.2 Methode.
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2.1 GeOLOGIe eN LANDSCHAPAan het einde van de laatste ijstijd lag het plangebied in een schaars begroeid landschap, waar inde loop van die ijstijd zandafzettingen waren afgezet. Geologisch gezien behoren deze zanden totde formatie van Formatie van Twente (Laagpakket van Wierden: dekzand). De top van deze pleis-tocene afzettingen bevinden zich tussen de 20 m en 18 m –NAP. Na afloop van de ijstijd steeg detemperatuur en smolten de landijsmassa’s waardoor de zeespiegel steeg. Hierdoor steeg ook degrondwaterspiegel en vormde zich basisveen op het dekzand. Dit basisveen werd uiteindelijk af-gedekt door wad- en kwelderafzettingen. Tot ongeveer 3.800 v. Chr. was een groot deel van Noord-Holland vrij toegankelijk voor de zee. Indie periode vormden zich wadplaten en geulen. Het plangebied heeft nooit in de directe invloed-sfeer van een geul gelegen. De kleiige afzettingen in de ondergrond behoren tot het Laagpakketvan Wormer en zijn in dit deel van Noord-Holland ongeschikt voor bewoning in de prehistorie.Veengroei trad vermoedelijk al op rond 2.500 v. Chr. Tot aan de ontginningen rond het jaar 1000na Chr. heeft het veen door kunnen groeien (Hollandveen Laagpakket).Aangezien het plangebied grotendeels in een koog ligt die pas na 1375 is ingelaagd, had de Zui-derzee vat op het gebied en is zware kalkloze klei afgezet. Deze laatmiddeleeuwse klei behoorttot het Laagpakket van Walcheren.Bodemkundig gezien bestaat het plangebied uit kalkloze Drechtvaaggronden (Mv41C) en Nesvaag-gronden (Mo80C) met grondwatertrap II (gemiddelde hoogste grondwaterstand < 40 cm -Mv, ge-middelde laagste grondwaterstand tussen 50 en 80 cm – Mv). In de zone met Drechtvaaggrondenis nog een restant van het veenpakket aanwezig.9In de Middeleeuwen was Waterland bedekt met een dik veenpakket (afb. 2.1). Door het ontstaan 

HOOFDSTUK 2 De onderzoekslocatie

9 Wagenaar & van Wallenburg 1987; Westerhoff et al., 1987.

2.1 
Paleogeografische kaart van 
Nederland rond 800. Grote delen van 
West-Nederland zijn bedekt met veen 
(bruin) in deze periode. Bron: Vos, P. & S. 
de Vries 2013: 2e generatie
palaeogeografische kaarten van 
Nederland (versie 2.0). Deltares, 
Utrecht.
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van de Zuiderzee in de 11de en 12de eeuw werd de invloed van de zee aan de oostzijde van Noord-Holland aanzienlijk groter: de zee sloeg grote stukken land langs de kust weg en de Hollandse bin-nenmeren, als de Beemster, Purmer en Schermer ontstonden. Het ontstaan van de Zuiderzeeverbeterde de natuurlijke ontwatering van het Westfriese veenpakket, dit gecombineerd met eengemiddelde temperatuurstijging, zorgde voor gunstige condities voor ontginning. De eerste ont-ginningen in West-Friesland dateren uit de 8ste eeuw en vonden plaats rond Medemblik. Van de10de tot en met de 12de eeuw werd het overige deel van West-Friesland en Waterland ontgonnen.De ontginningen in het gebied tussen Wijdenes en Etersheim, vonden vermoedelijk plaats vanafde rand van het –verdwenen- veenkussen. Het gebied werd geschikt gemaakt voor bewoning enlandbouw door op systematische wijze parallelle sloten door het veen heen te graven, waardoorhet veen ontwaterde.Door de ontwatering oxideerde het veen en klonk het veenpakket in, met een geleidelijke dalingvan het maaiveld als gevolg. Het land werd hierdoor kwetsbaar voor inbreuken van de zee en over-stromingen.10 De bewoners van West-Friesland en Waterland probeerden dit gevaar te verkleinendoor kades en dijken aan te leggen. Deze verschillende losse dijken werden met elkaar verbonden,waardoor West-Friesland vanaf circa 1250 werd beschermd door één lange dijk: de WestfrieseOmringdijk. Deze dijk is in de eeuwen hierna nog diverse malen doorgebroken, waardoor land af-sloeg en klei en zand werd afgezet. De loop van de Omringdijk is in de loop der eeuwen sterk ge-wijzigd. Door het verdwijnen van het voorland, het buitendijkse land, werd de dijk blootgesteldaan erosie, waardoor deze op een groot aantal plaatsen moest worden teruggelegd door middelvan inlaagdijken. De huidige Omringdijk bevat hierdoor slechts in een aantal dijkvakken nog deoriginele 12/13de -eeuwse kern.11 Doordat de Zuiderzee steeds krachtiger werd, werden dorpenaan de rand van het veenkussen bedreigd en verdwenen langzaam maar zeker in zee. In dit gebiedzijn dit de dorpen Dampten, Scharwoude en Etersheim. Resten van deze zijn vermoedelijk nog opde bodem van het Hoornse Hop aanwezig.Om het gebied binnen de dijken droog te houden, moest dagelijks water in zee worden geloosd.In eerste instantie gebeurde dit tijdens eb via klepduikers en later spuisluizen in de dijk. Door deaanhoudende daling van het maaiveld was dit na verloop van tijd niet meer mogelijk. De intro-ductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de eeuw was een antwoord op dit pro-bleem.
2.2 KORTe GeSCHIeDeNIS KLAMDIjK eN LUTjeSCHARDAM

ONtGiNNiNG EN VrOEGE DiJkBOUW Een groot deel van West-Nederland bestond voor de ontginning uit een ruig ondoordringbaarveenmoeras. Parallel aan de strandwallen lagen grote oligotrofe (voedselarme) veenkussens vanveenmosveen. Ter hoogte van de huidige Beemster lag een dergelijk groot veenkussen. Vanwegede vorm en de hogere top in het midden waterde dit veen in meerdere richtingen af.12 Aan de west-kant stroomde het water via de Bamestra en de Stierop richting de Dije (afb. 2.2). Aan de oostzijdelagen stroompjes als de Ilp, de Leek en de Ee die richting het Almere afwaterden. Hoe het ontgin-ningsproces van het veen precies in zijn werk ging, is niet bekend. Globaal gezien werd het veen-gebied vanuit het westen naar het oosten toe via de veenstromen langzaam ontgonnen. De oudsteveenontginningen in Kennemerland, maar ook rondom Medemblik en het meer van Wervershoof,stammen uit de Karolingische periode (700-900 na Chr.). In de eeuwen daarna werd eerst het wes-telijk deel van West-Friesland ontgonnen. Men gaat er vanuit dat de ontginningen van de Zeevangen het oostelijk deel van West-Friesland vóór 1200 zijn afgerond.13Tijdens de ontginning werden bestaande veenstromen uitgediept en nieuwe sloten gegraven waar-door het veen ontwaterde. Door een betere afwatering van het veen werd het geschikt voor akker-bouw. Dit had echter tot gevolg dat het veen, dat naast plantaardig materiaal voornamelijk uitwater bestaat, voor een groot deel inzakte en kromp. Deze ontwatering werkte de oxidatie van
10 Besteman 1990, 93-96.11 Boon 1991, 78-114.12 Voor een overzicht zie Mantel 2005, 30-32, voornamelijk naar De Cock 1965.13 Er is discussie rondom waar de ontginners van het oostelijk West-Friesland en Zeevang vandaan kwamen. Mogelijk bezat deze laatste ontginningsfase een westwaartse beweging en kwamen de ontginners vanuit inmiddels verdwenen veengebied langs het middeleeuwse Almere. Opvallend is de aanwezigheid van 9de eeuwse scherven uit de Beemster. Zie: Dekker, A.J., H.A. Heidinga & M.D. de Weerd, 1972.
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2.2
in de periode voor de ontginning 
lagen parallel aan de strandwallen 
een rij oligotrofe veenkussens. 
Het plangebied ligt aan de 
noordzijde van het noordelijke 
kussen bij de rode stip. 
Naar: De Cock 1965, afb. 6.

de top van het veen in de hand. Beide oorzaken hadden een algehele maaivelddaling tot gevolgwaardoor wateroverlast toenam. De constante maaivelddaling in combinatie met een stijgende zeespiegel zorgde voor erosie vanhet ontgonnen veengebied. Langs de veenstromen verdween veel land en aan de oostzijde van hetveengebied langs het Almere werden hele delen weggeslagen. Met name de stormvloeden van 1164en 1170 hebben vermoedelijk een grote invloed gehad op het ontstaan van de Zuiderzee. Door hetinbreken van het Marsdiep bij Texel in deze periode kreeg de zee vrij spel binnen het Almere enverdween steeds meer land langs de oevers. Volgens De Cock zijn deze stormvloeden de directe aanleiding geweest voor de aanleg van deeerste zeewaterkerende dijken binnen de regio.14 Vermoedelijk is de Westfriese Omringdijk eenaaneenschakeling van lokale ringdijken. Men gaat in navolging van De Vries ervan uit dat de West-friese Omringdijk rond 1250 voltooid was.15 Het gebied ten zuiden van Etersheim was onderdeelvan de Zeevang. Dit deel werd volgens De Cock voor het eerst na de stormvloed van 1170 omringdmet een dijk.16 Andere auteurs gaan er vanuit dat dit een eeuw later plaatsvond in de periode tus-sen 1250 en 1300.17 Het deel ten zuiden van de Westfriese Omringdijk bij Oudendijk en het deelten noorden van de Slingerdijk tussen Hobrede en Etersheim is in deze vroege dijkbouwfase dus
14 De Cock 1975, 338-341, 388.15 De Vries 1865, 23.16 De Cock 1975, 335.17 Boschma-Aarnoudse 2003, 42.
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buitendijks land geweest. Het meer van de Beemster dat was ontstaan door het wegslaan van landlangs de oevers van de veenstroom de Bamestra, bezat via de latere Korsloot rond 1300 vermoe-delijk nog een open verbinding met de zee. In 1320 wordt Schardam voor het eerst genoemd in een uitspraak van de grafelijke raad.18 De aan-leg van deze dam maakte een eind aan de open zeeverbinding. Schardam ligt tegenwoordig langsde huidige Schardammer Keukendijk, een verbindingsdijk tussen de Westfriese Omringdijk en deRingdijk van Zeevang. Mogelijk lag het tot de eerste helft van de 14de eeuw verder naar het oostenin het tegenwoordige Markermeer. 19 Wellicht kreeg de uitwatering met het verdwijnen van deopen zeeverbinding de naam Korsloot. Het land aan weerszijden van de sloot wordt in de latere14de eeuw bedijkt en zo ontstaan de Beetskoog aan de noordzijde en de Westerkoog aan de zuid-zijde. Volgens Borger zijn beide bedijkt tussen 1344 en 1388.20
GrOtE iNLaaGKomende vanuit Schardam over de dijk naar het noorden toe, passeert men de 17de eeuwse Horn-of Beemstersluis. Vlak daarna maakt de dijk een opvallende, meer dan haakse hoek naar het wes-ten, om 400 m westwaarts weer naar het noorden toe richting Hoorn af te buigen (afb. 2.3 en 2.4). Eigenlijk splitst de dijk daar op in een lagere dijk die westelijk doorloopt naar Oudendijk en eenhoger deel dat richting het noorden loopt. Doordat het oorspronkelijke zeewerende deel een stukhoger ligt dan het deel naar Oudendijk, lijkt de dijk een soort S-vormige kronkel te maken. Ditstukje dijk tussen de splitsing en de bocht bij de sluizen vormt een waterkerende schakel tussende Westfriese Omringdijk en de Schardammer Keukendijk. Het kronkelige verloop is te verklarendoor een inlaag die hier in de late 14de eeuw plaatsvond. In 1375 richtte de Marcellusvloed overal in Holland veel schade aan.21 Hierbij raakte ook het deeltussen Hoorn en de Schardammer Keukendijk zwaar beschadigd. Als gevolg van deze schade be-sloot men om een groot stuk van de Westfriese Omringdijk in te lagen. De dijk werd daarbij terug-gelegd op de plek waar deze in grote lijnen nog steeds ligt. Dat gebeurde ergens in de periode

18 Van Mieris II, 210-216; Beenakker 1988, 199.19 Hypothese Schrickx e.a. 2014, 48.20 Borger 1975, 29-30.21 Voor achtergrond informatie over inlagen in de regio zie: Schrickx e.a. 2014.

2.3
De onderzoekslocatie langs de klamdijk ligt 
ter hoogte van de rode stip. in zwart de loop 
van de Omringdijk voordat de dijk werd 
teruggelegd. 
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22 Velius 1740, 22.23 Borger 1975, 33.24 Kollis 1968, 36.

2.4
reconstructie van de middeleeuwse situatie rond 1300.
ten zuiden van Etersheim loopt de ringdijk van Zeevang
(groen). aan de bovenkant van de afbeelding is de zuid-
zijde van de Westfriese Omringdijk zichtbaar (blauw). 
De Beemster en de Purmer zijn nog niet ingepolderd. 
De twee ringdijken zijn verbonden door de Schardammer
keukendijk (geel). De lila stip geeft de onderzoekslocatie
weer. Naar: Beekman 1916, met aanpassingen van
Schoorl 1982, met eigen toevoegingen.

tussen 1375 en 1391. Velius noemt een bron waarin Jan rewaertsz., een man die toen op leeftijdwas, melding maakt dat hij in vroegere tijden menigmaal over de dijk tussen Hoorn en Schardamheeft gelopen en dat de dijk door diverse inlagen op de huidige plek is komen te liggen. De brondateert uit 1411 en omdat het om een oudere man gaat zal de inlaag ruim voor dat jaar hebbenplaatsgevonden.22 Uit 1391 stamt een grafelijke oorkonde waarin toestemming wordt verleend omhet buitendijkse land tussen Hoorn en Schardam van een kade te voorzien.23 Hierdoor ontstondde Scharwouderkoog. Deze oorkonde geeft een terminus ante quem datering voor de aanleg vande inlaagdijk. Met andere woorden: de inlaagdijk is voor 1391 aangelegd. Een derde bron geeftaanvullende informatie over de datering. Het betreft een aantekening in het langdurig proces metbetrekking tot het onderhoud van dit dijkdeel. Het proces speelde zich af in de periode 1434-1438.In de aantekening wordt beschreven dat de groote inlaghe plaatsvond “omtrent 50 jaren nae de
voors. laetste generaele verstoelinge”.24 Hiermee wordt de verstoeling van 1338 bedoeld. Op basisvan deze bron kan de inlaag in de jaren rond 1388 worden gedateerd.
VOORLAND eN INLAGeNDe huidige waterkerende dijken langs het Markermeer hebben niet altijd dit uiterlijk gehad. In deMiddeleeuwen bezat een zeewerende dijk vrijwel altijd veel voorland. Dat buitendijkse land wasnoodzakelijk om de golven van de Zuiderzee te breken. Langdurige golfslag was funest voor eendijk, aangezien de voortdurende kracht van de golven de dijk kon afkalven, waardoor een door-braak werd bespoedigd. Wanneer veel voorland werd weggeslagen, ontstond een acuut probleemvoor de dijk. De oplossing was het aanleggen van inlaagdijken verder landinwaarts waarmee nieuwvoorland werd gecreëerd. Om voorland te beschermen tegen afslag van zee werd het versterkt metkades. Een stuk buitendijks land met een kade wordt een koog genoemd. De oudste vermeldingvan inlaagdijken stamt uit 1320. In een uitspraak van de grafelijke raad in diverse bestuurs- endijkzaken in West-Friesland staat vermeld dat “van den inlaghen over al in Vriesland zullen wi be-



sceyt doen toet der tijd dat wi weder comen”.25 Hieruit is op te maken dat de methode van inlagenveelvuldig werd toegepast in de eerste helft van de 14de eeuw. In 1991 is door Piet Boon een uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar de inlaagdijken vande Westfriese Omringdijk.26 Hieruit bleek dat de delen van de Omringdijk die tegenwoordig aanhet water van het Markermeer en IJsselmeer grenzen, voornamelijk bestaan uit inlaagdijken, aan-gelegd in de 14de en 15de eeuw. Een groot nadeel van het inlagen was het landverlies dat daarmee gepaard ging. In de loop dertijd werd door de West-Friezen ingezien dat er een andere methode moest worden bedacht. Vanafde eerste helft van de 16de eeuw, vonden nog maar sporadisch en dan vooral kleinere inlagenplaats. Vanaf deze periode zocht men andere oplossingen, zoals het aanleggen van wierriemen ofandere zware dijkversterkingen. Door deze nieuwe methoden ontstonden uiteindelijk dijken zon-der voorland die direct aan diep zeewater grensden. 
25 Van Mieris II, 210-216.26 Boon 1991.

Aquarel van een inlaging. 
Doordat veel buitendijks land is weggeslagen tijdens een stormvloed, dient een nieuwe dijk 
landinwaarts te worden aangelegd. Zo wordt een nieuwe beschermende strook voorland 
voor de zeedijk te gecreëerd. 
Naar: Bartels 2016a, afb. 5.1. artwork door Peter Paul Hattinga Verschure.
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kLamDiJkVóór de periode van de grote inlaag liep de dijk vanaf Oudendijk verder door naar het oosten toe,voorbij de knik met de Keukendijk in het huidige Markermeer. Het tracé liep eerst een stuk oost-waarts en boog, waarschijnlijk in een vrij rechte lijn af naar het noordoosten richting Hoorn. Ineen uitspraak van de grafelijke raad uit 1320 wordt de lengte van dit stuk dijk vanaf de nieuwer
sluze toe te Hoerne tot an den Zagherdam (Schardam) genoemd: 1404 gerden.27 Omgerekend komtdit neer op 5,2 km.28 Hemelsbreed is de afstand tussen Hoorn en de hoek in de dijk inderdaad circa5 km, waaruit is op te maken dat de oude dijk vermoedelijk zonder al te veel bochten direct naarHoorn liep.29Door het terugleggen van de dijk tussen 1375 en 1391 kwam een stuk dat oorspronkelijk deel uit-maakte van de Westfriese Omringdijk buiten de Omringdijk te liggen. Hierdoor voelde Drechter-land zich niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de dijk. De Beetskoog waar hetdijkdeel aan grensde voelde zich ook niet verantwoordelijk aangezien zij voorheen nooit voor hetonderhoud hoefden op te draaien. Hierdoor ontstond een langdurig conflict tussen beide partijen.Het stuk dijk kreeg hierdoor de naam Klamdijk, naar het Westfriese woord voor ruziën of twisten:klammen.Het proces tussen beide partijen duurde van 1434 tot 1438. In 1434 bepaalde de grafelijke raaddat Drechterland het grootste deel van de Klamdijk en de Beetskoog een klein deel moest onder-houden.30 In 1436 werd op last van de hertog de Klamdijk gekeurd en geschouwd.31 In het Water-lands Archief bevindt zich een akte uit 1437 die over de onenigheid in die jaren gaat (afb. 2.5).32 
27 Van Mieris II, 210-216; Beenakker 1988, 199.28 Schrickx e.a. 2014, 41.29 Ter vergelijking: in de huidige situatie is de lengte van dit dijkdeel meer dan 14 km.30 De Vries 1876, 308.31 WA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 345.32 Waterlands Archief 0086 inv.nr. 408.

2.5
in het Waterlands archief bevindt zich een akte uit 1437 die over de onenigheid rond de klamdijk gaat. 
(Waterlands archief, inv.nr. 408).
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Het stuk is gewijd aan “een stucke dijcs geheten den clamdijck”. Er wordt beschreven dat “in voirle-
den jaren tot menigen tijden twist ende gesceel geweest heeft twisken den Drechters an die een side
ende die vanden Beetse mit horen mede deelres an die ander side”. Deze twist had ervoor gezorgddat “nu twee walen gebroken in dat deel dijcs vanden clamdijc”. Besloten werd dat Drechterland de
“walen ende dijck weder te dichten te maken ende te houden” moest. Drechterland werd verplichtde dijk volledig te onderhouden, zoals dat voor de grote inlaag ook het geval was geweest.
LUtJESCHarDam Uit historisch geschreven en cartografische bronnen weten we dat er langs de Klamdijk een kleinenederzetting of buurschap lag, genaamd Lutjeschardam. Lutje betekent klein en komt vaker voorbij Westfriese plaatsnamen zoals Lutjebroek en Lutjewinkel. Het voorvoegsel geeft aan dat ookeen grotere plaats bestaat met dezelfde naam zoals Grootebroek, Winkel en in ons geval Schardam.Lutjeschardam was een buurschap van Schardam.De oudste vermelding waarin Lutjeschardam wordt genoemd stamt uit 1608 en is daarmee eenstuk jonger dan de 14de eeuwse bronnen waarin zijn oudere broer Schardam voorkomt. Het betrefteen verzoek van de Hoofdingelanden aan de Staten van Holland en West-Friesland in het kadervan de voorbereidingen voor het droogmalen van de Beemster. Er wordt gesproken over de
watertogt die verbreed moet worden vanaf de noordkant van de Beemster langs Oudendijk en Lut-jeschardam naar de Zeedijk en de taxatie van de landen die daarvoor moeten worden opgegeven.33Daarnaast wordt melding gemaakt van het “ongerijf door de huislieden aldaar voorgesteld, omdat
zij door de wijdte van dien togt in het gebruik hunner landen daarover gelegen, zouden worden be-
moeilijckt”.34 Hieruit blijkt mogelijk dat met Lutjeschardam niet alleen een locatie of plek wordtbedoeld, maar dat in het begin van de 17de eeuw wellicht mensen woonden daar.35 Blijkbaar bliezende inwoners nogal hoog van de toren. Er wordt gesproken over “het onbillijk eischen van de huis-
lieden, die zich niet hebben ontzien in de lengte van 1100 roeden [4,3 km] te eischen 22 wagenbrug-
gen en 15 voetbruggen”.36 Deze bron staat een beetje in contrast met de kaart van de Beemster dievoor de inpoldering is gemaakt door Pieter Cornelisz. Cort in 1607.37 Hierop staan wel huizenlangs de dijk bij Oudendijk, maar niet bij Lutjeschardam. Waarom de kaartmaker deze niet heeftgetekend, is onduidelijk.38Waarschijnlijk kon een en ander met de bewoners in der minne worden geschikt, want de tochtwerd verbreed en in 1612 was de Beemster drooggemalen. Voor de afwatering op zee moest netten oosten van Lutjeschardam een sluis komen.39 De regenten van Hoorn wilden een schutsluis engeen duikersluis, omdat zij op zoek waren naar verbeteringen met betrekking tot de scheepvaartvanuit Hoorn via Avenhorn. Uiteindelijk werd besloten om tijdelijk een duikersluis te bouwen diesnel kon worden omgebouwd tot schutsluis.40 Deze bouw stelde men echter steeds uit, waarna deverbouwing ten slotte in 1617 werd afgekocht door de hoofdingelanden. Uiteindelijk is de houtensluis bij Lutjeschardam pas in 1735 vervangen door een bakstenen sluis (afb. 2.6). Deze sluis heetde Hornsluis, vernoemd naar de dichtbij gelegen hoek in de dijk.41
2.3 HISTORISCHe ONTWIKKeLING PLANGeBIeDDe oudste beschrijving van het gebied rondom de Klamdijk is te vinden op de anonieme kaart uitca. 1530. Langs verschillende stukken dijk tussen Hoorn en Edam staat de term paeldijck, wat aan-geeft dat dat stuk is verstevigd met palen. Ter hoogte van de hoek van de Westerdijk naar de Klam-dijk en de bocht naar de Schardammer Keukendijk staat kael geschreven (afb. 2.7).
33 Bouman 1856, 79-80.34 Bouman 1856, 80. Uit de tekst blijkt dat het om huislieden van Oudendijk en Lutjeschardam gaat.35 Het is in de tekst niet helemaal duidelijk of het om de inwoners van Lutjeschardam en Oudendijk of alleen Oudendijk gaat.36 ibid.37 NA, inv. nr. 2598.38 Misschien richtte de kaartmaker zich primair op de Beemster en heeft hij voor de overige randzaken teruggegrepen naar oudere kaarten van het gebied. Een andere optie is dat men toen nog niet hier woonde. Hier wordt in de synthese dieper op ingegaan.39 Aten 1995, 92-95.40 ibid. 93.41 Horn of hoorn betekent hoek of uitstekend landpunt.
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2.7
Uitsnede van een anonieme kaart van Waterland 
uit omstreeks 1530. ten oosten van Oudendijk en 
ten noorden van Schardam ter hoogte van de 
kronkel is een oude doorbraak getekend. 
Bij het voorland staat de toevoeging ‘kael’. 
(collectie Nationaal archief).

2.6
in 1735 werd de houten Hornsluis
bij Lutjeschardam vervangen door
een bakstenen sluis. 
Op deze technische tekening is de
instroom van de Hornsluis (aan
landszijde) afgebeeld. 
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Dit is hoogstwaarschijnlijk om aan te geven dat het een onbeschermd stuk voorland betreft of datde kades hier geen paalwering hebben. Net ten zuiden van de Klamdijk is een grote doorbraakzichtbaar. Waarschijnlijk gaat het om het ‘Beets coger Weeltjen’ dat op de kaart van de Beemsterop een grotere schaal en in meer detail is afgebeeld.42De oudste afbeelding waar het gehucht Lutjeschardam duidelijk op afgebeeld staat, is de kaart vanPieter van der Meersch uit 1638.43 Deze kaart is onderdeel van een serie kaarten gemaakt in hetkader van het Groot Proces dat in de 17de eeuw werd gevoerd tussen de ambachten Drechterlanden de Vier Noorder Koggen enerzijds en de westelijke ambachten anderzijds.44 De inzet was eengelijke lastenverdeling voor het onderhoud aan de Omringdijk. Het doel van de kaarten was omhet zeewerende deel van de Omringdijk met alle waterwerken te inventariseren en om zicht tekrijgen op de staat van onderhoud van de verschillende dijkdelen. Op deze kaart staat het gehuchtin veel detail afgebeeld. Het gaat om zes gebouwen omgeven door bomen die in een knik van deKlamdijk liggen (afb. 2.8). Het is niet duidelijk of het om zes huizen gaat of dat een deel moet wor-den gezien als schuur of bijgebouw. Sommige gebouwen lijken aan de achterzijde een aangebouwdhooihuis te bezitten. Ten zuiden van Lutjeschardam staat op de kaart geschreven: “De uuytwate-
ringh van de Beemster genaemt de nieuwe vaart”. In de demonstratie (toelichting) bij de serie kaar-ten is nog meer informatie over de uitwatering beschreven. Vermeld wordt dat voor de bedijkingvan de Beemster op de plek van de vaart “niet anders en is geweest dan een nauwe dijcksloot ter

42 Zie hieronder.43 Kaart I, blad K. Noorderkwartier perfect gemeten.44 De Bruin & Aten 2004.

2.8
Uitsnede van een kaart van Pieter van der meersch 
uit 1638. in een kronkel van de klamdijk zijn 
zes gebouwen in detail afgebeeld.
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2.9
Deel van een serie kaarten van de Beemster uit 1644. Lutjeschardam ligt rechtsonder. 
Dit stuk is in meer detail afgebeeld op afb. 5.4. 
(Beeldbank Waterlands archief, Wat001019939).
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45 Demonstratie: IIIIc XXVIII.46 Demonstratie: IIIIc XIX en IIIIc XX.47 Demonstratie: IIIIc XXI.48 WFA, 1g6.49 Bartels & Schrickx 2012, 20.50 Op een aantal oudere kaarten uit 1612 (Waterlands Archief KA00279) en 1635 (Waterlands Archief KA00302) staat Lutjeschardam trouwens ook niet weergegeven terwijl we weten dat de nederzetting toen bestond. Mogelijk heeft dit met de schaal van de kaarten te maken.51 Schrickx 2014.52 WFA, Ambacht Drechterland, toeg.nr. 1562, inv.nr. 959. Dijkvak nr. 29 - 33. Kopie bij AWF.53 Dijkvak nr. 28 t/m 34.54 WFA, Ambacht Drechterland, toeg.nr. 1562, inv.nr. 972. Dijkvak nr. 29 - 35. Kopie bij AWF55 WFA, Ambacht Drechterland, toeg.nr. 1562, inv.nr. 973. Dijkvak nr. 32 – 35. Kopie bij AWF.

breete ongeveerlijk van acht ofte thien voeten”.45 In de demonstratie wordt ook de ligging van deoude dijk genoemd: “den ouden dijck van Drechterlant, die door de voorseyde inlage is buytenge-
dijckt” en “van daer aff hadde gestrect rechtdoor op den horn wesende ’t zuyteynde van de straet in
de stadt Hoorn genaemt het West”.46 Het is interessant om te zien dat men in de 17de eeuw nog pre-cies wist hoe het zat met de laatmiddeleeuwse inlaagdijken. Ook beschikte men over enige topo-nymische kennis van de Klamdijk: “hoewel tegenwoordich gelegen zijnde buyten den omringh van 
Drechterlant, naer vele questiën daerover geweest zijnde, ten laste van Drechterlant wert onderhou-
den ende ter saecke van deselve questiën den naem van Clamdijck heeft gecregen”.47Op een latere kaart van de Beemster uit 1644 is ook de Beetser- en Oosthuizerkoog mooi weerge-geven (afb. 2.9).48 De Nieuwe Vaart heet nu de Oudendijcker Vaert en aan het uiteinde van de uit-watering staat de tekst Duyckersluys op de horn. Aan de noordkant van de Beetskoog, ten zuidenvan de vaart ter hoogte van Lutjeschardam is een ingepolderde waal of wiel getekend: Beets coger
weeltjen. De knik in de Klamdijk is hier nu meer kronkelig weergegeven, maar er is nog steeds eenzestal panden te zien. Het lijkt te gaan om langgerekte rechthoekige huizen parallel en haaks opde dijk. Er zijn mogelijk drie percelen onderscheiden waarop elk twee gebouwen staan. Opvallendis de aanwezigheid van kleine stippels verder van de nederzetting en aan de noordzijde van de dijkrondom de Rietkoog. Waarschijnlijk wordt hier een soort moerassig land of onland mee aangeven.Op de kaart van J. Dou van 1651-1654, die eveneens in het kader van het Groot Proces is vervaar-digd, staat Lutjeschardam vreemd genoeg niet (meer) afgebeeld. De kaart van Dou is over het al-gemeen zeer betrouwbaar en er is gesuggereerd dat het ontbreken van bebouwing mogelijk temaken heeft met het verdwijnen van Lutjeschardam voor het midden van de 17de eeuw.49 Hierwordt nu, na het archeologisch onderzoek sterk aan getwijfeld. Wellicht heeft het niet afbeeldenvan de huizen eerder te maken met het feit dat de kaart betrekking heeft op West-Friesland. Lut-jeschardam viel onder de banne Schardam en was onderdeel van Waterland.50Op de kaart van Dou uit 1745 van ‘T Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kenne-merland en West-Friesland, is niet duidelijk te zien of bebouwing is afgebeeld. Ondanks dat dekaart pas rond het midden van de 18de eeuw is gedrukt geeft het de situatie rond 1680 weer.Schrickx heeft in 2014 een historische beschrijving gemaakt van de Westerdijk en de Klamdijk aande hand van stukken uit het Westfries Archief.51 De bronnen die daarbij zijn gebruikt variëren vanaantekeningen op historische kaarten tot meer uitgebreide beschrijvingen van de opbouw en destaat van onderhoud. Uit enkele lijsten betreffende de lengte en breedte van de wierdijken uit1712, blijkt dat de Klamdijk in die periode bestond uit een aardendijk met voorland. Steenkassen,palen en wierriemen ontbreken op dit dijkstuk.52 Op de kaart van Oostwoud uit 1723 is de wijzewaarop de Westfriese Omringdijk was versterkt aangegeven. Een rode lijn geeft aan dat er eenwierdijk aanwezig is en streepjes zijn palen. Op basis hiervan kan worden opgemaakt dat in detussenliggende periode, voor de Klamdijk niet veel is veranderd.53 De Rietkoog staat beschrevenals Weijd en rietlant. Uit 1747 stamt een beschrijving van de Drechterlandse zeedijk door Hoof-dingeland P. Straat.54 Hierin wordt de dijk beschreven als een “aardendijk, met een breede polder
voorlandt voor denzelven tot aan lutje schardam alwaar den Westerdijk eindigt”. Uit 1750 stamt eenstuk met de titel: “memorie van de Dregterlandsche Westfriesche Zeedijk op welke nommers deselve
met wierwerken of met paalwerken als anders is voorsien en waar deselve aardendijk is”.55 In hetstuk volgt de beschrijving: “aardendijk door ’t voorland gedekt”, met de toevoeging “streckende
even voorbij ’t end van den oudendijk tot aan den koekendijk alwaar den Dregterlandsche zeedijk
eindigt welk tussen beiden end dijks oudtijts wert genaamt de Clamdijk dat ontstaan is over
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56 WFA, Ambacht Drechterland, toeg.nr. 1562, inv.nr. 908. Kopie bij AWF.57 WFA, Ambacht Drechterland, toeg.nr. 1562, inv.nr. 981. Dijkvak nr. 28 – 35. Kopie bij AWF.58 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de verwachting, zie Bartels & Schrickx 2012, 24.59 Schrickx 2014.

de onderhoudenisse van dien tussen die van Dregterland ter eenre en die van de Beets ter andere
zijde”. Berkhout is verantwoordelijk voor het onderhoud. In 1758 werd de dijk opnieuw verstoeld,waarbij het dichterbij gelegen Oudendijk het onderhoud aan de Klamdijk krijgt toebedeeld.56 Uit1814 stamt een stuk getiteld “Opgave van de Dreghterlandsche zeedijken ao 1814 hoedanig dezelve
tegenwoordig geconstitueert en op welke plaatsen met steenen gloijingen, wieren en palen voorzien
zijn en waar niet”.57 De Klamdijk wordt beschreven als een “aardendijk met eene groene buijten-
valling en daarvoor breed voorleggend buijtenland met steen en paalwerk bezet”.
2.4 GeSPeCIFICeeRDe VeRWACHTINGOp basis van de historisch cartografische- en geschreven bronnen kon worden gesteld dat binnenhet plangebied ten zuiden van de Klamdijk resten aanwezig waren van meerdere huizen. Dezestonden hier in ieder geval in de 17de eeuw, maar mogelijk al eerder.58Men ging tijdens het bureauonderzoek uit van houten huizen, waarvan de funderingsresten nogin de bodem aanwezig konden zijn. Verder werd de aanwezigheid van andere structuren verwachtdie bij een dergelijke nederzetting horen, zoals waterputten, afvalkuilen, beerputten, beschoeiin-gen en aanplempingslagen.Hoe de opbouw van de Klamdijk zou zijn, was niet helemaal bekend. In analogie met de Zuiderdijk,het stuk Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen, werd in eerste instantie een combinatie van ver-schillende bouwmaterialen en structuren verwacht waaronder mogelijk: klei- en veenzoden, rijs-en knuppelhout, zinkstukken, paalwerk, wierriemen (wierdijk), breekpuin, stortsteen en Noordsekeien. In de kern van de Klamdijk werden de overblijfselen van een vroege dijk uit de 12de of 13deeeuw verwacht (afb. 2.10). Uit het historisch onderzoek van Schrickx uit 2014 bleek dat de aan-wezigheid van een steenglooiing, paalwerk of een wierdijk niet waarschijnlijk was.59In de Rietkoog ten noorden van de Klamdijk werd op basis van de cartografische bronnen alleeneen kleine molen verwacht. Deze is zichtbaar op de kaart van de Beemster uit 1644.

2.10
Vooraf werden in de kern van de klamdijk de overblijfselen van een vroege dijk 
uit de 12de of 13de eeuw verwacht en binnendijks de bewoningsresten 
van Lutjeschardam. in dit ideaalprofiel is dat weergegeven.
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3.1 ONDeRZOeKSOPDRACHTOmdat vooraf in de kern van de dijk een oude primaire 12de of 13de eeuwse dijk werd verwacht,was de eerste doelstelling van het onderzoek het vinden en beschrijven van deze oudste dijk (aan-vankelijk Westfriese Omringdijk, later Klamdijk) en de daarop volgende dijkfases. Tweede doelwas het vinden en beschrijven van de nederzetting Lutjeschardam. In het Programma van Eisen (PvE) is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraadbij de opgraving en de uitwerking hiervan hebben gefungeerd. Bij de formulering is onderscheidgemaakt tussen vragen die betrekking hebben op de nederzetting Lutjeschardam, de Klamdijk ende resten die mogelijk in de Rietkoog tevoorschijn zouden komen. In dit rapport zal worden ge-tracht deze vragen te beantwoorden.
ONDErZOEkSVraGEN

A. LUtJESCHarDam
A1. Wanneer valt de eerste bewoning van Lutjeschardam te dateren? Is dit voor, tijdens of na deaanleg van de Klamdijk?
A2. Is Lutjeschardam de voorloper van Schardam, anders gezegd, hoe oud is het bestaande dorpSchardam in verhouding tot Lutjeschardam? De naam ‘lutje’= klein, wijst op een recentere datumdan Schardam zelf.
A3. Kent de nederzetting verschillende periodes van bewoning, is dit continu of zijn hier hiatenin te herkennen, bijvoorbeeld toen voor de bouw van de Keukendijk en Beetskoogkade het dorpbuitendijks lag en later na de aanleg van deze dijken, de nederzetting binnendijks kwam te liggen?
A4. Is de omvang van de nederzetting in mogelijk te onderscheiden perioden variabel en hoe staatdit in verhouding tot de krimp of groei van Schardam?
A5. Wat was de aard van de nederzetting (woonhuizen, boerderijen, vissershuizen)? Veranderdedeze in de verschillende fases?
A6. Wat zeggen de historische bronnen over Lutjeschardam?
A7. Wat was de oorzaak van het verdwijnen van de nederzetting voor 1652? Een ramp, eendijkversterking, het verhuizen naar Schardam, of het inpolderen van de Beemster in 1612 waar-door een breder afvoerkanaal nodig was?
A8. In hoeverre is de materiële cultuur kenmerkend of afwijkend voor Waterland/West-Friesland?
A9. Wijkt de constructiewijze van de gebouwde massa af van het bekende uit Waterland/West-Friesland in deze tijd.
A10. Is er sprake van gescheiden erven en hoe ziet een erf er , in de verschillende fases uit?
A11. Zijn er in deze tijd al stolpboerderijen?
B. kLamDiJk 
B1.Wat is de natuurlijke ondergrond van de Klamdijk qua vegetatie en natuurlijk bodemmateriaal. 
B2. Zijn hier resten van voor de middeleeuwse ontginning te vinden en zo ja van welke aard? 
B3. Zijn hier resten van het veenkussen (globaal 800 voor Chr -1000 na Chr.) te vinden en wat valthier over te zeggen? 
B4. Zijn er voor de dijkbouw al menselijke activiteiten en zo ja van welke aard? 
B5.Wat zijn de afmetingen en wat is de constructiewijze van de vroegste dijk? 
B6. Is dit een primaire dijk op onontgonnen gebied of een achterkade die zeedijk wordt en hoe isdeze dijk te dateren? 
B7. Verschilt de landzijde en de zeezijde van constructiewijze voor en na de inlaag van 1390, wis-selt dit als de zeezijde landzijde wordt? 
B8. In de 14de - 15de eeuw wordt de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn, het West en Schardam,de Klamdijk ingelaagd en verdwijnt langzaam in zee. De stormvloed van 1375 speelt hier een be-langrijke rol. De Klamdijk blijft over als ‘navelstreng’ van de Westfriese Omringdijk. Is er in dezefase een verandering zichtbaar in de vorm van verhoging, verbreding, materiaalgebruik? 
B9. De dijk op deze locatie is zeker twee maal gebroken of zwaar beschadigd voor 1437. Hoe zagde schade er uit? Is er sprake van uitkolking aan een van de zijden? Hoe heeft men dit gerepareerd? 
B10. De naam Klamdijk betekent ‘twist-dijk’. De dijk ligt tussen de Westfriese Omringdijk in beheer 

HOOFDSTUK 3 
Doel  en methode van het  onderzoek
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bij Drechterland en de Keukendijk in beheer bij de Beetskoog in en niemand voelde zich voor ditstuk verantwoordelijk. Is dit herkenbaar in het dijkbouwmateriaal? 
B11. De Zuiderdijk wordt in de late 15DE – 17de eeuw vergroot, verbreed en verzwaard met veelnieuwe soorten constructiemateriaal. Is dit aan de Klamdijk ook zo en zo ja welk materiaal wordtop welke wijze toegepast en waar komt dit vandaan? 
B12. Wat zegt het mogelijk aanwezige huishoudelijke afval in de dijk? Wat is de datering, mogelijkeherkomst en aard hiervan? 
B13. Hoe oud is het oudst herkenbare pad over de dijk? Van welk materiaal is dit gemaakt? Hoezien de recentere fases van de dijkweg er uit? 
B14. Is er na het verdwijnen van Lutjeschardam nog bewoning op de dijk, zo ja wat is de aard hier-van? 
B15. Liggen er op of langs de Klamdijk bunkers uit de Tweede Wereldoorlog?
C. DE riEtkOOG 
C1. Hoe oud en van welk materiaal is het Kerkedijkje? 
C2. Zijn er resten van de vroegste middeleeuwse ontginning in dit gebied te zien? Zo ja, hoe ziendeze er uit? 
C3. Wijkt de huidige percellering af van de vroegere percellering? 
C4. Zijn er resten van waterwerken of infrastructuur aanwezig? 
C5. Zijn er binnen de Rietkoog resten aanwezig van de kleine molen die staat afgebeeld op de kaartvan de Beemster uit 1644?
3.2 MeTHODeRuim voor de bouwwerkzaamheden van het boezemgemaal werd een doordacht plan gesmeed voorhet archeologisch onderzoek. Het idee was om de dijk in vier opeenvolgende vlakken te onderzoe-ken, binnen één grote bouwkuip opgebouwd uit damwanden. In het tweede vlak zouden de neder-zettingsresten van Lutjeschardam en de samenhang met de dijk nader worden bekeken. Hetbelangrijkste onderdeel van het onderzoek werd gevormd door de dwarsdoorsnedes haaks op dedijk. Na het trapsgewijs verdiepen van de vlakken zouden de overblijvende profielen veel infor-matie verschaffen over de opbouw van de dijk en eventuele verstevigingen door de eeuwen heen. Dit plan moest grotendeels worden herzien, toen bekend werd hoe het gemaal in werkelijkheidzou worden gebouwd. Men verliet het plan voor één grote bouwkuip vanwege de wens van hetHHNK om de weg van Oudendijk naar Schardam continu begaanbaar te houden. Hierdoor werd debouwkuip opgeknipt in een noord- en een zuiddeel en over de zuidelijke bouwkuip kwam een tijde-lijke weg. De bouw en daarmee ook het archeologisch onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd. Hier-mee werd de uitvoering aanzienlijk meer complex dan beoogd. In de eerste fase voorafgaand aan 

3.1
Op de plek van de geplande 
tijdelijke weg werd voorafgaand
aan de aanleg een booronderzoek
uitgevoerd. Foto is aan landszijde
richting het zuiden genomen.



de graafwerkzaamheden werd met behulp van boringen onderzocht of de aanleg van de tijdelijkeweg schade zou aanbrengen aan het bodemarchief (afb. 3.1, pag. 25).60In de tweede fase, tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de bouwkuipen,moest aan de noordzijde de dijksloot worden omgelegd om ruimte te maken voor de damwanden.Tijdens deze eerste werkzaamheden werden diverse oude gedempte en verlegde dijksloten gedo-cumenteerd. Nadat de damwanden waren geslagen, werden grote heipalen dwars door het dijk-lichaam tot in de pleistocene zandlaag geboord en werden de gaten die overbleven opgevuld metgrout, een mengsel van cement, water en zand (afb. 3.2).In de derde fase van het onderzoek kwam de noordelijke bouwkuip aan bod waar het overgrotedeel van het dijklichaam zich bevond (afb. 3.3). Hier werd de dijk laagsgewijs afgepeld met behulpvan diverse dieplepelkranen met gewone en verlengde giek. Het verdiepen gebeurde op securewijze waarbij veel nadruk lag op de gelaagdheid of stratigrafie en de vondstverzameling per laag.Dit omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat het lastig is om de verschillende lagen van eendijk absoluut te dateren. Dit is van belang om de gefaseerde opbouw in tijd te kunnen plaatsen.Nadat een eerste vlak in de noordelijke bouwkuip was aangelegd en de top van de dijk in zowelhet west- als oostprofiel was gedocumenteerd, werden de bovenste delen van de profielen ver-wijderd. Dit was noodzakelijk omdat aan de bovenzijde van de bouwkuip een groot stempelraammoest worden aangelegd. Een stempelraam was nodig vanwege veiligheidsredenen; zonder raam-werk kon de bouwkuip inklappen als gevolg van gronddruk. Terwijl het raamwerk, opgebouwd uitgrote ijzeren H-balken, aan de binnenzijde van de damwanden werd vastgelast, verdiepte men debouwkuip verder trapsgewijs. Hierna hing men grote ronde buizen als stempels op het raamwerk(afb. 3.4). Met behulp van een dieplepelkraan met verlengde giek werd vanaf de rand van de kuipverder verdiept. De maximale ontgravingsdiepte was tot 3,5 m – NAP, daarna moest een tweedestempelraam op diepte worden aangelegd om het instortgevaar van de damwandconstructie uitte sluiten. Naar analogie van eerder uitgevoerd onderzoek aan de Zuiderdijk gingen de archeologener vanuit dat deze diepte ruim voldoende zou zijn. In de regio was nog niet eerder een dijk onder-zocht waarbij de onderzijde van het dijklichaam dieper lag dan 3,0 m – NAP.61 Dat bleek hier van-wege toen nog onduidelijke redenen echter wel het geval te zijn. Hierdoor werd besloten om inaanvulling op de kraan met verlengde giek met behulp van een midi-kraan binnen de bouwkuip
26

60 Gerritsen & Soonius 2014.61 Bartels 2016c.

3.2
Binnen de bouwkuipen boorde men grote heipalen dwars door het dijklichaam tot in de pleistocene zandlaag. 
De gaten die overbleven werden opgevulde met grout, een mengsel van cement, water en zand. 
Foto is richting het oosten genomen.
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3.3
in de noordelijke bouwkuip (werkput 2) bevond zich het overgrote deel van het dijklichaam. 
Hier werd met behulp van grote dieplepelkranen de dijk laagsgewijs ontgraven.

3.4
Werkput 2. Bovenaan de damwanden laste men grote ijzeren H balken waarop ronde buizen als stempels werden geplaatst.
Foto is richting het oosten genomen.
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enkele sleuven te graven om de diepte van de onderzijde van de dijk in kaart te kunnen brengen(afb. 3.5). Na de aanleg van het tweede stempelraam werd de overgebleven grond met mini kraan-tjes onder het tweede raamwerk uitgegraven tot ca. 5 m – NAP. Deze werkzaamheden werden ge-monitord. In de vierde fase van het onderzoek kwam het gebied ten noorden van de noordelijke bouwkuipaan bod. In de Rietkoog, het voorland van de dijk, werd een grote wateruitvoer van het boezem-gemaal gegraven. Voorafgaand aan deze graafwerkzaamheden werden onder regie van AWF enkelesleuven gegraven op plekken waar vroege dijken werden verwacht of waar op basis van het AHN(Actueel Hoogtebestand Nederland) anomalieën waren ontdekt.62In de vijfde fase van het onderzoek kwam de zuidelijke bouwkuip aan bod waar slechts een kleindeel van het dijklichaam aanwezig was en de nederzettingsresten van Lutjeschardam tevoorschijnkwamen. De werkwijze kwam in grote lijnen overeen met de noordelijke bouwkuip met als verschildat eerst het bovenste stempelraam werd aangelegd voordat de grond uit de bouwkuip werd ver-diept (afb. 3.6). Dit had te maken met het feit dat de bouwkuip zich bevond op de zuidelijke flankvan de dijk en dat het dijklichaam dieper lag. Ook hier werd laagsgewijs verdiept waarbij traptre-

3.5
Werkput 2. Na aanleg van het tweede stempelraam 
op een diepte van circa 3 m – NaP, werden enkele sleuven
gegraven tot een diepte van circa 5 m om de onderzijde
van de dijklagen in kaart te brengen. Foto is richting het
westen genomen. 

62 Zie paragraaf 4.3 voor een meer uitgebreide uitleg.

3.6
Werkput 7. in de zuidelijke bouwkuip werd pas verdiept na
de aanleg van het bovenste stempelraam. Foto is richting
het noordoosten genomen.



den bleven staan om het profiel te kunnen bestuderen. Omdat hier de nadruk vooral lag op de ne-derzettingsresten, werd besloten om slechts één profiel, het oostprofiel, te bestuderen om zo inéén keer grotere vlakken aan te kunnen leggen. Nadat de resten van Lutjeschardam waren verza-meld en de profielen gedocumenteerd werd de grond uitgegraven tot de natuurlijke bodem. Dezewerkzaamheden zijn gemonitord. Bij aanvang van de graafwerkzaamheden zijn grondslagpunten met RD-coördinaten en meerderevaste NAP-punten uitgezet (zie kaartbijlagen). In totaal is een oppervlakte van circa 1350 m2
onderzocht in zeven werkputten (afb. 3.7). In de noordelijke bouwkuip (werkput 2) zijn geen echtevlakken aangelegd. Hier lag de nadruk op de profielen. In de zuidelijke bouwkuip (werkput 7) zijntwee vlakken aangelegd. In de overige werkputten is één vlak aangelegd. In totaal zijn zeven werk-putten onderzocht en vijftien profielen gedocumenteerd.Alle sporen zijn op tekening vastgelegd, soms digitaal, soms analoog op schaal 1:20. Het vondst-materiaal is met de hand en voor zover mogelijk per spoor verzameld. De vlakken en stort zijn in-tensief met een metaaldetector afgezocht.Bij de uitwerking zijn de keramiek- en glasvondsten gedetermineerd volgens het classificatiesys-teem voor laat- en post-middeleeuws aardewerk en glas (het ‘Deventersysteem’). Het doel van ditsysteem is het eenduidig beschrijven van keramiek en glas in heel Nederland, waardoor het mak-kelijker is om vondsten en vondstcomplexen te vergelijken. De leervondsten zijn gedetermineerdvolgens de typologie van Goubitz.Het gravend onderzoek en de uitwerking zijn verricht volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Ar-cheologie versie 3.3 en het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn/West-Friesland, versie 2013.

3.7
Overzicht van werkputten en profielen. 
Voor meer details zie bijlage 01.
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63 De lagen hebben een laagnummer gecombineerd met een profielnummer. Het profielnummer 1 verwijst naar het deel ten (noord)westen van de noordelijke bouwkuip (werkput 1), profielnummer 3 heeft betrekking op de noordelijke bouwkuip (werkput 2) en profiel 5 op de zuidelijke (werkput 7). Zo wordt laag 11 uit de noordelijke bouwkuip P3L11 en laag 19 uit de zuidelijke bouwkuip P5L19, etc.64 Profiel 9, werkput 2. 

HOOFDSTUK 4 Resultaten
4.1 INLeIDINGIn dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd, waarbij op contextuele wijze de aangetroffensporen in combinatie met het verzamelde vondstmateriaal worden beschreven en geanalyseerd. Deresten die tijdens de opgraving zijn aangetroffen, kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdfasen(afb. 4.1). Fase 1 omvat de resten uit periode van de doorbraak en de reparatie van de dijk in de15de eeuw. In fase 2, gedurende de 16de eeuw werd de dijk opgehoogd en verbreed. In fase 3 woondemen langs de Klamdijk. De bewoning vond voornamelijk plaats in de 17de eeuw. In fase 4, de laatstefase, verdwijnt de bewoning en wordt de dijk een aantal maal verstevigd en verhoogd. Deze faseloopt vanaf het einde van de 17de eeuw of het begin van de 18de eeuw tot het heden.Hieronder worden eerst de natuurlijke opbouw en de mate van verstoring toegelicht. Daarnakomen de aangetroffen resten per fase aan bod. De dijklagen in het profiel nemen hier een belang-rijke plaats in. Deze worden in de lopende tekst afzonderlijk beschreven.63

4.1
Fasetabel.

4.1.1 NATUURLIjKe BODeMOPBOUWProfiel 1 en 2 in werkput 1 bevonden zich ten westen van de noordelijke bouwkuip. Omdat dezebuiten de doorbraak lagen, is hier een deel van het oorspronkelijke bodemprofiel intact gebleven.Vooral profiel 2 bevatte nog een pakket natuurlijk gelaagd donkerbruin veen. De bovenste 0,2 mvan deze veenlaag was geoxideerd, donkerbruin tot zwart van kleur. Het veenpakket samen metde geoxideerde bovenkant was hier minimaal 0,7 m dik, maar vermoedelijk veel dikker. De top vandeze geoxideerde laag lag op een hoogte van 1,4 m – NAP, op een diepte van 0,8 m onder het maai-veld. Vanaf de bovenzijde van deze laag was een sloot ingegraven haaks op de dijkrichting. Dezevermoedelijk laatmiddeleeuwse sloot was dichtgegooid met veen. De sloot en de geoxideerde bovenzijde van het veen werden afgedekt door een 0,2 m dikke laag van geroerd of opgebrachtveen met veel rietresten. Binnen beide bouwkuipen was bijna geen in situ gegroeid veen meer aanwezig. In de noordelijkebouwkuip werd tegen de westelijke damwanden aan, nog een restant van de natuurlijke opbouwteruggevonden (afb. 4.3).64 Hier lag op een minimaal 0,5 m dik pakket van lichtgrijze tot licht-bruin-grijze sterk siltige klei een 0,2 m dik pakket van riet en zeggeveen. Hier bovenop lag eenminimaal 0,6 m dik pakket van bruin tot donkerbruin gelaagd veen. De bovenzijde was weggesla-gen en tijdens de reparatie opgevuld met zoden van veen en humeuze klei. De onderzijde van hetveen lag op 4,6 m – NAP, de bovenzijde op 3,8 m – NAP. Oorspronkelijk zal het veen hoger hebbengelegen. Onder druk van het dijklichaam is het veen hier dieper in de slappe ondergrond gedrukt. 
4.1.2 MATe VAN VeRSTORING De oudste verstoring ter plekke is de laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak: Tijdens deze doorbraakwerden de oudere dijkophogingen uit de 12de of 13de eeuw die op de onderzoekslocatie aanwezigwaren, volledig weggeslagen. Hierbij verdween niet alleen de oorspronkelijke dijk, maar spoel-de ook het overgrote deel van het natuurlijke veen weg en werd zelfs een deel van de daaronder



4.2
Werkput 2. Foto met het oostelijk dijkprofiel (profiel 3). 
De kaders geven aan welke delen in meer detail zijn weergegeven. 
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4.3
Werkput 2. in de noordelijke bouwkuip werd tegen de westelijke damwanden aan, nog een restant van de natuurlijke 
opbouw teruggevonden. Onderin zijn blauwgrijze mariene afzettingen zichtbaar, waarop veen is gegroeid. Bovenop dit 
gelaagde pakket liggen grijsbruine en bruine zoden van veen en humeuze klei. Let op hoe het veenpakket verdwijnt aan 
de linkerkant. Foto is richting het westen genomen.
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liggende mariene afzettingen door het stromende water uitgesleten. Tijdens de recente werkzaam-heden die betrekking hebben op de aanleg van het gemaal werden eveneens archeologische restenverstoord. In de eerste plaats werd tijdens het slaan van de damwanden de randen van de modernedijk minimaal verstoord. Dit zorgde op sommige locaties voor iets afwijkende profielen.Ingrijpender was de verstoring tussen de noordelijk en zuidelijke bouwkuip in. In een onbewaaktmoment is het deel hiertussen uitgegraven. Hierdoor kon uiteindelijk geen aansluitend profielworden gedocumenteerd. Daarnaast is tijdens deze werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk een deelvan de nederzettingsresten van Lutjeschardam ongezien verdwenen. Op de zuidelijke helft van dezuidelijke bouwkuip is tijdens werkzaamheden een tijdelijke weg aangelegd. De grote hoeveelheidzand dat in het cunet werd gestort, zakte weg in de zachte ondergrond, waarna het pakket meer-dere malen weer moest worden opgehoogd. Hierdoor is een deel van het profiel volledig naar be-neden gezakt, waardoor het niet meer kon worden gedocumenteerd. Het noordelijk deel dat welwerd gedocumenteerd, is deels verstoord: In het profiel lijken de lagen naar het zuiden te hellen,maar waarschijnlijk is dit veroorzaakt door het gewicht van het zand aan de rand van het cunet(afb 4.4).
4.4
Werkput 7. Het zand dat werd gestort ten behoeve van de tijdelijke weg (rechts en boven in de eerste vertrapping) heeft het
oostprofiel deels verstoord. De lagen zijn gaan hellen onder het gewicht van zand, maar zullen oorspronkelijk horizontaal 
of minder hellend zijn geweest. De foto is richting het oosten genomen.

De CONSeRVeReNDe WeRKING VAN eeN DIjKDe dijk heeft uitstekend geconserveerde vondsten opgeleverd van diverse categorieën. De anor-ganische artefacten zoals keramiek en metaal zijn prima bewaard gebleven, zoals gangbaar is opde meeste opgravingen. Minder vanzelfsprekend is dat vondsten van organische oorsprong in debodem bewaard blijven. Vondsten uit deze categorie van vergankelijk materiaal blijven vooral goedgeconserveerd wanneer ze onder water blijven en daardoor niet in aanraking komen met zuurstof.Dat is het geval bij de dijk. De dijk zelf houdt door capillaire werking veel water vast waardoorhet waterpeil binnen het lichaam hoger ligt dan de grondwaterstand. Daarnaast geven de lagenvan humeuze klei en veen een ideale toestand vanwege hun mix in ph waarde. Te zure grond isminder geschikt voor de conservering van metaal. 
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Door deze voordelige omstandigheden blijven vondsten bewaard die doorgaans niet of nauwelijksworden gevonden. Te denken valt aan vondsten van gecombineerd materiaal zoals leren muilenmet een houten zool of een groot stuk van een visnet met de loden netverzwaringen nog bevestigd.Daarnaast leverde het onderzoek ook constructiehout op van huizen. Doordat organische vondstenbewaard zijn gebleven wordt meer zicht verkregen op de werkzaamheden die werden uitgevoerdin Lutjeschardam. Een houten katrol, vlaskam of hekel, een handbezem. Allemaal objecten die in-formatie bevatten over de bestaansecono-mie en dagelijkse bezigheden van de in-woners binnen het buurschap. Naast de conserverende werking op objec-ten zorgt de dijk er normaal gesproken ookvoor dat belangrijke gegevens met betrek-king tot het landschap bewaard blijven. Deoudste dijken zijn direct op het veen aange-legd. Het veen is in de loop van de tijd gro-tendeels verdwenen of gedecimeerd doorinklinking, oxidatie en turfsteken. Door devroege afdekking is het oorspronkelijkeveenoppervlak onder de dijk juist vaakgoed bewaard gebleven. Deze oude opper-vlakken bevatten pollen (stuifmeel) vanbomen en planten die gelijktijdig met deveengroei in de omgeving stonden en diedoor het hoge waterpeil ook nog eens uit-stekend geconserveerd zijn.65

Door de goede conserverings-
omstandigheden van een dijk 
blijven organische artefacten, 
zoals deze handbezem van bij 
elkaar gebonden twijgen, goed 
bewaard.

65 Helaas geldt dat niet voor de onderzoekslocatie bij Lutjeschardam waar een groot deel van het natuurlijke veen was weggeslagen tijdens de dijkdoorbraak.

Het onderzoek leverde diverse houtvondsten op. 
Hier een van de slieten die vermoedelijk een 
lichte bakstenen fundering heeft gedragen.
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4.2 ALGeMeeNHet gereconstrueerde noord-zuid hoofdprofiel heeft een totale lengte van ruim 38 m. Het eerstedeel van ongeveer 6,5 m lag buiten de noordelijke bouwkuip.66 Het tweede deel binnen de noorde-lijke bouwkuip had een lengte van 20,5 m.67 Daarna volgt een stuk dat door een recente vergravingis verstoord. Hier ontbreekt de opbouw van de dijk. Dit stuk is 2,3 m lang. De rest van het gecon-strueerde profiel lag in de zuidelijke bouwkuip.68 Deze had eveneens een lengte van ca. 20 m (afb.4.4, pag. 32). De lengte van het gedocumenteerde deel in de zuidelijke bouwkuip bedroeg 8,5 m.De kruin van de moderne dijk lag op 3,0 m + Nap. De onderzijde van de onderste antropogene laaglag op een hoogte van 4,6 m – NAP op een diepte van 7,6 m ten opzichte van de kruin. De genoemdehoogtes van lagen en kruinen, zijn de waargenomen hoogtes ten opzichte van NAP. Daarbij is geencorrectie toegepast met betrekking tot verzakkingen en zetting onder gewicht van het dijk-lichaam.69 
4.3 FASe 1

DOOrBraak EN rEParatiEDe onderste laag van het hoofdprofiel in werkput 2 en 7 bestond uit grijs tot lichtbruingrijs sterksiltige klei (P3L99, P5L24).70 Deze mariene afzettingen behoren tot het Laagpakket van Wormer.In werkput 2 en 7 lag bovenop de mariene afzettingen een 0,1 m dikke laag van donkerbruin sterkhumeuze klei met veenbrokjes (P3L98; P5L18/19). Mogelijk betreft dit het restant van de oor-spronkelijke veenlaag. Waarschijnlijker is dat het hier gaat om soort betredingshorizont, dat isontstaan tijdens de reparatiewerkzaamheden van de dijk. Het te verwachten sediment, afgezettijdens de doorbaak ontbrak. Deze afzettingen werden niet geschikt geacht als basis voor de re-paratie en de latere dijk. Wellicht waren de afzettingen te slap of te waterdoorlatend en werdenze voor de aanvang van de reparatie verwijderd.71 De onderzijde van deze laag bevond zich inwerkput 5 op 3,9 m – NAP en in werkput 2 op 4,7 m – NAP. Waarschijnlijk is het hoogteverschilontstaan onder druk van het latere dijklichaam.Op deze laag lag in werkput 2 op de onderzijde van het uitgesleten deel, een 0,7 m dik pakket vanzoden van lichtbruine humeuze kei met af en toe een brok donkerbruin veen (P3L96/L97). Dezezoden leken schuin hellend te zijn aangelegd in een hoek van circa 40 graden ten opzichte van deondergrond. Mogelijk heeft dat te maken met de reparatierichting. Hier zou uit blijken dat de re-paratie werd uitgevoerd vanaf het noorden naar het zuiden toe, oftewel van zeezijde naar land-zijde. Hierbij werden steeds in een schuine hoek een laag zoden gestapeld. Waarschijnlijk sluitdeze laag aan op de onderste reparatielaag in werkput 7 (P5L17). Hiervan werden de afzonderlijkebrokken veen en klei vrijgelegd (afb. 4.5). Deze hadden een gestapeld of in ieder geval systema-tisch geplaatst karakter. Binnen deze laag werd een leren schoen gevonden van het type Goubitz65 dat gangbaar is in de periode tussen 1400 en 1600 (afb. 4.6).72 Waarschijnlijk is dit het tastbarebewijs dat een van de dijkwerkers tijdens de reparatie met zijn voet vast is komen te zitten in deongetwijfeld zachte ondergrond. Met het lostrekken van zijn voet is de schoen achtergebleven.Hier bovenop lag weer een laag met wat meer willekeurig neergelegde zoden (P3L89). Deze zodenwaren meer grijs van kleur en de laag bevatte meer veenbrokken. De top van de laag bestond uitbrokken voornamelijk veraard veen (P3L88). De zuidelijke begrenzing van deze laag is tijdens dewerkzaamheden niet gezien, maar moet wel aanwezig zijn geweest. Wanneer het lichaam spiegel-symmetrisch werd aangelegd, waarbij hij aan zeezijde net zo breed was als aan landzijde, dan hadhet lichaam een breedte van 4,5 m – 5,0 m. De hoogte bedroeg 1 m. De top hiervan lag op 2,8 m –NAP. Mogelijk gaat het hier om soort vlijlaag of fundering van de latere dijk. Een andere optie isdat men een baan aanlegde waarmee men alvast de richting bepaalde van de nieuwe dijk. Mogelijkwerd in plaats van het gebruik van piketpaaltjes op deze manier het dijktracé uitgezet. Tijdens dewerkzaamheden moet dit werk duidelijk zichtbaar zijn geweest door het gebruik van anders
66 Werkput 1.67 Werkput 2.68 Werkput 7.69 Zie Van Geel, Hallewas & Pals 1983.70 Voor een uitleg van de laagcodering zie voetnoot 52.71 Hier zijn overigens geen directe aanwijzingen voor gevonden in de vorm van schopsteken of iets dergelijks.72 V96-L01.
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4.5
Werkput 7. in de onderste reparatielaag (P5L17) werden enkele brokken veen en klei vrijgelegd. Deze hadden een gestapeld
of in ieder geval systematisch geplaatst karakter. Foto is richting het noorden genomen.

4.6
Uit de reparatielaag kwam deze schoen 
van het Goubitz type 65 (V96-L01). 
Het is het tastbare bewijs dat een van de 
dijkwerkers zijn schoen is verloren tijdens 
de reparatiewerkzaamheden.

gekleurde zoden. De kruin van de – later voltooide dijk - lag precies boven de top van dit lichaam.Een laatste optie is dat het gaat om een eerste echte tijdelijke waterkering. Tijdens de werkzaam-heden was het van belang dat al het zeewater werd tegengehouden.73 Wanneer bijvoorbeeld tijdensspringtij weer water over het voorland stroomde, moest dat worden gekeerd. Stromend water zoude schuin neergelegde zoden meenemen en al het reparatiewerk te niet doen. 
PLatEaUHet eerste lichaam werd vervolgens afgedekt door opnieuw een 1,0 m dikke laag van voornamelijkzoden van lichtgrijs tot grijze klei gelaagd met halve centimeter dikke lagen van bruine sterk hu-meuze klei (P3L82) (afb. 4.7, pag. 36). Ook hier lijkt het te gaan om een geselecteerd pakket datduidelijk anders is dan onder en bovenliggende lagen. De grens aan de landzijde was onduidelijk.Of het werkelijk gaat om een opzettelijke selectie of dat het materiaal afkomstig is van een anderepartij dat elders is gestoken, blijft onduidelijk.Hierna hoogde men in meerdere lagen de reparatie op (P3L64/L65/L83/L90). Hiervoor werdenzoden gebruikt van zowel bruine humeuze klei en veen als grijze klei. Deze lagen sluiten vermoe-delijk aan bij de onderste helft van een gelaagd ophogingspakket uit profiel 5 (P5L16). In de eersteinstantie werd dit als één pakket gezien, maar bij een nadere analyse van de foto’s werd hier een 
73 Met dank aan Henk van Hemert (RWS).
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onderscheid in gemaakt.74 De lagen van de dichtzetting vormen samen een plateau waarop de dijkuiteindelijk werd gebouwd. De bovenzijde van dit plateau lag tijdens het onderzoek op 1,2 m –NAP. De breedte bedroeg in ieder geval meer dan 29 m. Aan landszijde liep dit lichaam verder doorachter de dijk, waardoor binnendijks een brede steunberm ontstond.Voor de bouw van de dijk werd de zijkant van het plateau nog verstevigd met enkele heterogenelagen van grijze en donkergrijze klei met veenbrokjes (P3L71/L80/L81). De buitenste van dezelagen bevatte veel as (P3L71). Aan zeezijde is de rand van het plateau, door latere dijkafschuivin-gen, minder duidelijk te duiden. Mogelijk zijn enkele weggeschoven relatief schone kleilagen on-derdeel hiervan geweest (P3L84/L85). Helemaal aan de onderkant bij de noordzijde van werkput 2 kwamen onderin het profiel en-kele gelaagde pakketten tevoorschijn van bruingrijze slappe klei met af en toe een brok veen(P3L94/L95). In eerste instantie werden de lagen geïnterpreteerd als de vulling van een sloot,maar gezien de diepte en de hoogte in vergelijking met de onderste reparatielagen moet dat mis-schien worden herzien. Wellicht zijn deze lagen een restant van het sediment dat is afgezet tijdensde dijkdoorbraak. De aanwezigheid van deze slappe sedimenten in deze hoek zou ook de latere af-schuivingen kunnen verklaren aan de zeezijde. De heterogene lagen van bruingrijs tot grijsbruine klei met kleine veenbrokken (P3L77/L91) diehier bovenop lagen, zijn mogelijk gelijktijdig met de eerder beschreven verstevigende lagen vanhet plateau aan de landzijde (P3L71/L80/L81). Deze lagen lijken qua samenstelling en textuur ophet onderliggende gelaagde pakket, maar dan zonder de gelaagdheid en ze zijn heterogener vankarakter. Mogelijk gaat het om weggegraven sedimenten afgezet tijdens de doorbraak ter hoogtevan het midden van de nieuwe dijk. Wellicht is dit materiaal ergens aan zeezijde apart gezet endaarna gebruikt om het deel tegen het plateau aan op te hogen. Dit deel lag nog ruim onder hettoenmalige maaiveld. Het gaat dus technisch gezien ook om het dichtstorten van het gat dat wasontstaan tijdens de doorbraak. Uit de laag komt een fragment van een bord met slibbogen dat da-teert in de periode tussen 1450 en 1575.75
NiEUWE DiJkOp het genoemde plateau werd een zeewaterkerende dijk gebouwd. De bovenzijde van het plateauen daarmee de onderzijde van de nieuwe dijk lag op 1,2 m – NAP. Deze hoogte komt waarschijnlijk  

4.7
Werkput 2. tijdens de reparatie werd bovenop de onderste dempingslaag een klein 
lichaam van zoden aangebracht. Deze werd vervolgens weer afgedekt door een 
vermoedelijk geselecteerd 1 m dik pakket van voornamelijk zoden van lichtgrijs 
tot grijze klei (P3L82). Foto is richting het oosten genomen.

74 Zie bijvoorbeeld F5672.75 V36.



            
           

           
         

4.8
De dijk bovenop het plateau bevatte in de kern een bol lichaam van 3,5 m breed en 1,5 m hoog (aangegeven met 
de witte stippellijn en de dichte lijn ter hoogte van de scheur). Foto is richting het oosten genomen.
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76 Voor uitleg hierover, zie: Scheuren in de dijk, hieronder.77 Met dank aan Henk van Hemert (RWS), zie ook H5: Samenvatting en synthese.

goed overeen met de hoogte van het maaiveld in deze periode. De bovenzijde van het plateau stakdus vermoedelijk niet (ver) boven het maaiveld uit, maar lag ongeveer op gelijke hoogte. Recht boven het eerder genoemde – dieper liggende - lichaam (P3L88/L89), verrees de nieuwedijk opgebouwd uit lichtbruine en bruine humeuze klei (P3L53). Deze dijk bevatte in de kern eenbol lichaam van 3,5 m breed en 1,5 m hoog (afb 4.8). Daarna zijn aan weerszijden de zijkanten vande bol verstevigd met vergelijkbaar materiaal. Aan landszijde is er in een van de vertandingen vanhet profiel onderscheid binnen dit pakket gezien (P3L66/L67/L72), waaruit op te maken is datde bekleding – in ieder geval aan de onderzijde hiervan - van binnen naar buiten werd uitgevoerd.In deze lagen lijkt er wel wat variatie in materiaal. Zo werd dicht tegen het bolle lichaam aan dui-delijk gestapelde zoden van veen en klei gebruikt (P3L66) die vervolgens werden afgedekt doorvrij homogene grijze klei en bruingrijs humeuze klei (P3L67/L72). In het profiel zijn twee grotescheuren aanwezig. Langs deze scheuren zijn delen van de dijk naar beneden geschoven. De grenstussen de bolle kern van de dijk en de bekleding daarvan aan zeezijde vormt de basis voor de zui-delijkste van de twee grote scheuren die hier in het profiel aanwezig was (afb. 4.9, pag. 38). Detegenhangers van de lagen die aan landzijde tegen de bolle kern zijn aangebracht zijn onderdeelvan de weggeschoven pakketten aan de zeezijde kant (P3L62/L86/L87 en P3L78/L79).76 Het ge-laagde pakket hier bovenop (P3L61/L62) correspondeert waarschijnlijk met de rand van de be-kleding (P3L53). Op de overgang tussen het plateau en de dijk werden enkele opvallende hoogteverschillen tussende twee pakketten waargenomen. Het verschil bedroeg 0,2 m en de onderlinge afstand lag tussende 0,5 m en 0,7 m. Deze ribbels werden mogelijk opzettelijk aan de top van het plateau aange-bracht om meer horizontaal evenwicht te creëren. Dit zou als voorzorgsmaatregel kunnen zijn ge-nomen om het horizontaal afschuiven van de dijk te voorkomen.77Aan zeezijde is langs de teen van de nieuwe dijk een sloot gegraven (P1L15/L16 en P3L76). Deze 
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4.9
Werkput 2. Dwars door het profiel liepen twee grote scheuren. Foto is richting het oosten genomen.

sloot was 4 m breed en 0,8 m diep. Vermoedelijk was in deze periode aan landszijde geen teenslootaanwezig. De dijk in deze eerste fase na de doorbraak en reparatie, had een totale breedte van 12 m en eenhoogte van 1,5 m. De kruin van deze dijk lag op een hoogte van 0,3 m + NAP.
HOOG EN LaaG iN HEt VOOrLaNDGedurende de graafwerkzaamheden in de noordelijke bouwkuip werden in het voorland ten noor-den van de Klamdijk enkele lichte verhogingen in het veld waargenomen. Deze verhogingen wer-den geaccentueerd door een afwijkende begroeiing. De waarnemingen gaven aanzet tot eenanalyse met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierop werden diverse op-vallende hoogteverschillen waargenomen. Deze anomalieën konden niet allemaal worden ver-klaard. Een deel kwam hoogstwaarschijnlijk tot stand door het uitbaggeren van sloten waardoorde opgeslibde zijkant van deze waterlopen in de loop van de tijd iets hoger kwam te liggen. Net iets ten oosten van de knik in de Klamdijk lag echter een gehoekte lineaire verhoging, die nietdirect kon worden verklaard (afb. 4.10). Het ging om een structuur met aan de zuidzijde eenvrijwel rechte verhoging en aan de oostzijde een onregelmatig gevormd bijna meanderend lichaam.De top hiervan lag op 0,6 m – NAP, het omliggende maaiveld had een hoogte van 0,9 m – NAP, waar-door het lichaam ca 0,3 m uitstak. Van west naar oost gemeten had de structuur een breedte van75 m, noord zuid bedroeg de afstand ca 105 m. De hogere structuur leek te liggen in een ondiepegeul in het voorland met een breedte van 150 m die meanderde vanaf de noordzijde van het
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4.10
Op het actueel Hoogtebestand Nederland (aHN) werden meerdere opvallende hoogteverschillen waargenomen.
De bovenste twee rode pijlen wijzen naar een structuur waarvan het lichaam hoger ligt dan het omringende
maaiveld. De onderste blauwe pijl wijst naar een lager liggend deel dat zich scherp aftekent. De witte ster 
geeft de onderzoekslocatie aan.

voorland dicht bij de De Weel, tot aan de Klamdijk (zie afb. 4.10).78 De geul lag 0,2 m dieper danhet omringende landschap. Omdat het mogelijk om relicten ging van de doorbraak en de reparatie van de dijk, werd beslotenom het deel dat ter hoogte van de geplande waterafvoer van het gemaal lag, archeologisch te on-derzoeken. Hier groef men twee sleuven haaks op zowel het zuidelijke als het oostelijk deel vanhet lichaam gegraven (afb. 4.11, pag. 40).79 Daarnaast werd helemaal aan de zuidoostzijde waarde structuur in een punt leek te lopen een derde sleuf gegraven.80 De sleuven hadden een breedtevan 2,2 m en een lengte die varieerde tussen de 7,4 m en 19,5 m. In de twee sleuven haaks op hetlichaam kon worden vastgesteld dat de huidige verhoging in het landschap ter hoogte lag van eenrestant van een opgeworpen wallichaam met een breedte van 3,5 m – 4,0 m. Mogelijk was dit lichaam aangelegd tijdens het graven van een sloot, waarbij de vrijgekomen grond aan de binnen-zijde van de sloot werd opgeworpen. Het kronkelige verloop van de oostzijde van de structuur isvermoedelijk een gevolg van een oude kreek die daar in de ondergrond aanwezig was. Mogelijkwas de restgeul van deze kreek nog zichtbaar ten tijde van de werkzaamheden en is deze depressiegebruikt en opnieuw uitgegraven als basis voor de sloot. Of het opwerpen van de wal direct verband hield met de doorbraak van de Klamdijk en de repara-tie daarvan, kon niet onomstotelijk worden vastgesteld.81 Helaas ontbreekt dateerbaar materiaal. 
78 De Weel is ontstaan na een doorbraak in 1675.79 Werkput 3 en 4.80 Werkput 5.81 Door collega’s is gesuggereerd dat het wellicht om een klein buitendijks ingepolderd perceel gaat, waarvan de molen zichtbaar is op de kaart van de Beemster uit 1644.
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4.11
Werkput 4. Een van de verhogingen in het landschap wordt in doorsnede onderzocht. 
Foto is richting het noordoosten genomen.Opvallend is wel dat zich net zuiden van de zuidelijke verhoging een rechthoekige dieper liggendestructuur aftekent (afb. 4.10, pag. 39). Ondanks dat het slechts om een hoogteverschil van 0,1 mgaat, tekent het dieper liggende deel zich scherp af (afb. 4.10 en 5.5, pag. 99).82 Het lijkt erop datdit gebied in het verleden is gebruikt om een laag zoden te steken. Mogelijk gebeurde dit tijdensde reparatie van de Klamdijk.83 Als dat zo is, is het waarschijnlijk dat het wallichaam tegelijkertijdis aangelegd. In de synthese wordt dieper ingegaan op de mogelijke rol van deze structuur tijdensde reparatie van de dijk.
kErkEDiJkJEAansluitend aan het onderzoek naar de anomalieën in het voorland werd het Kerkedijkje of Ker-kepad ter hoogte van de waterafvoer onderzocht.84 Het dijkje kenmerkte zich in het landschapdoor een kleine zichtbare verhoging en aan twee zijdes door een sloot geflankeerd. De top van dedijk lag op een hoogte van 0,4 m – NAP, het omringende land op een hoogte van 0,8 m – NAP. Desleuf waarin de doorsnede van het lichaam werd onderzocht had een breedte van 2,0 m en eenlengte van 14,5 m. Het lichaam bezat gemeten vanaf de zijkant van de sloten, een breedte van 4m. De hoogte bedroeg maximaal 0,4 m. De bouwvoor bestond uit grijze klei waarvan de top wasdoorworteld. Onder de 0,4 m dikke bouwvoor bevond zich een 0,2 m dikke laag van bruingrijzeklei met wat asvlekken. Mogelijk vormde deze laag de basis van de dijk en werd deze jaarlijks op-gehoogd met slib uit beide sloten. Opvallend was de aanwezigheid van dunne zandlaagjes in debouwvoor. Deze werden ook in de andere profielen aangetroffen en zijn waarschijnlijk afgezetwanneer het voorland tijdens tijdelijke overstromingen onder water stond (afb. 4.12). Opvallend was de aanwezigheid van een sloot direct onder het dijklichaam.85 Deze had een af-wijkende oriëntatie ten opzichte van de dijk. De sloot was gedicht met grijze slappe klei en leeksnel opgevuld. Mogelijk gaat het om een middeleeuwse sloot, gegraven tijdens de ontginningen inde late 12de eeuw. Op stratigrafische gronden gaat het in ieder geval om een oudere sloot dan de dijk.
82 Bodem van het dieper liggende deel ligt op ca. 1,0 m – NAP.83 Er zijn aanwijzingen dat graszoden meerdere keren zijn gebruikt om de taluds van de dijk te bekleden. Zie paragraaf 4.4. en 4.5.84 Het lage dijkje in het voorland wordt in de volksmond Kerkedijk of Kerkepad genoemd. Deze naam is niet bekend uit historische bronnen.85 S30.
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Wanneer het Kerkedijkje werd aangelegd, is niet bekend. In een artikel van Boerdam wordt be-schreven hoe de laatmiddeleeuwse Schardammers over dit dijkje naar de kerk van Scharwoudeliepen, en dat het dijkje daar zijn naam aan heeft ontleend.86 Helaas wordt in het artikel niet dui-delijk waarom de mensen van Schardam naar de kerk van Scharwoude zouden gaan, aangezienSchardam in de Late Middeleeuwen zelf een kerk bezat. Waarschijnlijk is het dijkje aangelegd alszomerkade op het buitendijkse land na de inlaging die plaatsvond na de Marcellusvloed van 1375.
4.4 FASe 2

VErStEViGiNG EN VErBrEDiNGIn de eeuwen na de 15de eeuwse doorbraak en de reparatie van de Klamdijk werd de dijk nog meer-dere malen verstevigd. Hierdoor werd de dijk hoger en breder. Eerst dempte men de teensloot aanzeezijde gedeeltelijk (P3L76) met heterogene klei. Direct daarboven lag een dunne laag van kruis-lings neergelegd riet. Dit wordt vaker waargenomen bovenop gedempte sloten. Doorgaans wordendeze geïmproviseerde matten geïnterpreteerd als een soort werkvloer waarop men kan staan zon-der direct in de natte en slappe ondergrond te zakken. Opvallend genoeg hadden de pakkettendaarboven een gelaagd karakter (cm gelaagdheid), waardoor het lijkt alsof dat deel natuurlijk isopgevuld (P3L74/L75). Uit deze laag kwam een fragment roodbakkend aardewerk uit de periode1500-1650.87 Na de opvulling werd de dijk weer verhoogd aan deze zijde met twee relatief scho-

4.12
tijdens een zware storm in 2014 overstroomde het buitendijkse land bij Schellinkhout. 
Voor de aanleg van de afsluitdijk zal dit fenomeen waarbij het water tot aan de 
Omringdijk staat, regelmatig zijn voorgekomen, ook bij de klamdijk. 
Foto: Gerben kazimier.

86 Boerdam 2010.87 V35.
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ne grijze kleilagen (P3L59/L60) gescheiden door een dunne rietmat. De bovenste van de tweelagen was gelaagd met humeuze bandjes. Dit kan zijn ontstaan doordat gestoken graszoden uit hetvoorland op het talud zijn neergelegd. Doordat deze allemaal met de graskant naar boven zijnneergelegd ontstaat weer een doorlopende gelaagdheid. De graszoden zorgen voor extra stevig-heid van het dijklichaam wanneer ze weer aan de onderliggende grond hechten. Uit deze laagkwam een voorwerp van naaldhout waarvan een deel is afgebroken (afb. 4.13).88 Mogelijk gaat hetom de bovenzijde van een korvijnagel dat vaak voorkomt op schepen. Dat zijn staafvormige pennendie los in een nagelbank worden geplaatst om touw op vast te zetten. Andere vondsten zijn enkelevroeg 17de eeuwse fragmenten roodbakkend aardewerk. Het is gezien de stratigrafie en de relatietot de lagen uit de 17de eeuw waarschijnlijk dat deze lagen rond 1600 de buitenschil van de dijkvormen. In deze periode wordt vooral aan zeezijde opgehoogd. De enige binnendijkse lagen betreft de bovenste helft van eerder genoemd gelaagd ophogingspakket uit profiel 5 (P5L16) en twee dun-nere lagen (P5L14/L15). Deze lagen bestonden uit klei met af en toe een veenbrokje en slakken-huisjes. Uit de bovenkant van eerstgenoemd pakket komen twee fragmenten roodbakkendekeramiek waarvan één op basis van het glazuur tussen 1500 en 1600 kan worden gedateerd.89Waarom hier in deze fase minder lagen zijn opgebracht, blijft vooralsnog onduidelijk. Mogelijkzorgde de aanwezigheid van de brede binnendijkse steunberm ervoor dat deze zijde niet of minderhoefde te worden opgehoogd.90 De bruine kleilaag met schelpen aan de binnenzijde van de dijk inprofiel 3 (P3L31) is vermoedelijk gelijktijdig met hierboven beschreven lagen.
4.5 FASe 3: BeWONING LUTjeSCHARDAM 

BOUWriJP makENIn de periode na 1600 werd de dijk flink opgehoogd met grote brokken of zoden humeuze licht-bruine en grijze klei (P3L36/L38/L51/L52/L58). Ondanks dat het om een gelaagd pakket ging,werd het vermoedelijk opgebracht in een korte periode. De dikte van dit pakket varieerde van 0,5 m op de taluds tot 1,2 m aan de kruin. De top van dit pakket lag op 0,9 m + NAP. Bovenop ditgelaagde pakket lag een dunnere laag van lichtbruine klei met humeuze vlekken (P3L35/L50/L68).Op de flank aan zeezijde had deze een gelaagd karakter (P3L50). Mogelijk is hier wederom gebruikgemaakt van gestoken graszoden om de dijk te bekleden. Uit deze laag kwam een stuk 17de eeuwssteengoed uit Frechen en een pispot van roodbakkend aardewerk uit de tweede of derde kwartvan de 17de eeuw.91 De dijk was in het begin van fase 3 circa 12 m breed, al kon de breedte aanzeezijde door de latere verzakkingen niet exact worden bepaald.

88 V31.89 V98, datering materiaal tussen 1500 en 1600.90 Over het belang van een brede steunberm voor een dijk, wordt in de synthese dieper op ingegaan.91 V22. De pispot is mogelijk een intrusie gezien de datering van het overige materiaal.

4.13
mogelijk is dit houten voorwerp de bovenzijde van een korvijnagel. Deze staafvormige pennen
werden los in een nagelbank op een zeilschip geplaatst om touw op vast te zetten. (V31-H01).



Mogelijk hoogde men het plateau, waarop de Klamdijk na de doorbraak op werd gebouwd, in dezeperiode aan de binnenzijde verder op. Dit voerde men samen uit met de ophoging van de dijk ver-moedelijk vlak voordat men hier voor het eerst ging wonen aan het einde van de 16de eeuw of hetbegin van de 17de eeuw.92 Mogelijk moeten deze werkzaamheden gezien worden als een soortbouwrijp maken van de grond voor de aanleg van een nederzetting.Op het plateau werd een pakket van bijna 0,8 m grijze en bruine klei opgebracht (P5L9/L13/L20).De onderste laag van dit pakket was erg slap, doorworteld met riet en bevatte mosselschelpen enhoutsnippers (P5L13). In het midden van de laag kwamen grote rechthoekige en vierkante brokkengrijze klei tevoorschijn. Deze hadden een maximale afmeting van 0,4 m x 0,4 m. De top van hetpakket was verrommeld en bevatte 17de eeuwse keramiek, waaronder een bijna complete rood-bakkende grape (afb. 4.14).93
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4.14
Een bijna complete roodbakkende grape (V65-C01).

De laag bevatte ook enkele leervondsten. In totaal werden 6 fragmenten leer gevonden.94 Het gaatom onderdelen van een niet nader te determineren schoen en drie muilen van het Goubitz type105. Dergelijke muilen zijn een lange tijd gedragen vanaf het einde van de 14de eeuw tot aan de19de eeuw. In de loop van de tijd ontstond variatie in vorm, productiewijze en decoratie op basiswaarvan de afzonderlijke muilen zijn te dateren. Twee muilen dateren in de periode 1500-1700en de andere tussen 1600 en 1800 (afb. 4.15, pag. 44).95Uit de laag komen enkele glasfragmenten, waaronder vensterglas. Een ander fragment is van eenglazen beker. Het gaat om een bierbeker met uitstaande rand, versierd met blauwe en witte glas-draden. Deze versiering genaamd vetro a fili komt oorspronkelijk uit Venetië maar werd in de 17deeeuw ook gewoon in de Republiek der Nederlanden toegepast. Een opvallende vondst is een stukglas met aan een zijde een dunne laag van metaal.96 Mogelijk gaat het om een spiegel (afb. 4.16,pag. 44).97 Deze vondst is opmerkelijk aangezien spiegels in de 17de eeuw dure objecten waren.
DiJkVErStErkiNGOpvallend is dat tijdens de korte periode van bewoning de dijk meerdere malen werd verstevigd.
92 Voor de datering van de nederzettingsresten zie de synthese.93 V65-C01.94 V65.95 1500-1700: V65-L02, V65-L03; 1600-1800: V65-L01.96 V65-G01.97 Met dank aan Cassandra Scheffer-Mud.
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4.15
Uit de laag komen resten van meerdere muilen (V65-L01). 

4.16
Dit glasfragment is vermoedelijk een stuk
van een spiegel. Een opvallende vondst
aangezien spiegels in de 17de eeuw dure
objecten waren (V65-G01). 

4.17
Bodem van een grape met een klont teer erin (V21-C01).

4.18
Een niet afgeschoten musketkogel 

met de gietprop nog intact 
(V34-m01).
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De eerste versteviging is vrij fors met een dik pakket lichtgrijze en bruine klei met enige schelpenen humeuze klei en brokken veen onderin (P3L34/L37/L49). Uit deze laag komen diverse frag-menten roodbakkend aardewerk (6 MAE) uit de eerste helft van 17de eeuw, waaronder de bodemvan een grape met een klont teer erin (afb. 4.17).98 Deze laag correspondeert vermoedelijk metde onderste helft van de laag waarmee de top aan landszijde grenst (P3L56). Uit deze laag komteen niet afgeschoten musketkogel met de gietprop nog intact (afb. 4.18).99 Op de kruin is een recht-hoekig spoor waargenomen van 0,3 m breed en 0,2 m diep. Mogelijk gaat het om een karrespoordie aan de bovenzijde is ingesleten. Helaas kon, wellicht door de aanwezigheid van de verzakking,de tegenhanger niet duidelijk worden onderscheiden.Na deze ophoging werd aan zeezijde opnieuw een sloot gegraven (P3L57). Op de bodem van desloot was weer een rietmat aanwezig die aan de zuidzijde uit de sloot bijna 3 m doorliep tot netaan de rand van de eerder genoemde ophoging (P3L49). De sloot was gedempt met slappe kleimet daar bovenop een 0,7 m dik pakket van lichtgrijze en bruingrijze kleibrokken met oxida-tievlekken (P3L48). Deze laag werd weer afgedekt door een dunnere laag lichtgrijze en bruin humeuze klei (P3L47). Mogelijk is dit het restant van het begroeide talud aan de zeezijde. Uit delaag komt slechts één 17de eeuwse roodbakkende scherf. Deze laag is vermoedelijk gelijktijdig met de grijze kleilaag aan de bovenzijde (P3L39) en mogelijkmet de grijze kleilaag met schelpen op de kruin aan zeezijde (P3L41). Uit deze lagen kwamen en-kele stukken aardewerk uit de tweede helft van de 17de eeuw.100 Als de reconstructie klopt, hadde dijk in deze fase een kruin van 6 m breed.101 De schelpen in de laag zijn mogelijk toegevoegdals een soort padverharding. 
OPHOGiNG NEDErZEttiNGTen tijde van de bewoning van Lutjeschardam werd het stuk tussen de teen van de dijk en deNieuwe Vaart meerdere malen opgehoogd en vergegraven. Het stratigrafisch oudste spoor wordtgevormd door een ingraving in eerder genoemde kleiophoging (P5L9/L13/L20). De ingraving wasopgevuld met drie lagen (P5L6/L7/L11). De onderste laag (P5L11) bestond uit doorwortelde don-kerbruine grijze humeuze klei. Deze laag was relatief schoon en bevatte geen vondstmateriaal. Deafdekkende laag bevatte minder plantenresten, was meer middenbruin van kleur en bevatte veelvondstmateriaal(P5L6).102 Deze lagen corresponderen vermoedelijk met de lagen op deze hoogteaan de andere zijde van de damwand in profiel 3 (P3L69/L70). Uit de laag zijn 179 scherven ver-zameld, afkomstig van 58 MAE (minimum aantal exemplaren) (afb. 4.19).103 Het roodbakkend aar-dewerk is met 43 MAE veruit de grootste groep. Veelvoorkomende vormen zijn borden (6 MAE),grapen (15 MAE) en koppen (8 MAE). Twee grapen zijn van het type r-gra-29: een grape met on-verdikte uitstaande rand, een scherpe buikknik en ribbel op de schouder. Hiernaast zijn vier r-gra-34 aanwezig, oftewel grapen met een kraagrand, een scherpe buikknik en één of twee ribbelsop de schouder. Beide typen zijn kenmerkend voor de periode 1550-1600, maar in Lutjeschardamis dit model langer in zwang geweest.104 Bij de koppen zijn vijf eenvoudige modellen aanwezig

98 V17, V21.99 V34-M01.100 V16, V27. Een verklaring voor de aanwezigheid van teer wordt gegeven in de synthese.101 Voor een vergelijking zie Bartels 2016a.102 V42, V48, V49, V52, V57, V69, V81.103 V59, V75, V77, V82. Het aardewerk afkomstig uit het laatstgenoemde vondstnummer wijkt af van de andere vondstnummers uit dezelfde laag. Hierdoor is deze buiten de analyse gehouden. Mogelijk gaat het om vondstmateriaal afkomstig van een ingraving waarvan de grens niet is waargenomen. Hier komt bijvoor-beeld ook een tabakspijp uit die dateert tussen 1650 en 1670.104 Vergelijk met keramiek uit P5L8.

4.19
tabel met aanwezige keramieksoorten uit laag 6.
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(r-kop-2) en daarnaast twee koppen met inwendig slibversiering (afb 4.20 en 4.21). Beide horentot het Noord-Holland slibaardewerk. In de ene is een haan afgebeeld, in de andere een niet naderte bepalen vogel. Verder zijn de scherven van minimaal drie kaasvormen gevonden, waaronderexemplaren met een diameter van 25 en 28 cm.105 Drie vuurstolpen zijn alle drie volledig rond enaan de buitenzijde geglazuurd. Op één is met slib een tekst aangebracht. Alleen het woord maecktof maecht is leesbaar (afb 4.22). Het is aannemelijk dat de vuurstolp is geschonken ter gelegenheidvan een huwelijk. Hoogstwaarschijnlijk is het woord onderdeel van een spreuk geweest, geschre-ven op het aardewerk. Het feit dat alleen ronde vuurstolpen werden gevonden, zegt overigens nietsover de vorm van de haarden in Lutjeschardam uit deze periode. In de eerste helft van de 17deeeuw kwamen ronde en halfronde varianten naast elkaar voor, terwijl een groot deel van de huizenreeds een bakstenen schoorsteen met een rechthoekige haard zal hebben gehad.Overige vormen bij het roodbakkend aardewerk zijn bakpannen, een deksel, pispotten en een pot.Afwijkend is een dikwandige scherf van grijsbakkend aardewerk met vlekkerig loodglazuur. Bij deopgraving zijn meer fragmenten van dit type aardewerk gevonden.106 Het is onduidelijk om watvoor aardewerksoort het gaat en wat de herkomst is.

105 Zie tekstkader kaasvormen.106 V40, V69.

4.21
tweede kop uit dezelfde laag met inwendig slibversiering 
van Noord-Holland slibaardewerk (V75-C02).

4.20
kop met inwendig slibversiering van 
Noord-Holland slibaardewerk (V75-C01).
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Het witbakkend aardewerk bestaat uit minimaal zeven bakpannen en twee grapen. Van steengoedzijn twee kannen, waaronder een klein onversierd exemplaar uit Frechen. Meer bijzonder zijn defragmenten van een rijkversierde kan uit Raeren. Op de buik zijn apostelen binnen arcaden afge-beeld (afb.4.23). Het is de eerste keer dat een dergelijke kan in de regio is gevonden.107Het Nederlandse tinglazuuraardewerk omvat een scherf van een majolica-bord en een fragmentvan een vroeg bord van faience (f-bor-11). De afbeelding op laatstgenoemde bord is onduidelijk,het lijkt om een landschap met figuur te gaan. De importkeramiek bestaat uit minimaal twee bor-den van Italiaanse compendiario-faience. Slechts één stukje steel van een tabakspijp is gevonden.De datering van deze laag was lastig, omdat het weinig scherp dateerbaar materiaal bezat. Hetmerendeel bestond uit normaal gebruiksaardewerk met een langere looptijd. De laag wordt voor-zichtig gedateerd in de periode 1600-1635, maar het valt niet uit te sluiten dat de sluitdatum ietslater rond 1650 ligt. Het materiaal uit de laag hieronder (P5L9/L13/L20) bevatte o.a. een stukWeser aardewerk dat dateert tussen 1590 en 1615 en een bijna complete grape die in de tweedeen derde kwart van de 17de eeuw dateert. De laag bevatte ook leervondsten.108 In totaal werden 18 fragmenten leer gevonden.109 Het gaatom onderdelen van diverse typen schoeisel. Één schoen is gedetermineerd als een bevestigingslozeschoen (instapper) van Goubitz type 90 (afb 4.24, pag. 48). Deze dateert tussen 1500 en 1700. 

4.22
ronde vuurstolp met tekst in slib aangebracht. 
alleen het woord maeckt of maecht is leesbaar
(V59-C01). Het is aannemelijk dat de vuurstolp is
geschonken ter gelegenheid van een huwelijk.

107 Zie ook de Synthese.108 V75, V77, V82.109 V65.

4.23
Fragmenten van een 
bijzondere rijkversierde kan
uit raeren. Op de buik zijn
apostelen binnen arcaden
afgebeeld (V59-C02). 
Het is de eerste keer dat 
een dergelijke kan in de
regio is gevonden. 
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4.24
tekening van een leren muil compleet met houten zool van het type 105 van Goubitz (links) en 
een bevestigingsloze schoen (instapper) van het type 90 van Goubitz (rechts).

4.25
Foto van de muil met houten zool (V75-L01). 

4.26
in de zool van deze schoen is in romeinse cijfers Viiii gekerfd. Vermoedelijk gaat het om de schoenmaat 9 duim (V77-L01).
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Een muil compleet met houten zool behoort tot Goubitz type 105 en dateert eveneens tussen 1500en 1700 (afb 4.24 en afb 4.25). De overige schoenen uit deze laag waren niet met zekerheid te de-termineren. In de zool van een van de schoenen was in Romeinse cijfers VIIII gekerfd (afb. 4.26en afb 4.27).110 Vermoedelijk gaat het om een schoenmaat en wordt het aantal duimen bedoeld.Een Hoornse duim is 2,77 cm, 9 duim is 24,93 cm, wat overeenkomt met de moderne schoenmaat37.111 De aanwezigheid van een schoenmaat geeft aan dat de productie niet altijd maatwerk betrof,maar dat de schoenmaker mogelijk meerdere exemplaren met verschillende maten in voorraadhad.Uit de laag kwamen ook enkele houtvondsten. Het gaat om twee afgebroken stokken vannaaldhout.112 Een van de stokken lijkt op een soort haring waarmee bijvoorbeeld een touw kanworden vastgezet (afb. 4.28).113

110 V77-L01.111 Nipper 2004.112 V65.113 Door anderen is gesuggereerd dat het – gezien de schuine zijde - mogelijk om een deurstop gaat.

4.27
tekening van de leren schoen met ingekerfde Viiii.

4.28
Een van de gevonden stokken lijkt op een soort haring waarmee bijvoorbeeld een touw 
kan worden vastgezet (V65).
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VONDStriJkE OPHOGiNG LUtJESCHarDamNa demping van de ingraving werd het terrein weer opgehoogd met een gelaagd pakket donker-bruin donkergrijs veen (P5L8/L21/L22/L23) (afb. 4.29). Ook hier is veel vondstmateriaal uit af-komstig. Uit de laag zijn 337 scherven keramiek verzameld, afkomstig van 98 MAE (afb. 4.30).Verreweg de grootste groep is het roodbakkend aardewerk met 66 MAE. De meest voorkomendevormen zijn borden (11 MAE) en grapen (27 MAE). Bij de borden komen twee modellen voor dieaan elkaar verwant zijn, namelijk de r-bor-6 en r-bor-50. Het eerste model heeft een korte plattevlag, terwijl het tweede model een bredere vlag heeft die meer vloeiend overgaat in de spiegel.Vrijwel alle borden van het type r-bor-50 zijn voorzien van een groene of gele spiegel en hebbenslibversiering op de vlag (afb. 4.31). Van de meeste grapen kan het type niet worden bepaald. Bijde objecten waar dit wel mogelijk is, is het type r-gra-34 dominant met 9 MAE. Deze grapen heb-ben een kraagrand, een scherpe buikknik en één of twee ribbels op de schouder. De dominantievan het type is opvallend, omdat het model typisch is voor de tweede helft van de 16de eeuw. Invondstcomplexen uit Enkhuizen uit de periode rond 1625 komt het type niet voor. Het is aanne-melijk dat het meeste roodbakkende aardewerk uit dit vondstcomplex van Lutjeschardam is ge-maakt in Hoorn.114 Het lijkt er dus op dat het type r-gra-34 hier langer is geproduceerd dan inbijvoorbeeld Enkhuizen. Een verschil met de 16de-eeuwse exemplaren van dit type is dat de bovenzijde van de worstoren is toegeknepen, iets wat kenmerkend is voor grapen uit de 17de eeuwen later. Verder zijn drie grapen gevonden met een afgeronde buikknik, onverdikte uitstaande randen wel of geen ribbel onder de rand (r-gra-85 en -145). Alle drie grapen zijn volledig geglazuurden twee zijn voorzien van een slibversiering, waarvan een met de tekst ANNO (afb. 4.32 en afb.4.33, pag 52). Het jaartal dat hierachter stond, ontbreekt helaas.Minimaal zes bakpannen zijn gevonden, waaronder vier met een hoge kraagrand (afb. 4.34, pag.52). Dit model is kenmerkend voor de tweede helft van de 17de eeuw en 18de eeuw, maar komtblijkbaar rond 1650 ook al voor. Van de zes koppen zijn vijf van het standaardmodel r-kop-2. Zijzijn alleen inwendig geglazuurd. Slechts twee kommen zijn aanwezig, beide van het type r-kom-58 (afb. 4.35, pag. 52). In feite is dit een diepe r-bor-6 op een standring. Inwendig zijn de kommengroen geglazuurd. Leuk is de vondst van drie kaasvormen.115 In andere vondstnummers van de opgraving zijn diverseandere exemplaren aanwezig. De kaasvormen hebben het gebruikelijke model met zware ronderand, een rond lichaam op standlobben. In de bodem is altijd een klein gat aanwezig en meestalzijn de vormen inwendig geel. Aardewerken kaasvormen werden veel gebruikt in de omgeving vanHoorn in de 17de eeuw. 

114 Zie ook de Synthese.115 Zie tekstkader kaasvormen.

4.29
Werkput 7. Foto van (de bovenzijde van) het 
oostprofiel in werkput 7. Het gelaagde pakket
(bruin: P5L8) duikt net links van de 
metaaldetector het vlak in.
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4.30
tabel met aanwezige keramieksoorten 
uit laag 8.

4.31
Bord van roodbakkend aardewerk 
van het type r-bor-50 met gele vlag 
en slibversiering op de rand (V49-C01).

4.32
Grape van roodbakkend aardewerk met de tekst aNNO .. 
helaas ontbreekt het jaartal op het fragment (V49-C02). 
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4.33
Grape van roodbakkend aardewerk met
slibversiering (V49-C03).

4.34
roodbakkende bakpan met hoge kraagrand (r-bak-6). 
Dit model is kenmerkend voor de tweede helft van de 17de eeuw
en 18de eeuw, maar komt blijkbaar rond 1650 ook al voor.
(V42-C01).

4.35
roodbakkende kom aan de binnenzijde groen geglazuurd
(V42-C03). 



KAASVORMeN
Dieuwertje DuijnTussen het vondstmateriaal van de opgraving bevinden zich de scherven van minimaal negentienroodbakkende kaasvormen. Kaasvormen worden regelmatig gevonden in West-Friesland en ziener altijd hetzelfde uit: een komvorm met een dikke ronde rand, drie standlobben en een gat in debodem. Vaak zijn de vormen inwendig geel van kleur doordat een witte sliblaag onder het lood-glazuur is aangebracht. Bij de opgraving Lutjeschardam is dit bij alle gevonden kaasvormen hetgeval. Van tien randfragmenten kon de diameter van de kaasvorm worden bepaald. Eén vorm ismet een diameter van 14 cm opvallend klein. Drie vormen hadden een diameter van 25 cm, bij deandere zes kaasvormen was dit 28 cm.

De vormen lijken alleen in de 17de eeuw te zijn gebruikt voor de productie van kaas; uit de 16de of18de eeuw zijn geen aardewerken kaasvormen bekend. Na de 17de eeuw werden de houten kaas-vormen (kaaskoppen) waarschijnlijk algemeen toegepast. De houten kaasvormen waren sterk ge-noeg om onder een schroefpers te worden geplaatst. Bij de aardewerken kaasvormen is dit zeerwaarschijnlijk niet het geval: zij zullen breken onder de grote druk. Het is daarom aannemelijkdat de aardewerken kaasvormen niet zijn gebruikt in combinatie met een dergelijke pers. Vermoe-delijk werd de wrongel in de vorm gedaan en vervolgens simpelweg een plank op de vorm gelegd,met daarop bijvoorbeeld bakstenen. Deze manier van het maken van kaas is weinig efficiënt en dekwaliteit van de kaas is mogelijk ook minder goed. Het kan daarom worden gesteld dat de aarde-werken kaasvormen alleen zijn gebruikt voor het maken van kaas op kleine schaal, wellicht zelfsalleen voor eigen consumptie. Hiermee samen hangt het kleine aantal koeien dat de meeste boerenin de 17de eeuw bezat. In de 18de , maar vooral in de 19de eeuw, nam het aantal koeien per boerderijsterk toe en nam ook de productie van kaas in West-Friesland een grote vlucht. 
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Vrijwel complete aardewerken kaasvorm, 
gevonden aan de Bangert 61 in Zwaag.

Een houten kaaskop uit de 19de of
20ste eeuw. 
Collectie Oud Broek in Waterland. 
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Andere vormen in het roodbakkend aardewerk zijn deksels, een lekschaal, pispotten, een pot, eenzalfpot en een vuurstolp. Opvallend is dat slechts één fragment van een ronde roodbakkende vuurstolp is gevonden.116 Ook witbakkende halfronde exemplaren, in de eerste helft van de 17deeeuw een gangbaar product, ontbreken.117Het aandeel witbakkend aardewerk is met acht MAE opvallend klein. Aanwezig zijn onder meerdrie bakpannen en een grape. De Nederlandse majolica is goed voor vijftien MAE. Verschillende decors komen voor, waarondereen beschildering die is geïmiteerd van Chinees porselein (2 MAE) en van Italiaanse compendia-rio-faience (3 MAE). Tot deze laatste categorie behoort een stuk van een bolle spiegel met een ren-nende putto op een grondje ( afb. 4.36). Afgekeurde borden met een identieke beschildering zijnrecent opgegraven tussen pottenbakkersafval van de majolicabakkerij van Hoorn.118 Twee bordenzijn voorzien van een wapenschild op de spiegel en zijn verder wit. Waarschijnlijk zijn zij in Fries-land gemaakt. Dit type beschildering komt vooral later in de 17de en 18de eeuw veel voor, maarblijkbaar begint de productie al rond 1650. De meest bijzondere vondst uit de laag is een redelijkcompleet bord met een veelkleurige voorstelling (afb. 4.37).119

116 De term vuurklok wordt ook wel gehanteerd.117 Zie ook Bartels 2012.118 Zie tekstkader afval van een majolica-bakkerij.119 Zie tekstkader Een bord van Verstraeten.

4.36
Dit bord van Nederlandse majolica heeft 
een bolle spiegel met een rennende putto. 
Het is een imitatie van italiaanse
compendiario faience (V49-C05). 

4.37
De meest bijzondere vondst uit de laag 
is een redelijk compleet bord met een 
veelkleurige voorstelling (V81-C01). 
Zie ook tekstkader: Een bord 
van Verstraeten.
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eeN BORD VAN VeRSTRAeTeN 
Christiaan SchrickxBij de opgraving is een grote scherf van een bord van bijna 32 centimeter van majolica gevonden,die voorzien is met een opvallende beschildering.120 Links is een zittende man met baard en plattehoed te zien, met in zijn linkerhand een soort staf met dwarsstuk. Hij maakt met zijn rechterhandeen zegenend gebaar. Uit de nimbus boven zijn hoofd blijkt dat we te maken hebben met een hei-lige. Rechts zien we een knielend figuur die de heilige aanbidt en op de achtergrond is een land-schap met bomen weergegeven. De beschildering is uitgevoerd in de kleuren groen, blauw, geel,oranje en paars. Als rand is een zigzagmotief aangebracht met daaromheen de voor majolica ge-bruikelijke kabelrand. In het midden van de spiegel van het bord zien we drie afdrukken van eenkleine proen, die als stapelhulpstuk in de oven is gebruikt. Op basis van de uitvoering kunnen wehet bord plaatsen in de eerste helft van de 17de eeuw. Het bord wijkt echter sterk af van de gang-bare majolica in deze periode, die veelal is voorzien van eenvoudige rozetten, tulpen, putto’s endergelijke en niet met taferelen met mensen. De interpretatie van de voorstelling was aanvankelijkniet duidelijk: een attribuut van de heilige ontbreekt, afgezien van het stafvormige voorwerp. 

120 V81-C01.121 Frans Halsmuseum, inv.nr. oa 87-70.122 Biesboer 1997, 59.123 Biesboer 1997, 17.

Bord met afbeelding van Christus en maria
magdalena, gevonden in Haarlem 
(collectie Frans Halsmuseum)Een compleet bord (diameter 31,5 cm) met nagenoeg identieke voorstelling bevindt zich in hetFrans Halsmuseum in Haarlem.121 Op basis van de vindplaats wordt het bord aan de majolicabak-kerij van Willem Jansz Verstraeten in Haarlem toegeschreven.122 Het bord is namelijk volgens degepubliceerde beschrijving in de buurt van dit atelier gevonden en het wordt gedateerd in de pe-riode 1625-1635. De majolicabakkerij van Verstraeten was verreweg de grootste in de wijde om-geving. Aan de werkplaats zouden 40 tot 50 knechten verbonden zijn geweest en waarschijnlijkwerkten hier ook diverse plateelbakkers die in Haarlem woonden.123De voorstelling is in de kunsthistorie zeer bekend, namelijk Christus en maria magdalena in de
tuin. Deze is ontleend aan een Bijbelvers van Johannes (20:17) waarin het verhaal staat van MariaMagdalena die Christus als eerste ziet na zijn verrijzenis uit het graf. Ze is bij het lege graf, wan-neer ze door de Christus wordt aangesproken, maar in eerste instantie ziet ze hem aan voor detuinman. Pas daarna herkent ze hem en beseft ze dat hij is opgestaan uit het graf. Uit dit vers komtde bekende uitspraak van Christus ‘Noli me tangere’, wat wil zeggen ‘houd me niet vast’ ofwel laatme naar de hemel gaan. Dit verhaal is in de schilder- en prentkunst zeer vaak afgebeeld waarbijChristus vaak als tuinman is weergegeven. De staf die hij op het majolicabord in zijn hand heeft,is de steel van een schep.
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De beschildering op het bord uit Lutjeschardam en op die uit Haarlem is dusdanig identiek dat zeaan hetzelfde atelier kunnen worden toegeschreven. In details wijken de voorstellingen af. Bij hetbord uit Haarlem ontbreekt bijvoorbeeld bij Christus de hoed en is de nimbus op andere wijzeweergegeven. We lijken met een andere schilderhand van doen te hebben. De toeschrijving aanWillem Jansz Verstraeten is zoals gezegd gebaseerd op de vindplaats van het bovengenoemde bord.Deze kwam tevoorschijn bij rioolwerkzaamheden in de Zakstraat in Haarlem, vlakbij de doorgangnaar het Begijnhof waar de majolicabakkerij was gevestigd.124 Biesboer schrijft dat de voorstellingen uitzonderlijke kwaliteit van de beschildering doen vermoeden dat ze van Verstraeten afkomstigzijn.125 Bij dit stuk is nog een tweede bord gevonden, voorzien van een vergelijkbare beschilderingvan tobias en de engel.126 Verder werden ook scherven van borden gevonden met het Offer van
abraham en Christus en de Samaritaanse vrouw. Vondsten buiten Haarlem van majolicaborden met religieuze afbeeldingen komen weinig voor. Biesboer verwijst naar een fragment uit Wormer methet Offer van abraham. In Medemblik is een scherf gevonden met een voorstelling van Christus
aan de geselpaal.127 De vondst uit Lutjeschardam kan aan deze kleine lijst worden toegevoegd.

124 Biesboer 1997, 17.125 Biesboer 1997, 17.126 Biesboer 1997, 58.127 AWF, collectie Oud Medenblick, vondstmelding 1218.

Gravure van Christus die als tuinman aan maria magdalena verschijnt, 
gemaakt door Frans van den Wijngaerde naar Peter Paul rubens, 
1636-1679 (collectie rijksmuseum amsterdam)



Opvallend is dat geen enkel stuk Nederlandse faience is gevonden, terwijl dat in deze periode gang-bare producten waren.Slechts twee kannen van Duits steengoed zijn gevonden, namelijk een kan uit Frechen met een wapenschild en een kan met blauwe accenten en appliques uit het Westerwald (afb. 4.38). De eneapplique is rond en versierd met bloemen, de andere toont de kop van een monster.De importkeramiek omvat vijf stuks Italiaanse faience en een bord van Portugese faience. De Ita-liaanse faience bestaat uit een bord van Ligurisch blauw (berrettino), een bord van Ligurisch wit,een grote veelkleurige kom uit Montelupo (i-kom-3) en twee borden van compendiario. Bij eenvan deze twee borden is de vlag voorzien van losse bladeren (afb. 4.39). Dit motief is vooral bekendvan berrettino-faience, maar komt binnen de compendiario zelden voor. Van het bord uit Portugalis slechts een fragment gevonden. Het bord heeft een gemodelleerde rand die is overgenomen vanhet Chinese kraakporselein en hetzelfde geldt voor de beschildering op de voorzijde (afb. 4.40,pag. 58). Op de achterkant zijn onder meer slingerende lijnen aangebracht. Andere soorten im-portkeramiek, bijvoorbeeld Chinees porselein, ontbreken. Slechts vier tabakspijpen zijn in de laag gevonden. Een van de pijpjes is gemaakt in West-Frieslandtussen 1620 en 1635. Twee tabakspijpen dateren uit het midden van de 17de eeuw. De vierde pijpdateert uit de tweede helft van de 18de eeuw en kan als ruis worden beschouwd. 
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4.38
kan uit Frechen met blauwe accenten en appliques uit ’t Westerwald
(V57-C01).

4.39
Fragmenten van een bord van italiaans compendiario met een zeldzaam motief van losse bladeren op de vlag
(V49-C04). 
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Uit deze laag kwamen verreweg de meeste leervondsten. In totaal gaat het om 51 fragmenten. Eendeel van deze vondsten is direct gekoppeld aan de lagen van het pakket en een deel is verzameldtijdens de aanleg van het eerste opgraafvlak hier.128 Van de 9 stuks die met zekerheid tot schoeiselbehoorden, bestaan twee uit gewone muilen (Goubitz type 105) en een betreft een Tudor of koe-muil (Goubitz type 125). Deze dateren allen tussen 1500 en 1700 (afb. 4.41).129 Deze muil bezit

4.40
Fragment van een bord uit Portugal met een 
beschildering die is overgenomen van het 
Chinese kraakporselein (V42-C02). 

128 Lagenpakket: V52, V58, V69, V95; aanleg vlak werkput 7: V44, V46. Omdat het vlak in de laag is aangelegd worden de vondsten samen behandeld.129 Een tussen 1500 en 1600 en een tussen 1600 en 1700. 

4.41
tekening van een leren muil Goubitz type 105
(V44-L01).
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aan de voorzijde op de neus van de schoen een opvallende en afwijkende stompe vorm die gelijke-nissen vertoont met de snuit van een koe (afb. 4.42). Vandaar de naam. De grootste categorie wordtvertegenwoordigd door de latchet schoen (3 stuks) van Goubitz type 130 met dezelfde datering(afb. 4.43). Een van deze schoenen was aan de bovenzijde fraai versierd met ruitvormen gemaaktmet kleine inkervingen en haaks daarop langere strepen (afb. 4.43).Van de schoenen met vastegesp (Goubitz type 85) werden er twee teruggevonden (afb. 4.44, pag. 60). Deze dateren tussen1600 en 1700. Een opvallende leervondst is een beurs gemaakt van vermoedelijk kalfsleer (afb.4.45 en 4.46, pag. 60).130

130 V95-L01.

4.42
tekening van een leren koemuil Goubitz type 125 (V46-L01).

4.43
tekening diverse leren schoenen. Linksonder en rechts de latchet schoen (Goubitz type 130).
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4.44
tekening van leren schoenen met vaste gesp (Goubitz type 85).

4.45
tekening van een beurs van vermoedelijk kalfsleer
(V95-L01).

4.46
Foto van de beurs (V95-L01). 
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Uit deze laag kwamen uitsluitend houtvondsten. Een object is gemaakt van naaldhout, mogelijkwortelhout.131 Het is rechthoekig van vorm en loopt in de breedte taps toe. In de middellijn zit eengat van 1,5 cm in diameter die is gedicht met een eiken pen (afb. 4.47). Mogelijk gaat het om eenstop voor een spongat van een houten ton. In het dichtgezette gat kan dan oorspronkelijk een tap-kraan hebben gezeten. Een andere opmerkelijke vondst betreft een spatel van eikenhout.132 Mo-gelijk gaat het om een boterspaan.
4.47
Dit houten voorwerp is mogelijk een stop voor een spongat van een houten ton
(47-H01).

Een bijzondere vondst is een deel van een visnet waar de loden verzwaring nog aan vast zat (afb.4.48).133 In de eerste instantie werd gedacht dat het net was gemaakt van zijde of plantaardig materiaal, maar na een nadere analyse bleek het gebruikte materiaal te bestaan uit dierenharen,vermoedelijk wol.134 Mogelijk gaat het om een fragment van een botnet die in een of meerdererijen over de zeebodem werden uitgezet. Het netwerk, het zogenaamde gaal van dergelijke nettenzijn losser van opzet om platvissen in het net te laten verwarren.135 Door de uitstekende conser-veringsomstandigheden zijn dit soort zeldzame vondsten bewaard gebleven.
131 V47.132 V52.133 V56.134 Mondelinge mededeling H. van Haaster (Biax).135 Dorleijn 1983, 231.

4.48
Een bijzondere vondst is een deel van 
een visnet waar de loden verzwaring 
nog aan vast zat (V56).
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Uit de laag zijn enkele glasvondsten afkomstig. Het gaat in de eerste plaats om stukken vensterglas,wat aangeeft dat de huizen ramen bezaten met glas.136 Daarnaast zijn stukken van vierkante kelderflessen gevonden en ronde wijnflessen. Ondanks de naam wijnfles is het waarschijnlijk dater meerdere soorten drank zoals jenever in deze flessen werd bewaard.137De metaalvondsten uit deze laag beslaan o.a. enkele flessluitingen waaronder een tinnen sluitingvan een kelderfles (afb. 4.49 nr.1) en een messing mesheft (nr.2). Een aantal andere metaalvond-sten zijn tijdens de aanleg verzameld en konden niet met zekerheid aan deze laag worden gekop-peld, maar zijn hier hoogstwaarschijnlijke wel uit afkomstig. Het gaat onder andere om kleding-knopen van tin en messing (nr. 3 t/m 5), messing boekbeslag (nr. 6), koperen vingerhoed (nr. 7),messing raampen (nr. 8) messing ring (nr. 9) en een mesheft (nr. 10). Een bijzondere, en zeldzamevondst voor de 17de eeuw, is een tinnen soldaat (nr. 11). Het betreft een musketier met een musketin aanslag. Drie keurloden werden gevonden, helaas allen onleesbaar. 

136 V52, V65, V69.137 Wognum – de eendracht, AWF project 419. Schrickx 2018.

4.49
Een tinnen sluiting van een kelderfles (1: V86-m01), een messing mesheft (2: V86-m02), kledingknopen van tin en messing (3: V45-m01,
4: V63-m01, 5: V103-m03), een messing boekbeslag (6: V55-m01), koperen vingerhoed (7: V88-m01), messing raampen (8: V103-m04)
messing ring (9: V61-m01) en een mesheft (10: V90-m01). Een bijzondere, en zeldzame vondst voor de 17de eeuw, is een tinnen soldaat
(11: V85-m01).



eeN CHeVRON-KRAAL
Christiaan SchrickxEen bijzondere vondst bij de opgraving is een chevron-kraal.138 Dit type kraal werd in de glasate-liers in Venetië vanaf het einde van de 15de eeuw gemaakt en tegenwoordig worden ze daar nogsteeds geproduceerd.139 Kenmerkend zijn de stervormige lagen glas en het gefacetteerde op-pervlak. De chevron-kralen werden vooral gemaakt voor export naar Afrika, waar ze door Neder-landse kooplieden zijn geïntroduceerd. Productie vond in de 17de eeuw ook plaats in Amsterdam,wat blijkt uit vondsten tussen het productieafval van glasblazerij De Twee Rozen uit 1657-1679.140Nog altijd zijn de kralen in Afrika zeer populair en daarom zijn er tegenwoordig veel imitaties uitIndia, China en de VS in omloop.

138 V86-G01.139 Zie voor algemene informatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_bead.140 Hulst e.a. 2010, 43-44 en 121.141 Ostkamp en Kottman 2010, 102-103.142 Zie bijvoorbeeld: http://www.lichtoplegenden.nl/amsterdamse-kralen-in-boerengrond/.143 Hoogstwaarschijnlijk komt de kraal uit P5L8.
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Kralen werden in die tijd zelden als sieraad toegepast. Kleine kralen werden soms gebruikt alsversiering voor bijvoorbeeld beursjes, maar grote kralen – zoals de chevron-kralen – hadden geenfunctie als sieraad.141 Incidenteel werden grote kralen wel toegepast in zogenoemde kralentuinen:mozaïeken van kralen in tuinen van de regenten. 142De chevron-kralen dienden vooral als betaal-middel, voor bijvoorbeeld slaven in West-Afrika en werden dus vooral geëxporteerd.De hier gevonden kraal is opgebouwd uit zeven lagen glas van wisselende kleuren (blauw, wit,rood en groen). Op basis van het uiterlijk valt niet te zeggen of we hier te maken hebben met eenVenetiaanse of Amsterdamse kraal. Het feit dat ze in Amsterdam in grote aantallen gemaakt zijn,wijst op het laatste. Echter: de kraal kan ook als souvenir uit Italië zijn meegenomen, zoals ookvoor sommige stukken aardewerk geldt. Dit sluit aan bij de context waarin de kraal is gevonden.143

De Chevron kraal uit Lutjeschardam.



Als bodemvondst zijn chevron-kralen in Nederland vrij zeldzaam. Uit West-Friesland zijn slechtsenkele parallellen bekend. Een aantal jaren geleden is op een weiland in Oostwoud een completekraal gevonden, die net als de kraal uit Lutjeschardam is opgebouwd uit zeven lagen glas.144 In debinnenstad van Hoorn is een fragment van een chevron-kraal gevonden op een erf waar vooral keramiek uit de late 16de en vroege 17de eeuw is aangetroffen.145 Tot slot bevindt zich nog een kraalin een particuliere collectie.146

144 Archeologie West-Friesland: vondstmelding 1827.145 Particuliere collectie.146 Mondelinge mededeling.

De chevron-kralen dienden vooral als betaalmiddel, voor bijvoorbeeld slaven in West-afrika.
Hier een prent van de Slavenhandel aan de afrikaanse kust door John raphael Smith naar
George morland, uit het rijksprentenkabinet te amsterdam.
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Het materiaal uit deze laag dateert uit de periode 1600-1660, waarbij het zwaartepunt in detweede kwart van de 17de eeuw ligt. Zoals gebruikelijk voor een ophogingslaag is het materiaalfragmentarisch. De keramiek maakt wat betreft samenstelling een armoedige indruk. Het materiaaluit de ophogingslaag is een reflectie van de piek in de bewoning rond het midden van de 17de eeuwof net daarna. 
VONDStCONCENtratiERondom een losstaande paal in werkput 7 werden vondsten verzameld.147 De paal was van fijnspar,1,1 m lang en bezat een diameter van 8 cm.148 In eerste instantie werd gedacht dat het om mate-riaal uit de vullingslaag van eerder genoemde ingraving in de ophogingslaag ging (P5L6), maar
147 S47.148 M12.
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vanwege een duidelijk jongere datering van de keramiek, moet dit worden herzien. Waarschijnlijkgaat het om een afvalkuil die in de nazak is ingegraven. Uit de vondstconcentratie zijn 21 MEAstuk aardewerk geborgen.149 De samenstelling van het aardewerk is ongebruikelijk, want vooraltinglazuuraardewerk is aanwezig. Van roodbakkend aardewerk zijn een stuk van een bakpan, eenbord, een kop en een grape. De grape is geheel geglazuurd en versierd met een tekst in slib ( afb.4.50). Het jaartal 1667 is precies leesbaar. Mogelijk gaat het om een huwelijksgeschenk. 
4.50
Een grape van roobakkend aardewerk. in gele slib het
jaartal 1667 (V55-C11). 

149 V55.

De Nederlandse majolica bestaat uit twee scherven, waaronder een bord met een beschilderingdie is ontleend aan Chinees kraakporselein. De Nederlandse faience omvat drie borden, een plooi-schotel en drie potten. De borden zijn versierd met een Chinees motief, fruit en een putto. De randvan de plooischotel is versierd met een aigretterand, op de achterkant zijn blauwe strepen geschil-derd. De spiegel ontbreekt helaas. De potten horen duidelijk bij elkaar, want ze hebben alle driedezelfde beschildering, namelijk Chinese figuren in een landschap (afb. 4.51). 

4.51
Drie potten van faience uit dezelfde context hebben een vergelijkbare
beschildering van Chinese figuren in een landschap (V55-C08-C010).
Waarschijnlijk stonden de potten samen als versiering op een kast 
binnen een van de 17de eeuwse huizen. 
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Ook op de bodem van de potten zijn Chinese figuren aanwezig. Het decor is ontleend aan Chineesovergangsporselein uit het midden van de 17de eeuw. Twee potten hebben dezelfde afmetingen,de derde is ongeveer de helft kleiner. Binnen het Deventer-systeem worden deze objecten over-potten genoemd, wat insinueert dat zij hebben gefunctioneerd als een soort bloempot. Meer aan-nemelijk is wellicht dat dit soort potten als versiering op kasten stond, dus als een kaststel. Opschilderijen van huisinterieurs uit de 17de eeuw worden altijd porseleinen vazen en kommen opkasten afgebeeld (afb. 4.52). De minder welgestelden konden zich dit porselein echter niet ver-oorloven en moesten het doen met goedkopere imitaties van faience.
4.52
Ets van Jan Luyken (1711) waarin een
vrouw naar het aardewerk op de kast wijst.
Let ook op de potten en borden op de
achtergrond. (rijksstudio, objectnummer:

rP-P-1896-a-19368-2684). 

AFVAL VAN eeN MAjOLICA-BAKKeRIj
Dieuwertje DuijnBij de opgraving zijn diverse fragmenten van borden van majolica gevonden. Bij borden van dittype aardewerk is op de voorzijde een witte laag tinglazuur aangebracht. Op de witte laag is eenbeschildering in één of meer kleuren geschilderd, waarna het bord is overdekt met een doorzich-tige laag loodglazuur. In de 17de eeuw was majolica een gangbaar product en werd het in veel ste-den in Nederland geproduceerd. Het toeschrijven van objecten aan een specifieke majolica-bak-kerij is vaak erg lastig, omdat door de bakkerijen vaak precies dezelfde stukken werden geprodu-ceerd.Een van de stukken majolica van de opgraving is een bijzonder stuk. Op het midden van dit bord,de spiegel, is een gedeelte van een putto op een grondje zichtbaar. Een putto is een mollig naaktkindfiguurtje en een bekend element binnen de beeldhouw- en schilderkunst. Door Italiaanse pot-tenbakkers is de putto geïntroduceerd op aardewerk, vaak gecombineerd met een soort bloem-slingers, een zogenaamde aigrette. De stijl van dit type Italiaans aardewerk wordt Compendiariogenoemd. Dit Compendiario is vooral in de eerste helft van de 17de eeuw in redelijk grote hoeveel-heden naar Nederland geïmporteerd, wat erop wijst dat het enige populariteit genoot. Door Neder-landse pottenbakkers werden de decoraties van het Italiaanse aardewerk gekopieerd, hoewel vaakin iets aangepaste vorm. Het gevonden bord van de opgraving is zo’n kopie van een Italiaans bord. 
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Wat het bord bijzonder maakt, is dat de plaats van productie waarschijnlijk kan worden bepaald.In 2014 is namelijk productieafval van de majolica-bakkerij van Hoorn opgegraven.150 Deze bak-kerij was tussen 1615 en circa 1650 actief. Het was destijds de enige majolica-bakkerij in Hoorn,omdat het bedrijf een octrooi had op de productie van majolica. Tussen het productieafval zijntwee borden gevonden met een identieke voorstelling, namelijk een lopende putto op een grondje.De putto houdt waarschijnlijk een tol in de hand en om zijn nek wappert een soort sjaal. De voor-stelling op het bord van Lutjeschardam is identiek aan de voorstelling op deze borden van de majolica-bakkerij. Wat de borden behalve de decoratie ook gemeen hebben, is de bolle spiegel. UitHoorn is nog een bord bekend met een identieke voorstelling, afkomstig uit een particuliere collectie.

150 Schrickx & Duijn 2016.

Bord met mislukt glazuur, afkomstig van de 
majolica-bakkerij van Hoorn (1615-ca. 1650).

Spiegel van een bord, gevonden in Hoorn. 
Voormalige collectie J. de Visser. 



Slechts één scherf steengoed is aanwezig, afkomstig van een rijk versierde kan. Uit Saintogne inFrankrijk komt een groot fragment van een komfoor (afb. 4.53). Op de zijkant is een applique meteen gezicht aanwezig. Het stuk is voorzien van geel, groen en bruin glazuur, iets wat typisch isvoor de productie uit Saintogne. De Italiaanse faience bestaat uit twee borden en een witteplooischotel. In de plooischotel zijn schelpmotieven in reliëf aanwezig (afb. 4.54). De borden be-horen beide tot de compendiario. De een is versierd met een putto en aigretterand, op de anderezijn losse bladeren geschilderd (afb. 4.55). 
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4.54
Onderzijde van een plooischotel van italiaanse faience 
met schelpmotieven in reliëf. 

4.53
Een groot fragment van een komfoor uit Saintogne 
(Frankrijk). Op de zijkant is een applique met een 
gezicht aanwezig (V55-C04).



Twee borden en een kom zijn van Portugese faience. De borden zijn fragmentarisch, maar duidelijkis dat het fraaie stukken zijn geweest (afb. 4.56 en 4.57, pag. 70). De afmetingen (diameter 37,5cm) en randdecoratie van de borden is identiek, zodat kan worden gesteld dat het om een set gaatdie bij dezelfde faience-bakkerij is gekocht, zeer waarschijnlijk in Lissabon. Op de spiegels van deborden zijn dieren in een Chinese tuin afgebeeld. Op het ene bord zijn dit twee herten, op het an-dere een vogel. De borden dateren uit de tweede kwart van de 17de eeuw. 

4.55
Fragmenten van twee borden van italiaans 
compendiario (V55-C06-C07). 
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4.56
Groot bord van Portugese faience, diameter 37,5 cm
(V55-C01).



Van de kom is slechts een randscherf gevonden (afb. 4.58). Ook hier is de decoratie ontleend aanChinees kraakporselein. De rand van de kom is hoekig van vorm en bijzonder is dat met geel accenten zijn aangebracht. Dit is zeldzaam bij Portugese faience. De vondsten dateren uit detweede en derde kwart van de 17de eeuw. De sluitdatum ligt ergens in de derde kwart van de 17deeeuw.Een opvallende vondst is een kam gemaakt van een dun plankje eikenhout (afb. 4.59 foto V55-H01). De tanden van de kam waren van messing en hadden een vrij constante lengte rond 37 mm.Het object was sterk gefragmenteerd waardoor de afmetingen niet volledig te achterhalen waren.De kam was minimaal 10 cm breed, maar waarschijnlijk een stuk breder. Op de achterzijde is eensoort raster ingekrast van horizontale en diagonale lijnen (afb. 4.60). Waarschijnlijk is eerst aande buitenzijde van de kam een vierkant of rechthoek uitgezet met dubbele lijnen en vervolgens dediagonale lijnen. In de snijpunten van de lijnen zijn de messing tanden geslagen, daarna zijn opde zelfde onderlinge afstand de rest van de tanden in de diagonale lijnen geslagen. Vermoedelijkgaat het om een vlaskam of hekel die werd gebruikt tijdens de verwerking van vlas, hennep of wol.De vezels hiervan werden gebruikt voor het spinnen van touw en garen. 
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4.57
Nog een bord van Portugese faience. De borden hebben een identieke randdecoratie en behoren beide 
waarschijnlijk tot een set die afkomstig is van een faiencebakkerij uit Lissabon (V55-C02).
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4.58
Binnen en achterzijde van een fragment van een faience kom uit Portugal. Zeldzaam zijn de aangebrachte 
gele accenten aan de binnenzijde (V55-C05). 

4.59
Een kam gemaakt van eikenhout met messing tanden. Vermoedelijk gaat het om een vlaskam of hekel die 
werd gebruikt tijdens de verwerking van vlas of hennep (V55-H01).

4.60
Op de achterzijde van de kam is een soort raster 
ingekrast van twee vierkanten met diagonale lijnen, 
waarschijnlijk om vooraf de locatie van de messing
tanden te bepalen. De vierkante vorm is speculatief.
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BEWONiNGrEStEN LUtJESCHarDam Het onderzoek leverde bewoningsresten op van meerdere gebouwen.151 Het ging om bakstenen muurresten, poeren, liggend hout en ingeslagen palen. De eerste structuur (afb. 4.61) kwam tevoorschijn aan de noordwestzijde van werkput 7. Hierkwam een uitbraakspoor van een bakstenen muur tevoorschijn.152 Waarschijnlijk is dit het restantvan een 2,5 steens fundering van 0,5 m breed. De lengte bedroeg 2,8 m, maar de fundering zal mogelijk verder naar het westen toe hebben doorgelopen. Uit het spoor kwamen stukken plavuisen halve en hele oranjerode (appelbloesem) bakstenen met een formaat van 20*9,5*4 cm. Waarschijnlijk gaat het om het overblijfsel van een bakstenen plint waarop de dakdragende stijlenstonden.

4.61
Binnen de gevonden resten zijn twee mogelijke structuren aan te wijzen. De structuurnummers verwijzen naar de
beschreven structuren in de tekst.

Haaks op deze fundering werd restant van een tweede muur gevonden (afb. 4.62).153 Deze had eenbreedte van 0,6 m. De noordzijde was verstoord door een recente heipaal. Onder beide funderings-resten kwam enkele ingeslagen slieten tevoorschijn met een diameter tussen de 6 en 8 cm. Waar-schijnlijk gaat het om de resten van een schoorsteenfundering. Ten oosten hiervan kwam eenhalfsteens muur tevoorschijn, mogelijk het restant van een scheidingswand tussen twee vertrek-ken binnen het gebouw. Verder naar het oosten kwamen drie kleine bakstenen poeren tevoorschijnvan ca. 0,3 m x 0,3 m. Onder de poeren stonden wederom ingeslagen slieten. De onderlinge afstandbedroeg 2,4 m en 2,1 m. Deze rij poeren verraad waarschijnlijk de aanwezigheid van een stal ineen aangeloefd deel, ook wel lage wand genoemd.154 In het verlengde van deze poeren werd in delijn met het muurwerk nog een houten ligger gevonden, waar mogelijk een andere dakdragende
151 Structuur 1 en structuur 2.152 S68.153 S69.154 S57, S73, S77.
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stijl op stond. Hierdoor kan een plattegrond gereconstrueerd worden die overeenkomsten heeftmet eerder gevonden huisrestanten langs de Zuiderdijk. Hier zal in de synthese dieper op wordeningegaan.Op ongeveer twee meter ten zuidoosten van de plattegrond lagen twee dierbegravingen van run-deren.155 De grootste van de twee was in stukken gehakt en daarna in een kuil geplaatst (afb. 4.63).Uit de analyse van het botmateriaal blijkt dat het beest ouder dan 4 jaar was toen het werd begra-ven.156 In de kuil bevond zich tussen het botmateriaal een afwijkende beerachtige laag die werdbemonsterd, met veel klein plantaardige resten.157 Uit het botanisch onderzoek van het monsterbleek dat weidezaden en insectenonderdelen ontbraken, waardoor het vermoedelijk niet om mestgaat. Het is waarschijnlijker dat de inhoud van een van de magen of van de darm van het rund isbemonsterd.158
Van het tweede begraven rund werd slechts een klein deel teruggevonden.159 Het ging om eenexemplaar van 32 of 33 maanden. Opvallend detail was dat de hoorns van de kop waren afgehakt. 

4.62
Haaks op de bakstenen plint van het huis
werd een restant van een vermoedelijke
fundering van de schoorsteen gevonden.
Foto is richting het westen genomen. 

4.63
ten zuidoosten van structuur 1 werden
twee dierbegravingen gevonden. 
Een van de dieren was eerst in stukken 
gehakt voordat hij in de kuil werd 
gelegd. Foto is richting het noorden 
genomen.

155 S56, S63.156 V66.157 M15.158 Zie bijlage 06.159 S63, V74.
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Waarom dat is, werd niet duidelijk. Mogelijk werden de hoorns verwijderd om gebruiksvoorwer-pen van te maken zoals knopen en sieraden of werd het materiaal verwerkt in handvatten of mes-heften. De dierbegravingen lagen op de plek van de tweede gebouwstructuur. De aanwezigheidvan deze sporen hier geven aan dat er vermoedelijk een faseverschil bestaat tussen de gebouwen,aangezien het onwaarschijnlijk lijkt dat men in ieder geval één rund binnen een huis begraaft.De tweede structuur (afb. 4.61 structuur 2, pag. 72) ligt ten zuiden van structuur 1. Het bestaatuit gegroepeerd liggend hout, palen en de restanten van een paar kleine poeren. De resten vandeze structuur hebben dezelfde oriëntatie als structuur 1: noordwest-zuidoost gericht en haaksdaarop. Aan de hand van de overblijfselen is geen overduidelijke plattegrond te reconstrueren,maar op basis van de aanwezigheid van de palen en het liggend hout in combinatie met de oriën-tatie is de ligging van een huis op deze locatie waarschijnlijk (afb. 4.64). Het liggende hout en dekleine bakstenen poeren aan de oostzijde hebben waarschijnlijk palen ondersteund. De palenrijdroeg mogelijk een bakstenen plint. Een deel van de resten heeft vermoedelijk de dakdragendeconstructie gedragen en een deel houdt misschien verband met de interne indeling. Mogelijk wasde plank die iets ten westen van het midden is gevonden het restant van de westelijke kortegevel.160 Wellicht is de plank van de palen afgeschoven die aan weerzijden werden gevonden.161De palenrij aan de noordoostzijde van de werkput ondersteunde mogelijk de wand van een aan-geloefd deel zoals bij structuur 1. Hier wordt in de synthese dieper op ingegaan.Een deel van de resten kon niet direct worden toegeschreven aan een van beide onderscheidengebouwstructuren waardoor het vermoeden bestaat dat nog een keer een huis of andere structuurop deze plek is aangelegd. Of dit bouwwerk ouder was dan de onderscheiden gebouwen kon nietworden achterhaald.

160 S82.161 S72, S81.162 S78, S79.

tWEE tONNEN EN EEN kUiPTegen de westzijde structuur 2 werden houten tonnen en een kuip gevonden (afb 4.65).162 Demeest oostelijke betrof een ton opgebouwd uit 10 duigen van grove den (Pinus sylvestris). Hiervanwas 0,6 m bewaard gebleven, ongeveer tweederde van de hele ton. De breedte van de duigen va-rieerde tussen 8,5 cm – 12 cm, de dikte bedroeg 3,5 cm – 4 cm. De bovenzijde is vermoedelijk weg-gerot al kon niet worden uitgesloten dat een deel werd afgezaagd. In een duig was een vierkant

4.64
Waarschijnlijk heeft een deel van het aangetroffen liggend hout binnen structuur 2, palen van een dakdragende
constructie ondersteund. Foto is richting het noorden genomen.
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spongat aanwezig. Daarin zat een bijna vierkante stop van 4,5 cm x 5 cm met rondom een stuk textiel, mogelijk wol (afb 4.67, pag. 76). Aan de binnenkant is deze duig rond het spongat uitge-hold, vermoedelijk met een dissel. Waarom dit zo werd gedaan is niet duidelijk. Mogelijk maaktedit het aanbrengen van het spongat makkelijker. De ton was opvallend genoeg ingegraven zonderbodem. Het hout van de ton is bemonsterd en dendrochronologisch onderzocht, maar gaf helaasgeen datering.163Aan de oostzijde stond een houten kuip tegen deze ton aan, gemaakt van eik (Quercus sp.). De kuipbestond uit 13 duigen en was compleet, de bovenzijde was niet weggerot. De lengte van de duigenbedroeg 45 cm, de breedte varieerde enorm tussen 7 cm - 19,5 cm. Het hout was slechts 1 cm dik.Een duig bezat een groot rond gat met een diameter van ca 10 cm waar een goot doorheen stak(afb. 4.68, pag. 76). 

163 Van Daalen 2016, bijlage 08, M18.

4.65
tegen de westzijde van structuur twee 
kwamen twee tonnen en een kuip tevoorschijn. 
Uit de kuip (niet zichtbaar op de foto) stak een 
houten goot.

4.66
De duigen van een van de 
ingegraven tonnen na het 
wassen (S79).



De bovenkant van dit gat zat op 9 cm vanaf de bovenkant van de kuip, op ongeveer een derde vande totale lengte. Bij drie duigen was aan de onderzijde, onder de rand van de bodem een gat meteen diameter van ongeveer 1 cm aanwezig. In een van deze gaten bleek het gat gevuld met een penvan naaldhout. Dergelijke gaten komen vaker voor op deze locatie bij zowel tonnen als kuipen,maar de functie ervan is onbekend.164 Op andere plekken, schijnbaar willekeurig over de kuip ver-deeld, kwamen nog drie gaten voor, waarvan een eveneens was gevuld met een pen van naaldhout.Van de kuip was de bodem nog intact. Deze was ook van eikenhout.165 De diameter bedroeg 40 cm,de dikte was 1,5 cm. De bodem was gemaakt uit drie delen waarbij de delen steeds met behulpvan twee deuvels aan elkaar waren bevestigd. Aan de onderzijde was een teken met een ritsmesgegutst. Het gaat om twee V’s die door elkaar en gespiegeld zijn aangebracht (afb. 4.69). Mogelijkgaat het om een merkteken van de maker van de kuip. 

4.67
in een van de duigen was een vierkant spongat aanwezig, dichtgezet met een houten
stop en textiel, mogelijk wol. 

4.68
Door het gat van de kuip stak een goot die afwaterde op de sloot (zie ook afb. 4.65, pag. 75).

76

164 Mondelinge mededeling D.M. Duijn.165 M22.
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4.69
aan de onderzijde van de bodem van
de kuip was een teken met een 
ritsmes gegutst. mogelijk gaat het
om een merkteken van de maker 
van de kuip.

Zowel de bodem als een duig van de kuip is bemonsterd en dendrochronologisch onderzocht.166Omdat spinthout en wankant ontbrak kon alleen een terminus post quem datering worden gegeven.Zowel de duig als de bodem is afkomstig van een eikenboom die is gekapt na 1625. Uit het onder-zoek is niet gebleken dat het hout uit dezelfde boom kwam. Vanwege de overeenkomstige dateringis het waarschijnlijk dat de kuip niet ver na 1625 is gemaakt. Het eikenhout was afkomstig uit hetoosten van Polen of mogelijk Wit-Rusland.De goot die door een van de duigen stak, was gemaakt van fijnspar (Picea abies). Deze bestond uittwee helften van een dunne lange boom waarvan de takken waren afgekapt (afb. 4.70, pag. 78).De boom werd in twee helften gezaagd of gespleten en daarna v-vormig uitgehold met een dissel.Het dikste deel is 12 cm breed. Het uiteinde dat in de ton stak is 8,5 cm breed. De totale lengte be-droeg ongeveer 4,5 m. De goot waterde af richting het zuiden, maar de exacte lengte kon niet wor-den achterhaald doordat het zand van het cunet van de tijdelijke weg het spoor doorsneed. Bovenop de kuip werd het restant gevonden van een tweede ton.167 Deze bestond uit 9 duigen vangrove den (Pinus sylvestris). De duigen waren slechts 33 cm lang, de rest was weggerot. De duigenwaren 13 – 20 cm breed en 3 cm dik. Een bodem ontbrak. Van deze ton werden twee duigen be-monsterd en dendrochronologisch onderzocht.168 Uit het onderzoek kwam naar voren dat beideduigen vermoedelijk uit één boom afkomstig waren. Hierdoor krijgen beide monsters een terminus
post quem datering van de jongste van de twee dateringen in 1634. Met andere woorden de duigenkomen waarschijnlijk uit dezelfde boom die is gekapt na 1634. De grenen duigen zijn afkomstiguit het noorden van Zweden.Wellicht hebben de tonnen en de kuip dienst gedaan als onderdeel van een afvoersysteem van he-melwater. Mogelijk werd het water van de noordelijke dakhelft via een houten goot afgevoerd inde meest oostelijke ton, die via een overloop weer afwaterde in de kuip. De goot die in de bovenstehelft van de kuip stak waterde ten slotte af in de brede sloot ten zuiden van Lutjeschardam. Deton en kuip deden dan dienst als een soort bezinkbak, waarin slib kon bezinken. De eerste ton
166 Van Daalen 2016, bijlage 08, duig: M20, bodem: M22.167 M19.168 Van Daalen 2016, bijlage 08, M19.
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4.72
Pentekening van Harmen
ter Borch uit 1649. Drie
jongens spelen het kootspel.

(rijksstudio, objectnummer:
rP-t-1887-a-902).

4.71
Direct onder de kuip lag deze werpkoot, gemaakt van een
voetkoot van een rund (V99-m01).

4.70
De goot was gemaakt uit twee helften van een dunne lange stam van fijnspar. 
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aan de oostzijde bezat geen bodem waardoor bij weinig regenval het hemelwater via de grond konweglopen. Bij meer regen waterde de ton af in de kuip en werd het water via de goot afgevoerd.Een van de helften van de goot, waarschijnlijk de onderste, was aan de binnenzijde zwart uitge-slagen, waarschijnlijk als gevolg van het restant slib dat in het water aanwezig zal zijn geweest.Waarschijnlijk was het afwateren aan de noordzijde belangrijk doordat al veel hemelwater aandeze zijde van de Klamdijk op het nederzettingsterrein stroomde.In 2015 kwam tijdens een opgraving in Beets een vergelijkbare goot van fijnspar tevoorschijn.169Deze werd gevonden in een laatmiddeleeuwse ophogingslaag dat materiaal bevatte uit de periode1350 – 1450. De goot kon niet helemaal geduid worden. De onderzoekers denken dat het mogelijkgefunctioneerd heeft als afvoer van drang-, afval- of regenwater. Het bijbehorende huis en de slootwaarop werd afgewaterd werden helaas niet gevonden. Hemelsbreed ligt de vindplaats in Beetsop nog geen 3 km afstand van de Klamdijk. Mogelijk is het gebruik van uitgedisselde stammen vanfijnspar als afvoergoot een lokaal gebruik.Onder de kuip kwam een werpkoot tevoorschijn (V99-M01) (afb. 4.71). Het betreft een teenkoot(phalanx I) van een rund opgevuld met lood. Het werd gebruikt bij een werpspel waarbij een aantalkoten rechtop werd gezet en met een ander moest worden omgegooid (afb. 4.72).
iNGEkEEPtE WaNDStiJLLangs de zuidelijke lange gevel van structuur 2 kwam een groep ingeslagen palen tevoorschijn(afb. 4.73, zie ook afb. 4.61, pag. 72).170 Het ging om twee rijen van 3 palen van verschillende vormen formaat met in het midden een grotere paal. De kleine palen in rijen waren rond of gekantrechtmet een minimale diameter van 7 cm en een maximale afmeting van 10 cm x 10 cm. Ze waren ge-maakt van naaldhout, vermoedelijk fijnspar. De grotere paal uit het midden is zeker van fijnspar(afb. 4.74, pag. 80).171 De lengte bedraagt 140 cm, de breedte 16 cm en de dikte 9 cm – 11,5 cm.Het gaat om een stuk hergebruikte wandstijl. De stijl is gekeept voor gepotdekselde planken. Door de inkepingen kunnen de planken zo bevestigd worden dat ze beter aansluiten. Hierdoor ontstaan 

169 Ter Steege 2016.170 S62.171 Van Daalen 2016, bijlage 10, M17.

4.73
Werkput 7. Langs de zuidelijke lange gevel van structuur 2 kwamen twee rijen van 3 palen met in het midden 
een grote paal tevoorschijn. De foto is richting het westen genomen. 
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4.74
De grote paal bleek een hergebruikte stijl met inkepingen voor gepotdekselde planken.

geen tussenruimtes en blijft warmteverlies beperkt. Op drie van de kepen werden aan de boven-zijde ijzeren nagels waargenomen waaruit blijkt dat de getrapte weeg ook werkelijk als zodanigis gebruikt. Omdat het hout maar een zijde is gekeept gaat het mogelijk om een wandstijl van eenstaldeel aangezien de stijlen van een woondeel doorgaans aan twee zijdes met planken zijn beschoten.172 Mogelijk gaat het om een wandpaal uit structuur 1 die tijdens de afbraak is gekapttot gepunte funderingspaal voor onder een bakstenen poer van structuur 2. 
EiNDE BEWONiNG?Aan het einde van de van de 17de eeuw of mogelijk ook nog in het begin van de 18de eeuw werd dedijk nog enkele malen opgehoogd. Het gaat om lagen met voornamelijk lichtbruine en lichtgrijzeklei, soms met wat schelpen (P3L40) en soms erg roestig (P3L42). De bovenste laag van fase 3 be-staat uit grijze klei met opvallend veel schelpen en veel vondsten (P3L14) (afb 4.75).De vondsten hieruit geven een onduidelijk beeld.  Het gaat om een redelijk grote hoeveelheid ma-teriaal, 239 scherven van 56 MAE. De keramiek is fragmentarisch. Een klein deel dateert uit de16de eeuw, de rest uit de hele 17de eeuw met een kleine nadruk op de 2de helft van de 17de eeuw.Het jongste materiaal dateert uit de periode rond 1700. De tabakspijpen dateren in de periode1700-1720.174 Interessante vondsten zijn minimaal twee fragmentarische kaasvormen (oa diame-ter 29 cm), een stuk van een witte plooischotel van Franse faience en een stuk van een bord vanPortugese faience met kraakdecor. Uit een ander vondstnummer, maar hoogstwaarschijnlijk allemaal uit dezelfde laag komen nog 41scherven afkomstig van 15 MAE.175 Deze keramiek dateerde vooral uit de eerste helft van de 17deeeuw. Hierbij zit onder andere een kleine kaasvorm met een diameter van 14 cm.176 Deze heefteen andere randvorm dan gebruikelijk bij de kaasvormen, namelijk een simpele ronde verdikterand. Zoals gebruikelijk is de kaasvorm inwendig geel, staat het op standlobben en is in de bodemeen gat aanwezig. Slechts 1 scherf dateert uit de periode rond 1700. De laag met opvallend veel schelpen werd afgedekt door een bruine wat brokkige kleilaag, die aande top humeuzer is (P3L4/L12/L20/L30). Deze laag bevatte ook wat aardewerk, maar veel minderdan de hierboven beschreven laag.177 Het materiaal was fragmentarisch, waardoor een strakke da-tering niet mogelijk was. De keramiek dateert uit de periode 1650-1725. Opvallende stukken zijneen fragment van een kaasvorm en een witbakkende scherf die waarschijnlijk uit Frankrijk komt(afb. 4.76). Het is spierwit aardewerk en erg dun, duidelijk niet Nederlands. Hierop bevinden zichgroene en bruine strepen, wat doet vermoeden dat het uit Saintogne komt. Uit de laag komen enkele fragmenten bouwkeramiek. Het gaat o.a. om een groengeglazuurde plavuis met formaat 
172 Mondelinge mededeling D.M. Duijn.173 V13.174 Van Oostveen 2016, bijlage 07.175 V24.176 Zie kadertekst kaasvormen.177 V14.
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Werkput 2. Detail van de vondstrijke laag
met schelpen in profiel 3 (P3L14). 

4.76
Een fragment witbakkend aardewerk wijkt
af van het Nederlandse materiaal en is
waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk, 
mogelijk Saintogne (V14-C01).

11,5*11,5*2,2 cm en een gele baksteen met formaat 18*8,5*3,5 cm.178 De enige wandtegel uit delaag is een fragment van een postzegeltegel uit de eerste helft van de 17de eeuw.179De datering van het vondstmateriaal afkomstig uit deze lagen geeft geen eenduidig beeld. Het gaatom laat 16de eeuwse vondsten gecombineerd met 17de eeuws materiaal, waarbij de nadruk ietsmeer lijkt te liggen op de tweede helft. Daarnaast zijn nog vondsten toe te wijzen aan de eerstedecennia van de 18de eeuw. Duidelijk onderscheid in de datering van beide lagen is er niet. Metandere woorden: er komt niet persé ouder materiaal uit de onderste, oudste van de twee lagen.
178 V14.179 V13.
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Dit in combinatie met de hoge mate van fragmentatie doet vermoeden dat het om opgebracht materiaal gaat, aangevoerd van elders. Mogelijk is de grond van beide lagen afkomstig van de nederzetting Lutjeschardam aan landzijde van de dijk. Deze lagen werden dan rond 1700 of nietlang daarna aangebracht. Als dit klopt dan reflecteren deze lagen mogelijk de ophoging van dedijk ten tijde van het einde van de nederzetting. De humeuze top is waarschijnlijk het restant vaneen bodem ontstaan door begroeiing met gras. Mogelijk zijn deze lagen gelijktijdig met een deel van de ophogingslagen aan landszijde (P5L4/L2).Deze lagen geven eveneens een onduidelijk beeld qua datering. Het materiaal uit de onderste vandeze laag, een pakket van gelaagd bruine humeuze klei (P5L4), dateert zowel uit de eerste helftals de tweede helft van de 17de eeuw en bevat een kleipijp uit de periode 1670-1720.180 Een hout-vondst uit de laag betreft een stuk van een katrol, mogelijk voor het hijsen van zeilen (afb. 4.77en 4.78).181

180 V76, V83.181 V76.182 V70.

4.77
Een stuk van een houten katrol (V76-H01). 

4.78
reconstructie van de katrol. in arcering het 
teruggevonden deel.

De dikke grijze kleilaag (P5L2) die dit pakket afdekt bevat weer voornamelijk vondstmateriaal uitde eerste helft van de 17de eeuw.182 Opvallend genoeg paste een van de scherven uit deze laag aaneen groot stuk van een roodbakkende kop uit de eerste kwart van de 17de eeuw uit een dieperelaag (P5L6). Mogelijk zijn deze lagen gelijktijdig ontstaan als een gevolg van het afgraven van hetverlaten nederzettingsterrein en het ophogen van de dijk.
4.6 FASe 4: 

EEN LaatStE VErStErkiNGNa de laatste ophoging in fase 3, die mogelijk in verband kan worden gebracht met het einde vanLutjeschardam, werd op de kruin een dunne laag grijze klei met veel breekpuin van rode bak-steenpuin aangebracht (P3L11/L18). De laag hier bovenop bevat eveneens puin en kleine schelp-
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4.79
Werkput 2. Bovenin profiel 3 werden meerdere lagen met puin en/of schelpgruis onderscheiden.
mogelijk gaat het om padverharding. De pen zit in laag: P3L11. 
De foto is richting het noordoosten genomen.

fragmenten (P3L10). Wellicht gaat het in beide gevallen om wegverharding (afb. 4.79). In dezelaatste fase werd de dijk waarschijnlijk slechts één keer maar wel flink opgehoogd. Het gebruiktemateriaal was voornamelijk lichtbruin grijze klei (P3L3/L15/L21/L31/L45). Deze versterking hadvoornamelijk invloed op de hoogte; de kruin kwam hierbij 0,8 m hoger te liggen, terwijl de dijkmaar enkele meters breder werd.183 De dijk kende uiteindelijk een breedte van ongeveer 29 m.Deze laatste versterking vond hoogstwaarschijnlijk plaats na de watersnoodramp van 1916, toenbijna alle zeewerende dijken van de Zeevang en West-Friesland werden verstevigd.184Op de kruin van de dijk kwamen meerdere lagen wegverharding tevoorschijn. De oudste had eensoort fundering van drie lagen in los verband liggende slechtgebakken baksteen, de zogenaamdebrikken, met aan de zijkanten staande bakstenen waardoor een langgerekte kuipconstructie be-stond (P3L23). De constructie bestond voornamelijk uit rode baksteen, maar ook gele kwamenvoor. Uit deze laag werd een industrieel gebakken steen verzameld met een formaat van 21*9,5*5,5 cm(afb. 4.80, pag. 84). De steen was aan een zijde versinterd tijdens het bakproces. De bakstenenconstructie vormde het wegtracé waarbinnen grof baksteenpuin was gestort (P3L24) (afb. 4.81en 4.82, pag. 84). Vermoedelijk lag hier bovenop oorspronkelijk een weg van klinkers al is dezeniet teruggevonden. Een andere mogelijkheid is dat het om een Macadamweg gaat. Dat is een zeeropen wegverharding waarbij een verharding werd gemaakt door het gebruik van verschillendesteensoorten, waarbij de basis werd gevormd door grove steenkorrels met kleinere types stenenbovenop.185
183 Uiteindelijke top van de dijk lag op 3,0 m + NAP.184 Zie tekstkader De watersnoodramp van 1916.185 https://nl.wikipedia.org/wiki/Macadam.
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4.80
De onderste bakstenen weg bezat een 
fundering van los gestapelde slecht 
gebakken baksteen (brik). Hier een 
voorbeeld van een baksteen die aan een
zijde is versinterd.

4.81
Werkput 2. De kuipvormige
constructie in het vlak. 
Let op de opstaande rand
aan de linkerzijde. 

4.82
Werkput 2. mooie doorsnede
door de bovenste weglagen
in de dijk. 
Duidelijk zichtbaar is de
puinlaag bovenop de 
kuipconstructie.



85De aanwezigheid van een kuipvormige constructie onder de moderne asfaltweg werd tijdens dearcheologische begeleiding van de werkzaamheden aan de Zuiderdijk en tijdens de bestuderingvan de doorsnedes op meerdere locaties aangetroffen.186 In Schardam bestonden de bovenste lagenvan de dijk uit asfalt met direct daaronder puin (P3L25/L26).In profiel 1 werd een sloot bestudeerd, opgevuld met grijze slappe klei met veel schelpen en riet-resten (P1L6) (afb. 4.83). De sloot leek snel dichtgeraakt. De vulling correspondeerde met eenlaag die over de gehele lengte in het profiel zichtbaar was. De sloot raakte tijdens een overstromingvan het voorland gedempt. Hierbij werd de sloot opgevuld en een grijze kleilaag op het voorlandafgezet. Daarna dekte men dit deel van het terrein af met graszoden, als een soort werkvloer omde dijk te verbreden (P1L5). De sloot is opgevuld net voor de laatste versterking van de dijk.187Deze sloot is de opvolger van de eerder beschreven sloot (P3L57) en kan gelijktijdig hebben ge-functioneerd met de laatste ophoging na het verdwijnen van de bewoning bij Lutjeschardam infase 3(P3L4/L12/L20/L30). Een complete pot van roodbakkend aardewerk werd gevonden tijdensgraafwerkzaamheden aan de zeezijde van de noordelijke bouwkuip. Deze komt mogelijk uit dezelfde sloot (afb. 4.84, pag. 86). De pot was gevuld met grijze klei en een grote hoeveelheid vandezelfde schelpen die in de laag voorkwamen. De schelpen bestonden voor het merendeel uitstrandgapers (mya arenaria) met af en toe een gewone alikruik (Littorina littorea). Dit zijn soortendie tegenwoordig vooral voorkomen in respectievelijk de Waddenzee en de Noordzeekust, maarvoor de aanleg van de afsluitdijk wijdverbreid waren in het Zuiderzeegebied. In de bodem van depot was bewust een gat geslagen. Mogelijk diende de schelpen als een filter.
SCHEUrEN iN DE DiJkHet extra toegevoegde gewicht tijdens de laatstgenoemde versterkingswerkzaamheden aan de dijkheeft ervoor gezorgd dat een deel van het buitentalud is afgeschoven. Aan zeezijde werden tweegrote langsscheuren waargenomen parallel aan de dijk. Deze liepen bijna vanaf de top helemaalnaar de onderzijde van het profiel door (afb. 4.9, pag. 38).188 Hoewel het twee scheuren betreft, is 

4.83
Net ten noorden van de noordelijkste bouwkuip werd een sloot onderzocht die was opgevuld met grijze slappe klei
met veel schelpen en rietresten. Bovenop de sloot is een laag van graszoden zichtbaar waarmee mogelijk een soort
werkvloer werd gecreëerd. 

186 Gerritsen e.a. 2013; Bartels 2016c.187 Waarschijnlijk werd tijdens deze verbreding de huidige teensloot gegraven.188 De bovenzijde van de scheuren konden niet met zekerheid worden vastgesteld waardoor de koppeling aan fase 4 niet zeker is, maar wel word vermoed.
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4.84
Ook ten noorden van de bouwkuip kwam een complete
pot tevoorschijn. Waarschijnlijk komt deze uit een sloot
die functioneerde ten tijde van de ophoging na het 
verdwijnen van de bewoning bij Lutjeschardam.

het mogelijk dat ze zijn veroorzaakt tijdens één gebeurtenis. Wellicht is in eerste instantie hethele buitentalud - ten noorden van de bolle kern - in zijn geheel naar beneden verschoven. Ver-volgens is het binnenste deel gestuit op de ondergrond. Door de ingezette beweging is de buiten-zijde ten slotte nog een stuk dieper gezakt. Het verschil in hoogte tussen de kern en het binnensteafgeschoven deel bedraagt ca 0,2 m. Het buitenste deel is daarna nog 0,4 m verder afgegleden.Wellicht is het stuiten van het binnenste deel een gevolg van de hardere ondergrond in de kern invergelijking tot de zachtere delen aan zeezijde (P3L94/L95). Afschuivende dijkdelen zijn zeldzaam. Bij de acht dwarsdoorsnedes door de Zuiderdijk is hetslechts twee keer waargenomen.189 Het is wel een bekend verschijnsel in de dijkbouw. Men dienthier rekening mee te houden bij de aanleg of versterking van dijken.190 De instabiliteit wordt veelalveroorzaakt door ophoging met veel grond in één keer, hierdoor kunnen zogenoemde glijvlakkenontstaan. Waarschijnlijk is de versterking na 1916 te snel uitgevoerd, waardoor dit heeft kunnengebeuren. Het was beter geweest om in meerdere dunnen lagen de grond aan te brengen, waardoorde zetting meer geleidelijk kon plaatsvinden. Dit zou scheuring en instabiliteit hebben voorkomen.Het afschuiven van het buitentalud kan in werking zijn gezet tijdens een snel dalende water-stand.191 Mogelijk stond het zeewater hier een keer zo hoog tegen de dijk dat deze verzadigd metwater raakte. Bij het snel wegtrekken van het water bijvoorbeeld door eb, valt de steundruk wegen kan het buitentalud afschuiven.In het profiel waren naast de oudere ook hele recente scheuren in de dijk zichtbaar mogelijk ont-staan door het slaan van de damwanden of als een gevolg van het zware verkeer bovenop de dijk
189 Bartels 2016a.190 Vriendelijke mededeling Henk van Hemert (RWS).191 http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php.

4.85
Helemaal aan de bovenzijde van de klamdijk werd het 
restant van een houten paal en een porseleinen isolator 
teruggevonden. Vermoedelijk gaat het om de resten van 
een telegraaf- of telefoniepaal. 



ten tijde van de werkzaamheden. Deze scheuren waren opgevuld met grout dat via de boorgatenvan de heipalen in de scheuren terecht was gekomen.Met het afgraven van de lagen bovenop de dijk kwam een paal tevoorschijn waarnaast resten vaneen porseleinen isolator werden gevonden (afb. 4.85). Het gaat vermoedelijk om de resten vaneen telegraafpaal of een paal die gebruikt werd voor telefonie. Voor de draadverbinding tussen depalen gebruikte men voornamelijk lange rechte trace’s zoals spoorlijnen, maar ook wegen endijken. Mogelijk is de paal buitengebruik geraakt na de verstevigingen van na 1916. Dijken werden ook gebruikt voor andere voorzieningen zoals kabels van het elektriciteitsnet. Inhet hogere deel, direct ten noorden van de wegverharding werd een sleuf in het profiel ontdekt(P3L8). Vermoedelijk hebben hier ooit stroomkabels gelopen. Bij verschillende afbeeldingen van20ste eeuwse dijkdoorbraken zijn deze stroomkabels duidelijk zichtbaar (zie bijvoorbeeld afb. 5.10,pag. 104). Dergelijke sleuven zijn ook onderscheiden bij de profielen van de Zuiderdijk.192
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4.86
Werkzaamheden in werkput 2. 
De bovengrond is reeds verwijderd. 
Op de achtergrond zijn de donkere 
lagen zichtbaar van de oudste dijk 
na de reparatie.

192 Zie Bartels 2016c: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3 en Profiel 5.
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4.87
Werkput 2. De bovenste lagen 
van de dijk en de diverse 
wegverhardingen worden 
geïnspecteerd terwijl op de 
achtergrond de stalen 
damwandplanken in de 
bodem worden getrild.

4.88
Werkput 2. Na het verwijderen
van de toplaag worden de 
diverse aangesneden
ophogingslagen van de dijk 
als parallelle lijnen in het vlak
zichtbaar.

4.89
Werkput 2. Nadat de grond is
weggegraven, worden de 
profielen met de hand en een
schep schoon gestoken, zodat
de afzonderlijke lagen 
zichtbaar worden.
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De WATeRSNOOD VAN 1916 eN De ZUIDeRZeeWeRKeNIn 2016 was het 100 jaar geleden dat de watersnood van 1916 plaatsvond. In de nacht van 13 op14 januari 1916 voltrok zich de ramp. In deze nacht werd het water de Zuiderzee in gestuwd dooraanhoudende wind uit het noordwesten. De combinatie van een verhoogde afvoer van de IJssel opde Zuiderzee, zorgde voor extreem hoog water. Als gevolg hiervan brak de Waterlandse Zeedijken de Zeevangse Keukendijk door op tientallen plaatsen en raakte grote delen van de zeewerendedijken ernstig beschadigd. Het hardst getroffen werd Waterland en het eiland Marken, maar ook andere delen langs de Zui-derzee zoals de stroomgebieden van de Eem bij Spakenburg en de IJssel bij Kampen raakte over-stroomd. In Noord-Holland vonden 19 mensen de dood en op zee kwamen nog eens 32 zeeliedenom. De meeste slachtoffers vielen op Marken, waar 16 mensen het leven lieten. Naast het verliesvan mensenlevens ging rondom de Zuiderzee veel land en vee verloren. Om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen, werd besloten om de Zuiderzeewerken te beginnen. Dit is een verzamelnaam van vele projecten waarmee de Zuiderzee gedeeltelijk werd

4.90
Werkput 2. De afzonderlijke
lagen van de dijk worden 
ingekrast en gefotografeerd.

4.91
Werkput 2. inspectie van een
doorsnede door een sleuf aan
de kruin van de dijk. 
Vermoedelijk hebben in deze
sleuf oorspronkelijk 
stroomkabels gelegen.
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ingepolderd en afgesloten van de Waddenzee. Basis voor deze werken vormde het plan Lely dat alaan het einde van de 19de eeuw werd ontwikkeld door ingenieur Cornelis Lely. Eigenlijk borduurdeLely voort op een aantal oudere plannen waaronder Plan Van Diggelen uit 1849, waarin werd voor-gesteld om niet alleen de gehele Zuiderzee maar ook een aanzienlijk deel van de Waddenzee in tepolderen. Uiteindelijk kwam Lely met het plan om vijf grote polders in de Zuiderzee aan te leggenen om de IJssel te laten uitwateren op een meer ontstaan door de afdamming van de Zuiderzeetussen Wieringen en Zurich in Friesland. In 1892 adviseerde een staatscommissie om het plan tenuitvoer te brengen. De watersnood van 1916 gaf het plan net het zetje dat het nodig had. Op 14juni 1918 werd de Wet tot afsluiting van de Zuiderzee aangenomen. Twee jaar later werd met deaanleg van de Amsteldiepdijk westelijk van het eiland Wieringen, aangevangen met de Zuiderzee-werken.

Broek in Waterland gedurende de watersnood van 1916 door Johan
Hendrik van mastenbroek (1875-1945). Bron: mijnzuiderzee.nl.

inspectie nadat de dijk bij katwoude in 1916 is doorgebroken. 
Bron: mijnzuiderzee.nl (B78B5226EF4CFa95817BC8E74B0225E7).

ing. Cornelis Lely in 1913. 
Bron: beeldbank.rws.nl (CF747941D6286E49BDD61B5B902FDa72).
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OPeN DIjKHet belang van de bewustwording van het publiek en het creëren van een maatschappelijkdraagvlak voor het project met behulp van archeologie werd onderkend door het HHNK en Archeologie West-Friesland. Daarom werd op 17 juni 2015 een uitgebreide open avond op de op-graving georganiseerd samen met de bouwers van het gemaal, VBK en Aan de Stegge. Hier werd ruim aandacht aan besteed in de media, wat resulteerde in diverse artikelen op interneten in de regionale kranten en waarbij zelfs de tv werd gehaald. Het publiek kreeg de gelegenheidom in de bouwkuip te kijken naar de opbouw van de dijk. De bezoekers werden in groepen rond-geleid langs het profiel en kregen bij de bouwunits de geschiedenis van de Klamdijk en Lutjeschar-dam gepresenteerd. Daarnaast kon men oude historische kaarten van het gebied bekijken en wasmen in de gelegenheid om brokken klei en veen waarmee de dijk is opgebouwd vast te houden ente bestuderen. Het opdelen in groepen was overigens geen overbodige luxe want mede doordat deOpen dijk op een prachtige zomeravond werd georganiseerd, kwam bijna 1000 man op de uitno-diging af. De avond bleek een groot succes. Dit liet wederom zien dat geschiedenis en archeologieenorm leeft onder de lokale bevolking.Naast de open dag organiseerde men ook andere publieksactiviteiten: Zo werden enkele nieuws-brieven uitgegeven, verschenen diverse kleine artikelen van het lopende onderzoek in de archeo-logische kroniek van Noord-Holland en werden in Zeevang en West-Friesland meerdere druk-bezochte lezingen gegeven bij lokale historische verenigingen.

archeoloog Sander Gerritsen
schetst de geschiedenis van de
klamdijk en Lutjeschardam aan 
de hand van historische kaarten.

archeoloog michiel Bartels geeft uitleg
over de opbouw van de dijk.
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aLGEmEENVoorafgaand aan het onderzoek werden de resten van Lutjeschardam, een nederzetting uit de 17deeeuw verwacht en in de kern van het dijklichaam een kleine middeleeuwse dijk uit de 12de of 13deeeuw. Deze kleine laatmiddeleeuwse zeewering zou in de loop der tijd zijn uitgegroeid tot de grotebrede dijk van vandaag de dag. Grote stukken van de huidige waterkerende dijken zoals de Schar-dammer Keukendijk en het merendeel van de Westfriese Omringdijk zijn inlaagdijken. Bij een inlaging werd de plek van de oude dijk verlaten om landinwaarts een nieuwe waterkerend dijk-lichaam op te werpen. In dit deel van de Klamdijk zou echter de oudste fase van de Omringdijknog aanwezig zijn en voor het eerst onderzocht kunnen worden. De overblijfselen van de neder-zetting Lutjeschardam werden inderdaad gevonden, maar tegen de verwachting in kwam in dekern een groot homogeen pakket tevoorschijn van brokken bruine humeuze klei, afgewisseld metgelaagde zoden van grijze klei en veen tevoorschijn. Deze laag werd geïnterpreteerd als de restenvan een reparatie na een laatmiddeleeuwse dijkdoorbraak.

HOOFDSTUK 5 
Samenvatting en synthese

De DIVeRSe STADIA VAN eeN DIjKDOORBAAKIn de civiele waterbouwkunde worden bij dijkdoorbraken meerdere stadia onderscheiden, meestalvijf.193 Simpel gezegd begint het eerste stadium wanneer de helling, meestal aan de binnenzijde(landzijde) erodeert door overslaand of overstromend water. Hierdoor wordt de helling aan dezezijde steiler. In het tweede stadium wordt de dijk ter plekke steeds smaller omdat het binnentaludzich in de richting van het water verplaatst. Dit komt omdat het water aan deze zijde snellerstroomt. In dit stadium ontstaat een kolkgat, ter hoogte van de teen aan landszijde. In het derdestadium erodeert de kruin waardoor de top van dijk verlaagt. De stroomsnelheid van het waterneemt toe waardoor de kruin ter hoogte van de doorbraak snel daalt totdat de eroderende dijk dehoogte van het omringende maaiveld heeft bereikt. In het vierde stadium groeit de opening vooralin de breedte. Doordat het verschil in waterstand tussen land- en zeezijde minder wordt in dit sta-dium, zal het water meer horizontaal stromen waardoor het instromende water steeds meer geremdwordt en het kolkgat minder snel uitslijt. In dit stadium gaat het meeste water over het gat heenwaardoor de gronden hierachter (ondiep) eroderen en het gat zich grotendeels vult met sediment.In het laatste stadium stopt de erosie omdat de stroomsnelheden te laag worden. Aan het einde vanhet stadium stopt de stroming omdat aan beide zijdes een gelijke waterstand heerst. Een belangrijkonderscheid wordt gemaakt tussen de eerste drie stadia waarin het gat zichzelf in de dijk verderuitslijt en de laatste twee stadia waarin de grootste hoeveelheid water door de bres stroomt.

193 Visser 1998, Joore 2004.

De diverse stadia van een 
dijkdoorbraak. Naar Visser 1998, 
met toevoeging van Joore 2004. 



DE DOOrBraak VaN DE OmriNGDiJkHoe de doorbraak van de Omringdijk rond 1437 precies tot stand kwam is niet bekend. Voor devoltooiing van de afsluitdijk in 1932, kwam het veelvuldig voor dat het waterpeil in de Zuiderzeegevaarlijk hoog stond. Tijdens, of net na de winter, werd meer rivierwater dan normaal via deIJssel op de Zuiderzee geloosd. Aanhoudende westenwind in deze periode, zorgde ervoor dat hetrivier en zeewater bij laagwater minder goed via het Marsdiep naar de Noordzee kon stromen. Ditkon resulteren in extreem hoog water in de Waddenzee en Zuiderzee. Wanneer dit voorkwam,stond het zeewater ter hoogte van de Klamdijk zo hoog dat het voorland onderliep. In het gevalvan de 15de eeuwse doorbraak heeft een dergelijke hoge waterstand, gecombineerd met slecht on-derhoud en mogelijk een draaiende wind van west- naar noordenwind, ervoor gezorgd dat hetwater hoog tegen de Klamdijk stond en op plekken daar overheen sloeg. Doordat het water overde kruin van de dijk stroomde mogelijk aangewakkerd door aanhoudende golfslag, ontstond eenondiepe geul waardoor nog meer water kon gaan stromen. Door de stroming spoelde waar-schijnlijk een deel van de dijk aan landszijde weg, waardoor nog meer water over de dijk liep (afb.5.1, pag. 94 en 95). Hierdoor ontstond aan deze kant op de plek waar het water het snelstestroomde een kolkgat. Hierna kalfde de dijk van land naar zeezijde steeds verder af. Daarna ero-deerde het gehele dijklichaam ter hoogte van de doorbraak en werd de ondergrond uitgesleten. De doorbraak sloeg uiteindelijk een deel van de ondergrond weg, waardoor het merendeel van hetnatuurlijke veen verdween. Binnen de noordelijke bouwkuip werd tegen de westelijke damwandenaan, nog een restant van de oorspronkelijke opbouw teruggevonden. De bovenzijde daarvan was
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Luchtfoto van het bouwterrein, genomen tijdens de werkzaamheden van het gemaal en het archeologisch onderzoek
(Foto: alliantie markermeerdijken).
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5.1
aquarel van een dijkdoorbraak. Het water staat hoog tegen de dijk aan en stroomt op enkele plekken over de dijk. Hier erodeert aan
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landzijde het binnentalud en er ontstaat een kolkgat binnendijks. Deze aquarel is geschilderd door Peter Paul Hattinga Verschure. Het betreft
een fictieve plek langs de Zuiderdijk tijdens de watersnoodramp van 1675. Bartels 2016a, fig. 5.3.
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niet meer intact. De onderzijde bevond zich op 3,8 m – NAP. Het diepste punt van het uitgesletendeel werd gemeten op 4,7 m – NAP. Om iets te zeggen over de hoeveelheid weggeslagen sedimentkan een vergelijking worden gemaakt met de onderzochte dijkdoorsnedes van de Zuiderdijk.194De onderzijde van de dijk lag daar tussen 2,5 m en 3,0 m – NAP. Als de onderzijde van de Klamdijkop een vergelijkbare hoogte heeft gelegen, dan is door de dijkdoorbraak maximaal tussen de 1,7 men 2,2 m veen en natuurlijke sedimenten weggespoeld.Over de diepte van het kolkgat is weinig te zeggen. Op basis van andere studies is gebleken datdeze doorgaans dieper zijn dan de uitgesleten bres, maar niet veel dieper.195De breedte van het kolkgat is wel met enige zekerheid vast te stellen. Op de Kadastrale Minuut isde situatie rond 1826 afgebeeld. Wat opvalt, is de inham in de sloot die langs de dijk loopt (afb.5.2). Deze geeft hoogstwaarschijnlijk de breedte van het oorspronkelijke kolkgat weer. Het kolkgatwas dan circa 90 m breed. Mogelijk liep de zuidelijke begrenzing van het kolkgat tot aan de zuide-lijke oever van de op de zelfde kaart getekende sloot. Het deel ten zuiden daarvan is vermoedelijkook geërodeerd maar minder diep uitgesleten dan het kolkgat. 

194 Bartels 2016c.195 o.a. Joore 2004.

Tegenwoordig ligt dit land nog steeds lager dan de omringende percelen (afb 5.3). Op de anoniemekaart uit circa 1530 is net ten zuiden van de Klamdijk een grote doorbraak zichtbaar. Waar-schijnlijk gaat het om het Beets coger Weeltjen (Beetskogerwiel), dat op de kaart van de Beemsteruit 1644 op een grotere schaal en in meer detail als een polder met een dijk is afgebeeld (afb. 5.4).Vermoedelijk is het geërodeerde deel ingepolderd in de zelfde periode als de verbreding van devaart/dijksloot en andere werkzaamheden die samenhangen met de voorbereiding op de inpolde-ring van de Beemster aan het begin van de 17de eeuw.

5.2
Op de kadastrale minuut uit 1826 is een grote inham
(circa 90 m) ten zuiden van de klamdijk zichtbaar.
Deze verraadt vermoedelijk de plek van de 
dijkdoorbraak. Let op de kromming in de dijk 
direct ten noorden van de inham. 



5.3
Op deze uitsnede van de aHN (actueel
Hoogtebestand Nederland) is duidelijk 
te zien dat een deel van de Beetskoog 
lager ligt dan het omringende land 
(donkerblauw versus groen). 
Dit lagere deel is hoogstwaarschijnlijk
ontstaan als gevolg van de dijkdoorbraak.

5.4
Detail uit de kaart van de Beemster uit 1644. Links van de huizen van Lutjeschardam en aan de andere zijde
van de vaart, is ’t Beets Coger Weeltjen als een omdijkte polder met molen afgebeeld. Het noorden is rechts.
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DatEriNG DOOrBraak EN rEParatiEOp basis van archeologische en historische argumenten kan worden gesteld dat de doorbraak enreparatie van de dijk in de 15de eeuw heeft plaatsgevonden. Dit is geconcludeerd op basis vanvondstmateriaal, historische bronnen en de hoogte van de dijk vlak na de reparatie.Grote delen van de huidige waterkerende dijken bestaan uit inlaagdijken. Wanneer een dijk zwaarbeschadigd raakte of wanneer geen voorland meer aanwezig was om de dijk te beschermen tegen 
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golfslag, werd een nieuwe dijk landinwaarts aangelegd om nieuw voorland te creëren. Boon heeftin 1991 uitgebreid onderzoek gedaan naar de dateringen van verschillende ingelaagde delen vande huidige Omringdijk.196 Zo heeft hij aangetoond dat de huidige dijk tussen Munnikehorn bijWijdenes en de Wederhoek bij Venhuizen in meerdere inlagen is teruggelegd in de tweede helftvan de 15de eeuw.197 In het kader van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma is de Zui-derdijk tussen Hoorn en Enkhuizen tussen 2009 en 2012 verstevigd. Naar aanleiding van dit pro-gramma is archeologisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de dijk met behulp van acht grotesleuven dwars door de dijk.198 Van deze sleuven lagen vijf tussen de Munnikehorn bij Wijdenes ende Wederhoek bij Venhuizen.199 Aangenomen wordt dat in de dwarsdoorsnedes in de kern een 15deeeuwse inlaagdijk zichtbaar was. De bovenzijde van de oudste dijken in deze dwarsdoorsnedeslag rond de 0,5 m – en 0,0 m NAP. De kruin van de Klamdijk van fase 1, net na de reparatie, lag op0,3 m + NAP.200 Dat is weliswaar net iets hoger, maar niet significant afwijkend. Het is voor te stel-len dat een dijk na een reparatie, iets hoger en breder wordt aangelegd dan de doorgebroken voor-ganger. De tweede aanwijzing is de vermelding van de twee “walen” of wielen beschreven in de akte uit1437, waarin staat dat Drechterland de wielen moet dichten en de dijk zo onderhouden dat hij inde toekomst heel zal blijven.201De derde aanwijzing is de aanwezigheid van een leren schoen uit een van de herstellagen. Het be-treft schoen van het type Goubitz 65, gedragen in de periode tussen 1400 en 1600. De dateringvan de schoen is overeenkomstig met de aangenomen doorbraak in de 15de eeuw. Helaas ontbreektmeer dateerbaar vondstmateriaal dat direct aan de doorbraak of reparatie kan worden gekoppeld.Op basis van bovenstaande aanwijzingen wordt er van uit gegaan dat een of beide doorbraken ge-noemd in de akte van 1437 binnen het plangebied liggen. Vermoedelijk vond de volledige reparatie niet direct na de doorbraak plaats. Uit historisch ge-schreven bronnen is bekend dat het proces over het onderhoud aan de Klamdijk in ieder geval tot1438 duurde. Toen kwam vast te staan dat Drechterland inderdaad voor de kosten moest opdraai-en. Tijdens de opgraving werd bovenop de onderste reparatielaag een baan met geselecteerdezoden en daarop een laag met brokken voornamelijk veraard veen waargenomen (P3L88/L89).Deze baan is geïnterpreteerd als mogelijke eerste, maar slechts tijdelijke waterkering tijdens dewerkzaamheden.202 Dit lichaam is voor, of gedurende het proces tussen Drechterland en de Beets-koog, aangelegd. Het is dan waarschijnlijk dat de Beetskoog deze heeft aangelegd vanwege het hogere risico. Deze koog kon na de doorbraak immers direct volstromen bij hoog water. De grond-laag die dit lichaam afdekte en het plateau waarop de nieuwe dijk uiteindelijk werd aangelegd, be-vatte een roodbakkend bord met slibbogen. Dit aardewerk komt voor vanaf de tweede helft vande 15de eeuw en hoewel geen datering aan slechts een fragment kan worden opgehangen zou heteen voorzichtige aanwijzing kunnen zijn dat de dijk uiteindelijk na 1450 pas echt volledig werdgerepareerd.
rEParatiEmEtHODENTijdens het onderzoek zijn enkele opvallende zaken gevonden die mogelijk meer licht werpen opde gehanteerde reparatiemethoden bij dijkdoorbraken in de Late Middeleeuwen. Misschien welhet meest opvallend is dat vermoedelijk eerst noodreparaties zijn uitgevoerd en pas later repara-ties van meer substantiële aard. Het getroffen gebied stond vermoedelijk niet lang onder water. Bij betere weersomstandighedenen een daarmee samenhangend lager waterpeil in de Zuiderzee, zal het ondergelopen gebied eneen deel van het kolkgat, stroomgat en ondergelopen achterland vrij snel met eb via het voorland 
196 Boon 1991.197 Boon 1991, 102-107198 Bartels 2016c.199 Doorsnedes: Wijdenes - Het Wuiver, Oosterleek, De Weed - Elbaweg, Venhuizen - Zuiderdijk 15 en De Spuiter - Huisman.200 Onder druk van de latere dijkophogingen zal de bovenzijde verzakt zijn, maar omdat dit voor alle dijken geldt, kunnen de hoogtes wel met elkaar worden vergeleken.201 WA, OAH, toeg.nr. 0348, inv.nr. 345. Zie ook paragraaf 2.2 2.2 Korte geschiedenis Klamdijk en Lutjeschardam.202 Zie reparatiemethoden hieronder.
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zijn leeggelopen. Vooral het wegvallen van westen- en noordenwind die zorgde voor stuwing eneen hoge waterstand, zal daarop van invloed zijn geweest. De eerste echte noodreparaties vondenwaarschijnlijk plaats rond doodtij – het tegenovergestelde van springtij – omdat in deze periodede gemiddelde waterstand gedurende enkele dagen relatief laag is. Het is doodtij zeven dagen naspringtij.Deze eerste werkzaamheden werden niet ter hoogte van de dijk zelf gedaan, maar net ten noordenervan. Hier kwamen tijdens het onderzoek enkele lage wallen tevoorschijn die waren aangelegdin een ondiepe geul, die over het voorland liep vanuit het noorden tot aan de dijk (afb. 4.10, pag.39). Deze geul is vermoedelijk ontstaan als gevolg van de doorbraak, waarbij de toplaag van debodem erodeerde door het stromende water. Snel na het leeglopen van het getroffen gebied werd de depressie ter hoogte van de uitgesletengeul afgedamd met grond en mogelijk gestoken graszoden. Het eerst afdammen van de geul wasnoodzakelijk omdat deze door zijn lage ligging direct met zeewater kon volstromen gedurendehoog water. Het heen en weer stromen van water tijdens eb en vloed kon voor grote schade zorgen,zowel door verdere uitslijting van het stroomgat als het afkalven van de dijk aan weerszijden vande doorbraak.203 Door de aanleg van een waterkering en het stoppen van de eb en vloed bewegingcreëerde men een beheersbare situatie en daardoor werkbare omstandigheden ter hoogte van dedoorbraak. Daarnaast werd de schade beperkt en tijd gewonnen om materiaal te regelen voor desubstantiële herstelwerkzaamheden ter hoogte van de dijk.Net ten zuiden van de zuidelijkste wal kon tijdens het onderzoek een rechthoekig lager gelegengebied worden onderscheiden waar zoden zijn gestoken vermoedelijk in deze fase van de reparatie(afb. 5.5). Mogelijk werd dit materiaal gebruikt voor de aanleg van de wallen en voor de dijk zelf. Na afdamming van de geul in het voorland begonnen de eerste noodreparaties van de dijk zelf.Door de waterkering aan zeezijde kwam geen water meer van deze kant. Aan landszijde zal zekerwel water in het kolkgat en waarschijnlijk ook in het stroomgat hebben gestaan. Er zijn aan de zuidzijde geen resten gevonden van een dam of vergelijkbare constructie, maar die zal er waar-schijnlijk wel zijn geweest. Deze waterkerende constructie kan zijn aangelegd door vanaf beidezijkanten van het stroomgat grond op te werpen en zo het gat te dichten.204

203 Bolderman & Dwars 1950, 170.204 Dit is eigenlijk alleen mogelijk wanneer geen water meer door het gat stroomt. Bij stromend water neemt de stroomsnelheid bij het dichten van dit gat sterk toe waardoor de aangebrachte grond erodeert (zie Bol-derman & Dwars 1950, 170-177).

5.5
ingezoomde uitsnede aHN (actueel 
Hoogtebestand Nederland). Net ten zuiden
van de zuidelijkste wal (witte pijl) tekent zich
een lager rechthoekig deel af (rode pijl). 
Vermoedelijk zijn hier in het verleden zoden
gestoken. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk 
gebruikt voor de aanleg van de wallen en de
reparatie van de dijk. De klamdijk en het
plangebied liggen net ten zuiden van deze 
afbeelding. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat de onderste laag zoden van noord naar zuid oftewel van zeezijdenaar landszijde werden aangebracht. Waarschijnlijk koos men voor deze richting omdat de zodenwerden gestoken aan de noordzijde. Op deze wijze kon men de zoden aanvoeren over de zelf op-geworpen laag. Een tweede verklaring is dat deze werkwijze het overgebleven water en eventueelslappe sediment richting het zuiden stuwde tijdens de aanleg van deze laag. Dit materiaal kon danmet behulp van scheppen en eventueel pompen over de waterkerende constructie aan deze zijdein het kolkgat worden getransporteerd. Onder de onderste laag zoden is een betredingshorizontwaargenomen die mogelijk tijdens deze werkzaamheden is ontstaan.206Opvallend is dat in de onderste laag de zoden op hun kop- of strekzijde waren geplaatst in plaatsvan vlak neergelegd. Dit gebeurde waarschijnlijk met opzet om de gewichtsdruk per oppervlaktete verhogen. Op deze wijze verankerden de zoden zich beter in de ondergrond wat de stevigheidvan het hele grondlichaam ten goede kwam. Dit gebeurt tegenwoordig nog steeds op plekken waarmet relatief primitieve middelen dijken worden gebouwd en gerepareerd(afb. 5.6).207
Na het aanbrengen van de eerste laag, legde men hierop een circa 5 m breed en 1 m hoog lichaam.Mogelijk deed deze dienst als eerste echte tijdelijke waterkering of diende deze als een soortvlijlaag voor de dijk die later op dezelfde plek werd aangelegd. Afhankelijk van de interpretatiekan dit lichaam gezien worden als het laatste product van de noodreparatie of het eerste van deechte reparatie en versteviging van de dijk.Na de aanleg van dit lichaam werd de rest van het uitgesleten gat dichtgezet met zoden ongeveertot aan het toenmalige maaiveld. Deze dichtzetting vormde een plateau van meer dan 29 m breedwaarop – later - de dijk werd aangelegd. Deze dijk legde men niet in het midden van het plateauaan, maar meer richting zeezijde waardoor binnendijks een brede steunberm ontstond. Het is inde civiele waterbouw algemeen bekend dat een brede dijk belangrijk is, zelfs belangrijker dan eenhoge dijk. Een brede dijk zorgt voor stabiliteit en vermindert het aantal faalmechanismen, die ervoor kunnen zorgen dat een dijk bezwijkt. Tegenwoordig worden daardoor veel dijken verste-vigd door de aanleg van een steunberm aan de binnenzijde.208 Deze kennis was – zo blijkt - in deLate Middeleeuwen reeds aanwezig.

206 P3L98; P5L18/19.207 In het huidige Bangladesh vinden regelmatig dijkverstevigingen of noodreparaties plaats. Op afbeelding 5.6 is zichtbaar hoe de dijkwerkers de gestoken zoden op hun strekzijdes hebben opgestapeld.208 Deze steunberm aan de binnenzijde wordt ook wel binnenberm genoemd.

5.6
Werkers verhogen en 
verstevigen de dijk in 
Shaharabad, Bangladesh 
nadat cycloon aila in 2009 
veel schade heeft aangericht. 
Let op de gestoken zoden 
van klei en de manier van 
stapelen. Foto: 
kadir van Lohuizen / NOOr.



VOrm VaN DE 15D E EEUWSE DiJkTussen de dijk en het plateau waren ribbels parallel aan de dijkrichting aanwezig. Deze werdenwaarschijnlijk opzettelijk aan de bovenzijde van het plateau aangelegd. Hierdoor werd bij de aan-leg van de dijk op het plateau meer horizontaal evenwicht gecreëerd. Mogelijk gaat het hier omeen bewust en opgelegde voorzorgsmaatregel, genomen om het horizontaal afschuiven van de dijkte voorkomen. Afschuiven kon gebeuren als gevolg van te hoge waterdruk wanneer het water hoogtegen de dijk aanstond.In het midden van de dijk was een ietwat bol ogende kern van gestapelde zoden aanwezig, van 3,5m breed en 1,5 m hoog. Na de aanleg van de bolle kern werden vervolgens de zijkanten bekleed.Hierdoor ontstond een dijk met aan weerszijden een minder steile helling. Deze had een totalebreedte van 12 m en een hoogte van 1,5 m.Deze wijze van dijkbouw, waarbij een steile bolle kern aan weerszijden met een flauw talud wordtverstevigd, is eerder waargenomen in een aantal van de doorsnedes aan de Zuiderdijk.209 In hetmidden van de dijk bij Oosterleek was een duidelijke kern zichtbaar van los gestapelde zoden be-kleed met een nette laag aaneengesloten zoden (afb. 5.7). 
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209 Bartels 2016c. Tijdens het oorspronkelijke onderzoek is deze bolle kern niet als zodanig opgemerkt.

5.7
Dijkdoorsnede bij Oosterleek. De witte pijlen wijzen naar een nette laag zoden die de los gestapelde zoden in de kern afdekken. 
Bij de doorzichtige pijlen lijkt een tweede afdekkende laag zichtbaar, maar deze is minder duidelijk. 

Deze was 4,5 m breed en ongeveer 1,5 m hoog. Binnen deze kern leek zelfs nog een tweede bekledekern zichtbaar, maar deze was minder duidelijk. Tegen de zijkant van de kern werd weer een laaglos gestapelde zoden aangeworpen eveneens bekleed met aaneengesloten zoden. Doordat de laterewierriem door deze tweede laag – aan zeezijde - heen werd gegraven kon de exacte breedte nietworden achterhaald. Uitgaande van een symmetrisch lichaam, bedroeg de breedte circa 8 m. Inhet profiel bij De Weed/Elbaweg in Hem, kwam eveneens een bolvormige kern van 3,5 m breed te-voorschijn (afb. 5.8, pag. 102). De hoogte van deze kern bedroeg slechts een meter. Anders dan inOosterleek werd deze kern afgedekt met een dubbele schil van meer humeus materiaal. Ook andersis dat deze afdekking de dijk hoger maakte. Na deze verhoging werden ook hier de zijkanten be-kleed waardoor een dijk van circa 12 m breedte ontstond. In zowel Oosterleek als Lutjeschardamwerd de bovenzijde van de kern gebruikt als hoogste punt waar dan materiaal aan weerzijden te-genaan werd geworpen. Bij de Weed/Elbaweg dekte men eerst de kern af om vervolgens de zijkan-
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in het profiel bij De Weed/Elbaweg, kwam een bolvormige kern van 3,5 m breed en 1 m hoogte tevoorschijn.

5.9
Vereenvoudigde weergave van de opbouw van de 15de eeuwse dijken in Lutjeschardam, Oosterleek en aan 
de Elbaweg in Hem (vergelijk Bartels 2016c).



ten te verstevigen. Uiteindelijk ontstond hierdoor een vergelijkbaar lichaam van 1,5 m hoog encirca 12 m breed.Uit historisch onderzoek is gebleken dat de Zuiderdijk bij zowel De Weed/Elbaweg als Oosterleekis ingelaagd in de periode rond 1465-1470, of net iets daarna.210 Het is daarom waarschijnlijk datde oudste dijk die in de doorsnedes zichtbaar was, is aangelegd in de tweede helft van de 15deeeuw. In theorie is het natuurlijk mogelijk dat bij de aanleg van de inlaagdijk gebruik is gemaaktvan een bestaande binnendijk. De ligging van de dijk sluit echter niet aan op de laatmiddeleeuwseperceelsstructuur en maakt dat zodoende onwaarschijnlijk.Het is meer waarschijnlijk dat deze inlaagdijken bij de Zuiderdijk ter plekke zijn gebouwd toende oudere meer naar buiten liggende zeedijk, niet meer afdoende functioneerde. Het is dus waar-schijnlijk dat de genoemde dijken uit 15de eeuw stammen en dan geven ze samen met de dijk vanLutjeschardam een beeld van de dijkbouw uit deze periode; Een dijk werd niet in een keer opge-worpen, maar bestond uit een bolvormige kern van 1 m tot 1,5 m hoog, die daarna aan weerszijdenwerd verstevigd (afb. 5.9). Deze werkwijze kwam waarschijnlijk de stabiliteit ten goede. Uitein-delijk resulteerde dit in een dijklichaam met een flauw talud van ongeveer 1,5 m hoog en 8 tot 12m breed. Uit toekomstig onderzoek zal moeten blijken of deze bouwwijze standaard was in de 15deeeuw of dat juist meer diversiteit in aanleg bestond binnen de regio.
SLOtEN EN WEGENSloten uit de oudste fasen van de dijk in de 12de/13de eeuw of 14de eeuw ontbraken. Als deze aan-wezig waren, zijn ze tijdens de dijkdoorbraak verspoeld. De oudste waargenomen sloot werd waar-schijnlijk tegelijk of net na de aanleg van de dijk in de 15de eeuw, op het plateau gegraven. Dezebevond zich aan zeezijde parallel aan de dijk, was 4 m breed, 0,8 m diep en lag vermoedelijk directtegen het talud.211 In de eeuwen daarna werd de dijk meerdere malen verhoogd en verbreed. Hier-bij verlegde men de sloot naar buiten toe omdat anders het talud te steil zou worden. De slootwerd in totaal drie keer verplaatst. De eerste verplaatsing hangt mogelijk samen met het ver-schijnen van de nederzetting Lutjeschardam en het bouwrijp maken van het gebied.212 Deze slootwas 2,5 m breed en 0,7 m diep. Daarna werd de sloot voor een tweede keer verlegd. Deze derdesloot functioneerde vermoedelijk gelijktijdig met de laatste ophoging na het verdwijnen van debewoning bij Lutjeschardam.213 Deze sloot was circa 3 m breed en 0,9 m diep. De twee eerstge-noemde sloten dempte men, waarbij riet kruislings in de waterlopen werd neergelegd, om eensoort werkvloer te creëren. De laatstgenoemde sloot vulde op natuurlijke wijze op, tijdens eenoverstroming van het voorland. Nadat deze buiten gebruik raakte werd de moderne sloot gegravendie dienst deed totdat hij werd gedempt en omgeleid tijdens de werkzaamheden rondom het ge-maal C. Mantel.Het is opvallend dat in het profiel alleen aan zeezijde sloten zijn waargenomen, terwijl uit histo-rische bronnen bekend is dat in ieder geval in de 17de eeuw aan landszijde een sloot aanwezigmoet zijn geweest. Op de kaart van Pieter van der Meersch wordt de brede sloot ten zuiden vanLutjeschardam de “De uuytwateringh van de Beemster genaemt de nieuwe vaart” genoemd. In dedemonstratie bij de kaart, staat vermeld dat voor de bedijking van de Beemster, de vaart “niet an-
ders en is geweest dan een nauwe dijcksloot ter breete ongeveerlijk van acht ofte thien voeten”.214Waarschijnlijk gaat het om Drechterlandse voeten en zal de oude sloot voor de verbreding 2,6 tot3,2 m breed zijn geweest. Het is waarschijnlijk dat de Nieuwe Vaart in grote lijnen op de plek vande 15de eeuwse sloot lag. Vermoedelijk lag deze net ten zuiden van de dichtzetting en het plateaudat werd opgeworpen tijdens de reparatie.Uit civieltechnische studies is gebleken dat de aanwezigheid van een sloot aan landzijde door deafvoer van water en de aanwezige vegetatie het begin van het ontstaan van een kolkgat kan uit-stellen of vertragen. Een slecht onderhouden sloot kan echter voor een groter kolkgat zorgen.215Of een van deze opties voor de Klamdijk opgaat, blijft onbekend.Op vier niveaus kwamen resten tevoorschijn van een mogelijke verharding voor een pad of be-scheiden weg bovenop de dijk. De oudste verharding bestond uit klei met schelpen en schelpgruis 
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210 Boon 1991.211 Door de latere afschuivingen is dit niet geheel met zekerheid te zeggen.212 Of de voorbereidende werkzaamheden rondom de inpoldering van de Beemster.213 Fase 3.214 Demonstratie: IIIIc XXVIII.215 Joore 2004, 30.
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en hangt mogelijk samen met de bewoning van Lutjeschardam. Aan de onderzijde van deze laagwerd een mogelijk karrenspoor herkend. Op een hoger niveau bevonden zich twee lagen met kleien baksteenpuin of klei met baksteenpuin en schelpgruis. De exacte datering is onduidelijk, maarbeide verhardingen werden aangebracht na de bewoning van Lutjeschardam en voor de verster-king na 1916. De jongste verhardingen kwamen net onder de huidige kruin van de dijk tevoor-schijn en behoren bij diverse wegen uit de 20ste eeuw.In Lutjeschardam zijn geen resten gevonden van wegverharding die dateren voor de aanvang vande nederzetting. Aanwijzingen dat een ouder pad aan de binnenzijde van de dijk aanwezig was,zijn er ook niet. Uit onderzoeken langs de Zuiderdijk zijn geen duidelijke bewijzen gevonden voorwegen of paden op de dijk daterend van voor de 17de eeuw.216 Toch hoeft het ontbreken van weg-verhardingen niet te betekenen dat geen weg of pad op de dijk aanwezig is geweest. Uit historischebronnen is bekend dat de meeste dorpswegen niet meer waren dan kleiwegen die in het natte sei-zoen begaanbaar werden gehouden door ze te beleggen met planken.217 Mogelijk hadden de wegenop de dijk een vergelijkbare aard. Dit soort wegen zonder verharding zijn archeologisch nauwelijkszichtbaar.
VaN DiJkDOOrBraak Naar NEDErZEttiNGExact op de plek waar de dijk in de 15de eeuw doorbraak, verrees ruim anderhalve eeuw later eennederzetting. Op de Kadastrale Minuut van 1826 is een dubbele lichte kromming te zien op eenverder rechte dijk (afb. 5.2, pag. 96). Deze kromming ontstond doordat de nieuwe herstelde dijkna de doorbraak wat verder noordwaarts richting zee werd gebouwd.218 Het kwam veelvuldig voordat een nieuwe dijk voor de oudere werd aangelegd, dus meer richting zee, vanwege de aanwezig-heid van het kolkgat achter de dijk aan landzijde (afb. 5.10). Waarom de nieuwe dijk maar eenklein stuk voor de oorspronkelijke werd aangelegd en niet, zoals bekend is van de karakteristiekewielen, met een grote boog om de doorbraak heen, is onbekend. Mogelijk heeft het te maken metde geringe diepte van het uitgesleten deel. Een andere optie is dat men in de Late Middeleeuwenandere, minder innovatieve reparatiemethoden hanteerde dan in latere perioden.

216 Bartels 2016c.217 De Bruin 2016, 70.218 In de akte uit 1437 wordt gesproken over twee doorbraken. Aangezien er buiten deze plek geen andere ab-normaliteit in de dijk te zien is, kan worden aangenomen dat beide doorbraken vlakbij elkaar hebben ge-legen en dat ze samen zijn gerepareerd. Wellicht is de dubbele kromming in de dijk op deze manier te ver-klaren.

5.10
Dijkdoorbraak bij Ouderkerk aan 
de iJssel in 1953. Zichtbaar is hoe 
snel het water stroomt aan 
landszijde in vergelijking tot 
zeezijde. Hierdoor ontstaat een 
kolkgat waarbij het diepste punt 
voornamelijk binnendijks ligt. 
Bron: beeldbank.rws.nl, 
inventaris nr.rWS_5922.
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De aanleg van de nieuwe dijk wat meer richting zee, in combinatie met de brede binnenbermzorgde voor ruimte op het plateau als basis voor de nederzetting. Het plateau dat bestond uitzoden van veen en klei was een stuk steviger dan het omliggende drassige landschap. Op de kaartvan de Beemster uit 1644 is een brede strook langs de dijk in de Rietkoog gestippeld weergegeven.Hiermee wordt waarschijnlijk een soort moerassig onland mee bedoeld, ontstaan door afgravingvoor ophoging van de dijk. Opvallend is dat aan weerszijden van Lutjeschardam langs de oeversvan de Nieuwe Vaart een vergelijkbare zone is weergegeven, maar ter hoogte van de nederzettingzelf niet. Mogelijk wordt hiermee ook het verschil tussen de stevige nederzettingsgrond en hetomliggende drassige onland weergegeven. Niet ondanks maar juist dankzijde de doorbraak en reparatie van de dijk ontstond een gebied dathoog, droog en stevig was en daarmee uitermate geschikt voor bewoning. Waarom dit deel waar-schijnlijk pas bewoond raakte aan het begin van de 17de eeuw wordt hieronder verder toegelicht.
HUiZENBOUWTijdens het onderzoek kwamen bewoningsresten tevoorschijn van in ieder geval twee gebouwen.Het ging om bakstenen muurresten, poeren, liggend hout en ingeslagen palen. De meest noorde-lijke (structuur 1) bestond uit een bakstenen plint en bakstenen poeren die vermoedelijk de dak-dragende stijlen ondersteunden (afb 5.11).
5.11
in de noordelijke bouwkuip konden twee
structuren worden gereconstrueerd. 
in het noorden lag structuur 1. 
Schaal 1:200.

5.12
Deze tegel versierde mogelijk ooit de haard van
structuur 1. (V103-Bk01). 
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De breedte bedroeg minimaal 5 m, de lengte was minimaal 12,5 m. Het gebouw werd in tweeëngedeeld door een fundering van een schoorsteen met mogelijk in het verlengde daarvan een schei-dingswand of brandmuur. Mogelijk bezat het gebouw een lage wand of aangeloefd deel aan de zui-doostzijde. De plattegrond van het tweede gebouw (structuur 2) was minder duidelijk. Op basisvan de ligging van de poeren en de richting van het liggende hout wordt een gebouw met een ver-gelijkbare oriëntatie en mogelijk ook een aangeloefd deel vermoed (afb. 5.13). De breedte wordtgeschat op circa 5 m, de lengte op minimaal 12,5 m.Eerder onderzoek in Oosterleek en Schellinkhout langs de Zuiderdijk leverde gegevens op van zeshuizen uit dezelfde periode, waarvan vier met een vergelijkbare plattegrond (afb. 5.14). Ondanksde onvolledigheid van de plattegronden in Lutjeschardam, zijn wel overeenkomsten aan te wijzenmet deze structuren.219 Zo waren de huizen aan de Zuiderdijk ook eenschepig en licht gefundeerd.De dakdragende stijlen stonden langs of binnen de wand op poeren of op een plint van baksteen.Op een van de plinten in Schellinkhout (Huis 1) kwamen de indrukken van stijlen tevoorschijn(afb. 5.15). Waarschijnlijk is het gebruik van een dergelijke plint ook in Lutjeschardam toegepast. De totale lengte van de panden in Oosterleek en Schellinkhout varieerde tussen de 9 m en 20 m.Drie van de zes huizen hadden een lengte tussen 12,5 en 15 m. De huizen in Lutjeschardam zulleneen vergelijkbare lengte hebben gehad. Verondersteld wordt dat dit binnen de regio een gangbarelengtemaat was voor huizen in de 17de eeuw.220 De breedte van de huizen aan de Zuiderdijk va-rieerde tussen 4,5 m en 6 m, maar het merendeel was tussen 4,5 m en 5 m breed. De breedte vande huizen in Lutjeschardam zal vergelijkbaar zijn geweest.Aan de Zuiderdijk werd een indeling van de huizen waargenomen, in een lang en een kort deel.Het lange deel besloeg 2/3 van het oppervlak en het korte stuk 1/3 deel. Bij een aantal huizenkwam de indeling naar voren door de aanwezigheid van een schoorsteen haaks op de lengterich-ting van het pand, net als in structuur 1 van Lutjeschardam. Het vermoeden bestaat – in iedergeval voor een aantal huizen langs de Zuiderdijk - dat men in beide delen woonde, aangezien aanweerzijden van de schoorsteen haardplaatsen werden gevonden. Waarschijnlijk stond vee in dewinter in het lange deel en verplaatste de bewoning zich in de zomer, wanneer vee buiten stondte grazen, van het korte warmere deel naar het lange koelere deel.Net als in Lutjeschardam werd in Schellinkhout een mogelijk aangeloefd deel onderscheiden. Uitbouwhistorische opnames is bekend dat dergelijke constructies voorkwamen en nog steeds be-staan, in langhuizen en stolpen. In dit aangeloefde deel lag de wand verder van de dakdragendestijlen, waardoor een tweeschepige constructie ontstond (vergelijk afb. 5.14 met 5.15). 

219 Gerritsen 2016.220 Gerritsen 2016, 374.

5.13
Op basis van de ligging van de poeren en de richting van het liggende
hout wordt een gebouw dezelfde oriëntatie als structuur 1 en mogelijk
ook een aangeloefd deel vermoed. 

5.15
Schellinkhout, huis 1. ter hoogte van de indrukken op deze bakstenen
plint in Schellinkhout hebben waarschijnlijk de dakdragende stijlen
van het huis gestaan.
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5.14
Vier van de 17de eeuwse plattegronden die eerder werden onderzocht langs de Zuiderdijk in Schellinkhout en 
Oosterleek, hebben vergelijkbare plattegronden. Schaal 1:200.



108

Aan de hand van enkele vondsten valt iets meer te vertellen over het uiterlijk van de gebouwen.Zo zijn enkele stukken vensterglas gevonden, wat aangeeft dat ramen met vensters aanwezig zijngeweest. Waarschijnlijk gaat het om glas-in-lood ramen. In Schellinkhout kwamen uit een vondst-rijk complex opvallend veel stukken vensterglas, soms nog vast aan een loodstrip.221 Naast vier-kante, ruitvormige en rechthoekige glazen werden daar driehoekige vensters en, opvallend genoeg,ronde vormen gebruikt. Of deze vensters in de 17de eeuw alleen in het woondeel aanwezig warenof ook in het staldeel, zoals later het geval is, is niet bekend.222De vondst van de hergebruikte stijl met inkepingen, toont aan dat gebouwen aanwezig waren metgepotdekselde planken. Of de huizen van Lutjeschardam geheel of gedeeltelijk waren beschotenmet planken, is onbekend. De vondst van een bodem van een grape met een klont teer erin, zoueen indicatie kunnen zijn dat men de wanden teerde. Voor de komst van koolteer als afvalproductvan steenkoolfabrieken, maakte men gebruik van teer dat men stookte uit hout. Wanden die ermeewerden behandeld, kleurden eerst bruin en veranderde later, afhankelijk van weersinvloeden engebruikte houtsoort, in grijs of zelfs paars.223In grote lijnen komen de gevonden resten overeen met de gebouwen afgebeeld op kaart van deBeemster uit 1644 (afb. 5.18). Waarschijnlijk betreft het overblijfselen van de gebouwen die zijngetekend op het middelste deel. Op de kaart zijn daar twee rechthoekige gebouwen parallel aande dijk afgebeeld. Het lijkt alsof een verschil in grootte tussen de twee gebouwen is gesuggereerd,waarbij de onderste (oostelijke) groter is dan de bovenste. Op basis van de archeologische restenlijkt een faseverschil te bestaan tussen de panden. Wellicht werd eerst structuur 1 gebouwd engebruikt als langhuis met een woon- en staldeel en daarna structuur 2, die mogelijk dienst deedals werkruimte en schuur. Een deel van de resten kon niet direct aan de twee gebouwen wordentoegeschreven, waardoor het vermoeden bestaat dat er nog een keer één of meerdere gebouwenbinnen het onderzoeksgebied is aangelegd, waarvan de plattegronden niet gereconstrueerd kon-den worden.

221 Gerritsen & Schrickx 2016.222 Voor een overzicht van langhuizen, zie Brandts Buys 1974.223 http://www.agriwiki.nl/wiki/Teren.

5.16
De huizen langs de Zuiderdijk waren doorgaans langgerekt rechthoekig van vorm, met een breedte van 4,5 m tot 5
m en een lengte tussen 12,5 m en 15 m. Hier de vloeren en funderingen van Huis 4 in Schellinkhout.
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5.17
Het huis aan Oosterleek 39 in 1978. Let op de bakstenen plint met houten wand. Het aangeloefde deel aan 
de achterzijde van het huis werd gebruikt als stalruimte.

5.18
in grote lijnen komen de gevonden resten overeen met de huizen die staan afgebeeld op dit detail uit de kaart 
van de Beemster uit 1644. Waarschijnlijk betreft het overblijfselen van de gebouwen die zijn getekend op 
het middelste deel (pijl).
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matEriëLE CULtUUrBij het archeologisch onderzoek zijn uit de lagen van de dijk 1436 scherven keramiek verzameld,afkomstig van minimaal 516 objecten of MAE (Minimum Aantal Exemplaren). Verreweg de meestekeramiek dateert uit de 17de eeuw. Het gaat voor een aanzienlijk deel om huishoudelijk afval datsamen met grond is gestort om de dijk op te hogen. Het afval is afkomstig uit de nederzetting.224Aan de hand van de vondsten kunnen daarom uitspraken worden gedaan omtrent de materiëlecultuur van de inwoners van dit buurschap.Het grootste deel van de 17de-eeuwse keramiek bestaat zoals gebruikelijk uit rood- en witbakkendaardewerk. Dit aardewerk werd in de 17de eeuw op diverse plaatsen in West-Friesland gemaakt,onder meer in Hoorn en Enkhuizen. Gezien de nabijheid van de stad Hoorn is het aannemelijk datde inwoners van Lutjeschardam hier frequent de markt bezochten en goederen kochten.225 Het isdan ook waarschijnlijk dat veel van het gevonden rood- en witbakkend aardewerk in Hoorn is ge-produceerd. Dit geldt met name voor de eerste helft van de 17de eeuw; tussen 1650 en 1700 namde import van rood- en witbakkend aardewerk vanuit andere delen van Nederland toe, bijvoor-beeld uit Friesland en Bergen op Zoom. Uit Hoorn zijn tot op heden geen grote vondstcomplexenuit de 17de eeuw uitgewerkt, waardoor nog geen goed beeld bestaat van het soort aardewerk datin deze stad is gemaakt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Enkhuizen, waar de afgelopen jarenveel aardewerk uit de eerste helft van de 17de eeuw is onderzocht.226 Hier bestaat inmiddels eenduidelijk beeld van de aardewerkproductie uit de stad in deze tijd. Binnen het rood- en witbakkend aardewerk van Lutjeschardam valt een aantal zaken op. In deeerste plaats is dat de dominantie van grapen van roodbakkend aardewerk met de Deventer-sys-teem typen r-gra-29 en -34. In totaal zijn 25 van dit soort grapen gevonden. De typen zijn kenmer-kend voor de tweede helft van de 16de eeuw. Bij Lutjeschardam kan op basis van uiterlijkekenmerken, bijvoorbeeld toegeknepen oren, en de context worden gezegd dat zij dateren uit deeerste helft van de 17de eeuw. In vondstcomplexen uit Enkhuizen uit de periode rond 1625 komende typen helemaal niet voor. Het is aannemelijk dat de grapen van Lutjeschardam zijn gemaakt inHoorn en dat deze typen grape hier dus blijkbaar langer zijn geproduceerd dan in bijvoorbeeldEnkhuizen. Een bord is van Hoornse majolica. Op de spiegel is de helft van een putto zichtbaar. Majolicabordenmet exact dezelfde voorstelling zijn opgegraven tussen afval van de majolica-bakkerij van Hoorn.227Deze bakkerij was actief tussen 1615 en circa 1650. Een opvallende vondstcategorie is de vuurstolp.228 In totaal zijn de fragmenten van minimaal elfstolpen gevonden, waarvan tien ronde exemplaren van roodbakkend aardewerk en één halfrondevuurstolp van witbakkend aardewerk. Ronde vuurstolpen zijn een bekende verschijning in de 17deeeuw, maar ze zijn meestal sterk in de minderheid. Halfronde vuurstolpen werden al vanaf deeerste helft van de 16de eeuw gemaakt en waren in de 17de eeuw dominant geworden. In zowelHoorn als Enkhuizen werden in deze tijd halfronde vuurstolpen (zowel rood- als witbakkend) ge-maakt die vaak rijk waren versierd met appliques (opgeplakte plaatjes van klei).229 Bij Lutjeschar-dam is opvallend genoeg slechts één fragment van zo’n halfronde versierde vuurstolp gevonden.De ouderwetse ronde stolpen zijn hier langer in gebruik gebleven. Het is moeilijk te zeggen wathier de reden voor is. Wellicht waren de rijk versierde vuurstolpen te duur voor de inwoners vanLutjeschardam of vonden zij deze simpelweg niet mooi of passend in hun huis. Verschillen tussenwat men mooi vind of ‘in’ is bestaan tegenwoordig nog steeds tussen stad en platteland. Op eenvan de fragmenten van een roodbakkende stolp is een tekst in slib aanwezig. Het is aannemelijkdat het object is geschonken ter gelegenheid van een huwelijk. Hetzelfde kan overigens wordengesuggereerd voor twee roodbakkende grapen met een jaartal in slib.230

224 Zie hieronder.225 Een andere optie is dat de goederen door rondreizende marskramers werden verkocht.226 Zie bijvoorbeeld Schrickx & Duijn 2016 en Duijn 2016.227 Zie ook hoofdstuk 4.228 Ook wel vuurklok genoemd.229 Zie ook Bartels 2012.230 Op één exemplaar staat ANNO en is een jaartal waarschijnlijk.
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imPOrtmatEriaaL EN SOCiaLE StatUSEen deel van de keramiekvondsten bestaat uit geïmporteerd materiaal. Uit het noorden van Duits-land komt bijvoorbeeld Weser- en Werra-aardewerk. Bij de opgraving is van beide soorten aarde-werk slechts één scherf gevonden. Dit is opvallend weinig. Mogelijk hangt dit samen met dedatering van het vondstmateriaal: Weser- en Werra-aardewerk was vooral aan het begin van de17de eeuw populair. Het meeste vondstmateriaal dateert uit de periode hierna.Het aardewerk uit Frankrijk omvat een plooischotel uit Rouen of Nevers en twee stukken witbak-kend aardewerk, beide vermoedelijk uit Saintogne. Van Portugese faience zijn zes borden en eenkom. Alle stukken zijn vermoedelijk gemaakt in Lissabon. Van kruiken of amforen van het IberischSchiereiland zijn twee scherven gevonden. De Italiaanse faience is goed voor twintig objecten. Zoals gebruikelijk zijn diverse decorgroepenvertegenwoordigd. Blauwe faience (berrettino) was in de periode rond 1600 in trek, daarom zijnslechts drie stukken gevonden. Tot het Ligurisch wit behoren twee borden. De grootste groepwordt gevormd door de compendiario-faience (acht stuks), in de eerste helft van de 17de eeuw hetmeest algemene type Italiaanse faience. Alle objecten uit bovengenoemde groepen zijn waar-schijnlijk in de streek Ligurië (Noord-Italië) gemaakt. Hiernaast zijn drie fragmenten gevondenvan grote kommen uit Montelupo, een gemarmerde kom uit Toscane en een witte plooischotel.Hoewel de importkeramiek op het eerste gezicht een zekere welstand van de eigenaars lijken teonderschrijven, is dit waarschijnlijk niet het geval. Importkeramiek was gemakkelijk verkrijgbaar door de uitgebreide handelscontacten van het ge-bied en waarschijnlijk niet (veel) duurder dan Nederlands tinglazuuraardewerk. Uit een algemeneinventarisatie blijkt dat geïmporteerde keramiek vooral in steden met veel scheepvaart voor eenbrede laag van de bevolking verkrijgbaar was.231 Daardoor kan de aanwezigheid van importmate-riaal niet direct aan een hogere sociale status worden verbonden. Een aanwijzing voor welstand is Chinees porselein uit de 17de eeuw. Dit werd geïmporteerd doorde VOC en was kostbaar, zeker in de eerste helft van de 17de eeuw. Bij de opgraving is geen enkelstuk 17de-eeuws porselein gevonden.
SCHEEPVaartHet is aannemelijk dat een groot deel van de mannelijke inwoners van Lutjeschardam zich bezighield met scheepvaart. Vanuit West-Friesland werd onder meer veel gevaren op het gebied rondde Oostzee, Noorwegen, Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. Bij de opgraving is een hoeveelheidimportkeramiek uit onder meer Italië, Portugal en Frankrijk gevonden. De keramiek kan in theoriezijn aangekocht in bijvoorbeeld Hoorn; de handelsschepen voerden hier importkeramiek aan vanuit alle windstreken. Het is echter meer waarschijnlijk dat een deel van de importstukken zelfdoor de inwoners van Lutjeschardam is verkregen in het buitenland. Zeker voor meer zeldzamestukken, zoals bijvoorbeeld de komfoor uit Saintogne (Zuid-Frankrijk), kan dit worden veronder-steld. Dit soort voorwerpen wordt zelden gevonden in West-Friesland en kwam via de gangbarehandelsstromen dus niet of nauwelijks deze kant op. Binnen West-Friesland bestaat nog geen goedbeeld van de verspreiding van importkeramiek. Zeker is dat dit materiaal in de havensteden goedvertegenwoordigd is, maar ook in diverse dorpen zijn relatief grote hoeveelheden importkeramiekgevonden. In andere dorpen lijkt het aandeel geïmporteerde keramiek juist veel lager. Het is goedmogelijk dat deze verschillen samenhangen met werkzaamheden van de inwoners van het dorp:Lieden die zich (onder meer) bezig hielden met scheepvaart, kwamen gemakkelijk in aanrakingmet importkeramiek, zowel in de havensteden als in het buitenland. Bij dorpen die vooral op vee-teelt waren gericht, was men waarschijnlijk veel minder goed bekend met dit materiaal. Het ‘exo-tische’ tintje van de stukken zal ook niet iedere West-Friese boer hebben aangesproken. 
GELOOFBij de opgraving zijn twee voorwerpen van keramiek gevonden die te verbinden zijn aan het Katholieke geloof. Vanaf 1572 was het protestantisme in West-Friesland het enige officiële geloof.Hoewel het katholieke geloof vanaf dat jaar verboden was, bleven veel mensen in West-Frieslandkatholiek, zeker in de dorpen. Bij opgravingen in de regio worden geregeld katholieke voorwerpen 
231 Duijn 2011, 305.
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gevonden - onder andere van de halfronde vuurstolpen met appliques.232 Bij Lutjeschardam gaathet om een kan van steengoed en een bord van majolica. Op de steengoedkan is een voorstellingaanwezig van apostelen binnen arcaden (afb.4.23, pag. 47). Het bord is een bijzonder fraai stuken toont een voorstelling met Christus en Maria Magdalena.233
BEStaaNSECONOmiEZoals gezegd was een deel van de inwoners van Lutjeschardam waarschijnlijk betrokken bij descheepvaart. Diverse vondsten geven inzicht in andere activiteiten waarmee de inwoners in hunonderhoud voorzagen. Enkele objecten kunnen bijvoorbeeld in verband worden gebracht met vee-teelt. Dit geldt onder meer voor de negentien kaasvormen van roodbakkend aardewerk.234 De vor-men zijn gebruikt om kleine kazen te maken. Een deel van de kazen was mogelijk bestemd voorde verkoop. Naast de vondst van de vormen werden op het terrein meerdere begraven koeien te-ruggevonden. Op basis hiervan kan worden gezegd dat de inwoners koeien hielden en van de melkonder meer kaas maakten. Het aantal koeien per huishouden zal klein zijn geweest: in een langhuispasten doorgaans slechts een stuk of vier runderen. Het houden van enkele koeien was niet genoeg om van te leven en men moest zich daarnaast be-zighouden met andere activiteiten. Ook hiervan zijn diverse aanwijzingen gevonden. Een spinsteenvan steengoed en een vlaskam of hekel zijn bijvoorbeeld gebruikt binnen de textielnijverheid.Spinstenen werden gebruikt bij het spinnen van schapenwol. Of de wol afkomstig was van eigenschapen of van ingekochte wol valt niet te zeggen.Een andere opvallende vondst was gemaakt van vermoedelijk wol. Het gaat om een visnet vermoe-delijk om bot en andere platvis mee te vangen. Een visnet is een constructie van touw dat door-gaans werd vervaardigd van vlas of hennep. Het gebruik van wol in visnetten komt voor in alleperioden vanaf het neolithicum, maar is uiterst zeldzaam.235 Aan het visnet was nog een loden net-verzwaring bevestigd. Loden netverzwaringen werden in Lutjeschardam veel en ruim verspreid ge-vonden wat aangeeft dat de visserij vermoedelijk een belangrijke rol innam in de nederzetting.236Een katrol en een korvijnagel, beide van hout, kunnen eveneens in verband worden gebracht metvisserij of scheepvaart.
BEGiN EN EiNDE LUtJESCHarDamWanneer Lutjeschardam voor het eerst werd bewoond is niet helemaal duidelijk. De oudste ver-melding dateert uit 1608. Hierin lijkt te worden gesuggereerd dat Lutjeschardam al bewonersheeft.237 Op de kaart van Pieter Cornelis Cort die een jaar daarvoor werd uitgegeven, ontbrekenhuizen ter hoogte van het buurschap. De oudste kaart waar echt huizen op staan afgebeeld is dekaart van Pieter van der Meersch uit 1638.Op basis van het vondstmateriaal wordt een start van de bewoning vermoed in of aan het beginvan de tweede kwart van de 17de eeuw. Materiaal uit de 16de eeuw is wel gevonden, maar slechtsweinig en fragmentarisch. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het vroeg 17de eeuwse materiaal. Mogelijkzijn deze fragmenten meegekomen met aangevoerde grond tijdens het bouwrijp maken. De vroeg-ste grotere fragmenten dateren uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Deze komen ook in grotereaantallen voor en behoren tot het nederzettingsafval. De oudste kleipijp dateert tussen 1620 en1635 en de oudste gedetermineerde munt is een duit uit Friesland geslagen in 1626. Deze datering valt ruim na de voorbereidende werkzaamheden voor de inpoldering van de Beem-ster in het eerste decennium van de 17de eeuw.238 Toch hebben deze voorbereidingen waarschijn-lijk het ontstaan van het buurschap geïnitieerd. De grond die vrijkwam bij de verbreding van deNieuwe Vaart is vermoedelijk gebruikt voor de aanleg van de polderdijk rondom Beetskoger weel-tjen en voor de eerste ophoging ter hoogte van het latere buurschap. 
232 Schrickx & Duijn 2016, 255-256, 396-398.233 Zie tekstkader: Een bord van Verstraeten.234 Zie tekstkader kaasvormen.235 Met dank aan Silke Lange (Biax/gemeente Heiloo) en Jörg Nadler van historischerfischer.de.236 N = 16.237 Zie hoofdstuk 2.238 De Beemster was droog in 1612, in 1607 werd door de Staten van Holland en West-Friesland toestemming verleend voor de inpoldering, waarna de voorbereidingen begonnen.
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Dit zou ook de schaarse oudere fragmentarische stukken in de laag kunnen verklaren. In 1607werd door de Staten van Holland en West-Friesland toestemming verleend voor de inpolderingvan de Beemster. Een van de voorwaarden was dat de polder binnen vier jaar drooggemalen dien-den te zijn. Bouman schrijft over de werkzaamheden: ‘Zulke groote en veelsoortige werken ver-eischten duizenden handen: van heinde en verre kwamen eene groote menigte arbeiders en aan-nemer herwaarts’.239 Uit historische bronnen is bekend dat voorafgaand aan de inpoldering hetvermoeden bestond dat een deel van de werklui die van elders kwamen, in de buurt van de Beems-ter zouden blijven wonen: ‘Zoo zou door den roep en de geruchten van zoo groot een stuk, […]verscheidene landlieden, timmergezellen en ander ambachtsvolk en arbeiders genoopt worden al-hier te lande te blijven’.240 Wellicht was de aanwezigheid van het stevige plateau ter hoogte vande doorbraak uit het collectieve geheugen verdwenen en werd deze tijdens de werkzaamhedenweer opnieuw ontdekt. De inpoldering van de Beemster had een aantrekkende kracht op arbeidersdie van heinde en verre kwamen. Een deel van deze arbeiders zal zijn weggetrokken tijdens de in-polderingen van de Purmer (1618-1622) en de Wormer (1624-1626), maar een deel zal ook in debuurt zijn blijven wonen. Mogelijk heeft deze toename van inwoners in het tweede decennium vande 17de eeuw, ervoor gezorgd dat ter hoogte van het plateau een buurschap van Schardam werdgerealiseerd.De sluitdatum van Lutjeschardam is lastig te bepalen. Op basis van het aardewerk kan in iedergeval worden vastgesteld dat het buurschap zeker nog ten tijde van de kaart van J. Dou (1651-1654) aanwezig was.241 Sterker nog: het merendeel van het aardewerk dateert in het tweede enderde kwart van de 17de eeuw. Het jongste vondstmateriaal dateert uit de periode rond 1700 ofde eerste kwart 18de eeuw, maar dit betreft slechts weinig en fragmentarisch materiaal. Archeolo-gisch gezien eindigt eindigt de bewoning tussen 1675 en 1725. Deze datering sluit goed aan bij het verdwijnen van de bewoning langs de Zuiderdijk in Oosterleeken Schellinkhout.242 Hierover is al eerder gesuggereerd dat dit mogelijk niet alleen werd veroor-zaakt door de demografische neergang ingezet vanaf het einde van de 17de eeuw.243 Het vermoedenbestaat dat het opgeven van de dijkhuizen daar werd bespoedigd als gevolg van de grote waters-noodramp die West-Friesland trof in de winter van 1675-1676.244 Door deze ramp kwam een grootgebied binnen de Omringdijk lange tijd onder water te staan, met enorme financiële schade voorhet gebied als gevolg. Naar aanleiding van deze ramp werden door de Staten van Holland en West-Friesland voorschriften vervaardigd waarin onder andere stond vermeld dat de bestaande dijkenaanzienlijk moesten worden verstevigd.245 Mogelijk maakte de ligging van de huizen dicht op dedijk de verordonneerde dijkversterking lastig en moesten ze daarom verdwijnen. Mogelijk geldt hetzelfde voor de bewoning in Lutjeschardam. Bovenop de dijk, is een aantal lagenwaargenomen met divers en gemengd vondstmateriaal. Het materiaal bevatte enkele fragmentenuit de late 16de eeuw, maar vooral veel uit de 17de eeuw met een kleine nadruk op de tweede helftvan de 17de eeuw. De jongste vondsten dateerde in de eerste decennia van de 18de eeuw. Uit hogerelagen kwam ouder materiaal dan de lagen daaronder, waardoor het om gemengde grond moetgaan. Vermoed wordt dat de vondsten afkomstig zijn van het nederzettingsterrein. Mogelijk werdde grond daar, samen met het vondstmateriaal, op dit hogere deel afgegraven om de dijk te ver-sterken in die periode. Dit zou ook verklaren waarom ouder materiaal dat oorspronkelijk dieperlag aan de bovenzijde terecht is gekomen. Hieruit blijkt dat in het begin van de 18de eeuw de bewoning vrij snel moet zijn verdwenen in Lutjeschardam.

239 Bouman 1856, 90.240 Bouman 1856, 38. Het betreft een octrooi over de bedijking van de Beemster van Dirck en Hendrik van Oss. 241 Eerder werd door Bartels & Schrickx (2012) gesuggereerd dat Lutjeschardam, door het ontbreken op deze doorgaans nauwkeurige kaart, wellicht halverwege de 17de eeuw reeds verdwenen was.242 Gerritsen & Schrickx 2016, 413-414.243 Zie ook Duijn 2011.244 Zie bijvoorbeeld De Bruin & Aten 2004.245 De Vries 1876, 567.
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HeT VeRHAAL VAN De KLAMDIjK eN LUTjeSCHARDAM IN BeeLDKort samengevat kunnen de ontwikkelingen langs de Klamdijk bij Lutjeschardam als volgt wordenbeschreven: Voor de Grote Inlaag, die plaatsvond ergens tussen 1375 en 1391, was de Klamdijkonderdeel van de Westfriese Omringdijk (1). Door de aanleg van de inlaagdijk kwam het stuk bui-ten de Omringdijk te liggen, waardoor een conflict ontstond over het onderhoud aan het dijkdeel.Dit resulteerde in een langdurig proces tussen Drechterland en de Beetskoog, die beiden de ver-antwoordelijkheid bij de andere partij neerlegde. Door achterstallig onderhoud brak de Klamdijkdoor in of kort voor 1437 (2). Tijdens de doorbraak sleet binnendijks een groot kolkgat uit, waarde Beetskogerwiel een overblijfsel van is (3). Wat de schade was in de Beetskoog na de doorbraak,is niet bekend. Waarschijnlijk duurde het nog een tijd voordat de dijk weer volledig werd gerepa-reerd, maar nam men in deze periode diverse noodmaatregelen om er voor te zorgen dat de Beets-koog niet bij hoog water onder zou lopen. Na 1438 repareerde men de doorbraak meer sub-stantieel met zoden van veen en klei en kwam de nieuwe dijk iets ten noorden van de oorspron-kelijke dijk te liggen (4). Door deze reparaties ontstond binnendijks een plateau dat niet alleeniets hoger maar vooral steviger was dan het omringende landschap. In het begin van de 17de eeuw werd de watergang langs de dijk verbreed. De Nieuwe Vaart liep tus-sen de Hornsluis en de Beemster. Vermoedelijk polderde men in deze periode eveneens het Beets-kogerwiel in, dat ontstond tij-dens de doorbraak. In 1612 was de polder droogen vermoedelijk in de jarendaarna bouwde men de eer-ste huizen van het buurschap(5). Mogelijk initieerde devoorbereidende werkzaam-heden voor de inpolderingvan de Beemster en de daar-mee samenhangende toe-stroom van arbeiders, de eer-ste bewoning in Lutjeschar-dam. De bewoning op deze plekwas van korte duur, rond1700 werd de nederzetting alweer verlaten (6). Het opge-ven van het buurschap hangtmogelijk samen met de wa-tersnood van 1675 en daar-opvolgende verordeningen,mogelijk in combinatie meteen reeds ingezette wijdver-breide demografische neer-gang vanaf de tweede helftvan de 17de eeuw.
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A. LUtJESCHarDam

A1. Wanneer valt de eerste bewoning van Lutjeschardam te dateren? is dit voor, tijdens of na de aan-
leg van de klamdijk?Dit is ruim drie eeuwen na de vermoedelijke aanleg van de Klamdijk. De eerste bewoning dateertin het eerste kwart van de 17de eeuw. Zie hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
A2. is Lutjeschardam de voorloper van Schardam, anders gezegd, hoe oud is het bestaande dorp
Schardam in verhouding tot Lutjeschardam? De naam ‘lutje’= klein, wijst op een recentere datum
dan Schardam zelf.Dit laatste klopt. Het buurschap Lutjeschardam is meerdere eeuwen jonger dan het laatmiddel-eeuwse Schardam. Zie hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
A3. kent de nederzetting verschillende periodes van bewoning, is dit continu of zijn hier hiaten in te
herkennen, bijvoorbeeld toen voor de bouw van de keukendijk en Beetskoogkade het dorp buitendijks
lag en later na de aanleg van deze dijken, de nederzetting binnendijks kwam te liggen?De nederzetting kwam pas tot stand in de 17de eeuw. Er zijn geen hiaten in de bewoning onder-scheiden. 
A4. is de omvang van de nederzetting in mogelijk te onderscheiden perioden variabel en hoe staat
dit in verhouding tot de krimp of groei van Schardam?Hier is niets over bekend. Vermoedelijk is alleen het middelste perceel zichtbaar op de kaart vande Beemster (1644) onderzocht.
A5. Wat was de aard van de nederzetting (woonhuizen, boerderijen, vissershuizen)? Veranderde deze
in de verschillende fases?Vermoedelijk zijn het langhuizen waar vee en mens samen onder één dak woonden. Het gaat omkleine gemengde boerenbedrijven waarbij visserij ook een rol speelde. Zie ook hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
A6. Wat zeggen de historische bronnen over Lutjeschardam?Hier is uitgebreid aandacht aan besteed in paragraaf: 2.2 Korte geschiedenis Klamdijk en Lutje-schardam. 
A7. Wat was de oorzaak van het verdwijnen van de nederzetting voor 1652? Een ramp, een dijkver-
sterking, het verhuizen naar Schardam, of het inpolderen van de Beemster in 1612 waardoor een
breder afvoerkanaal nodig was?De nederzetting verdwijnt vermoedelijk pas aan het inde van de 17de eeuw of begin van de 18deeeuw als gevolg van verordeningen na de watersnood van 1675, in combinatie met een algemenedemografische neergang in de regio.
A8. in hoeverre is de materiële cultuur kenmerkend of afwijkend voor Waterland/West-Friesland?Er zijn overeenkomsten met andere dorpen waar, doordat veel inwoners werkzaam waren in descheepvaart, exotische voorwerpen voorhanden zijn. Zie hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
A9. Wijkt de constructiewijze van de gebouwde massa af van het bekende uit Waterland/West-Fries-
land in deze tijd?Nee. De resten komen overeen met eerder onderzochte huisplaatsen uit dezelfde periode langs deZuiderdijk. Zie hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
A10. is er sprake van gescheiden erven en hoe ziet een erf er , in de verschillende fases uit?Er zijn geen afzonderlijke erven onderscheiden.
A11. Zijn er in deze tijd al stolpboerderijen?Lastig te zeggen. Op de kaart van Van der Meersch uit 1638 lijken stolpboerderijen afgebeeld. Aan de

HOOFDSTUK 6 
Beantwoording onderzoeksvragen
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hand van de archeologische resten zijn alleen rechthoekige (lang)huizen gereconstrueerd. Enkeleresten die niet bij deze langhuizen horen, zouden in theorie afkomstig kunnen zijn van een stolp-boerderij. Duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een stolpboerderij zijn echter nietgevonden.
B. kLamDiJk 

B1.Wat is de natuurlijke ondergrond van de klamdijk qua vegetatie en natuurlijk bodemmateriaal?Onder de Klamdijk zijn mariene sedimenten van klei gevonden met daarop natuurlijk gegroeidveen. De kleiige afzettingen behoren tot het Laagpakket van Wormer, het veen behoort tot het Hol-landveen Laagpakket. De bovenzijde van het veen is geërodeerd door de dijkdoorbraak.
B2. Zijn hier resten van voor de middeleeuwse ontginning te vinden en zo ja van welke aard? De oudste resten – enkele sloten - dateren vermoedelijk uit de ontginningsperiode (tweede helft12de eeuw). Er zijn geen resten gevonden van voor de ontginning.
B3. Zijn hier resten van het veenkussen (globaal 800 voor Chr -1000 na Chr.) te vinden en wat valt
hier over te zeggen? Door dat grote delen van het veenpakket waren geërodeerd tijdens de dijkdoorbraak is afgezienvan verder onderzoek. 
B4. Zijn er voor de dijkbouw al menselijke activiteiten en zo ja van welke aard? Hier kunnen door het ontbreken van het oorspronkelijke maaiveld geen uitspaken over wordengedaan.
B5. Wat zijn de afmetingen en wat is de constructiewijze van de vroegste dijk? De oudste dijk uit de 12de of 13de eeuw, die hier werd verwacht, is niet aangetroffen. Tijdens dedoorbaak is deze volledig weggespoeld. De oudste aangetroffen dijk dateert uit de 15de eeuw. Dezewerd gebouwd na de reparatie van de dijkdoorbraak. Voor een beschrijving hiervan zie hoofdstuk5: Samenvatting en synthese.
B6. is dit een primaire dijk op onontgonnen gebied of een achterkade die zeedijk wordt en hoe is
deze dijk te dateren? Deze vraag heeft ook betrekking op de niet aangetroffen 12de of 13de eeuwse dijk.
B7. Verschilt de landzijde en de zeezijde van constructiewijze voor en na de inlaag van 1390, wisselt
dit als de zeezijde landzijde wordt? Deze vraag heeft ook betrekking op de niet aangetroffen 12de of 13de eeuwse dijk.
B8. in de 14de - 15de eeuw wordt de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn, het West en Schardam, de
klamdijk ingelaagd en verdwijnt langzaam in zee. De stormvloed van 1375 speelt hier een belangrijke
rol. De klamdijk blijft over als ‘navelstreng’ van de Westfriese Omringdijk. is er in deze fase een ver-
andering zichtbaar in de vorm van verhoging, verbreding, materiaalgebruik? Deze vraag heeft ook betrekking op de niet aangetroffen 12de of 13de eeuwse dijk. Een gevolg vande stormvloed en de inlaging is wel dat het dijkdeel door de ontstane conflictsituatie slecht of nietonderhouden werd, waardoor deze uiteindelijk doorbrak. Zie paragraaf 2.2 Korte geschiedenisKlamdijk en Lutjeschardam en hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
B9. De dijk op deze locatie is zeker twee maal gebroken of zwaar beschadigd voor 1437. Hoe zag de
schade er uit? is er sprake van uitkolking aan een van de zijden? Hoe heeft men dit gerepareerd? Het onderzoek vond plaats ter hoogte van de doorbraak. De reparatie van de dijk vormt een be-langrijk onderdeel van deze rapportage. Een uitvoerige beschrijving staat in paragraaf 4.3: Fase 1en hoofdstuk 5: Samenvatting en synthese.
B10. De naam klamdijk betekent ‘twist-dijk’. De dijk ligt tussen de Westfriese Omringdijk in beheer
bij Drechterland en de keukendijk in beheer bij de Beetskoog in en niemand voelde zich voor dit stuk
verantwoordelijk. is dit herkenbaar in het dijkbouwmateriaal? Deze vraag heeft betrekking op de niet aangetroffen laatmiddeleeuwse dijk van voor de doorbraak.Zie ook het antwoord op vraag B8.
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B11. De Zuiderdijk wordt in de late 15de – 17de eeuw vergroot, verbreed en verzwaard met veel nieuwe
soorten constructiemateriaal. is dit aan de klamdijk ook zo en zo ja welk materiaal wordt op welke
wijze toegepast en waar komt dit vandaan? De Klamdijk kent in deze periode meerdere verzwaringen. Deze zijn uitgebreid beschreven in paragraaf 4.4; Fase 2: Versteviging en verbreding.
B12. Wat zegt het mogelijk aanwezige huishoudelijke afval in de dijk? Wat is de datering, mogelijke
herkomst en aard hiervan? Dit afval is grotendeels afkomstig van het nederzettingsterrein van Lutjeschardam. Het materiaalwordt beschreven in paragraaf; 4.5 Fase 3: Bewoning Lutjeschardam en hoofdstuk 5: Samenvattingen synthese.
B13. Hoe oud is het oudst herkenbare pad over de dijk? Van welk materiaal is dit gemaakt? Hoe zien
de recentere fases van de dijkweg er uit? Het oudste herkenbare pad dateert in ieder geval na het einde van de bewoning aan het eind vande 17de of begin van de 18de eeuw. Zie voor een beschrijving van deze en recentere wegen; hoofd-stuk 5: Samenvatting en synthese.
B14. is er na het verdwijnen van Lutjeschardam nog bewoning op de dijk, zo ja wat is de aard hier-
van? Nee. Aan het eind van de 17de of begin van de 18de eeuw verdwijnen de bewoners en hun huizen.Er zijn geen aanwijzingen dat ter hoogte van het buurschap later nog woningen hebben gestaan.
B15. Liggen er op of langs de klamdijk bunkers uit de tweede Wereldoorlog?Hier zijn geen aanwijzingen voor.
C. DE riEtkOOG 

C1. Hoe oud en van welk materiaal is het kerkedijkje?Waarschijnlijk is het dijkje aangelegd als zomerkade op het buitendijkse land na de inlaging dieplaatsvond na de Marcellusvloed van 1375. Het grondlichaam is opgebouwd uit klei met as en op-gehoogd met slib uit de flankerende sloten. 
C2. Zijn er resten van de vroegste middeleeuwse ontginning in dit gebied te zien? Zo ja, hoe zien deze
er uit? Op het terrein werden twee sloten gevonden die mogelijk uit de periode van de ontginning stam-men. Andere resten ontbraken.
C3. Wijkt de huidige percellering af van de vroegere percellering? Daar zijn geen duidelijke aanwijzingen voor.
C4. Zijn er resten van waterwerken of infrastructuur aanwezig?Buiten de beschreven wegen werden geen andere infrastructurele werken of waterwerken gevon-den.
C5. Zijn er binnen de rietkoog resten aanwezig van de kleine molen die staat afgebeeld op de kaart
van de Beemster uit 1644?Hiervan werden geen resten gevonden.
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120
Luchtfoto tijdens de werkzaamheden. Het brede water net naast het gemaal is vermoedelijk een direct 
gevolg van de doorbraak van de klamdijk in de 15de eeuw. Foto is richting het oosten genomen 
(Foto: HHNk/aDJ Video).

Het oostprofiel in werkput 2. rechts in voornamelijk bruine tinten is de 15de eeuwse dijk zichtbaar. 
aan weerszijden daarvan zijn de vooral grijze ophogings- en verbredingslagen uit jongere periodes te zien.
Foto is richting het zuidoosten genomen. 
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archeoloog michiel 
Bartels toont aan 
journalisten van 
NH Nieuws het 
materiaal waarmee 
de dijk is opgebouwd. 

kaart van de Beemster voor de inpoldering. Helemaal rechtsboven is Schardam zichtbaar. De kaart is vervaardigd door 
Pieter Corn. Cort in 1607 (Bron Nationaal archief: Bestanddeelnummer NL-HaNa_4.VtHr_2598).
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BIjLAGe 6

Verslag van het archeobotanisch onderzoek. L. de Sitter-Homans.

M 01Context: laag uit dijkprofiel (profiel 3, Laag 57).Monster: grondmonster, algemeen monster.Vraagstelling: wat voor materiaal is er gebruikt?Methode: een deel uitgespoeld en onder een stereomicroscoop bekeken.Algemene indruk: plantenresten, blad en stengelfragmenten, netjes naast elkaar gelegd op klei (er zitook wat klei tussen).Bevat verder: duidelijke bladfragmenten en stengelfragmenten van riet met knopen. Ook stengels vanvermoedelijk oeverplanten.Conclusie: het is waarschijnlijk dat ter plekke riet is neergelegd als een soort van werkvloer of padom het drassige gebied beter begaanbaar te maken.
M 15Context: laag rond dierbegraving (rund).Monster: grondmonster, algemeen monster.Vraagstelling: wat is dit? Gaat het soms om mest of beer?Methode: van het totale monster ( 1 L) een klein deel uitgespoeld over 4 zeven ( 2, 1, 0,5 en 0,25 mmmaaswijdte).Algemene indruk: mestig.Bevat verder: zeer kleine plantaardige resten. (1 mm, 0,5 mm en 0,25 mm). In de fractie 2 mm enkelestengelfragmenten van riet. Enkele zaden van grasachtge (Gramineae), zaden van Triglochin maritima(schorrenzoutgras)1 en Carex (zegge) zijn in het monster gevonden.Conclusie: aanwijzingen voor stalmest zijn er niet. Zaden van weiden (hooi) ontbreken en geen insectenonderdelen in het monster aanwezig. Mogelijk gaat het om maag- of darminhoud van het begraven dier dat door de goede conserveringsomstandigheden bewaard is gebleven.
M 25 (V79)Context: laag uit dijkprofiel (profiel 5, Laag 4).Monster: grondmonster, algemeen monster.Vraagstelling: de laag bevat veel schelpen. Gaat het om zoet, zout of brakwater-schelpen? Is het eenantropogene laag?Methode: het totale monster (1/2 L) uitgespoeld over twee zeven (resp. 2 en 1 mm).Bevat: de schelpen uit de laag bestaan voornamelijk uit marine schelpen. Mogelijk gaat het om aanspoelsel. Het gaat om strandschelpen en fragmenten van vermoedelijk brakwater kokkels.Conclusie: waarschijnlijk zijn de mariene schelpen meegekomen met de aanvoer van grond (klei) uithet voorland. Het betreft een ophogingslaag.
M 26 (V93)Context: vulling van een ingegraven ton.Monster: grondmonster, algemeen monster.Vraagstelling: wat is dit? Wat voor materiaal bevat de vulling?Methode: een deel van het monster uitgespoeld over 4 zeven resp. 2, 1, 0,5 en 0,25 mm maaswijdtevoor een quick scan.Bevat: de inhoud van de ton bestaat voornamelijk uit hout, afval, takfragmenten, kleinere en grotereschaafsels en baststukken van vermoedelijk naaldhout.Veel kleine (1mm/2 mm) eieren/ of larven van insecten of wormen. Sommigen zijn vastgehecht aanfragmenten hout.Conclusie: lijkt op gecombineerd afval. Het is niet duidelijk of het afval primair is of secundair. Met andere woorden: de ton kan oorspronkelijk ergens anders voor zijn gebruikt.
1 Schorrenzoutgras komt voor in laaggelegen weide gebieden op veen en klei (slootkanten met name uitgetrapte oevers). De plant is zoutminnend ( brak). Zie : Nederlandse oecologische Flora deel 4 , pag. 239-240.
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