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TER INLEIDING
Gedurende het verslagjaar kwamen enkele belangrijke projecten gereed.
Dit trof in de eerste plaats het museum en de werkplaats te Ketelhaven.
Het museum kwam met een provisorische inrichting zover gereed dat in de
zomer het gebouw op werkdagen kon worden opengesteld. Er kwamen reeds meer
dan 7000 bezoekers.
Ten behoeve van het scheepswrak op kavel E 81 in de Noordoostpolder dat in de museumhal is opgesteld - werd een sproeiinstallatie aangelegd en
er werd een betonvloer gestort voor een tweede schip, een 17

eeuws, klein

maar interessant vaartuig, dat er in 1971 zal worden geplaatst.
De oude werkplaats werd ontruimd en de nieuwe geheel

in

ge-

bruik genomen. Voor een deel moeten nog bepaalde inrichtingen in deze werkplaats worden gereedgemaakt.
Het museum op Schokland mocht zich in een zeer grote belangstel1ing
verheugen. Bijna 80.000 bezoekers hebben het museum bezocht dit jaar: een
recordaantal!
Wat betreft het onderzoek heeft de activiteit van de afdeling zich
vooral gericht op de scheepsopgravingen, waarbij met name enkele 17e en 18e
eeuwse scheepsresten aan de orde zijn gekomen.
Daar was in de eerste plaats een klein, maar uitzonderlijk gebouwd
scheepje van kavel G 116 in Oostelijk Flevoland van 12 meter lang bij 2,40
meter breedte. Het scheepje moet kort na het einde van het eerste kwart
Q

van de 17 eeuw zijn vergaan. Het schip is heel goed bewaard gebleven. Het
is van binnen gladboordig afgewerkt. Er zijn voorbereidingen getroffen het
kleine wrak te bewaren en over te brengen naar het museum te Ketelhaven.
Het scheepswrak op kavel T 23 is dit jaar afgewerkt nadat het geheel
was getekend. Het is een bijzonder interessant wrak gebleken van een schip
met een dubbele functie: gebruikt voor visserij fen soms als zeilsleepboot.
Ook dit wrak dateert uit de vroege 17

eeuw; het had goed dateringsmateri-

aal aan boord.
In de nabijheid van Lelystad heeft een verkenning plaatsgevonden van
een scheepswrak, waarbij is gebleken dat het hier een zeer groot wrak betreft van zeker 35 meter lengte en ongeveer 8 meter breedte. Het wrak is
redelijk gaaf beneden de overloop - het onderste dek - dat vermoedelijk nog
voor een deel aanwezig is. Er zijn nog onvoldoende vondsten uit het schip
gekomen om met zekerheid een oordeel te kunnen geven omtrent de datum van
de ondergang. Het verder uitgraven van het wrak moest worden opgeschort.
De opgraving van een scheepsfragment op kavel C 52 betrof een 19
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eeuwse scheepsrest met huisvuil als lading.
Ook in Zuidelijk Flevoland vonden enkele scheepsverkenningen plaats.
De afdeling had verder bemoeienis met het scheepswrak "Amsterdam" nabij
Hastings (Engeland), met een scheepsrest te Hedwigenkog in Noord-Duitsland,
alsmede zijdelings met het scheepswrak BorstO aan de Zuid-Finse kust (plm.
1750).
Natuurlijk werden diverse collecties aanzienlijk uitgebreid met tal
van vondsten, zowel op het gebied van geologie en archeologie, als van biologie.
De vereniging van vrienden van het museum voor de IJsselmeerpolders
ontplooide evenals voorafgaande jaren activiteiten op allerlei gebied. Dank
zij de werkgroepen werden excursies georganiseerd naar opgravingen en naar
historisch, biologisch en geologisch interessante gebieden. Dit geschiedde
mede aansluitend aan de cursussen, waarbij de biologie-werkgroep weer beter
tot leven kwam dan in het voorafgaande jaar.
Helaas kon de werkgroep voor de kunsthistorie, die sedert een reeks
van jaren bijzonder goede tentoonstellingen in de Noordoostpolder organiseerde, zich niet handhaven. Daarmee kwam voorlopig de mogelijkheid voor
kunsttentoonstellingen in dit gebied te vervallen. Er wordt gewerkt aan
mogelijkheden om dit op een andere wijze op te vangen, maar men is er in
dit jaar nog niet in geslaagd dit te realiseren.
Conserverings- en restauratiewerkzaamheden worden voortgezet vooral
ten aanzien van ijzer, hout, aardewerk, non-ferro metalen en beenderen van
prehistorische dieren en huisdieren. Ook het voor handen zijnde leerwerk
werd behandeld evenals nieuw aangevoerd leermateriaal.
Er vond een uitvoerige gedachtenwisseling plaats te Stockholm, waar
het hoofd van de afdeling een voordracht hield in het Wasa-museum betreffende de houtconserveringstechniek en de tot nu toe behaalde resultaten.
Tijdens bezoek te Helsinki en Turku in Suomi-Finland kwam op het gebied
van geologische kartering, mede in het licht van het onderzoek van de zwerfstenen van de morene-terreinen van het Zuiderzeegebied overleg met enige
Finse geologen tot stand. Voor dat doel was een bezoek aan de Xlandseilanden,
dat gedurende de reis naar Scandinavie werd gebracht eveneens van veel belang, vooral in verband met de daar voorkomende rapakivigesteenten.
Ook leverde deze Scandinavische reis verdere mogelijkheden voor scheepsarcheologische contacten met personen, die in het Oostzeegebied en de Finse
golf onderwateronderzoek verrichten.
De contacten betreffende het in 1749 op de kust bij Hastings gestrande
V.O.C. schip "Amsterdam" leidden tot nader onderzoek omtrent mogelijkheden
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tot berging en bewaring van het wrak in een samenwerking tussen vertegenwoordigers van de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, Buitenlandse Zaken en Financien met de van Engelse zijde reeds bij de
aanvankelijke onderzoekingen van het schip betrokkenen.
De werkmethode voor opgraving en conservering werd voortdurend kritisch
beschouwd in het licht van mogelijkheden van gebruik van nieuwe methoden en
middelen. Dit is noodzakelijk omdat de personeelsformatie helaas onvoldoende
meegroeit met de toeneming der werkzaamheden.
In dit licht is het nieuwe museum te Ketelhaven nog onvoldoende geequipeerd om tot een juiste coordinatie te kunnen komen tussen onderzoek in het
veld en de verdere conserveringstaken, die het gevolg zijn van de opgravingsactiviteiten, alsmede het museale werk van de beide instellingen: de
musea op Schokland en te Ketelhaven. Deze situatie, mede waardoor de documentatie reeds geruime tijd stagneert, is erg onbevredigend en vraagt steeds
dringender om een oplossing. Ook de onvoldoende mogelijkheid voor opvang en
begeleiding van bezoekers - vooral van scholen - is een punt van voortdurende zorg.
De biologieverzameling werd uitgebreid met tal van preparaten. De heer
M. de Jong te Nagele kon zijn werkzaamheden nog voortzetten ten aanzien van
de documentatie van de verzameling biologica. De entomologische verzameling
en de collectie schelpen van zee- en landweekdieren, alsook van de soorten
van het zoete water, werden weinig of niet uitgebreid, mede omdat de laatste
verzameling vrijwel compleet is voor het gebied.
De geologische verzamelingen werden aanzienlijk uitgebreid met belangrijk materiaal uit eigen gebied, zowel als uit Scandinavische landen. In
Zweden, Finland en Noorwegen werden monsters verzameld die van veel belang
zijn voor de herkenning van gidsgesteenten in het eigen gebied. Veel medewerking werd hierbij ondervonden van de heer W.T. Hellinga, die al vele jaren achtereen voor de geologiecollectie belangrijke medewerking verleent.
Het voortdurende bestaande verband tussen het werk voor de onderzoeken de museaal-informatieve- of educatieve taak in de afdeling bestond ook
dit verslagjaar. Mede daardoor zijn in dit verslag de werkzaamheden voor de
museale taak en de onderzoektaak niet gescheiden. Ook zijn daarom onderzoekresultaten en vondstgegevens tezamen in dit verslag opgenomen.
Dank willen wij graag brengen aan alien, die door het aanbrengen van
gegevens en vondsten zowel medewerking verleenden aan het oudheidkundig bodemonderzoek in de IJsselmeerpolders, als aan het uitbreiden van de collecties. In het verslag worden niet vermeld degenen die betrokken zijn bij
werkzaamheden van de Dienst der Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de
X/72/492
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Usselmeerpolders, maar dit betekent niet dat het museum voor die medewerking niet alleszins erkentelijk zou zijn.
Met diverse instituten en musea in binnen- en buitenland is vruchtbaar
en prettig contact onderhouden, veelal tot beider voordeel, op het gebied
van geologie, archeologie, mariene-biologie en scheepsbouwhistorie, alsook
met instellingen en personen die op het gebied van conservering en restauratie van bodemvondsten werkzaam zijn.

A, Werkzaamheden
Werkzaamheden ten behoeve van de bestudering van de problematiek omtrent berging en onderzoek van het scheepswrak "Amsterdam" bij Hastings
vonden voortgang in overleg met de daartoe samengestelde technische commissie.
De veldverkenningen in de IJsselmeerpolders en de daarmee samenhangende opgravingen van scheepswrakken werden normaal voortgezet.
Werkzaamheden voor restauratie van allerlei binnenkomende bodemvondsten werden uitgevoerd voorzover de tijd dit toeliet in verband met prioriii n van veldwerkzaamheden, die tot diep in de winter voortgingen. Daarom
bleven er in feite maar enkele maanden over voor de toch wel noodzakelijke
behandelingen van de inkomende materialen.
De behandeling van ijzerwerk kon worden voortgezet. Er kon nu weer
enige voortgang plaatsvinden met betrekking tot de grote stukken als ankers
en andere scheepsmaterialen.
De houtconserveringsproblematiek is een voortdurend punt van aandacht.
De internationale contacten op dit punt zijn van groot. belang, omdat alleen
door gezamenlijk onderzoek, experimenteren en ervaring verbetering van methoden en materiaalkeuze mogelijk is. De conservering van archeologisch
hout zal nog vele jaren onderzoek vergen voor de in de diverse situaties
toe te passen methoden en materialen min of meer bekend zullen zijn. Voorlopig wordt evenwel de polyethyleen-glycolbehandeling de enige mogelijkheid
cht.

De beschrijving van aangevoerd vondstenmateriaal, hetzij uit opgravingen verworven, dan wel aangevoerd als losse, gesloten bodemvondsten vond
enigermate plaats. De tijd was echter onvoldoende beschikbaar om alle gegevens nader te verwerken in het documentatiesysteem. Toch kon een gedeelte
van de wel vastgelegde gegevens in eerste behandeling worden verwerkt. Nadere uitwerking van het kaartsysteem moest evenwel door gebrek aan een daarvoor beschikbare kracht nog uitblijven. Er deed zich nog geen gelegenheid
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voor om aan deze onbevredigende toestand een einde te maken.
Ook het uitwerken van opgravingstekeningen werd aanzienlijk belemmerd
doordat de tekenaar wegens langdurige ziekte in het begin van het jaar uitviel. Deze toestand duurde het gehele jaar, waardoor zowel bij het binnenals buitenwerk stagnaties ontstonden. De beide technische ambtenaren konden een deel van het veldwerk opvangen, waardoor de stagnatie ten aanzien
van het veldwerk minder was dan aanvankelijk was verwacht. Niettemin echter
was de situatie toch minder gunstig, omdat aan de uitwerking van de tekeningen te weinig aandacht kon worden besteed.
De voortzetting van de inrichting van het museum te Ketelhaven en de
wijzigingen die moesten plaatsvinden in verband met het afbreken van de
oude werkplaats en de inrichting van de nieuwe te Ketelhaven, vergde veel
tijd. Er kon in de indeling van deze nieuwe werkplaats ruimte worden gemaakt voor een kleine kantine, een klein laboratorium voor waarnemingen
ter begeleiding van de conserveringswerkzaamheden, een ruimte voor de centrale verwarming, een kamer voor tekenen en modelbouw - waarin tevens de
aardewerkrestauratie voorlopig wordt ondergebracht - een conserveringsplaats
voor ijzer met een afgesloten kamer voor zuurbaden in verband met de ijzerconservering en een ijzerdepot.
Voor de leerbewerking bleef nu weinig ruimte over. De behandeling daarvan vindt plaats in dezelfde ruimte als waar het hout wordt ondergebracht
dat voor conservering in aanmerking komt. Deze, uiteraard de grootste, ruimte is met twee betonvloeren ingedeeld, waardoor het sproeiwater met te gelegener tijd het conserveringsmiddel, kan worden afgevoerd om al dan niet via
een circulatiesysteem 6fwel te worden afgevoerd bfwel te circuleren via een
tweetal tanks.
De grote conserveerbak voor hout is overgebracht en de outillage voor
het gebruik zal worden gereedgemaakt.
Bezoekersontvangst, boek- en kaartverkoop aan bezoekers van de musea,
het. geven van informaties, al dan niet schriftelijk, vereisten veel tijd.
Voor een groot deel betrof dit informaties aan scholen en scholieren. De
lage personeelsbezetting maakte het helaas niet mogelijk om op bevredigende
wijze daaraan te werken. Dit deel van de educatieve taak van de beide musea
is temeer tijdrovend omdat er ofwel te weinig kant-en-klaar-informatiemateriaal voorhanden is, ofwel omdat de vragen niet met enkele gegevens kunnen
worden afgedaan, en meer omvangrijke informatie of nadere studie nodig maken.
Dit geldt het gehele terrein van biologie, geologie en archeologie waarop
het museum werkzaam is, zoals ook dat van de scheepsbouwhistorie en de geX/72/492
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schiedenis van het Zuiderzeegebied. Het wordt evenwel duidelijk als een
museale taak gezien om deze belangstellenden terzijde te staan voorzover
zij dat wensen, mede met het oog op de stimulerende werking die deze taakvervulling heeft. Bij een groeiende behoefte door de toenemende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding zouden de musea veel meer gelegenheid en armslag moeten hebben om aan deze wensen tegemoet te komen.
Publicistisch werk, dat de bekendheid omtrent de musea en hun taken
vergroot, behoort mede tot de functie van de afdeling. Dit vindt plaats in
de vorm van artikelen omtrent onderzoek en musea en ook in de vorm van voordrachten.

B. Personalia
In de personeelsformatie kwam slechts verandering doordat een assistente voor boek- en kaartverkoop kon worden overgeplaatst uit een andere functie bij de Wetenschappelijke Afdeling ten behoeve van bezoekersontvangst.
Gedurende de stillere maanden werd zij met tekenwerk belast.
In speciale opdracht, los van de formatie, werd biologie-inventarisatiewerk in het museum op Schokland verricht door de heer M. de Jong te Nagele.
Aan de afdeling waren, behalve het hoofd, verbonden de heer B. van
Dalen in de functie van tekenaar A 1 klasse, helaas sedert het begin van
het verslagjaar met langdurig ziekteverlof, de heer D. Landsman als museumassistent, de heer H.H. Snoek voor documentatie en administratie, ontvangst
6

en rondleidlng van bezoek in de functie van adm. ambt. C 1

klasse, de heer

11. van Veen, in de functie van opzichter C en als tekenaar bij opgravingen
de heren S. de Jong en K. Vlierman, beiden als opzichter D, technici voor
opgravingen en restauratie, de heer A.J. Doornbos voor bibliotheekbeschrijving en literatuurdocumentatie, mevr. T. Jansen-Naus, mej. E.J. Bos (gedurende een deel van het jaar) in de functie van schrijver en de heren S.
Jaarsma (voor een deel van het jaar), F.J. Tjallingii en H. v.d. Mey, belast met werkzaamheden aan schcepsopgravingen in het veld, conservering en
onderhoud van vondsten, ontvangst van binnenkomend vondstenmateriaal en behandeling van metalen. De heer W. van der Woude was belast met metaalconservering en het maken van replica. Voor onderhoudswerkzaamheden waren op
Schokland binnen en buiten het museum de heren W. Kaastra en H. Plantinga
werkzaam. Voor Ketelhaven kon in feite nog geen voldoende oplossing worden
gerealiseerd. Enige vacatures voor opgravingspersoneel konden nog niet worden vervuld.
X/72/492
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Voor vervulling van weekenddiensten op Schokland ten behoeve van ontvangst van bezoekers, voor boek- en kaartverkoop kon de medewerking worden
verkregen van enkele studenten.
C. Expositie-, werk- en depotruimten
1 . Expos i t i e r u imten
De expositieruimte voor het museum op Schokland onderging geen wijziging; slechts aanvullingen en toevoegingen vonden plaats. Er werden in het
"kerkje" weer enige bijeenkomsten met lezingen georganiseerd van de Vereniging van Vrienden van de Musea voor de IJsselmeerpolders.
De expositieruimte te Ketelhaven voor de scheepsarcheologie werd voorlopig ingericht, maar de definitieve vorm werd nog niet geheel bereikt. Allerlei werkzaamheden aan het het voorgaande jaar geplaatste wrak van kavel
E 81 in de Noordoostpolder vonden plaats. De sproeiinrichting en het daarvoor bestemde circulatiesysteem werden aangebracht, maar nog niet geautomatiseerd.
Er konden in de "zitruimte" in het gebouw, bestemd voor ontvangst van
bezoekers, reeds enkele bijeenkomsten plaatsvinden. Er werd fotomateriaal
uitgezocht dat in de toekomstige, voorlopig min of meer definitieve expositie in 1971 een rol zal spelen. Het materiaal is daartoe bijeengezocht en
omvat foto's van prenten, schilderijen, kaarten, tekeningen en modellen van
schepen en situaties die van betekenis zijn voor de geschiedenis van de
scheepsbouw en de scheepvaart in hoofdzaak van het Zuiderzeegebied.
Ook is reeds min of meer uitgezocht welke materialen in samenhang met
bovengenoemd fotografisch materiaal zullen worden geexposeerd. Hetzelfde
geldt voor de inventarissen van opgegraven scheepswrakken. Een aantal vitrines voor dit doel werd aangeschaft.
2 . Werkruimten
De werkruimten op Schokland ondergingen geen noemenswaardige veranderingen.

De nieuwe inrichting

van de werkplaats te Ketelhaven kwam goeddeels

gereed. In het nieuwe gebouw zijn diverse conserveringswerkzaamheden ondergebracht, zoals die voor hout, ijzer en aardewerk, alsmede voor de restauratie daarvan. Tenslotte zijn er een tekenkamer en een depotruimte. De grootste ruimte is beschikbaar voor houtconservering op een tweetal betonnen
spoelvloeren, waar water en conserveringsvloeistoffen kunnen circuleren via
X/72/492
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tanks.
De ijzerconservering via chemische baden vindt plaats in een kleine
lokaliteit met baden voor chemicalien (en de vereiste doucheinrichting).
Daarnaast bevindt zich de depotruimte voor ijzerwerk met opbergrekken en
-kasten.
Voor de nathoutconservering werd begonnen met het gereedmaken van de
nodige tanks en de aanleg van een sproeisysteem met circulatie voor de
P.E.G.-behandeling en het schoonspoelen van binnengekomen hout op de daarvoor bestemde beide betonnen vloeren. Daarbij is het ook mogelijk om de
vloeistof te zuiveren v66r deze weer in de tanks wordt teruggepompt.
Helaas kon geen oplossing binnen dit raam worden gevonden voor het
onderbrengen van kantoorruimte, aardewerkrestauratie, aardewerkdepot en
leerbehandeling. Er zal daarom nog naar andere mogelijkheden worden
gezocht.
Het houtdepot is overgebracht naar een romneyhut te Dronten, met de
gedachte dat deze als voorlopige ruimte zal dienen. Naar een betere oplossing wordt gezocht. Het materialenpark werd normaal gehandhaafd.
3. Depotruimten
De depotruimten op de Noordpunt van het voormalige eiland Schokland,
de lichtwachterswoning en het misthoornhuis, bleven normaal in gebruik. De
daarin verblijvende collecties biologica en paleontologica werden geregeld
gecontroleerd. De depots werden 's winters droog en warm gehouden op een
gewenste vochtigheidstoestand. Voor tentoonstellingen wordt geregeld van
dit depotmateriaal gebruik gemaakt.
De inventarisatie van de biologiecollectie vond voortgang met controle
op de toestand van de preparaten. Een zorg blijft dat telkens pogingen tot
vernieling van de huisjes aan de buitenzijde worden gedaan.
De depotruimten op de Middelbuurt bleven voor aardewerkbewaring, glaswerk, steengoed en leerwerk in gebruik. Voor een deel worden de kasten met
depotmateriaal mede voor expositie erbovenop gebruikt. De gedachte dat al
het materiaal, afkomstig van scheepsopgravingen, naar Ketelhaven zou kunnen
worden overgebracht, kon nog niet worden uitgevoerd.
De geologische collectie breidde zich opnieuw aanzienlijk uit, waarvoor nu een iets betere gelegenheid voor berging kon worden verkregen door
de aanschaf van enkele ladenkasten. Ten dele betrof de uitbreiding de aanwinst van de collectie van wijlen de heer B. Boelens, in leven kenner en
verzamelaar van kalkstenen. Door welwillende medewerking van de familie
Boelens kon de collectie van vooral Nederlandse stenen van Scandinavische
X/72/492
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herkomst worden ondergebracht in h e t museum op Schokland.
D. Algemene werkzaamheden
1 . A d m i n i s t r a t i e en Documentatie
Er is in de zomermaanden enige tijd beschikbaar geweest voor het bewerken van bodemvondsten middels beschrijving en documentatie. Daarmee
werd een gedeelte van de achterstand ingelopen, maar deze kon niet geheel
worden weggewerkt. Door het ontbreken van voldoende mankracht kon de documentatie van de beschreven en geregistreerde vondsten nog niet verder worden verwerkt. Voor de aanwezige administratieve krachten is er niet voldoende tijd om, naast de dagelijkse werkzaamheden, de documentatiefunctie te
vervullen. Er wordt gestreefd naar verbetering in deze toestand, maar deze
kon dit jaar nog niet worden bereikt.
Wel werd de normale administratie in voldoende mate bijgehouden. De
bibliotheekbeschrijving kwam bijna gereed, excerpten, literatuurkaartsysteem,
tekeningen en foto's werden geheel raadpleegbaar geadministreerd en gedocumenteerd volgens de daartoe geldende regels, evenals het correspondentiearchief. In de bibliotheek kon ook een aantal boekwerken uit de afgestane
collectie Boelens worden opgenomen, zodat deze geologische literatuur van
de collectie Van der Lijn en Boelens nu een waardevolle geologische bibliotheek vormen die wordt uitgebreid met Zweedse, Noorse en Finse geologieliteratuur en vooral karteringsresultaten, op kaarten uitgewerkt.

2. Onderzoek en publiciteit
_
,

.

alleen

De opzet van het museum mag dan in eerste aanleg archeologisch-historisch gericht zijn geweest, de unieke mogelijkheden die in de loop van de
jaren ontstonden, ook ten aanzien van geologie en biologie en het speciale
vakterrein van de scheepsbouwhistorie, hebben ertoe bijgedragen dat op deze
vakterreinen veel werd verzameld.
Daarbij is de zwerfsteenverzameling, vooral ook dankzij de medewerking
van de heer W.T. Hellinga te Muiderberg, tot een zeer bijzondere uitgegroeid
voor wat betreft de kristallijne, noordelijke erratica. De verworven collecties van Van der Lijn en Boelens hebben de betekenis van dit bijeengebrachte
materiaal nog onderstreept. Er zijn dus nu eigenlijk drie verzamelingen samengebracht, die een zeer compleet beeld geven van de Nederlandse kwartairgeologie, voorzover het betreft het onderdeel van de door het landijs aangebrachte zwerfsteenmateriaal. Het is een eigen gezicht van het onderzoek geworden, dat nogal wat belangstelling begint te verwerven door de groeiende
belangstelling bij vele amateur-geologenverzamelaars in Nederland.
X/72/492
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De biologieverzameling kon behalve in de vorm van inzendingen voor diverse kleine en grotere tentoonstellingen evenals in voorgaande jaren dienstbaar worden gemaakt aan het onderwijs door het rondzenden van koffers met
biologische preparaten met toelichtingen als leskoffers voor lager onderwijs,
De samenwerking met de Dienst Staatsbosbeheer wordt ten zeerste gewaardeerd
en heeft mogelijkheden geschapen die anders niet hadden bestaan voor de
rondzending van dit lesmateriaal.

Er is aan verschillende tentoonstellingen meegewerkt, evenals aan interviews, T.V.- en radiouitzendingen.
Wieringermeer
In dit gebied zijn opnieuw enkele stenen gevonden - in het zuiden van
de polder - die herinneren aan vermoedelijk neolitische bewoning. Een korte
verkenning zal aan de vindplaats worden gewijd, mede met het oog op het sedimentologisch onderzoek.
Nog enkele vondsten op een kavel waarop klopstenen zijn aangetroffen
/.ijn ons getoond, naar aanleiding waarvan een nadere verkenning wenselijk
bl ijkt .

Noordoostpolder
Het geologisch reservaat bij Urk is na de intensieve en heel geslaagde
onkruidbestrijding erg veel verbeterd. Er is nog een aantal interessante
waarnemingen gedaan. Dank zij de in de afgelopen zomer in Kopparbergslan
(Zweden) opgedane ervaring konden enkele uit dit gebied afkomstige erratica
worden herkend. Dit is daarom van betekenis, omdat zwerfstenen uit het
Dalarnegebied minder goed bekend zijn tot nu toe.
Afgezien van een klein aantal aangebrachte vondsten van jongere datering werd een monstercollectie Zweedse gesteenten verworven die voor vergeli jkende determinatie van in het Usselmeergebied gevonden stenen van veel
belang is. Het zijn overwegend monsters van formaties uit Midden-Zweden.
Uit de omgeving van Schokland komen vrijwel voortdurend vondsten binnen. Soms zijn het gesteenten, soms aardewerkfragmenten uit de late Middeleeuwen en vaak ook beendermateriaal van huisdieren. Daarbij zijn ook veelal
pijpekoppen waarvan de ouderdom goed bepaalbaar is aan de hand van daarop
voorkomende merken.
Opnieuw is in dit gebied een hertshoornen werktuig gevonden met een
steelgat. Het is een kort exemplaar dat is gemaakt uit edelhertgewei en
dat een wat gepolijst voorkomen heeft. De vondstomstandigheden zijn niet
X/72/492
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erg sprekend, maar niettemin mag worden aangenomen dat dit werktuig zal dateren uit laat-Neolithicum of vroege bronstijd.
Er zijn tevens enkele kalkstenen verzwaarders voor visnetten aangetroffen, waaronder een exemplaar met duidelijk herkenbare fossielen, hetgeen de herkomstdeterminatie mogelijk maakte. Deze verzwaarders werden
reeds in de 16

en de 17

eeuw in ons land geimporteerd als op de stranden

van de Oostzee gevonden en verzamelde ballaststenen, die in ons land voor
de visserij geschikt werden gemaakt.
Er is op kavel 0 26 een weliswaar beschadigd, maar toch duidelijk herkenbare zandstenen wijwaterbak gevonden uit een kerkgebouw, vermoedelijk daterend uit de 16

of 17

eeuw. De mogelijkheid bestaat dat het stuk deel

heeft uitgemaakt van aangevoerd dijkmateriaal. Eerder zijn in deze omgeving
delen van puin, grafsteen en dergelijke aan het licht gekomen.
Op kavel J 127 werden een grafsteenfragment en enkele andere grote
dijkstenen aangetroffen, die eertijds tot een dijkgedeelte van het eiland
Schokland behoorden.
Een verkenning naar een nu gemeld wrak - dat veel eerder was gevonden
bij het leggen van leidingen langs het Wrakkenpad - leverde geen resultaat
op. Het schip kon nog niet worden teruggevonden.
Een bijzondere aanwinst is voorts een oud

havenregister van in- en

uitvarende schepen van de haven van Oud-Emmeloord dat door een bezoeker uit
Canada is geschonken.
Ook zijn er enige interessante vogelvondsten gedaan zoals:zwarte ruiter, kemphaan, gekraagde roodstaart en dwergmeeuw, alsook een Jan van Gent.
Oostelijk Flevoland
Er is een klein aantal beenderen van prehistorische dieren gevonden,
met name een wervelfragment van een mammoet, een gedeelte van een hoornpit
van een steppenwisent, een bekkenfragment van een neushoorn. Er is ook een
werktuig van elandgewei aangetroffen. Het laatste is opnieuw 6en van die
werktuigen van hertegewei, waarvan er de laatste jaren diverse in en om
het Zuiderzeegebied en in het Usselmeer aan het licht zijn gekomen.
Uit dit gebied kwam ook een aantal vondsten binnen, waaronder kalkstenen netverzwaarders van het type dat algemeen werd gebruikt in dit gebied
in de 16

en 17

eeuw bij de visserij. Juist de kalkstenen verzwaarders

verdienen alle aandacht in verband met hun herkomst, teneinde na te gaan
of er relatie is tussen de handelscontacten en het gebied van herkomst van
deze als ballast meegevoerde stenen. Er wordt gezocht naar gegevens omtrent
de inhoud aan determineerbare fossiele resten om na te gaan of een herkomstX/72/492
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bepaling op die basis mogelijk is.
Een scheepswrak dat eerder heel summier was verkend, bleek ouder te
zijn dan de eerste verkenning liet vermoeden. Het wrak op kavel G 116 dae
e
t e e r t u i t de 16 of 17 eeuw en i s vermoedelijk vergaan in de e e r s t e kwart
A

van de 17

eeuw. Met een lengte van 12 meter en een breedte van 2,40 meter

heeft het een zeer merkwaardige scheepsvorm, die een systematisch onderzoek
alleszins wettigt. De vondsten bestaan uit polychroom tegels en rood aardewerk, alsook andere vondsten die nog bestudeerd moeten worden. Het geheel
vormt een kleine, maar bijzondere inventaris, waaronder; zalfpotjes, een
geheel groen geglazuurde kleine pijp van het type dat dateert uit het eere
ste kwart van de 17 eeuw, een bezemstuivertje uit 1628, enkele scheepsbouwkundige werktuigen enz. Ook het aardewerk, dat werd aangetroffen, dateert duidelijk uit de late 16

en vroege 17 eeuw.

Wat betreft de bouw kan worden vermeld dat het scheepje overnaads is
gebouwd en een heel bijzondere constructie heeft van de verbinding van de
achtersteven met de kiel; een z.g. dooskiel. Het wrak is erg goed bewaard
gebleven en redelijk reconstrueerbaar. De Stevens zijn beide aanwezig,
evenals de gehele bovenkant van het schip, de bewegering en het gangboord.
De ballast, bestaande uit baksteen en gedeelten van plavuizen, blijkt te
zijn weggewerkt tussen de huid van het schip en de bewegering.
Het schip moet ten onder zijn gegaan in de eerste helft van de 17
A

eeuw, wellicht omstreeks 1630 en is stellig reeds in de 16

eeuw gebouwd.

Er zal worden nagegaan of het kleine wrak kan worden geborgen in verband
met de uitzonderlijk gave toestand en de bijzondere constructie.
Er zijn enkele munten gevonden van Overijssel en West-Friesland van
1628 en 1626. De commissie Historische Scheepswrakken IJsselmeerpolders
heeft het wrak bezocht en is de mening toegedaan dat het zodanig bijzonder
is van constructie dat het waard is om bewaard te blijven. In die geest is
een advies over dit schip uitgebracht. Het scheepje is fijn van bouw. Het
moet een speciale bestemming hebben gehad, getuige de bouw. Het vertoont
een dooskiel en het is duidelijk dat het goeddeels een overdekt ruim heeft
gehad. In verband met het uitgebrachte advies van de Commissie Historische
Scheepswrakken IJsselmeerpolders is het scheepje nu van versterkingen voorzien en overdekt, na te zijn natgemaakt. Er zijn voorstellen om het over
te brengen naar het museum te Ketelhaven, omdat de beslissing niet v66r de
winterperiode kon vallen zijn voorzieningen getroffen om het wrak ter plaatse zo goed mogelijk te houden. Inmiddels is de vloer gestort en gereedgemaakt
in het museum te Ketelhaven om na de winter dit scheepje op die betonvloer
te plaatsen.
X/72/492
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Het scheepswrak T 23 - een waterschip - waar reeds eerder aan is gewerkt, werd verder onderzocht en getekend. De voortzetting van dit onderzoek
gaf geen nieuwe gezichtspunten tot nu toe. De opgraving is in de loop van de
herfst beeindigd en de opgravingsput werd dichtgemaakt. Een deel van de kiel,
aansluitend aan de voorstevenconstructie, werd naar de conserveringswerkplaats overgebracht voor verdere behandeling en om de eerder overgebrachte
steven ermee te verbinden. Tijdens de afwerking van de opgraving werd nog
een Westfriese munt gevonden van 1626, dus geheel aansluitend aan de gedachte dat het schip moest zijn vergaan kort na het eerste kwart van de
e
17 eeuw.
Op een scheepswrak op kavel A 55 werd een proefgraving uitgevoerd omdat uit een enkele proefsleuf niet duidelijk werd hoe dit wrak in de grond
zit. Uit deze nadere verkenning is gebleken dat het een groot wrak betreft
van 35 meter lengte bij een breedte van bijna 8 meter. Er moet relatief veel
over zijn van het schip. Er is een deel van 6en der dekken - vermoedelijk
het onderste dek (overloop) - nog min of meer in takt. De tot nu toe gedane
vondsten doen vermoeden dat het schip in de late 17

of vroege 18

eeuw is

ten onder gegaan. Na deze verkenning is het graafwerk voorlopig beeindigd.
Een nader beraad over dit object moet nog plaatsvinden. Dit is van groot
belang aangezien het er naar uitziet dat het schip compleet is van de kiel
tot aan het onderste dek, terwijl tal van knieen, dekleggers en dergelijke
aanwezig zijn, alsook delen van dit dek.
Er wordt over gedacht het wrak niet verder op te graven, omdat kan
worden voorzien dat grote moeilijkheden met drooghouden tijdens de opgraving zullen ontstaan in de herfst en de komende winter. Een nadere beslissing zal na een korte voortzetting van de verkenning nog moeten volgen.
Een niet systematisch onderzoek van het wrak C 52 bracht slechts zoals was verwacht - een scheepsfragment aan het licht waarvan de lading
nog kon worden vastgesteld: namelijk huisvuil. Een deel van het materiaal
werd verzameld en geeft een interessant beeld uit de 19

eeuw. De opgraving

is beeindigd.
Verkenning vond plaats - naar aanleiding van vondstenmeldingen - op
kavel H 31. Er werd geen schip gevonden, maar wel is duidelijk dat de bodemgesteldheid ter plaatse afwijkt, Vermoedelijk is hier eertijds wel een schip
vergaan, maar daarna gelicht. Het kan in de vorige, maar ook in deze eeuw
zijn geweest.
De verkenning van een melding van D 23/24 bleek betrekking te hebben
op een fragment van 3 x 4 m van een wrak dat van weinig betekenis wordt geacht.
X/72/492

-14Uit sectie Y zijn verscheidene vondsten aangebracht die van scheepsresten afkomstig zijn. Een in de polder gevonden stokanker uit sectie C werd
overgebracht naar Ketelhaven.
Er is bij beplantingswerkzaamheden een skelet gevonden. Tijdens het
uitgraven daarvan bleek het van een rund te zijn. Het was een compleet
skelet, waarvan van de schedel de hoorns waren afgekapt. In de loop van de
jaren zijn reeds enige malen runderskeletten - ook in de Noordoostpolder opgegraven waarbij meestal werd geconstateerd dat de hoorns met hoornpit
en al waren verwijderd. Wij moeten daarbij aannemen dat het hier gaat om
dieren die werden gevild en waarvan het kadaver niet van waarde werd geacht;
waarschijnlijk kon men gemakkelijker de hoorns met hoornpitten en al van de
schedel afhakken dan de hoorns van de benen pitten verwijderen. De genoemde
skeletten dateren meest uit de 16

tot 18 eeuw.

Op kavel J 26 vond een verkenning plaats van een scheepsrest waarvan
bakstenen in de bouwvoor werden aangetroffen, welke vermoedelijk deel uitmaken van de lading.
Uit de nabijheid van Swifterbant werd een waterfluitje van aardewerk
e
uit de 16/17 eeuw aangebracht.
Uit de zuigput bij Biddinghuizen is een complete rib van een neushoorn
aan het licht gekomen. Er is ook een geweifragment aangebracht van een reuzenhert .
Zuidelijk Flevoland
In dit gebied werden op een zandstort nabij Nijkerk een groot aantal
scherven gevonden van laat-middeleeuws aardewerk. Ook huisdierbeenderen zijn
aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze vondsten in feite uit het randmeer afkomstig. Het betreft kogelpotaardewerk en vroeg Duits steengoed. Er zijn ook
fragmenten van het hardgebakken vaatwerk van Pafrath. Het vondstenmateriaal
e
e
dateert uit de 10 tot 14 eeuw.
Meer zuidelijk in de polder is een fragment gevonden van het strakke,
wat dunschalige aardewerk dat vermoedelijk uit het Belgische centrum Andenne
komt.
In dit gebied vonden enige verkenningen plaats van gemelde scheepsresten.
Op kavel Pz 23 werd een wrak verkend dat voorkwam op een hoogliggend
zandpakket en daarom zodanig was beschadigd dat niet veel meer dan het vlak
van het schip overbleef. Daarop werd ballast teruggevonden in de vorm van
zwerfstenen, die nog voor nadere determinatie in aanmerking komen. In diezelfde sectie is een klein scheepsroer aangetroffen dat is overgebracht
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naar de werkplaats te Ketelhaven.
Verkenning vond ook plaats van een door de bodemkartering gemeld wrak
dat bij slootgraven reeds ernstig was vernield. Ongeveer een derde deel van
het schip was reeds ve-rwijcierd. Getuige de overnaadse bouw moet worden aangenomen dat het schip ouder kan zijn dan de 17

eeuw. Destemeer is te be-

treuren dat het in de weg zittende gedeelte niet is gespaard. Er is weer
ballast in de vorm van een aantal zwerfstenen gevonden. Ook deze zullen
nader worden onderzocht.
Er is in het zuidelijke deel van dit gebied een aardewerk pot gevonden
van laat-middeleeuwse datering, die vrij gaaf is aangetroffen. Vermoedelijk
is het een 12/13

eeuwse kogelpot. Het type was tot nu toe nog niet waarge-

nomen in het Zuiderzeegebied.
Van Pz 23 is een scheepswrak gemeld dat vermoedelijk van jongere tijd
dateert. Het schip is waarschijnlijk met puin geladen en meet 14 meter lengte bij een wijdte van 4 meter. Het schip is ernstig beschadigd. Er is een
gietijzeren haardplaat gevonden die in relief is versierd.
Markerwaard
Uit dit gebied werden in de verslagperiode geen vondsten gemeld.
>
Usselmeer
Geen vondsten gemeld.
Randgebied
Ten noordwesten van Ameland is door vissers van een Urker kotter een
dijbeen van een mammoet opgevist en in Urk aangebracht. Het stuk werd aan
het museum op Schokland geschonken. Ook is weer elders in de Noordzee een
hoorn opgevist, vermoedelijk van een waterbuffel. Er zijn benoorden de
Waddeneilanden meer van deze hoorns opgehaald. Ze kunnen niet van zeer
oude datum zijn, omdat het hoornmateriaal dan wel zou vergaan. Het is in
vrij goede conditie.
Van elders uit de Noordzee werd een aantal vondsten aangebracht door
de bemanning van een Urker kotter. Daarbij bevonden zich beenderen van
neushoorn, mammoet (w.o. een hoektandje van een jong dier), een aantal kiezen, beenderen van steppewlsent

(waarbij enkele zeer zwarte exemplaren),

een kaakfragment van een kleinere walvisachtige, een wervel van een grotere
cetacea (zeezoogdier) in sterke mate versteend of verijzerd, een grote,
sterk verkiezelde kalksteen met boorgaten van boormossels en andere, deels
recente "borende" zeedieren.
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Door een visser uit Den Helder is een bijzonder groot en gaaf scheepsblok met 5 gaten opgevist ten westen van Kamperduin. Het blok dat aan het
e
e
museum werd afgestaan, is vermoedelijk 17 of 18 eeuws en wordt thans geconserveerd.
Bij werkzaamheden in het Deltagebied, met name in het Haringvliet, is
vrij veel scheepshout gevonden, dat is ondergebracht in een opslagplaats
te Hellevoetsluis. Aan het verzoek om dit materiaal eens te bekijken, werd
onzerzijds voldaan. Hot blijkt hout te zijn van diverse schepen, getuige
de heel verschillende grootte van de onderdelen. Het hout komt niettemin
goeddeels uit een beperkt gebied van het Haringvliet, hetgeen betekent dat
waarschijnlijk een hoeveelheid wrakhout bijeen is geraakt door de eroderende werking van de stroom. Er bevinden zich daarbij enige als constructieelementen interessante stukken, zowel van overnaadse als van karveel gebouwde schepen.
Voorts ontving het museum een versierde roerklik van een klein schip,
die zal worden geconserveerd,
Buiten het Zuiderzeegebied
Van vissers uit Urk werd een hoorn ontvangen die is opgevist ongeveer
10 mijl ten zuidwesten van Helgoland. Het is zeer waarschijnlijk de hoorn
van een muskusos. Het stuk moet betrekkelijk recent zijn.
Eveneens opgevist uit de Noordzee werd ter determinatie ontvangen een
grote kruik, mogelijk van Noord-Afrikaanse makelij. Van dergelijk materiaal
zijn eerder vondsten gedaan benoorden de Wadden. Het moet van een schip dat wellicht antiquiteiten vervoerde - afkomstig zijn.
Een walvisbot - een fragment van een onderkaak - werd ons door een
Urker visser aangebracht uit de Noordz.ee.
Te Urk werd door een visserskotter een stuk steen aangebracht dat als
o
e
een bouwfragment uit de 17 of 18 eeuw herkenbaar is.
Uit Hellevoetsluis werd door Rijkswaterstaat een groot stuk versierd
hout aangebracht, dat stellig van een 17 eeuws schip afkomstig is. Het
suit een panfiguur voor. Het is een zeer bijzondere vondst, zoals er heel
weinig scheepssier in ons land tot nu toe is gevonden. Het stuk is ter conservering in behandeling genomen en er zal binnenkort een kopie van worden
gemaakt voor controle op de conserveringsresultaten.
In de tweede helft van februari werd opnieuw - op verzoek van het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van het Ministerie van Financien - een bezoek gebracht aan Engeland, met het doel het
eerder samengestelde rapport, betreffende het in 1749 op de Engelse zuidX/72/492
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kust bij Hastings vergane V.O.C.-schip "Amsterdam", aan te vullen en een
aantal vraagpunten op te lossen.
Veel medewerking werd ondervonden van de Nederlandse Ambassade te
Londen. Gesprekken met diverse betrokkenen, zowel met aannemers die het
wrak zouden willen claimen, met de Receiver of Wrecks te Dover, met personen te Hastings en Eastbourne, als vertegenwoordigers van de British Broadcasting Corporation, van het Committee for Nautical Research en van het
National Maritime Museum, alsook van het Guildhall Museum of the City of
Londen, vonden plaats en hebben diverse punten verduidelijkt. Nadere besprekingen in Den Haag zullen nog volgen.
Het reeds eerder gevonden materiaal werd nader bestudeerd en beschreven.
Met bovengenoemde verslag is uitgebracht voor een interdepartementale commissie van vertegenwoordigers van de Ministeries van Financien, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Buitenlandse Zaken, waarin voorts het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam en het Bureau voor Maritieme Historie van de Marine zijn vertegenwoordigd.
Er werd ten behoeve van een A.V.R.O. televisieuitzending meegewerkt aan
een reportage over dit scheepswrak.
Er werd een bezoek gebracht aan Finland en Zweden in verband met enige
lezingen te Helsinki, Turku (Abo) en Stockholm. Tevens werden daar contacten
gelegd met enkele geologische instituten in verband met de daar voorkomende
rapakivigesteenten en met het scheepshistorisch museum te Helsinki, te
Mariehamn op de Alandseilanden en met het Wusamuseum te Stockholm. Besprekingen werden tevens gevoerd betreffende een scheepswrak Borsto I aan de
Zuidfinse kust uit omstreeks 1750, dat mogelijk van Nederlandse oorsprong
zou kunnen zijn. Een voortgezet onderzoek daarnaar wordt de komende zomermaanden verricht teneinde meer exacte gegevens te verkrijgen, waarna verdere informatie aan Nederland zal volgen.

Musea voor de IJsselmeerpolders
De werkzaamheden aan de behandeling van voorwerpen van allerlei aard
werden normaal voortgezet.
De restauratie van aardewerk vond in geringe mate voortgang door teveel
andere werkzaamheden. De ijzerconservering werd voortgezet. Het conserveren
van leerwerk is na enige onderbreking weer opgevat.
Bij de ijzerconservering is nu ook meer aandacht besteed aan behandeling van roest, waar dit niet verwijderd kon worden zonder gevaar voor het
voorwerp. Waar nodig of wenselijk geoordeeld werden enkele replica gemaakt
van vondsten.
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Vanwege de afdeling werd medewerking verleend aan een tentoonstelling
over de historie van de scheepvaart in een school te Dronten. Tevens werden
voorwerpen geleverd voor de exposities van de polderverenigingen en hun activiteiten, voor de Vereniging van Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders in "De Meerpaal" te Dronten. Voor een tentoonstelling betreffende conservering van voorwerpen van geschiedenis en kunst te Utrecht werd
een inzending verzorgd in het Centraal Museum. De gevraagde gegevens omtrent de glazen flessen uit scheepswrakken, waarover contact werd onderhouden met het Smithsonian Institute in Washington, konden worden afgerond.
Deze gegevens, bijeengebracht uit diverse landen van Europa, zullen door
genoemd instituut binnenkort worden gepubliceerd.
Het schoonmaken van een deel van het koperwerk uit het wrak van de
Wieringer Vlaak, waaraan al enkele jaren achtereen is gewerkt, is nu weer
onderhanden in de verwachting dit werk te kunnen afronden.
De beide musea werden door diverse groepen bezocht. Nu wordt getracht
ook reeds te Ketelhaven mensen in groepsverband een kijkje te laten nemen.
Van hen zouden genoemd kunnen worden o.m. een groep dames van het Singermuseum; een excursie van de Drentse Prehistorische Vereniging, een laatste
groep cursisten van de Teleaccursus "Hoofdstukken uit Prehistoric en Vroege
Geschiedenis" en de echtgenote van de Minister van Verkeer en Waterstaat
met een groep dames.
Dank zij de medewerking van een vakantiehulp kon een hoeveelheid aardewerk een eerste behandeling ondergaan. Er zijn enkele duizenden vondsten geschreven waardoor de achterstand weer iets kon worden ingehaald, maar nog
lang niet weggewerkt.
Er is een begin gemaakt met het tekenen van ijzeren werktuigen om
t.z.t. te komen tot een materiaalpublikatie met dateringsgegevens waarvoor
grote belangstelling is.
De plannen voor het verhuizen van de ijzerconserveringswerkruimte en het
ijzerdepot komen in het stadium van uitvoering.
Er werd meegewerkt aan enkele tentoonstellingen door middel van inzendingen en wel voor de N 70 (natuurbeschermingstentoonstelling) te Kampen,
Emmeloord en te Lelystadhaven. Ter gelegenheid van de opening van het
"Lelycentre" is in boekhandel "De Brunte" in een tentoonstellingszaaltje
een kleine expositie samengebracht- betreffende de voorgeschiedenis en de
geschiedenis van het gebied van de voormalige Zuiderzee.

Museum voor de IJsselmeerpolders te Schokland
Er werd een kleine, maar interessante tentoonstelling gehouden van geX/72/492
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steentecollecties van leden van de geologische werkgroep van de Vereniging
van Vrienden van het Museum, in het raam van de cursus geologie. Deze trok
goede belangstelling en werd door de bezoekers gewaardeerd, vooral in verband met de zelfwerkzaamheid van de deelnemers.
Aan een expositie betreffende de jacht - reegeweiententoonstelling te Dronten werd meegewerkt met een inzending van beenderen van prehistorische dieren: mammoet, neushoorn, reuzenhert en wisent.
Het museum ontving een belangrijke aanwinst door de schenking van de
kalksteencollectie-Boelens en het verwerven van een deel van diens bibliotheek als schenking en aankoop aan en door de gemeente Noordoostpolder. Dit
is uit wetenschappelijk oogpunt bijzonder gunstig, want de collectie Boelens
vormt een zeer goede aanvulling op de reeds jaren eerder verworven collectie
Van der Lijn. De commissie Van der Lijn zal tevens het beheer van de aanwinsten uit de nalatenschap van de heer Boelens op zich nemen.
Aan de collectie biologica werd voortgewerkt wat betreft inventarisatie
en onderhoud van de vogelpreparaten.
Op het terrein buiten werd allerlei naar behoeften verbeterd. Nieuwe
naamvermeldingen vonden plaats; de ankers en andere ijzeren voorwerpen buiten werden behandeld tegen roest en ten dele op betonnen sokkels gezet. Een
hoeveelheid koperen vaten werd geconserveerd.
Als bijzondere gasten van het museum op Schokland zijn o.m. te noemen;
een groep leerlingen van de 6cole Alsascifenne te Parijs, een groep van
Farmington River Watershed Association uit Avon (Connecticut), een groep
stedebouwkundigen uit Israel, het intemationaal Agrarisch Centrum en een
journalistengroep als gasten van de gemeente Noordoostpolder. Voorts bezoekers van het Mineralogisch Instituut te Groningen in verband met een speciaal kalksteenonderzoek, met name gericht op een bepaalde groep koraalkalken,
vertegenwoordigers van het Bureau Scheepsbouw van het Ministerie van Defensie, van de Koninklijke Marine, de burgemeester van de Noordoostpolder met
een Noorse collega, de Belgische minister voor het Gezin en Huisvesting met
de Senaatscommissie en de Consul-generaal van Belgie, een groep van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling Deventer), deelnemers aan
een excursie van het Genootschap "Flevo", deelnemers van een Landdag van de
Round Table die in de Noordoostpolder werd gehouden, groepen museumrestaurateurs en -technici en het personeel van het Centraal Laboratorium te Amsterdam.
Het jaar 1970 is voor het bezoek aan het museum een recordjaar geweest
met bijna 80.000 bezoekers. In juli kwamen er 25.000, een nooit eerder bereikt aantal.
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Er zijn door de K.R.O. televisieopnamen gemaakt op Schokland i.v.m.
de uitzending van een liedje over de Zuiderzee. Met een reporter van de
A.V.R.O. vond een vraaggesprek plaats over Schokland evenals met de R.O.N.O.
over musea en recreatie. De Norddeutsche Rundfunk maakte opnamen voor een
T.V.-programma.

Museum voor de Scheepsarcheologie te Ketelhaven
De werkzaamheden voor het scheepswrak E 81 - dat in de museumruimte
is opgesteld - maakten goede vorderingen. De draagspanten kwamen gereed,
zodat het wrak vrij kon worden gemaakt van alle ontsierende ijzeren framedelen van het transport. De bewegering is nu zover in orde gemaakt als wenselijk werd geacht. De installatie voor het sproeien is bijna gereed gekomen, zodat met sproeien spoedig kan worden begonnen. Er wordt voortdurend
met water gespoten, voorlopig nog zonder conserveringsmiddel. Enkele delen
van het wrak - die na de schipbreuk of gedurende de lange periode dat het
schip in de grond verbleef uit elkaar waren gezakt - werden weer in verband
gebracht en enkele nieuwe stukken eikenhout werden - voorzover voor het verband noodzakelijk - toegevoegd. Een smalle band hoekstaal - speciaal gereedgemaakt tegen roesten - wordt om het middenschip aangebracht. Steunen
worden nu verwijderd omdat de spanten gebogen worden aangebracht om het
schip te steunen. Daarvoor zijn het achterschip en het voorschip wat in de
oorspronkelijke situatie teruggebracht, voorzover dit mogelijk bleek.
Om het wrak E 81 werden plastic gordijnen aangebracht, nodig om de bezoekers in de ruimte om het scheepswrak te beschermen wanneer met chemische
middelen wordt gewerkt.
De bedekking van het dak van het museumgebouw wordt vernieuwd. De bestrating om de museumloods is in bewerking.
De inrichting van een voorlopige opstelling in de grote museumloods
kwam gereed, maar moet nog sterk worden gewijzigd. Er is een aantal vitrines
geplaatst, evenals een lange, hangende vitrine aan de wand. Alle werden van
T.L.-verlichting voorzien.
De verhuizing van de oude naar de nieuwe werkplaats vond plaats. De
ijzerconserveringswerkzaamheden en deponering vinden reeds plaats in de
nieuwe ruimten. Voor de modelbouwtekenruimte is ook reeds een kamer ingericht. De verplaatsing van het scheepshout is eveneens uitgevoerd. De sproeiinstallatie wordt gereedgemaakt, maar kon nog niet totaal worden afgewerkt.
In overleg met het centraal Laboratorium te Amsterdam zal door de afdeling voor schimmelonderzoek van T.N.O. een onderzoek worden gedaan naar de
op het te conserveren hout optredende schimmels en zwammen. .Het doel van
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het onderzoek is om na te gaan welke chemische middelen het beste kunnen
worden gebruikt voor Destrijding van deze fungi zonder het hout verder aan
te

tasten of de conservering zelf in de weg te staan.
De aardewerkrestauratie is op gang gekomen, zij het in een niet geheel

bevredigende situatie. In ieder geval is het verheugend dat met deze werkzaamheden nu kan worden voortgegaan na een vrij lange onderbreking.
Van velerlei zijden was er belangstelling voor het museum en voor de
werkzaamheden. Zo toonde de British Broadcasting Corporation (B.B.C.) interesse om t.z.t. opnamen te komen maken.
Er kwamen ook groepen bezoekers naar Ketelhaven, waarvan afzonderlijk
zijn te noemen: het personeel van het Overijssels Opbouworgaan te Zwolle,
de voorzitter van de Algemene Rekenkamer met enkele ambtenaren, een groep
van imisi'umrestaurateurs en technici en het personeel van het Centraal Laboratorium te Amsterdam.
Cinecentrum maakte in het museum opnamen voor een bioscoopjournaal.
Een groep van International Law Association bezocht het museum. Van de
Technische Hogeschool te Delft ontving het museum bezoek van Prof. De Pater
in verband met museumorientatie.
Het museum wordt thans incidenteel bezocht, hoewel het nog niet is
opengesteld. Degenen, die aan de deur komen trachten wij zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Intussen zijn reeds meer dan 6000 bezoekers geregistreerd, onder wie enkele grote groepen zoals drie maal een groep van meer
dan 100 mensen van de cursistendagen van de Teleac-cursus: "Hoofdstukken
uit Prehistoric en Vroege Geschiedenis". Deze bijeenkomsten op Schokland,
in "De Meerpaal" voor de lunch en te Ketelhaven zijn zeer geslaagd geweest .

E. Aanwinsten, voorwerpen in bruikleen, enz.
Onderstaand worden de aanwinsten die werden verkregen door het aanbrengen door vinders met vindplaats en vindersnaam vermeld in volgorde van
binnenkomst.
De lijst is dus geen complete aanwinstenlijst, want de door eigen personeel gedane vondsten en die, welke bij opgravingen aan het licht kwamen,
worden hierbij niet vermeld.
Personeel van de uitvoerende diensten, de Dienst der Zuiderzeewerken
en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, dat materiaal aanbracht is
veelal niet vermeld, maar onze erkentelijkheid voor hun medewerking is er
niet minder om. De redenen waarom deze vermelding achterwege blijft is vooral
van technische aard en omdat het vaak aangebracht materiaal betreft, dat
wordt geleverd door in groepsverband functionerende werkers, De vinders
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kregen, waar mogelijk, evenwel steeds bericht van ontvangst en dankbaarheid,
met vermelding van de wetenschappelijke betekenis van hun vondst. Voor het
onderzoek is ook hun medewerking steeds als bijzonder waardevol ervaren.

Vondsten

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordzee

L. Gnodde,
Urk

deel onderkaak
walvisachtige

Afsluitdijk

S. Bakker,
Enkhuizen

tonboei

Noordoostpolder

P. de Witte,
Emmeloord

2 koperwieken
roodborstje

Noordoostpolder

De Ridder Jr,
Nagele

koperwiek

Noordoostpolder

Visser Jr,
Noordoostpolder

koperwiek

Noordoostpolder

H. Nijssen,
Nagele

koperwiek

Urk

Sjerp Broersma,
Urk

wilde eend

Noordoostpolder

L. Naus,
Espel

15 koperwieken
2 spreeuwen
vink
roodborstje

Noordoos tpolder

P. de Witte
Emmeloord

3 koperwieken

Noordoos t polder

Fam. Iepma,
Emmeloord

2 koperwielen

Noordoostpolder

T. de Boer,
Emmeloord

4 koperwieken
spreeuw

Noordoostpolder

G.J. van Wijk,
Emmeloord

4 koperwieken

Noordoostpolder

M. de Jong,
Nagele

dodaars

Noordoostpolder

Kon. Julianaschool,
Emmeloord

4 koperwieken

Noordoostpolder

Staatsbosbeheer,
Emmeloord

blauwe reiger

Noordoostpolder

Jan Schuurman,
Nagele

kramsvogel
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Urk

Jacob Broersma,
Urk

wilde eend

Noordoostpolder

Jaap de Haan,
Nagele

kuifeend

Noordoostpolder

N. Woudstra,
Kampen

koperwiek

Noordoostpolder

J. Lansen
Emmeloord

groenling

Noordoostpolder

Ab Juland,
Nagele

brilduiker

Noordoostpolder

Leerlingen R.K. School
Espel

toppereend
2 waterhoentjes
koperwiek
scholekster

Noordoostpolder

Leerlingen School
met de Bijbel
Rutten

roek
roodborstje

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Beatrix School
Emmeloord

kapmeeuw

Noordoostpolder

M. van Til,
Emmeloord

spreeuw

Noordoos tpolder

Hr. Postuma
Rutten

roerdomp

Noordoostpolder

J.F. Koopmans
Bant

2 kwartsieten
1 graniet
steel van steelpan,
kogelpotaardewerk
(ll e /12 e eeuw)

Zuidelijk Flevoland
(tegenover Huizen)

Hr. Glastra
Lelystad

Oostelijk Flevoland

H. Nijhof,
Swifterbant

vuursteen en kwartsiet
van noordelijke en zuidelijke herkomst

Oostelijk Flevoland

H. Minderhoud
Dronten

onderkaak van een paard

Noordoostpolder

Roel Vink
Nagele

stuk noordelijk graniet

Noordoostpolder

Leerlingen van de R.K.
Lagere School St.
Jozeph, Emmeloord

kokmeeuw
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Guido de Bresschool
Emmeloord

2 kramsvogels

Oostelijk

Pellikaan,
Oostelijk Flevoland

enkele vuursteenbrokjes
scherven van een 17 of
18 e eeuws glas
ijzer, baksteenpuin, een
aantal kalkstenen (netverzwaarders) waaronder
een exemplaar van Noors
graniet dat als sleepankertje heeft gediend
fotokopie van een oude
kaart (De werkzaamheid
van Lebuinus en Ludger in
Gelderland, Overijssel en
Westfalen 769-809)

Noordoostpolder

Leerlingen van de
R.K. Lagere School,
Espel

koperwiek

Noordoostpolder

Richard de Jong,
Nagele

toppereend

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Openbare Lagere School,
Espel

ransuil

Urk

Sjerp Broersma,
Urk

winterkoninkje

Noordoostpolder

Jaap de Haan,
Nagele

pijpekop uit de vroege
17 e eeuw
versierd pijpekopje (laat
18 e eeuw/vroege 19 e eeuw)
met gekroonde 53

Noordoostpolder

Rein v.d. Velde,
Nagele

meerkoet

Noordoostpolder

T. de Boer,
Emmeloord

kramsvogel

Noordoostpolder

Gerard Reyerink,
Creil

torenvalk

Noordoostpolder

K. Posthuma,
Creil

kramsvogel

Noordoostpolder

J.J. Hofstede,
Creil

kleine zwaan
spaakbeen/ellepijp van
een koe
gedeelte van een vingerling van een schip
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoos tpolder

A. de Vries,
Creil

kramsvogel

Noordoostpolder

Muetstege,
Emmeloord

koolmees

Noordoostpolder

M. de Jong
Nagele

vink

Noordoostpolder

L. Naus,
Espel

sperwer

Noordoostpolder

L. Arnoldi,
Luttelgeest

stormmeeuw

Noordoostpolder

T. de Boer,
Emmeloord

meerkoet

Noordoostpolder

Rook Jr. en Visser Jr.,
Nagele

zanglijster
vink

Emmercompascuum (Dr.)
in het veen

Anjo van de Mey,
Emmercompascuum

roerklik (versierd)

Kavel D 103 N.O.P.

F. Heikens,
Tollebeek

schijf uit een scheepsblok (18 e /19 e eeuw)

Noordoostpolder

Wouter Verbaan,
Nagele

fazant

Usselmeerdijk
( t u s s e n Urk en Lemmer)

Van de Wal,
Emmeloord

Jan van Gent

Noordoos t polder

Leerlingen van de R.K.
School St. Jozeph,
Emmeloord

huismus

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Marnix van St. Aldegonde School,
Emmeloord

vink

Noordoostpolder

L e e r l i n g e n van de
Guido de Brfesschool,
Emmeloord

zanglijster

Noordoostpolder

L. de Vries,
Ens

tinnen lepel (18

Noordzee (10 mijl z.w.
van Helgoland)

L. Gnodde,
Urk

hoorn van een runderachtige, vermoedelijk waterbuffel

Noordoostpolder

Johnny en Wilco
Temminck,
Jan en Hans
Hollestelle,
Marknesse

scherven van rood aardewerk, pot ten en pannen,
steelpannen en borden
(18 e /19 e eeuw)
scherven van z.g. Bourgondische flessen (17 e /18 e
eeuw)
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst
fragmenten van Delfts aardewerk (17 e /18 e eeuw)
Duits steengoed (18 e eeuw)
beenderen van koeien,
waaronder een onderkaak
zware knop van een ijzeren pen
stekel van een rog

Noordoostpolder

H.H. Zondag,
Creil

zwarte ruiter

Noordoostpolder

Mevr. Valburg,
Creil

gekraagde roodstaart

Noordoostpolder

Andr6 Post,
Nagele

fitis

Oostelijk Flevoland

G. den Braven,
Dronten

kemphen
huiszwaluw

IJ.sselmeerdijk

J. de Graaf,
Emmeloord

dwergmeeuw

Noordoos t polde r

Albert Eggens,
Nagele

fitis

Noordoostpolder

Rein v.d. Velde en
Gerard Breas,
Nagele

jonge merel

Noordoostpolder

Bert Kruisinga,
Nagele

vink
merel

Noordoostpolder

M. Engelhardt,
Nagele

jonge merel

Adrie Leune,
Emmeloord

boerenzwaluw

Noordoostpolder

Oostelijk Flevoland

E.P.K. Steijn,
Dronten

melkkannetje (vrij recent)

Oostelijk Flevoland
(zuigerput Biddinghuizen)

V.d. Vegt,
Dronten

rib van een wolharige
neushoorn

Kavel D 103 N.O.P.

F. Heikens,
Tollebeek

pokhouten blokschijf met
ijzeren middenstuk (19 e
eeuw)

Noordoostpolder
(omgeving Schokland)

Gerard Breas en
Gustaf Oldebeuving,
Nagele

aardewerk en pijpekoppen

Noordoostpolder
(Palenweg)

J.M. Middendorp,
Nagele

Pruisisch 2-Pfennigstuk
u i t 1852
k l e i n , roodaardewerk kan
(18 eeuw)
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Schokland

Gebr. Adrichem,
Ens

ijzeren scharniergedeelte

Noordoostpolder
(Oud-Emmeloord)

Roel Vinke,
Emmeloord

witte graniet

Noordoostpolder
(Hertenpad)

E.J. Veldhuis,
Kraggenburg

rib van een kalf
gabbro

Noordoostpolder
(Joh. Postweg)

G. van Wort,
Nagele

kalkstenen netverzwaarder
(16 e /17 e eeuw) met fossiele mosdierenkolonies

Omgeving Schokland

Tonny van 't Erve,
Louis Gielen,
Nagele

stukje graniet, een paardekies, een aantal pijpekoppen (18 e en 19 e eeuw)

Noordoostpolder

J.F. Koopmans,
Emmeloord

Omg. Luttelgeest

Leerlingen van de
R.K. School,
Luttelgeest

steelpan van kogelpotaardewerk, een ijzeren kogel
met beugel, enkele stenen:
kwartsiet, zandsteen en
vuursteen
enkele beenderen, een pije
pekop 19 eeuw met Chinees
figuur

Zuidelijk Flevoland
Sectie F

Glastra,
Lelystad

kogelpot uit de 13 eeuw
met een nog niet eerder
gevonden vorm

Noordoostpolder

Frisco,
Lemmer

ijzeren scheepsmaterialen

Noordoostpolder

Wielenga,
Noordoostpolder

19 eeuwse dakpan met gedeeltelijk glazuur, een
stukje eikenhout

Schokland Zuidpunt

De Haan
Tollebeek

uit been gesneden dekseltje van een fles of potje
(18 eeuw)

Oostelijk Flevoland

E.P.K. Steyn,
Swifterbant

waterfluitje, 16 e /17 e eeuw

Rijkswaterstaat,
Hellevoetsluis

stuk scheepssier van een
achterschip

Noord oos t po1de r

Henk en Jan Jouwsma,
Henk en Gerjan Post,
Ens

stuk vuursteen, een aantal
pijpekoppen 18 e eeuw, runderkiezen, een ijzeren
steun van een rondhout van
een schip

Noordoostpolder

Marianne Botman,
Ens

geringde boerenzwaluw
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Jan Hilhorst,
Ens

schedel van een jong kalf
ouderdom onbekend

Noordoostpolder

Rein van de Velde,
Gerard Breas,
Nagele

stuk kwarts, een groot aantal pijpekoppen en stelen
18 eeuw

Oostelijk Flevoland

A. Biemond,
Dronten

4 kiezen van een paard
verm. 17 e /18 e eeuw

Noordoostpolder

J. Witting,
Kraggenburg

munt uit 1828

Oostelijk Flevoland

W. Donker,
Dronten

geweigedeelte van een
reuzenhert, een schaal en
een pot van geglazuurd
rood aardewerk 17'
eeuw, en een kom van
Chinees porcelein 19 e eeuw

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Constantijn Huygensschool,
Emmeloord

merel

Noordoostpolder

Leerlingen Marnix van
St. Aldegondeschool,
Emmeloord

fitus en spreeuw

Noordoostpolder

Leerlingen van de
St. Jozefschool,
Luttelgeest

boerenzwaluw

Noordoostpolder

De Vries
Emmeloord

egel

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Flevoschool,
Emmeloord

merel

Noordoostpolder

V.d. Griend,
Emmeloord

boerenzwaluw

Noordoostpolder

Paul Naus,
Ens

boerenzwaluw

Noordoostpolder

Hans Kleinstra,
Nagele

mol

Noordoostpolder

Leerlingen van de
St. Jozefschool,
Emmeloord

merel

Noordoos tpolder

Maarsen,
Emmeloord

parkiet

Vindplaats
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Chr. Mavoschool,
Emmeloord

mol

Noordoostpolder

Leerlingen van de
Guido de Brfesschool,
Emmeloord

mus

Noordoostpolder

W. de Wit,
Nagele

munt, "Thaler"
(4 Pfennig)

Noordoostpolder

Jacqueline en
Mariska Tijsma,
Nagele

zanglijster

Noordoostpolder

J. de Graaf,
Emmeloord

merel en zwaluw

Noordoostpolder

Leerlingen van de
St. Jozefschool,
Emmeloord

zanglijster

Noordoostpolder

J. Harteveld,
Rutten

windkanter (kwartsiet)

Oostelijk Flevoland

Van Dongen,
Dronten

ankerfragment

Oostelijk Flevoland

L. Gnodde,
Urk

voetscherf van een Duits
steengoed kan, 18e eeuw,
een stuk vuursteen, een
ruggewervel van een mammoet

Oostelijk Flevoland

H. Blink,
Lelystad

schedelfragment en een
wervelgedeelte van een
mammoet, een hoornpitgedeelte v.e. steppenwisent, bekkenfragment
van een neushoorn en een
hak van een elandsgewei

Noordoostpolder

Jan Wisse,
Emme1oord

onderkaak van een tam
jong varken

Noordoostpolder

De Vries,
Emmeloord

e l l e p i j p van een rund,
1 0 - 1 8 e eeuw

Noordoostpolder

Arend Kroes,
Ens

stuk vuursteen

Noordoostpolder

Tjerk Duif,
Ens

v l e u g e l b e e n t j e s van vogels

Schokland

Hans Hondebrink,
Emmeloord

beenderen van mensen
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Schokland

Jan Knuizers,
Emmeloord

beenderen van mensen

Oostelijk Flevoland

Koerts,
Dronten

onderkaak van een koe en
een geladen granaat

Noordoostpolder

Gertie Scholten,
Emmeloord

beenderen van mensen

Haringvliet

P.J. Koopman,
Papendrecht

boterspaan

Ontario, Canada

P.T. Berkley,
Kerwood

oud havenregister van
Emmeloord op Schokland

Oostelijk Flevoland

R. Kuipers,
Swifterbant

fragment van een koperen
aker, een eenschijfsscheepsblok, een ijzeren
beugel, een lasthaak, een
brok vuursteen, een ijzeren beugeltje, een stuk
cilindrisch hout, de kopie
van een contract betreffende de bedijking nabij
Blokzijl, ca. 1870

Noordoostpolder

Geert Glas,
Nagele

lijster

Noordoostpolder

Gustaf Oldenbeuving,
Nagele

kapmeeuw en lijster

Noordoostpolder

A. de Vries,
Lemmer

vuurstenen werktuig

25.4 mijl uit de kust
dwars van Kamperduin

Hoek,
Den Helder

scheepsblok 18/17

D. Schenkel,
Usselmuiden

schedel van een haas

J. Verburg,
Dronten

vuursteenknol

Prins,
Kampen

schoenmakershamer

Noordoostpolder

Johan Jansen,
Gerhard Nijhof,
Nagele

jonge kapmeeuw

Noordoostpolder

T. Tuinstra,
Emmeloord

grauwe vliegenvanger

Noordoostpolder

Anton v.d. Burgwal,
Ens

twee jonge huiszwaluwen
jonge huismus
boerenzwaluw

Oostelijk Flevoland
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

J. de Graaf,
Emmeloord

1igusterpij1st aart
kwartel

Noordoostpolder

A. Vloet,
Emmeloord

jonge spreeuw

Ina Bouma,
Ens

kievit

Tineke Stam,
Rutten

boerenzwaluw

Noordoostpolder

Jos6 en Jos Boerdijk,
Ens

tortelduif

Haarlemmermeer

L. Korzaan
Maarn

gedeelte van een opperarmbeen, bovenkaakgedeelte v.e. mammoetschedel met
een kies en een deel van
de tandholte van een snijtand.

Noordoostpolder

Leerlingen van de
St. Jozefschool,
Emmeloord

merel

Noordoostpolder

Teela Zenhorst,
Creil

merel

Noordoostpolder

Gerrie Scholten,
Adolf Passelaar en
Hans Hondebrink,
Emmeloord

mensenbeenderen

Noordoostpolder

Hubert van Stee,
Ens

runderkiezen, fragment van
een roodaardewerk bord,
stuk vuursteen, rugwervel
van een koe, scherf van
een schoteltje van capucijner porcelein, randscherf van een stenen geglazuurde pot, fragmenten
van rood aardewerk

Noordoostpolder

Peter de Lange,
Ens

kleine sigarenpijp,
18 eeuws

Noordzee

T. Kramer,
Urk

Romeinse munt,
sestertius, geslagen
onder Trajanus

Noordoostpolder

W. van Brakel,
Emmeloord

huismus

Noordoostpolder

R. Koops en J. Koops,
Emmeloord

zanglijster en kapmeeuw

Noordoostpolder

Noordoostpolder
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

R.K. School,
Espel

hermelijn

Zuidelijk

Fa. Hakkers,
Nijkerk

kogelpotaardewerk, huisdierbeenderen, steentjes

Vlaardingbroek,
Emmeloord

waterhoen

E. van Vliet,
Kampen

middenvoetsbeen van een
koe, mesheft, monster
gesteente uit het moederland

Noordoostpolder

Gerhard Breas,
Nagele

ekster

Noordoostpolder

Rein v.d. Velde,
Nagele

ekster

Noordoostpolder

Pr. Beatrlxschool,
Emmeloord

sijsje

Schokland

T.S. Verhagen,
Emmeloord

geldtas van zeehondenhuid

Noordoostpolder

M. de Jong,
Nagele

zwaluwnest met vogel

Noordoostpolder

Freek Kamminga,
Nagele

2 hazeschedels,
schedel van een kat

N.W. van Ameland

L. de Boer,
Urk

dijbeen van een mammoet

Noordoostpolder

School met de Bijbel,
Emmeloord

tortelduif

Noordoostpolder

Albert Schweizerschool,
Emmeloord

zanglijster

Noordoostpolder

Prot. Chr. school,
Emmeloord

merel

Noordoostpolder

Openb. Lagere School,
Creil

zwartkop

Flevoland

Emmeloord

Een gedeelte van de aangebrachte biologica, dat niet in de verzameling werd
opgenomen, omdat zich hiervan al voorwerpen in de collectie bevonden, werd
afgestaan aan onder meer het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen. Daar wordt het als studiemateriaal gebruikt.

X/72/492

-33-

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool,
Emmeloord

zanglijster

Noordoostpolder

Guido de Brfesschool,
Emmeloord

huismus, zilvermeeuw

Oostelijk Flevoland

J. Vermeer,
Swifterbant

gewrichtsdeel middenvoetsbeen van een mammoet,
deeltje van een bot van
een schaap

Schokland

C. Smit,
Volendam

negatieven foto's over
Schokland

Zweden

M. A b e l i n g ,
Laren

monster Zweeds gesteente

Noordoostpolder

G.J. van Wijk,
Emmeloord

opgezette eenkhoorn

Harderwijk

T. v.d. Spoel,
Ermelo

kies van een wild paard

Urk

Klaas Kramer,
Urk

windkanter

Noordoostpolder

H.H. Zondag,
Creil

winterkoning

Noordzee

Fa. L. de Boer,
Urk

stuk rib van een neushoorn,
" mammoet
voorhistorisch dier, dijbeengedeelte van een neushoorn,
kniegewricht van een mammoet, kogelgewricht van een
mammoet, teenkootje van een
neushoorn. Twee middenvoetsbeenderen en handwortelbeenderen van een steppewisent,
geweifragment van een reuzenhert, teenkootje , kaakfragment, kies, tandfragment en, hoektandfragmenten
van mammoeten, kaakfragment
van een walvisachtig dier,
fragment van een onderkaak
van een wild rund, wervel
van een fossiele walvis,
brok tufachtig steen

Kuinre

J. Greydanus,
Emmeloord

ijzeren kogel

Noordoostpolder

J.C. Berman,
Emmeloord

zandstenen wijwaterbak
15/18 e eeuw

X/72/492

-34-

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Oostelijk Flevoland

M. Visser
Lelystad

schedel van een koe met
afgeslagen hoorns

Noordoostpolder

Helmuth Grieving,
Nagele

zanglijster

Biologica uit de IJsselmeerpolders
Het museum verwierf een aantal doodgevonden vogels en zoogdieren die
door vinders werden afgestaan. Aan hen die op dit terrein actieve medewerking verleenden, is het museum dank verschuldigd. Voor een niet gering deel
ook komt deze dank toe aan de dienst van het Staatsbosbeheer en diens functionarissen te Zwolle en Emmeloord.

F. Monumenten
In adviserende zin had de afdeling bemoeienis met enkele monumenten in
de Noordoostpolder, waarvan beheer en onderhoud door de Dienst van het Staatsbosbeheer worden uitgevoerd. Dit betreft: de fundamenten van de laat-middeleeuwse kerk op de zuidpunt van Schokland (het oude Ens), van de noordpunt
(Oud-Emmeloord) met de voormalige haven, de Middel- en Zuiderbuurt van Schokland (buurtschap Ens), voorts het geologisch reservaat P. van der Lijn, ten
noorden van Urk, de landschappelijke aanduiding van de oudste burcht van
Kuinre en de lichtwachterswoning op de strekdam van het Zwolse Diep (OudKraggenburg).

1. De Zuidpunt van Schokland
Dit object, dat op zichzelf een bijzonder aardig landschappelijk element is en een interessant historisch monument, herinnerend aan de late
middeleeuwen, vraagt veel aandacht. Opnieuw zal binnenkort herstel nodig
zijn.

2. Middelbuurt van Schokland
Het terrein werd goed onderhouden. Er zijn niet meer iepen ten onder
gegaan, nadat er een wegens iepziekte moest worden gekapt.
De ankercollectie werd onderhouden.
De parkeerruimte was bij de grote toeloop van bezoek een aantal dagen
te klein.
De jonge iepen op de terp handhaven zich goed en maken de gehele beplanting steeds aantrekkelijker.
X/72/492
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Er zijn vanwege Staatsbosbeheer op het terrein van het museum enkele
maquettes geplaatst met informaties over Schokland, Urk en de Noordoostpolder,
3. Noordpunt van Schokland
De oude huizen aan de door beplanting aangeduide haven van Emmeloord
zijn nog bij de afdeling als depotruimten in gebruik. Gebrek aan onderhoud
maakt de toestand evenwel weinig aantrekkelijk en des te meer gevaarlijk
voor vernielzucht. Dit is vooral te betreuren, omdat het geheel met oude
bomen (iepen) en de jongere beplanting van de terp (eveneens iepen) en de
beplanting van de havendammen toch een aardig landschappelijk element vormt.

De geringe

personeelsbezetting van de afdeling laat niet toe dat er

veel onderhoudswerk wordt verricht.
4. Geologisch Reservaat P. v.d. Lijn
Er is voor het reservaat vrij veel belangstelling in de vorm van vergunningaanvragen. Onkruidbestrijding is door de beherende instelling, het
Staatsbosbeheer grondig aangepakt waardoor het terrein nu meer en meer onkruidvrij begint te worden.
De gemeentelijke commissie Van der Lijn, die het beheer voert over de
collecties van wijlen de heren Van der Lijn en Boelens, bleef tevens betrokken bij adviezen betreffende het reservaat. Het al dan niet openstellen van
het terrein voor excursies, wel met vergunning, maar zonder begeleiding,
kwam in discussie. Een nieuwe richtlijn daarvoor zal worden uitgewerkt. De
commissie vergaderde enige malen.
5 . Kuinder Burcht
Omtrent deze landschappelijke aanduiding van het historisch burchtterrein is weinig nieuws te melden.
6. Oud Kraggenburg
Aan het voormalige lichtwachtershuis op het einde van de leidam
van het Zwolse Diep, (Oud) Kraggenburg, is enig onderhoudswerk verricht. Dit
huis heeft van bewoners gewisseld. Het is geplaatst op de monumentenlijst
voor de Noordoostpolder als historisch-waterstaatkundig monument (met een
duidelijke landschappelijke betekenis).

G. Voorlichting
1 en 2. Musea Schokland en Ketelhaven
De opening van de Ketelbrug, de verbinding van Flevoland met de NoordX/72/492
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oostpolder, heeft het aantal bezoekers aanzienlijk beSnvloed. Het totaal
kwam op bijna 80.000, wat nooit eerder was bereikt. Ook de boekverkoop was
zeer aanzienlijk.
Het museum te Ketelhaven was slechts incidenteel en voor toevallige bezoekers open. Niettemin zijn ongeveer 7000 bezoekers in de voorlopige expositie geweest. Voor verdere bijzonderheden omtrent dit bezoek kan worden
verwezen naar de gegevens eerder in dit jaarverslag.

3. Expositiegebouw Lelystad-Haven
Voor het verslag omtrent het expositiegebouw Lelystad-Haven zij verwezen naar het jaarverslag van de commissie van beheer, dat afzonderlijk aan
dit jaarverslag is toegevoegd.
1. Publiciteit en contacten
De werkgroepen van de Vereniging van Vrienden van de Musea voor de
IJsselmeerpolders functioneerden met het geven van cursussen op het gebied
van geologie (2 cursussen), biologie en archeologie. De werkgroep voor de
kunsthistorie moest haar werkzaamheden helaas staken en hoewel nog enige pogingen zijn gedaan de groep alsnog te laten functioneren, bleek dit niet te
gelukken. De taak is door andere instanties overgenomen.

In het museum op Schokland, en af en toe te velde, werden korte toelichtingen verzorgd, waar dit werd gewenst. Aan veel verzoeken om determinetie en voorlichting omtrent allerlei vondstenmaterialen werd voldaan. Zoveel
mogelijk werd ook steeds getracht instructief materiaal aan de aanvragers te
verschaffen.

Met vele musea in binnen- en buitenland werden contacten onderhouden of
nieuw aangegaan. De samenwerking met diverse musea, tot veelal beider voordeel, mag met dankbaarheid worden gememoreerd. Daarbij moeten ook de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en het BiologischArcheologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen worden vermeld,
met welke instellingen steeds waardevolle contacten mogelijk zijn. Ditzelfde
geldt uiteraard ook voor de Scheepvaart- en Scheepsbouw-Historische Musea te
Amsterdam en Rotterdam.
Ongerekend de toelichtingen werden een aantal voordrachten gehouden met
betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling.
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Gehouden lezingen in 1970
Te Deventer voor Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling Deventer)
over archeologisch onderzoek,
te Utrecht voor de Utrechtse Volksuniversiteit over de prehistorie (in verband met cursus archeologie),
te Groningen voor een studiegroep van de Vereniging voor Terpenonderzoek
over scheepsarcheologie en de problematiek daarvan,
te Utrecht voor de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling
Utrecht) over scheepsarcheologisch onderzoek in Nederland en elders in de
wereId,
te Arnhem voor de Nederlandse Geologische Vereniging (afdeling Gelre) over
Australia,
te Ketelhaven voor de Drents Prehistorische Vereniging over oudheidkundig
onderzoek in de IJsselmeerpolders,
te Ketelhaven voor de Vereniging van Vrienden van de Musea voor de IJsselmeerpolders (afdeling Oostelijk Flevoland) over scheepsarcheologie in en
buiten Nederland,
te Helsinki voor een Fins-Nederlandse Vereniging in het Amos Anderson Museum
over scheepsarcheologisch onderzoek,
te Helsinki voor scheepsbouwhistorici en "skindivers" (duikers) in het Marian
Archeologisk Museum (Ridarhuset) over scheepsarcheologisch onderzoek,

te Turku voor de NordenskjOld-Society in Abo Akaderaie over scheepsarcheologisch onderzoek,
te Stockholm voor genodigden (marine-archeologen en duikers) in het Wasamuseum over scheepsarcheologisch onderzoek,
te Kampen voor de Nederlandse Geologische Vereniging (afdeling Zwolle en omstreken) over het gebruik van stenen in de loop van de geschiedenis,
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-38te Amsterdam voor de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (afdeling
Amsterdam en omstreken) over de "Swifterbant"-cultuur.
te Apeldoorn voor de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
over de archeologie van het nieuwe land.

Voorts verschenen de navolgende publikaties in 1970:
HEIDE, G.D. van der: Prehistorie en vroege geschiedenis. Nederland, raakvlak van culturen.
Teleactiviteit; jrg. 2 no. 2. Jan. 1970: pag. 7-10.

Bodemvondsten en hun conservering (hout, metaal en leer),
Cultuur en Chemie; 8 6 Lustrum Utrechtse Chemische Club.

Een nieuw museum bij Ketelhaven voor scheepsarcheologie.
Toeristenkampioen; jrg. 33 no. 6. 15 jan. 1970: pag. 187,
Die Bremer Hanse Kogge (boekbespreking).
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis; no. 20. Maart 1970: pag. 41.
Scheepswrakken op de westkust van Australia.
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis; no. 20. Maart 1970: pag. 39.
Netverzwaarders.
Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer 19671968.
Berging van een 17

eeuws scheepswrak in het Museum

voor Scheepsarcheologie t e Ketelhaven.
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeeges c h i e d e n i s ; n o . 2 1 . September 1970.
Archeologie.
Lntermediair; j r g . 6 n o . 4 8 , 4 d e c . 1970: p a g . 2 9 - 3 5 .
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HEIDE, G.D. van d e r :

De p r e - en p r o t o h i s t o r i e van S a l l a n d ,

Noordwest-Over-

i j s s e l en de Noordoostpolder.
Wetenschappelijk Handboek "Geschiedenis van O v e r i j s s e l " ,

De bodemgeschiedenis van Noordwest-Overijssel en de
Noordoostpolder.
Wetenschappelijk Handboek "Geschiedenis van O v e r i j s s e l " ,
Aan de onderstaande t e n t o o n s t e l l i n g e n werd in 1970 medewerking v e r l e e n d :
te Utrecht:

Kultuur en Chemie.
fQ

8

te Dronten:

lustrum Utrechtse Chemische Club.

Wat de Zeebodem

prijs gaf.

Openbare Lagere School "De Ducdalf".

te Zwolle:

De kusten van Nederland.
Commissie Jeugd en Natuur.

te Kampen:

Mens en Natuur.
N.-70-Commissie Kampen.

te Emmeloord:

Natuurbeschermingstentoonstelling N.-70,

te Lelystad:

In Boekhandel "De Brunte".
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DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN
RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

Expositiegebouw te Lelystad-Haven Jaarverslag 1970

De expositie betreffende de werkzaamheden van bovengenoemde diensten in
het Usselmeergebied ontving dit jaar aanzienlijk minder bezoekers dan het jaar
1969: het totale aantal bezoekers kwam op 51.461 personen (1969: 61.430). Evenwel moet worden vermeld dat dit aantal van 1969 zeer veel hoger lag dan voor
het jaar 1968 (53.868). Van dit aantal voor 1970 waren er 35.282 betalende en
16.179 niet-betalende bezoekers. De laatsten kwamen meest groepsgewijze onder
begeleiding van medewerkers van een van de betrokken diensten. Er waren 14.428
bezoekers afkomstig uit andere landen dan Nederland en wel 5970 uit West-DuitsInnd, 2319 uit Engeland, 1495 uit de Verenigde Staten van Amerika, 2477 uit
I'rankri jk, 505 uit Zweden, 6 uit Rusland en 1656 uit nog andere landen. Deze
cijfers zijn niet exact, maar geven globaal een indruk. Exacte gegevens zijn
niet te verkrijgen omdat soms een of enkelen van een gemengd intemationaal
gezelschap voor de gehele groep in het gastenboek tekent. Over de kwartalen
verdeeld zijn de onderstaande bezoekcijfers te geven:
1
2

kwartaal: 5.359 (met 1.504 buitenlanders)
6

kwartaal

18.491 (met 7.547 buitenlanders)

3 e kwartaal: 21.703 (met 7.234 buitenlanders)
4 e kwartaal:

5.908 (met 2.042 buitenlanders).

Het hoogste aantal bezoekers werd geregistreerd op 28 juli (542). Daarna
op 6 augustus (515). Op 2 e Pinksterdag werden 475 bezoekers ontvangen. Op 3 mei
werd de lO.OOOste en op 7 juli de 25.000ste en op 18 november de 50.000ste bezoeker geregistreerd.
Er is voor de achteruitgang van het bezoekersaantal over 1970 ten opzichte
van 1969 geen duidelijke reden te geven. Meest waarschijnlijk speelt de opening
van de brug bij Muiderberg daarbij de hoofdrol ten aanzien van de duidelijke
top van het bezoekersaantal, dat daarna weer naar een meer normaal niveau terugviel in dit jaar. Ook speelt de ligging ten opzichte van de doorgaande verkeersW P K (het gebouw ligt daarvan terzijde) zeker een rol. Deze situatie is voor hen,
die niets weten omtrent het bestaan van het gebouw, bepaald ongunstig.
De expositie was, behoudens Nieuwjaarsdag en 1

Kerstdag, alle dagen ge -

opend. Totaal werden 700 groepen ontvangen, die werden ingeleid. Ongeveer 100
groepen kwamen onaangekondigd, maar werden zo enigszins mogelijk toch met toelichting geholpen.
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Een duidelijke aanwinst was de diaprojector met begeleidende tekst op een
band, waardoor een goed klankbeeld gedurende ongeveer een half uur speciale
toelichting biedt. Daarbij is er de mogelijkheid aan bepaalde facetten van de
werkzaamheden van beide diensten wat extra aandacht te besteden. Dit zou dus
ook in thematische exposities kunnen meespelen. Zo is er een kleine tentoonstelling geweest "Visie op Flevoland" en daarna werden de Agora-plannen getoond
met wat daaromheen was te denken, omtrent opzet, redenen en argumentatie voor
deze plannen.
Het personeel van het gebouw verzorgde een groot deel van de gegeven toelichtingen, behoudens voor die groepen die door gespecialiseerde medewerkers
van een van beide diensten werden voorgelicht.
De Commissie van Beheer onderging geen wijzigingen in samenstelling. Van
de Dienst der Zuiderzeewerken hadden daarin zitting de heren ir. G.P. Felius
en G. Timmler; voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de heren drs. A.J.
Venstra en A.J. Lindenbergh (secretaris). De beheerder van de Musea voor de
IJsselmeerpolders te Schokland en Ketelhaven, de heer G.D. van der Heide, bleef
als adviseur aan de Commissie toegevoegd.
De personeelsbezetting werd enigszins gewijzigd: de dagelijkse werkzaamheden worden behartigd door de heren jhr. E.W. Berg van Middelburg, P. van Oijen
en D. Huizinga, terwijl in de drukke tijd en ten tijde van uit te voeren werkzaamheden in en om het gebouw medewerking was verkregen van mej. N. Kdnigskramer.
Voor het schoonmaakwerk bleef mevr. G. Scheffer-Elzinga in functie.
Aan de expositie zelf werd het een en ander veranderd. Er vonden enkele
actualiseringen en aanpassingen plaats. De ruimte achter het hoofdgebouw - de
voormalige school - werd onder meer voor enkele speciale exposities gebruikt.
Voorts werden er enige onderhoudswerkzaamheden door de voorlichtingsambtenaren
zelf uitgevoerd zoals veranderingen in het tentoongestelde, het geven van opknap- en verfbeurten.

's Gravenhage/Zwolle.
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De Commissie van Beheer.

