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TBR INLEIDING
Het jaar 1969 werd gekenmerkt door vooruitgang ten aanzien van de museale
ontwikkeling in de IJsselmeerpolders, zowel als ten aanzien van het veldonderzoek. Enige projecten, die langere tijd op afronding wachtten, konden
worden afgewerkt.
De archeologische, geologische en biologische collecties werden opnieuw
met vele vondsten uitgebreid, waardoor deze duidelijk in betekenis - zowel
in wetenschappelijk als instructief museale zin - hebben gewonnen.
Het meest spectaculaire in deze voortgang was dat de ruimte voor het
Museum voor de Scheepsarcheologie te Ketelhaven beschikbaar kwam, waardoor
voorbereidingen voor een voorlopige opstelling van materiaal konden worden
getroffen. In verband daarmee konden grote delen van het scheepswrak E 81
uit de Noordoostpolder -dat reeds geruime tijd op een definitieve afwerking
wachtte- worden overgebracht naar Ketelhaven. Deze fragmenten, die tezamen
de voile lengte en wijdte van het schip tonen, werden nog juist voor het
invallen van de vorst naar binnengebracht en op de plaats opgesteld.
De Vereniging van Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders ontplooide activiteit op allerlei terrein. Er werden excursies georganiseerd
naar opgravingen en naar geologisch interessante gebieden. De Werkgroep
voor de Biologie organiseerde eveneens een aantal excursies, De cursussen
konden worden voortgezet, waarbij bleek dat de belangstelling voor de
Biologische Werkgroep het geringste was,
De Werkgroep voor de Kunsthistorie verzorgde een aantal tentoonstellingen
op kunstgebied te Emmeloord. Er was hiervoor een goede belangstelling.
Er werd op verzoek van zeer diverse zijden aan tentoonstellingen meegewerkt
in de vorm van materiaalinzendingen, ofwel door complete verzorging.
Conserverings- en restauratiewerkzaamheden vonden voortgang, vooral ten aan¬
zien van ijzer, aardewerk, non-ferro metalen en beenderen.
Er werd aandacht besteed aan verbetering van de methode van leerconservering
omdat tot nu toe de resultaten niet geheel bevredigend waren. Dank zij con¬
tact met het Leerinstituut T.N.O. te Waalwijk en het Centraal Laboratorium
voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam konden
verbeteringen in de behandelingstechniek worden toegepast met goede resul¬
taten .
Ten behoeve van de houtconservering werd een bezoek gebracht aan de conserveringswerkzaamheden van het Wasa-Museum te Stockholm in Zweden.
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Hierdoor was een uitvoerige gedachtenwisseling over de techniek voor conser¬
vering van hout en gietijzer mogelijk. Ook op het gebied van textiel vond
uitwisseling van gedachten plaats. De Internationale gedachtenwisseling op
het terrein van de conservering van archeologica is van groot belang met
de bijzondere specialisatie en het geringe aantal specialisten op dit
terrein.
Gedurende het bezoek te Stockholm werd tevens contact gezocht met geologen
van de Zweedese geologische dienst -de Sveriges Geologiska UndersjZ^gelse- in
verband met de zwerfsteenstudie in het Zuiderzeegebied. Op dit gebied worden
tevens contacten onderhouden met andere Scandinavische instituten te Helsinki,
Oslo, Kopenhagen, Uppsala en Lund.
Het bezoek aan Stockholm bood voorts gelegenheid enig contact te hebben betreffende geologische problemen ten aanzien van de van Scandinavib herkomstige zwerfstenen, zo ook voor de herkenning van de stellig uit het
Botnische Golfgebied aangevoerde kalkstenen (vermoedelijk 16e en 17e eeuw),
welke hier door de visserij tot netverzwaarders werden verwerkt en als zodanig zijn gebruikt.
Op het gebied van het scheepsarcheologisch onderzoek vindt contact plaats
met enkele Amerikaanse instituten (o.m, het Smithonian Institute te
Washington) en met het National Maritime Museum te Greenwich. In dit ver¬
band werd aan ons advies gevraagd inzake het in 1749 op de kust nabij
Hastings gestrande schip "Amsterdam", dat in de belangstelling kwam doordat
een aannemersfirma nabij dit wrak werkzaamheden uitvoerde en op het wrak
een verkenning ging doen. Op het verzoek van die zijde en met instemming van
de Ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Financibn
werden in Londen en Hastings voorlopige besprekingen gevoerd.
In het licht van de noodzakelijke cobrdinatie van opgraving en conservering
werd voortdurend aandacht besteed aan verbetering van werkmethodes en het
beproeven van nieuwe middelen.
Het afgelopen jaar was voor het museum een gunstig jaar, hoewel een aantal
noodzakelijke ontwikkelingen nog niet kon worden gerealiseerd. Daarbij meet
in de eerste plaats worden gedacht aan de onvoldoende mogelijkheid het tem¬
po van de scheepsopgravingen op te voeren bij gebrek aan voldoende mankracht.
De samenstelling van een tweede ploeg voor veldwerk met eigen outillage -met
het oog op de talrijke scheepsresten die reeds zijn geregistreerd- werd niet
verwezenlijkt. Hoewel het formatieschema ruimte laat voor bovengenoemde doelstelling is de vervulling daarvan nog niet mogelijk. De formatie kon met
twee personeelsleden worden uitgebreid.
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D© overige wei’kzatiiiiheden zijii echter zodanig toegenomen dat het vormen van
een tweed© veldploeg nog niet kon worden afgerond teneinde een krachtige
aanpak van het scheepsarcheologisch onderzoek mogelijk te maken. Ook in andere sectoren van het werk wordt het personeelstekort als ernstig gevoeld.
Zo is er geheel geen gelegenheid voor een goede opvang en begeleiding van
de bezoekers aan het museum op Schokland, Het ontbreken van de mogelijkheid
om de documentatie van het museale bezit voort te zetten -doordat de plaats
van de documentalist nog steeds onbezet is- is in toenemende mate een probleem wat tevens een beletsel vormt voor het raadplegen van de collectie
en de gegevens daaromtrent,

alsmede ook voor de publikatie van de tot nu

toe verrichte opgravingen in de IJsselmeerpolders.
Er konden -mede door de veel tijd verslindende werkzaamheden aan het grote
scheepswrak E 81- niet zoveel veldwerkzaamheden worden verricht als wel
werd gehoopt.
Hoewel de voorlopige afronding van het onderzoek in de secties H en G in
Oostelijk Flevoland wel op het werkprogramma stond kon dit niet worden verwezenlijkt.
De biologiecollectie werd opnieuw uitgebreid met een aantal preparaten. Voor
de administratieve-en technische behandeling van deze verzameling kon de
hulp worden verkregen van de heer M. de Jong te Nagele gedurende een afgeronde werktijdo Daardoor waren diverse noodzakelijke voorzieningen mogelijk.
De entomologische en malacologische verzamelingen werden slechts weinig uit¬
gebreid.
De geologiecollectie uit de Zuiderzeebodem werd opnieuw met interessant materiaal aangevuld. Over de contacten hiertoe in het buitenland teneinde de
ontwikkelingen daar te kunnen toepassen op de kennis van het Nederlandse gesteentemateriaal werd reeds in het voorgaande gesproken.

Zoals steeds werd nauw contact onderhouden tussen onderzoek en de museaaleducatieve taak, Deze aspecten van de functie van de afdeling Oudheidkundig
Bodemonderzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders worden in dit
verslag niet gescheiden. Het verslag is dus niet een jaarverslag alleen over
het Museum voor de IJsselmeerpolders, maar geeft tevens onderzoekresultaten.
De vondstberichten die in diverse periodieken zijn gepubliceerd zijn tevens
in dit jaaroveizicht kort samengevat. Als steeds willen wij graag dank betuigen aan alien die door het melden of door het aanbrengen van vondsten en
gegevens waardevolle medewerking verleenden aan het oudheidkundig bodemonder¬
zoek in de polders en aan de uitgebreide verzamelingen.
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Het is bemoedigend dat steeds weer velen bereid zijn tot bet aanbrengen van
gegevens en materiaal met betrekking tot de wordings- en bewoningsgeschiedenis van het Zuiderzeegebied, Omdat het niet mogelijk is de dagelijkse verkenningen over het gehele gebied uit te voeren is de medewerking van allerlei mensen in het veld van het greetste belang en wordt daarom bijzonder op
prijs gesteld.
In dit verslag is een aantal aanbrengers van vondsten met name genoemd,
maar een deel van de vinders is ongenoemd gebleven. Het zijn degenen die
door hun dagelijkse veldwerk vondsten deden en inleverden, maar wier namen
niet steeds worden vermeld. Wij zijn niet minder dankbaar voor hun medewer¬
king. Het zijn met name diegenen, die in dienst van de Dienst der Zuiderzeewerken of van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders werkzaam zijn en die
veel belangeloze medewerking verleenden.
Met diverse instituten in binnen- en buitenland en met velerlei musea is
vruchtbaar en prettig contact onderhouden op het gebied van geologie, archeologie, biologie en scheepsbouwhistorie, Dit geldt evenzo voor het con¬
tact met instellingen die werkzaam zijn op het gebied van conservering en
restauratie van bodemvondsten,

A, WERKZAAMHEDEN
Naar aanleiding van het contact met het Western Australian Museum in Perth,
betreffende het onderzoek van de vier V.0.C.-schepen die op de westkust van
Australia vergingen in de 17e en 18e eeuw, was opnieuw 6en van de daaraan
werkende mensen voor drie maanden aan de afdeling werkzaam. Het betrof nu
Mr. Eric Car, die de conserverings- en restauratiewerkzaamheden verricht.
Tijdens zijn verblijf had hij goede gelegenheid zich -zowel in de werkplaats
op Schokland en die te Ketelhaven, alsook in het Centrale Laboratorium te
Amsterdam- te oribnteren op de conserveringstechnieken. De contacten met ge¬
noemd museum werden op prettige wijze gecontinueerd. Contact met de universiteit van Perth betrof eveneens het onderzoek van de wrakken:"Batavia ,
"Vergulde Draeck",

"Zuytdorp" en "Zeewijk".

Ten behoeve van de technische ontwikkeling van de houtconservering te
Ketelhaven werd in gezelschap van de chef van de werkplaats van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders te Kampen, de heer E. van Denzel, het Wasamuseum
en de daarbij behorende werkplaats en laboratorium bezocht. Over dit bezoek
werd een rapport samengesteld dat mede als werkbasis diende voor de plannen
met scheepswrak E 81 en de conservering daarvan in de museumruimte te

Ketelhaven.
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Naar aanleiding van het bezoek aan Londen en Hastings -als voren reeds vermeld- werd een rapport samengesteld ter informatie van de Ministeries van
Financibn en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Een voorlopige
bestudering van het vondstenmateriaal uit het wrak van de "Amsterdam" vond
te Hastings plaats.
De veldwerkzaamheden van de afdeling in de IJsselmeerpolders vonden voortgang door middel van scheepsopgravingen en verkenning van gemelde vondsten,
zowel wat betreft bewoningssporen als de scheepsresten. Veel tijd nam daarbij het wrak E 81 uit de Noordoostpolder. Deze scheepsopgraving kon geheel
Worden afgewerkt. Nu meet de gehele beschrijving nog worden afgewerkt. Niet
alleen het onderzoek en het op schaal in tokening brengen, maar ook het verwijderen van het wrak en het transport naar de museumruimte te Ketelhaven
vroegen veel tijd en energie.
Het onderzoek van scheepswrak M 65 -dat eveneens reeds enkele jaren op afwerking wachtte- kon geheel worden afgesloten. Ook hiervan rest nu nog de
beschrijving en het uitwerken van de tekeningen.
Een wrak van kavel T 23 werd onderzocht en op een klein stuk na -waarover
nog moet worden beslist of bewaring zal kunnen plaatsvinden- afgewerkt.
Een wrak in de sectie T -kavel 21- werd afgewerkt nadat ca. 100.000 kleine,
gele bakstenen waren verwijderd uit het wrak.
In Zuidelijk Flevoland vonden de eerste veldverkenningen plaats.
Het werk voor het restaureren van aardewerkvondsten kon slechts in beperkte mate voortgang hebben in verband met het voortgaan van de veldwerkzaamhe¬
den tot diep in de winter en veel andere werkzaamheden.
De behandeling van ijzervondsten uit scheepswrakken werd voortgezet, maar
ondervond later in het jaar helaas in ernstige mate stagnatie door ziekte
van degene die met deze taak is belast. Het grove materiaal, als ankers,
kettingen, enz., kon wel de vereiste behandeling ondergaan, maar er bleef
nog een grote hoeveelheid onvoltooid werk liggen voor de komende wintermaanden. Hierbij speelde ook de vereiste ontruiming van de Romneyhut- die als
depot- en werkruimte voor grove ijzerconservering diende- een rol,
Het materiaal, zowel het droge hout als het ijzerwerk dat hierin was geborgen, moest -teneinde de Romneyhut en de kleine nissenhut te kunnen afbreken om de ruimte op de landtong van Ketelhaven vrij te maken- worden ondergebracht in een tijdelijk onderkomen in een Romneyhut te Dronten. Aangezien
deze ruimte nog minder geschikt is dan de voorheen als depotruimten gebruikte hutten mag de hoop worden uitgesproken dat zo spoedig mogelijk een
betere gelegenheid beschikbaar zal komen.
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Met deze verhuizing is de behandeling van grote vondsten als ankers, enz.
tevens in een moeilijke situatie gekomen omdat hiervoor nu in feite de nodige werkruimte en depotruirate ontbreken.
Behandeling van scheepshout bleef beperkt tot het nathouden van het te bewaren materiaal, dat voor conservering in aanmerking komt. De trage ontwikkeling in deze kan bepaald niet ongelimiteerd doorgaan. Er zijn bij het
materiaal, dat nu reeds enkele jaren op afwerking wacht, duidelijke symptonen van achteruitgang waarneembaar. Gelukkig begint zich nu de mogelijkheid
af te tekenen dat komend jaar althans een deel van dit hout definitief een
polyethyleenglycolbehandeling

kan ondergaan. Het uitwassen van het hout

-het trachten allerlei verontreinigingen kwijt te raken- is een noodzakelijk
onderdeel van de behandeling om blokkeren van het conserveringsmiddel tijdens de glycolbehandeling te vermijden. Te lang voortgaan hiermee heeft
evenwel duidelijke nadelige gevolgen voor het hout, niet alleen in verband
met het optreden van schimmels, die overigens wel te bestrijden zijn, maar
het maakt het hout zodanig week dat aan de oppervlakte spanningen optreden,
die het scheuren van het hout bewerkstelligen. De conservering van archeologisch hout blijft ongetwijfeld nog een reeks van jaren vakgebied met vele
verrassende aspecten, Wij mogen verwachten dat nieuwe ontwikkelingen in
onderdelen mogelijk zullen zijn, hoewel thans de polyethyleenglycolbehande¬
ling in het algemeen voor nat hout uit de bodem of uit het water de enig
aanvaardbare en mogelijke methode is die thans bekend is.
Beschrijving van aangevoerd vondstenmateriaal vend door tijdnood in onvoldoende mate plaats. Dit vend mede zijn oorzaak in het feit dat verdere verwerking in administratieve zin van het reeds beschreven materiaal al geruime
tijd -ook al in 1968- stagneert wegere het niet vervullen van de vacature
documentalist, die dit beschreven materiaal meet verwerken. Daardoor bleef
het documentatiewerk liggen. Tot het einde van het jaar was er geen mogelijk¬
heid deze onbevredigende situatie op te heffen.
Het werk van de tekenkamer ging geleidelijk voort in de vorm van uitwerking
van opgravingstekeningen, het tekenen van voorwerpen, enz, Ook werd tekenwerk verricht ten behoeve van enkele exposities. Edn van de technische amb—
tenaren is nu eveneens met opgravingstekenwerk belast. Een andere, die het
vorig jaar aan de afdeling werd toegevoegd, is nu eveneens voor veldtekenwerk
ingeschakeld.
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Aan de uitwerkingen van de tekeningen kon evenwel weinig worden gedaan door
deze beide functionarissen daar de opstelling van scheepswrak E 81 veel tijd
vergde, evenals de inrichting van de museumruirate te Ketelhaven.
Bezoekersontvangst, boek- en kaartverkoop aan de museumbezoekers, bet verschaffen van informatie aan hen en het geven van schriftelljke voorlichting
omtrent prehistorie, de geschiedenis van het Zuiderzeegebied, het randgebied
en de eilanden, de inpolderingstechniek, de scheepsbouw- en scheepvaartgeschiedenis vereisten als steeds veel tijd. De nieuwe onderwijsmethoden, die zich
meer richten op zelfwerkzaamheid van de kinderen, manifesteert zich duidelijk
in het toenemende aantal vragen om folders, gegevens, plaatjes en algemene
informatie op bovenvermeld terrein. Het wordt dezerzijds als een duidelijk
gemis aan mogelijkheid gevoeld dat slechts in zeer geringe mate aan deze vraag
naar informatie kan worden voldaan. Naar het ons voorkomt moest het Museum
voor de IJsselmeerpolders in veel duidelijker mate deze taak naar behoren
kunnen vervullen. Het museum is in deze -evenals zovele andere musea in ons
land- helaas bepaald onvoldoende geoutilleerd. Veel vragen worden ook ingediend door scholieren in verband met te maken scripties, werkweken en schooltentoonstellingen. Het gaat in vele gevallen niet alleen om oppervlakkige
oriSntatie, maar dikwijls ook om tijdrovende beantwoording van vragen, om
gegevens van archeologische, geologische, biologische en historische aard
en dikwijls ook om determinatie van materialen.
Er is een groeiende groep amateurs op het gebied van geologie en archeologie,
die behoefte heeft aan begeleiding en die de museale collecties nodig hebben
voor determinatie van eigen collecties of verifiSren van eigen gegevens.
Alleen reeds beantwoording van vragen en wensen van jongeren en ouderen die
zich interesseren voor de eerdergenoemde vakken, vereist veel tijd. Zij betrekken het museum in hun belangstelling en zij zijn ook vaak de aandragers
van gegevens en materiaal ten behoeve van het museum. Er zijn mogelijkheden
voor een vruchtbare samenwerking. Wil een museum zijn taak redelijk vervul¬
len dan is het absoluut noodzakelijk gelegenheid te hebben voor deze educatieve taak, Immers dat is naast de conserverende functie de taak die een
museum bestaansrecht geeft, Daarbij zal men moeten voldoen aan de eis van
spoedige beantwoording, Buitenstaanders hebben maar al te dikwijls onvol¬
doende begrip voor deze bijzondere tijdrovende functies in de musea, die
meestal onvoldoende bemand zijn om deze functies naar bevrediging te kunnen
volbrengen. Het verkrijgen van meer vrije tijd voor vele mensen brengt ook
de musea in de belangstelling.

Rectlficatie

Op pagina 8 van het jaarverslag 1969 van de Musea voor de
IJsselmeerpolders - Flevobericht no. 77 - raoet worden toegevoegd onder B. Personalia
"In dit jaar werd de personeelsformatie uitgebreid met een
museumassistent voor de leiding over het museumtechnisch
werk en de conserveringsafdelingen.
In deze functie werd aangesteld de heer D. Landsman".

Schokland,

9 december 1970
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De aaupassing aan de behoeften van de mensen met vrije tijd is duidelijk onvoldoende tot nu toe. Dit geldt ook voor het Museum voor de IJsselmeerpolders
met te weinig mogelijkheid de educatieve taak op de juiste wijze te vervullen.
Publicistisch werk behoorde mede tot de taak van de afdeling, zowel in de
vorm van artikelen over onderzoek en museum, alsook door gehouden voordrachten. In dit licht verdient ook de werkzaamheid aan de cursus van de Televisieacademie Teleac, onder de naam "Hoofdstukken uit prehistorie en vroege geschiedenis", vermelding. Vele vragen en grote belangstelling voor de cursistendagen hebben duidelijk gemaakt hoezeer bij velen interesse voor het archeologisch
onderzoek bestaat en in hoe sterke mate men goede begeleiding bij museumbezoek waardeert,
B. PERSONALIA
In de personeelsformatie van het museum kwam verandering door het aanstellen
van een museumassistent en een opzichter D voor respectievelijk een museale
taak en voor technische veldwerkzaamheden en conservering, respectievelijk
restauratie.
Gedurende drie maanden werkte een jonge kracht van het Western Australian
Museum aan de afdeling. Tevens werden in speciale opdracht werkzaamheden verricht door de heer M. de Jong te Nagele, los van de formatie.
Aan de afdeling waren -behalve het Hoofd- verbonden; de heren B, van Dalen
als plaatsvervangend Hoofd van de afdeling, in de functie van Tekenaar A
le klasse; H,H. Snoek voor correspondentie, documentatie, administratie
en tevens voor ontvangst en rondleiding van bezoekers, in de functie van Adm.
Ambt. C le klasse; H. van Veen, in de functie van Opzichter C als tekenaar
bij opgravingen; S. de Jong en K. Vlierman, beiden in de functie van Opzichter
D, technici voor opgravingen en restauratie; A.J. Doornbos voor bibliotheekbeschrijvingen en literatuurdocumentatie; A. van Brenkelen (gedurende een
deel van het jaar) verbonden als amanuensis aan de werkplaats voor hout- en
ijzerconservering; mej, T. van Stijn voor bezoekersontvangst, kaart- en
boekverkoop en typewerk, in de functie van Schrijver en de werklieden;
S. Jaarsma, F.J. Tjallingii, W. van der Woude en H. v.d. Mey, belast met
werkzaamheden aan scheepsopgravingen in het veld en conservering en onderhoud van vondsten, respectievelijk voor ontvangst en schoonmaken van binnenkomend vondstenmateriaal, behandeling van grove en fijne metalen; W, Kaastra
en H. Plantinga voor allerlei onderhoudswerk binnen en buiten het museum
op Schokland.
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Zoals vermeld konden enige vacatures voor opgravingspersoneel en voor de
functie van documentalist niet worden vervuld.
Voor vervulling van de zondagsdiensten werd aangesteld de heer J.van der Laan
theologisch student, die zich enkele malen laat vervangen door de heer
D. Veenhuyzen, eveneens theologisch student. Beiden zijn voor bezoekontvangst
werkzaam.
C. EXPOSITIE-, WERE- en DEPOTRUIMTEN
1, Expositieruimten
In de expositieruimten van het museum kwam geen wijziging. De opstellingen
werden niet noemenswaardig veranderd, slechts aanvullingen en toevoeging
van materiaal vend enkele malen plaats. Ook nu weer werd het voormalige
kerkje op Schokland enige malen gebruikt voor bijeenkomsten met lezingen
van de Vereniging van Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders.
De expositieruimte te Ketelhaven voor de scheepsbouwhistorie en de scheeps
archeologie kwam zover gereed dat de plannen voor de inrichting vaste vorm
aannemen. Zowel de kantoorruimte als bergruimten werden in gebruik genomen.
In het middengedeelte werd het scheepswrak E 81 geplaatst, terwijl de aan
leg van het circulatiesysteem voor watersproeien en conserveringsvloeistof
wordt gereedgemaakt. De verwarmingsinstallatie werd klaargemaakt, evenals
de verdere aanleg van het gebouw.
Achter het kantoor is een podium gemaakt met een aantal schuifpanelen en
er is zitruimte gecreOerd voor 112 personen. De stoelen zijn reeds geplaatst
Van doze ruimte uit zal het voor bezoekers mogelijk zijn toelichtingen in
de vorm van een klankbeeld te gaan aanhoren, ofwel door middel van gesproken woord met dia's. T.z.t. kunnen wellicht ook vertoningen van films betreffende scheepsarcheologische onderzoekingen, of omtrent scheepsbouwhis¬
torie worden gegeven. De ruimten voor sanitair, garderobe, kleine keuken
en publieke telefooncel kwam gereed.
De plannen voor de inrichting van de expositie kwamen op papier gereed; de
grote staande vitrines werden geleverd, een aantal staande panelen voor het
ophangen van foto's en realia werden zwart geschilderd en tafelbladen wer¬
den voor de expositie klaargemaakt. De plannen voorzien in een eerste, voorlopig® inrichting van deze ruimte begin van het jaar 1970. Er vond ook voor
dit doel overleg plaats met het Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum te
Amsterdam voor het gebruik van fotomateriaal, teneinde een goede, instructieve opstelling te verkrijgen. Daarbij ligt de gedachte voor om door middel van afbeelding van modellen, prenten en schilderijen allerlei instruc
tie te geven omtrent de geschiedenis van de scheepsbouwtechniek,het gebruik
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van werktuigen en materialen, scheepsreizen, handelsbetrekkingen, enz. Het
een en ander dient dan mede ter begeleiding van het originele, opgegraven
scheepsarcheologische materiaal, waaronder -behalve het wrak E 81- een aantal scheepsonderdelen en -constructies. Daarbij wordt gedacht aan roeren,
zwaarden en krommers, alsook aan kleinere materialen als scheepsblokken,
werktuigen en scheepsbouwmaterialen, touw, breeuwsel, resten van de ladingen
en ballastmateriaal. Ook complete inventarissen uit diverse perioden van
de 13e tot in de 20e eeuw komen voor expositie in aanmerking. Een aantal
platte vitrines voor deze materialen word eveneens besteld, maar nog niet
geleverd.
2. Werkruimten
De werkplaatsruimte op Schokland veranderde niet noemenswaardig; de aardewerkrestauratiewerkplaats bleef ongewijzigd, zo ook de ruimte voor ontvangst
en conservering van bodemvondsten in het oude dijkmagazijn. De kleine opbergruimte bij de garage word voorlopig ingericht als timmerwerkplaats.
De werkplaats te Ketelhaven word aangepast aan de toenemende hoeveelheid
aangevoerd materiaal. De outillage voor allerlei conserverings- en restauratiewerkzaamheden word naar behoofte uitgebreid, Daarbij behoorde ook de
uitbreiding van het sproeisysteem met meer leidingen en sproeiers, waardoor
de gehelehoeveelheid hout kan worden natgehouden.
De nieuwe werkplaatsloods word reeds omgebouwd, maar nog niet voltooid.
Het is een achtspantige boerderijschuur van beton met een speciaal gemaakte
zijwand, die uitzicht geeft op de werkhaven Ketelhaven. De plannen voor de
inrichting van deze werkplaats voor conservering van nat hout kwamen gereed
voor bestek, maar werden nog niet uitgevoerd. Daarbij is voorzien in de
noodzaak om een ruimte te hebben voor het schoonmaken en wassen van het binnenkomende hout door middel van sproeien gedurende langere tijd met circulatie
van water. Ook is het nodig een vloer te hebben voor de houtconservering vol
gens sproeisysteem met behulp van polyethyleenglycol. Er is tevens ruimte
voor houtconservering in baden met P.E.G. onder verwarming tot ca. 60 . Er
komt plaatsruimte voor tanks waarin de vloeistof kan worden opgeslagen. De
vloeren worden zodanig gemaakt dat het mogelijk is zowel het water (in de
ene ruimte) als de P.E.G.-oplossing op de andere vloer op te vangen en te
filtreren, zodat de vloeistof wordt gezuiverd en opnieuw via de tank kan wor¬
den gebruikt. Tevens is in het plan opgenomen een werkruimte voor restauratie van hout, voor het maken van replica, een conserveringsruimte voor ijzer
in een natte en een droge ruimte en een kamer voor ijzerdepot.
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Er wordt ook een kleine laboratoriumruimte gecreberd, een ruimte voor centrale
verwarming, een hal en een berghok voor onderhoudsbenodigdheden, benevens
een kleine schaftruimte voor bet personeel,
Het laat zich aanzien dat het een en ander midden komend jaar wel gereed zal
kunnen zijn.Dan is evenwel nog geen oplossing gevonden voor het onderdak
brengen van kantoorruimten, voor tekenkamer, restauratie van aardewerk en
leerbehandeling, de depotruimten voor aardewerk, enz. Hiervoor zijn voorstellen gedaan, maar daarop kon echter nog geen beslissing worden verkregen. Een
voorstel om deze ruimten te vinden te Lelystad-Haven is -door de eis de werkruimten en depotruimten bijeen te hebben, wil het geheel goed functionerenniet aanvaardbaar. Ook de conservering van grof ijzer en het depot voor geconserveerd hout hebben nog geen definitieve plaats gevonden.
De romney- en nissenhut, die dienden als depotruimten te Ketelhaven, zijn
ontruimd en het daarin voorhanden zijnde materiaal is naar Dronten overgebracht voor tijdelijke opslag. Overigens is -zoals al gezegd- deze situatie
ongunstig, zodat dringend naar een andere oplossing moet worden gezocht.
Uiteraard hebben wij de hoop dat deze oplossing op korte afstand zal liggen
van de ruimten die nu in gebruik zijn, dus bij Ketelhaven,
De veldoutillage werd verder ontwikkeld en uitgebreid. Ondermeer werd een
grote tent aangeschaft die het mogelijk maakt ook bij minder goed weer de opgravingen voort te zetten. De tent is voor het eerst met goed succes gebruikt
bij de opgravingen van het wrak E 81 in de Noordoostpolder en nadien in
Oostelijk Flevoland.
Er zijn voorts directie-, materiaal- en schaftwagens beschikbaar, alsmede pompen, een lierwagen en een grondtransporteur. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden zo mogelijk nog meer te mechaniseren. Het materiaalpark kon opnieuw
met een auto worden uitgebreid zodat nu een "Landrover", een combi en een personenauto als dienstmateriaal beschikbaar zijn.
3, Depotruimten
Ook gedurende 1969 bleven de depotruimten op de Noordpunt van het voormalige
eiland Schokland, de lichtwachterswoning en het misthoornhuis, in gebruik. De
daarin ondergebrachte collecties bleven goed onder controle.De depots werden
's winters droog en warm gehouden.
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De collecties breidden zich uit en er werd van dit depotmateriaal bij herhaling -in verband met diverse tentoonstellingen- gebruik gemaakt.
De collectie biologica werd doorgenomen en geinventariseerd. Daarbij werd
de toestand van de preparaten gecontroleerd, Deze taak kon nog niet geheel
worden afgerond,
Helaas moet nog steeds worden vermeld dat telkens weer ruiraten van deze
beide gebouwen worden vernield, zodat telkens reparaties moeten worden verricht daar anders de collecties gevaar lopen. De ramen van de "Misthoorn"
zijn van gaas voorzien, die van de "Lichtwachter" hebben gesloten blinden.
De depotruimten op de Middelbuurt bij bet museum bleven normaal in gebruik
voor aardewerkbewaring en voor allerlei ander vondstenmateriaal. Het ligt
in de bedoeling, zodra dit mogelijk is, al het scheepsarcheologische materiaal hieruit te verwijderen en over te brengen naar Ketelhaven om daarmee
de scheiding tussen twee rubrieken van het archeologisch onderzoek te voltooien, waarmee dan de taken van beide instellingen Schokland en Ketelhaven
en de daar aanwezige collectie elkaar goed zullen aanvullen.
De geologische verzameling -voor zover deze niet werd uitgestald- bleef in
de daarvoor bestemde ladenkasten. De verzameling breidde zich uit, evenwel
zodanig dat te voorzien is dat binnenkort deze kasten onvoldoende ruimte
zullen bieden. Dit hangt mede samen met de verwerving van talrijke gesteentemonsters uit het Scandinavische moedergebied.
IJzer bleef nog gedeponeerd -voor zover geconserveerd- op stellingen in de
ijzerdepotruimte te Ketelhaven, Dit vertrek wordt zo droog mogelijk gehouden,
maar dit is niet eenvoudig daar het grenst aan een grote ruimte waarin gestreefd wordt -overigens met goed succes- naar een vochtigheidsgraad van
ongeveer 100%, In dit depot is de ijzercollectie overzichtelijk opgeborgen
en goed raadpleegbaar,
Een aantal ijzeren scheepsankers die nog niet zijn gebxposeerd werd aanvan
kelijk eveneens in verwarmde ruimte bewaard in een deel van de werkplaats
te Ketelhaven, maar moest nadien worden ondergebracht in een romneyhut te
Dronten, waar de vochtigdheidstoestand oncontroleerbaar is, Dit geldt ook
voor enkele scheepskanonnen, Het gevaar dat een deel van het eerder verrichte
conserveringswerk daarmee te niet gaat, is niet denkbeeldig.
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D. ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
1. Administratie en documentatie
Er kon in verband met veel ander werk gedurende de zomermaanden in slechts
geringe mate worden gewerkt aan vondstenbeschrijving, zodat de reeds geruime

tijd bestaande achterstand niet kon worden ingehaald. Maar ook de

verdere verwerking van hetgeen reeds is ingeschreven vend geen voortgang
door gebrek aan werkkracht. Daarom is administratie van de verzameling nog
steeds niet raadpleegbaar zoals bet geval zou moeten zijn. Het is bijzonder te betreuren dat de enige jaren geleden goed op gang gekomen werkzaamheden nu in zo ernstige mate stagneren, te meer daar behoudens de noodzakelijke mankracht alle overige mogelijkheden aanwezig zijn. Er werd ernstig
naar gestreefd deze stagnatie zo spoedig mogelijk op te heffen, maar voor
het afgelopen jaar is dit helaas niet gelukt. Het is niet mogelijk gebleken
voor de wel aanwezige administratieve krachten dit werk zelfs maar ten dele
op te vangen, daar het andere werk daartoe reeds totaal de tijd in beslag
nam. Daar evenwel alle vondsten niettemin van voldoende aanduidingen zijn
voorzien, betekent dit oponthoud nog geen verlies aan gegevens, maar wel
stagnatie dus in de raadpleegbaarheid.
De administratieve begeleiding van de ijzervondsten die te Ketelhaven werden binnengebracht en werden behandeld met conserveringsmiddelen en be~
werkingen kon normaal doorgang vinden.
Het correspondentiearchief, de deponering van opgravings- en verkenningsrapporten, excerpten, tekeningen en foto's, alsmede diapositieven werden
bijgehouden overeenkomstig de daarvoor geldende regels. Knipselarchief en
literatuurkaartsystemen werden bijgehouden en herhaaldelijk geraadpleegd
ten behoeve van velerlei informaties.
De bibliotheekbeschrijving werd voortgezet en in hoofdlijnen afgerond zodat
binnen niet al te lange tijd de binnenkomende literatuur kan worden bijge¬
houden. Een voorlopige afronding kon worden bereikt. Daarna kon ook de
bibliotheek van werken op het gebied van de geologie, die verworven werd
met de collectie-Van der Lijn worden beschreven. In deze bibliotheek bevinden zich ook talrijke tekeningen en foto's, alsmede allerlei geologisch
instructief afbeeldingsmateriaal, dat in een aantal omslagen is samengevoegd en daardoor raadpleegbaar is geworden.
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2. Onderzoek en publiciteit
Het onderzoek van de afdeling is -zoals bekend- niet eenzijdig archeologisch
gericht, De breedte van de museale opzet maakt dat naast zuiver archeologisch
onderzoek- waarin dat van de scheepsopgravingen is begrepen- ook geologie
een rol van enige betekenis speelt. Daarbij maakt de zwerfsteencollectie en
de herkomst van noordelijke erratica deel uit van dit geologisch onderzoek.
A1 sedert jaren heeft de heer W.T. Hellinga te Muiderberg hierin een werkzaam
aandeel voor wat betreft in hoofdzaak de kristallijne gesteenten. De heer
Hellinga geeft zijn belangeloze medewerking zowel ten behoeve van de collectie
die door het museum is samengebracht als ten behoeve van de collectie-Van der
Lijn. Beide verzamelingen blijven daardoor heel goed op peil en de nieuwste
opvattingen omtrent soorten kunnen telkens worden getoetstdank zij contacten
met een aantal Scandinavische diensten en instituten op het gebied van de
geologie. De resultaten van de geologische karteringen in Scandinavib kunnen
worden gevolgd aan de hand van de verworven geologische kaarten. Het museum
bezit een groeiende collectie monsters van moedergesteenten waarvan de erratische stukken in onze streken voorkomen.
De verzameling biologische preparaten onderging enige uitbreiding met aangebrachte, doodgevonden vogel- en zoogdiersoorten. De biologiekoffers, die op
scholen worden gebruikt en die worden gedistribueerd door de Dienst van het
Staatsbosbeheer, werken stimulerend op het aanmelden en aanbrengen van in het
veld gevonden dieren. Van de genoemde koffers wordt een goed gebruik gemaakt
en wij hebben de indruk dat deze mogelijkheid voor visueel onderwijs, gebruik
makend van bestaand materiaal, dat op de meeste scholen ontbreekt, wordt gewaardeerd, en algemeen gebruikt,
Er is aan diverse kleine en grotere tentoonstellingen meegewerkt, waaromtrent
nadere inlichtingen zijn te vinden onder het hoofdstuk voorlichting,
Wieringermeer

E6n van de pachters in het zuidelijk deel van de polder heeft in de loop van
enkele jaren een aantal klopstenen gevonden op zijn kavel, alsook een wrijfsteen voor het malen van graan. In ditzelfde gebied zijn diverse stenen bijlen aangetroffen op verschillende kavels, Het lijkt waarschijnlijk dat deze
klopstenen zijn achtergebleven op een werkplaats van prehistorische datering.
Het ontbreken van aardewerkscherven tot nu toe maakt een datering nog moeilijk.
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Noordoostpolder
In sectie E is een kleine stenen bijl gevonden op dezelfde kavel waar reeds
tevoren een hamerbijl (Bekercultuur) en een vuurstenen bijl van bet Valbytype (Trechterbekercultuur) zijn aangetroffen. Verkenning ter plaatse maakte duidelijk dat er een hoge zandkop aanwezig is geweest, die evenwel is
geabradeerd, waardoor de stenen bijl in de Zu-afzettingen is terechtgekomen,
hetgeen ervan getuigt dat de afbraak eerst laat moet hebben plaatsgevonden.
Bij de verkenning kwamen ook enkele afslagstukjes van vuurstenen werktuigjes
te voorschijn, evenals enige scherfjes aardewerk, waaronder bovendien laatmiddeleeuws.
Van P 23 is een fraaie gletschermolensteen aangebracht.
In sectie C is een hak aangetroffen, welke is vervaardigd uit edelhertgewei.
Het is een redelijk gaaf exemplaar dat weer geheel past bij de eerdere vondsten van die aard uit dit gebied. Van dergelijke hakken -of wellicht is de
naam "bijl van hertshoorn" beter- zijn er reeds in en om de polders verscheidene gevonden, terwijl een fabricagecentrum bij Spoolde bekend werd dank zij
baggerwerk en het daarna volgende onderzoek ter plaatse. Er is reden om aan
te nemen dat dit voorwerp, evenals het hierna te noemen werktuig, dateert
uit het late Neolithicum of de vroege Bronstijd. Het tweede voorwerp is een
houweel -wel volgtakbijl genoemd- eveneens uit edelhertgewei gemaakt. Het
stuk kwam te voorschijn bij de werkzaamheden voor de oprit naar de brug bij
de Kamperhoek-Zwolsehoek. Van dit type was er reeds een gevonden tijdens de
dijkbouwwerkzaamheden voor de Noordoostpolder nabij Urk en een ander exemplaar
van dit type bevond zich in de omvangrijke hoeveelheid materiaal van de
vindplaats Spoolde, tezamen met andere vormen.
In de afgelopen tijd werd eveneens aangebracht een hertshoornen priem met een
kleine doorboring aan het dikke eind. De priem is gemaakt van een punt

van

een tak van een edelhertgewei.
Er is nabij Schokland een schedeldak van een mens gevonden zonder verdere
aanwijzingen.
Uit de 16e en 17e eeuw stamt een gevonden spinschijfje van Duits steengoed.
Omtrent de ouderdorm van een vethoorntje -gemaakt uit een punt van een edel¬
hertgewei- valt weinig met zekerheid te zeggen.
Een aantal losse vondsten kwam nog aan het licht; enkele netverzwaarders van
natuursteen en van ijzer (gewicht); talrijke pijpekoppen, Noordnederlandse
majolicascherven en fragmenten van rood aardewerk. Bovendien een brok harpuis
wat stellig van een schip afkomstig moet zijn.
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Het scheepswrak E 81 kwam in verder onderzoek.Het betreft een reeds vele
jaren geleden ten dele opgegraven hul van een in het derde kwart van de
17e eeuw vergaan schip, dat vermoedelijk een jacht mag worden genoemd.
Nadat de eerste werkzaamheden voor de heropening van de opgraving hadden
plaatsgevonden, is een grote tent over het wrak geplaatst, teneinde min¬
der afhankelijk te zijn van de weersgesteldheid. De twee dagen na het opzetten van de tent opgestoken storm heeft deze tent- dank zij zorg en geluk- overleefd. Het tekenen van de constructies en van een aanzienlijk
aantal doorsneden verliep vlot. Het bleek nog eens te meer dat dit pro¬
ject tekentechnisch problemen schept. Er was bronbemaling bij geplaatst
teneinde de put, waarin het schip werd onderzocht en gereedgemaakt voor
het transport, droog te kunnen maken. Er zijn tijdens het schoonmaken en
tekenen nog diverse vondsten gedaan, waaronder een aantal gele bakstenen
die vermoedelijk afkomstig zijn van de oven, die men aan boord zal hebben gehad en die boven het onderste dek -de overloop- moet zijn geweest.
Voor een deel werd de bewegering weggenomen om de spantconstructie te
kunnen tekenen. Er zijn ook tekeningen gemaakt van de wanden omdat deze
onvoldoende tot hun recht konden komen in de "vogelvluchtopnamen". Er
is een groot aantal dwarsdoorsneden en een overlangse coupe getekend.
Voorbereidende besprekingen zijn gevoerd in verband met het uitzagen van
gedeelten van het wrak, het transport daarvan naar Schokkerhaven en het
overbrengen nadien naar het museumgebouw te Ketelhaven. Nadat het tekenen
kon worden bebindigd werden de technische voorzieningen getroffen om het
wrak in delen te lichten en het transport naar Ketelhaven te regelen. Tij¬
dens de werkzaamheden werden filmopnamen gemaakt voor het N.O,S.-Journaal.
Er heeft zich tijdens de werkzaamheden een aantal problemen voorgedaan, die
niet geheel konden worden voorzien, maar die- dank zij uitstekende samenwerking tussen de Centrale Werkplaats, de aannemer en de afdeling- konden
worden opgelost, Het wrak was van binnen van een frame van stutten voorzien
om het beschadigen bij het hijsen te voorkomen. Het wrak is in enkele segmenten doorgezaagd omdat het niet in de bedoeling lag het schip geheel te
bewaren, maar een aantal delen over te brengen naar Ketelhaven en die dan
te plaatsen in het museum. Bij het hijsen met een kraan is gebruik gemaakt
van een ijzeren trekframe waaraan oren waren gelast om de stroppen aan te
bevestigen, die onder het schip worden doorgehaald. Op deze wijze werd het
"toeknijpen" van het wrak door het eigen gewicht voorkomen. Toen delen van
het schip boven de grond kwamen konden deze -in een ijzeren frame geplaatstop de diepladers worden gezet en naar de weg worden vervoerd.
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Gedurende de gehele campagne is met een aantal pompen de bronbemaling uitgevoerd omdat er veel wateroverlast was. Toen de gewenste delen van het schip
naar de weg waren gebracht werd het verdere transport geregeld naar Schokkerhaven, waar deze gedeelten op een dekschuit konden worden overgeladen. Vandaar werd het geheel naar Ketelhaven vervoerd en daar op de wal geplaatst.
De scheepsfragmenten zijn in de museumloods binnengebracht. Tijdens de opgraving kwamen nog enkele vondsten -tot het schip behorend- aan het licht.
Diverse vondsten werden aangebracht, vooral losse materialen als scherven
van steengoed, glas en aardewerk, pijpekoppen en beenderen van tussen 16e
en de 19e eeuw. Zo ontving het museum ook enkele ijzeren kogels, een scheepshaak en een fragment zandsteen van een Gotisch bouwwerk, dat vermoedelijk was
aangevoerd als dijkmateriaal.
Diverse netverzwaarders werden aangebracht van verschillende plaatsen uit dit
gebied. Daarbij was er een aantal van Scandinavische kalksteen in de vorm
van platte rolstenen die op een strand van een kalksteengebied zijn opgezocht.
Er is een vergelijkende studie begonnen omtrent de herkomst van dit materiaal
met hetgeen op dit gebied bekend is in de Scandinavische landen. Er is ook in
de "Wasa" (1628) een aantal kalkstenen netverzwaarders aangetroffen. Bij de
genoemde studie wordt getracht na te gaan in hoeverre de stenen fossielen bevatten die determineerbaar zijn en voor herkomstbepaling van belang kunnen
zijn. De Silurische kalksteen n.l, waarvan een deel is gemaakt, is meest fossielrijk. Bekendheid omtrent het herkomstgebied kan van belang zijn in verband met de handelsvaart van Nederlandse schepen in de 16e eeuw, die allerlei produkten naar het noorden vervoerden en geballast terugkwamen. Deze
ballast kan o.m. hebben bestaan uit deze vlakke stenen.
Er zijn nog enkele andere netverzwaarders aangetroffen of aangebracht en wel
een van rode baksteen, die min of meer van dezelfde vorm is als de"pebble"vormige van kalksteen (sectie P) en 66n vermoedelijk als netverzwaarder gebruikt ijzeren uurwerkgewicht

uit sectie J.

Nabij Luttelgeest is een grote stenen kogel gevonden, vervaardigd uit graniet. Het is een tors exemplaar,
Eveneens uit het noorden van de polder werd een ijzeren kogel, vermoedelijk
uit de 17e of 18e eeuw, gemeld.
Enkele andere losse vondsten kunnen nog worden genoemd:
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een aantal pijpekoppen van diverse datering met veel verschillende registratiemerken op de ketel; een gedeelte van een ansjovisanker en een klein aan¬
tal bewerkte mesheften, waaronder enkele die bepaald mooi zijn uitgesneden
uit been of hertshoorn.
In kavel G 29 is een scheepsrest gevonden. De verkenning daarvan maakte duidelijk dat bet niet veel meer zal zijn dan een vlak van een schip, wellicht
een vissersscheepje, Een aantal kalkstenen netverzwaarders bij bet wrak doet
geloven dat bet wrak dateert tussen de 16e en 18e eeuw.
In bet uiterdijkengebied nabij Kuinre is een scbedel van een mens gevonden
met enkele beenderen, pijpestelen en baksteenfragmenten die erop wijzen dat
bet aangespoeld 17e of 18e eeuws materiaal betreft.
Ten noordwesten van Scbokland is bebalve laat-middeleeuws aardewerk en steengoed, een goed bewaard gebleven benen glis of scbaats gevonden. Uit betzelfde
gebied kwam een aantal vondsten binnen waarvan is te noemen: een ansjovisan¬
ker; een bertsboornen mesbeft met uitgesneden decoraties; een zalfpotje van
aardewerk; enige natuurstenen netverzwaarders en een ijzeren kogel. Geen van
deze vondsten gaf aanleiding tot verder onderzoek, Wei zal binnenkort nog
nadere verkenning plaatsvinden in sectie 0 waar veel laat-middeleeuwse vond¬
sten werden aangetroffen,
Uit de omgeving van Tollebeek is een aantal vondsten van 18e en 19e eeuws
materiaal verzameld.
Uit de sectie D werden brokjes vuursteen, een klappersteen en ijzeren kogeltjes aangebracbt.
Een ijzeren kogel met een ijzeren beugel stelt vermoedelijk een netverzwaarder of een sleepanker voor.
Oostelijk Flevoland
Een pracbtig exemplaar van een Dalazandsteen -uit aangevoerd keileem afkomstig- werd naar de geologiecollectie op Scbokland overgebracbt in verband
met de duidelijke kriskrasgelaagdbeid, Een zo grote en duidelijke Cbiasmazandsteen was niet in de collectie.
Bij Swifterbant werd een grote Rbombenporfier gevonden, een bijzondere steen
waarvan slecbts een gering aantal kleinere exemplaren en een zeer groot exem¬
plaar zijn aangetroffen in bet Zuiderzeegebied.
Op kavel H 27 is een wervel gevonden van een fossiel zoogdier, wellicbt een
reuzenbert, of mogelijk een eland. De vondst gaf geen verdere aanwijzingen.
Van bet zanddepot bij Lelystad is een scbouderbladfragment van een mammoet
te voorscbijn gekomen. Ook is een wervel van vermoedelijk een wild rund aan¬
gebracbt .

19

Ook kwam een dijbeenfragment en een stuk van een wervel -het eerste vermoedelijk van een wild rund, het tweede niet determineerbaar- aan het licht,
zo ook een groot fragment van een scheenbeen van een mammoet.
Er is een fragment van een rendiergewei gevonden.
In sectie G werd een schedel aangetroffen van een mens. Hoewel in deze
sectie oude, eertijds bewoonde plaatsen voorkomen en er skeletmateriaal van
prehistorische mensen is gevonden op enkele plekken, is dit nu gevonden schedelfragment vermoedelijk niet van prehistorische ouderdom, Het meest waarschijnlijk betreft het een rest van een drenkeling uit meer recente tijd.
Voorts is een vondst van een hertshoornen werktuig bekend geworden; een
bijltype (wel "hak" genoemd) met doorboring in het basale gedeelte en haaks
op de doorboring een snede. Het is een vorm zoals er een aantal enkele jaren geleden bij Spoolde is aangetroffen en in het IJsselstroomgebied er verscheidene van zijn gevonden.
Er is een aantal vondsten aangebracht waaronder als belangrijkste is te
noemen nog een bijl uit het basale deel van een edelhertgewei gemaakt.
De werkzaamheden aan het scheepswrak T 23 vorderden zodanig dat een deel van
het tekenwerk gereed kon worden gemaakt in het veld en een goed deel van
het wrak werd vervolgens verwijderd, behalve een gedeelte dat bewaard zal
moeten worden, maar nog niet kon worden overgebracht. Dit meet nog na de
winter worden afgewerkt. Het betreft een waterschip dat goed gedateerd kon
worden aan de hand van talrijke vondsten.
Het scheepswrak M 65 werd geheel gereedgemaakt, getekend en verwijderd.
Dit in de late 17e eeuw vergane schip wachtte reeds geruime tijd op de afwerking. Er zijn slechts enkele delen van bewaard, voor zover deze typisch
werden geacht,
Een scheepswrak werd gemeld van kavel K 83, maar vrijwel direct daarna ge¬
heel vernield doordat onverantwoordelijk met een dragline werd gewerkt op
de plaats van het wrak. Dit is te betreuren omdat het een 17e eeuws wrak
betrof. Er wordt naar nieuwe informatie gestreefd aan alien die in het veld
werken, teneinde herhaling van zo'n gebeuren te voorkomen.
Op kavel T 21 werd het daar onderhanden zijnde wrak eveneens geheel afge¬
werkt. Een groot aantal vondsten is daarbij aan het licht gekomen, waaronder
als meest spectaculaire een aanzienlijk aantal zilveren munten uit het 3e
kwart van de 17e eeuw. Het zijn -voor zover is te zien- (nu nog slechts een
klein aantal is schoongemaakt) vooral 28-stuiversstukken van Groningen,
Friesland, Utrecht

Gelderland en van bepaalde steden.
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De meeste munten zijn voorzien van een klop: "Holl,", "Utr,", enz. Er is
bij deze munten een tweetal heel mooie zilveren schoengespen gevonden.
De muntvondst is daarom eigenaardig omdat in het schip een beursje met
zilveren beugel is gevonden met munten erin waarvan de jongste dateert
uit 1828, veel later dus dan de omvangrijke muntvondst zou doen geloven.
Ook het gevonden vaatwerk dateert de ondergang van het schip zeker niet
vroeger dan omstreeks 1830. Er is een goede collectie huishoudelijke materialen geborgen, evenals leerwerk, enz.
Op kavel E 32 is los materiaal aangetroffen waaronder een fraaie tinnen
kan, een kandelaar, een tinnen lepel, een bronzen penning gedateerd 1748,
een munt uit 1768, een fles en nog een aantal vaatwerkscherven. In de
nabijheid op kavel E 48 is eerder een scheepsrest gevonden en reeds verwijderd, Vermoedelijk mag worden aangenomen dat de vondsten van E 32 nu
van dit schip afkomstig zijn geweest, maar die bij het uit elkaar slaan
van het wrak elders in de nabijheid zijn terechtgekomen.
Op kavel A 65 is een stokanker gevonden, tezamen met enig rood aardewerk
en een halsfragment van een steengoed waterkruik, Dit anker kan evenwel
aanzienlijk ouder zijn dan de bijvondsten zouden doen vermoeden.
Op kavel A 4 is een heel interessant scheepsroer gevonden met een helmstokgat en een aantal ijzeren roerpennen. Het 45-60 cm brede, overigens
zeer dikke, eikenhouten roer is een heel bijzondere vondst die wellicht
als vroeg mag worden gedateerd, mogelijk 16e eeuw of vroeger. Het 7
meter lange stuk is naar de werkplaats te Ketelhaven voor conservering
overgebracht. Vergeleken bij de reeds eerder verzamelde grote roeren is
het weer een geheel ander en vermoedelijk duidelijk vroeger type.
Uit sectie A zijn voorts gemeld en daar verkend: een scheepszwaard dat
echter door diepwoelen was vernield; een 4 meter lange remmingpaal en een
hoeveelheid los hout.
In kavel G 116 is een klein scheepsfragment waargenomen. Bij verkenning
bleek diL 11 meter lang, 2.40 meter breed en 90 centimeter diep te zijn,
ongeladen, platboomd

en met vrij steile wanden, Omtrent de ouderdom is

geen exact beeld verkregen zodat dit object nader onderzoek behoeft.
Op kavel F 6 is een anker met houten stok met ijzeren banden gevonden en
geborgen.
Op kavel K 83 eveneens een stokanker, evenwel zonder stok.
Op kavel G 118 is een walvisbot -een gewrichtsgedeelte- gevonden dat herinnert aan de 17e of 18e eeuwse walvisvaart.
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Uit sectie F is een anker aangebracht met een gebroken stok die weer kon
worden gerestaureerd, In sectie T werd een ijzeren kogel gevonden met een
ring, vermoedelijk als verzwaring of sleepanker bedoeld. Er is een misthoorn gevonden, gemaakt uit een runderhoorn waarin aan de afgeknotte top
een metalen mondstuk was aangebracht, Het stuk is wellicht niet zeer oud
maar wel heel karakteristiek.
In sectie A is weer een kaakgedeelte gevonden van een walvisachtige, mogelijk van een Groenlandse walvis. Er zijn reeds vaker dergelijke brokken bekapt walvisbeen aangetroffen die herinneren aan de walvisvaart in de 17e
en 18e eeuw, toen men botten meenam naar het vaderland om er de knekelolie
voor verlichting uit te winnen.
In de polder zijn enkele kleine en grotere scheepszwaarden gevonden en
overgebracht naar de werkplaats voor hout- en ijzerconservering te Ketelhaven.
Voorts is in het westen een anker gevonden met complete -zij het beschadigde- houten stok, vermoedelijk uit de 17e of 18e eeuw, Het anker is gebro¬
ken, maar kan worden gerestaureerd.
Een scheepswrak werd verkend op kavel A 55. Het bleek erg uit elkaar te
zijn getrokken. Nader onderzoek moot nog volgen want er moot nog vrij veel
van het wrak over zijn,
Het uitgraven van het scheepswrak op kavel T 21 is begonnen. Het blijkt
uit de vondsten dat het schip in de 19e eeuw is vergaan, geladen met kleine,
gele bakstenen, Een scherpere datering zal stellig mogelijk zijn bij vordering van het work. Het schip is lang plm. 20 meter en breed 4.65 meter,
De opgraving wordt niet systematisch, volgens de meestal toegepaste methode
uitgevoerd, maar wel wordt aandacht aan de constructies besteed die worden
getekend voor zover ze van betekenis worden geacht. Het wrak is overigens
vrij compleet en er is nog een dek in aanwezig. Er is tot nu toe nog niet
heel veel uitgekomen, mede omdat het uit het schip verwijderen van de
tienduizenden bakstenen tijdrovend is, Eerst wanneer deze zijn verdwenen
kan meer worden waargenomen omtrent inventaris en huishouding van het schip.
Er is reeds iets gevonden dat duidt op het feit dat de bouw van het vaartuig
wellicht meet worden bepaald op de 19e eeuw, Er zal ongetwijfeld

t.z.t.

een meer exacte datering uitkomen.
In sectie D is een ijzeren zwaard gevonden van een schip, Hoewel het jong
is is het wel interessant deze laatste fase van dit soort scheepsmateriaal
eveneens te kunnen tonen.

-
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Op kavel H 60 zijn enige vondsten verzameld die eveneens stellig samenhangen
met het in die kavel aanwezige schip dat met stadsvuil is geladen. Het materiaal is voorlopig niet veel ouder dan de 19e eeuw te dateren.
Er is een stokanker gevonden in de polder en bovendien scheiven van 16e eeuws
Duits steengoed.
Zuidelijk Flevoland
Uit dit gebied is een schedel van een mens aangebracht als losse vondst. Het
betrof een vrij jong individu,
Voorts is een zwaard van een schip aangetroffen en geborgen. Er is ook een
smal zwaard van een vissersschip gevonden nabij de Knarhaven en een groter
exemplaar, mogelijk van een tjalkachtig schip.
Markerwaard
Bij baggerwerk nabij de Markerwaarddijk is een scheepswrak door de cutterzuiger geraakt. Er kwamen diverse vondsten boven water, zoals een tweetal jufferblokken, hout van het schip, ijzeren bouten en ander materiaal. Ook werd een
groot aantal pitten van pruimen en enige tamme kastanjes op het stort verza¬
meld. Het is alleszins waarschijnlijk dat het een 17e eeuws koopvaardijschip
betreft. De pruimen zullen vermoedelijk als gedroogd fruit bestemd zijn geweest om te worden meegenomen, zoals ook uit oude scheepsjournalen is af te
leiden, want pruimen worden als meegevoerd voedsel genoemd, tezamen met brood,
spek, kaas, boter, wijn, sterke drank, gedroogd vlees, enz. Het was niet eerder gelukt dergelijke voedingsresten te verzamelen,
Ijsselmeer
Bij zandzuigen bij de Breezanddijk heeft men een houten boei aangetroffen, opgebouwd uit duigen en met ijzeren beugels er omheen, Er bevindt zich op de
boei een jaartal 1848. Het stuk is overgebracht naar Ketelhaven omdat het een
goed en interessant stuk is en herinnerend aan de vroege bebakening en betonning.
Er is een aantal lange(12 meter) balken gevonden dat wellicht te maken heeft
gehad met een vroegere lichtopstand. De balken zijn onzerzijds niet bewaard.
Randgebied
Er kon een interessant scheepsroer worden verworven. Het is gemaakt van iepenhout en door Katwijker vissers aangebracht uit de Noordzee.
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Rijkswaterstaat - Arrondisseraent Hoorn - bracht een boeiankersteen te Urk
aan wal, Dit word aan het museum geschonken, Hoewel reeds een aantal boeiankerstenen in de collectie voorkomt is deze van beton in een ijzeren frame
toch

weer een nog niet eerder verkregen vorm. Het is een stuk uit het

Ijsselmeer afkomstig.
De U.K. 131 bracht een in het visnet aangetroffen oude ankerlier aan, die
naar Ketelhaven werd overgebracht. Het stuk wordt daar geconserveerd en gerestaureerd.
Nabij " 't Klooster", gemeente Zwartsluis is enig laat-middeleeuws vaatwerk
verzameld, waaronder vroeg Duits steengoed, Pingsdorfer waar en kogelpottengoed. Het Klooster dateert uit het laatst van de late Middeleeuwen.
Uit het randgebied werd nog een aantal stukken van enige betekenis verworven, zoals twee scheepsgaffels (een rechte en een kromme), een tweeschijfsblok en een ijzeren kogel met beugel.
Van Den Helder werd een stokanker van bijzonder type overgebracht.
Ten noorden van Wieringen zijn stukken van een scheepswrak gevonden waarvan
naar Ketelhaven is overgebracht een onderkant van een mast. In dit wrak
is een hoeveelheid graan en stro gevonden dat nader zal worden bestudeerd.
Er is vroeger vrij veel graantransport geweest, waaromtrent de nu gevonden
resten wellicht gegevens kunnen verstrekken. Er zal een poging worden gedaan
de soorten en rassen van het gevonden graan te bestuderen. De eerste indruk
is dat dit materiaal moet worden gedateerd in de 18e eeuw.
Een tweetal nog in de verzameling ontbrekende ankertypen kon worden verworven en wel van een vijfarmige dreg van een heel uitzonderlijk type en een
parapluanker,
Er konden enkele bijzondere typen ankers worden verworven, welke te Den Oever
en te Harlingen aan de haven waren aangevoerd door vissers. Ze vormen een
waardevolle completering van de reeds uitgebreide collectie. Aangezien er ter
wereld op dit gebied geen min of meer uitgebreide verzamelingen bekend zijn
is dit bijzonder materiaal waarin veel gegevens omtrent de ontwikkeling van
de ankersmederij en het gebruik ligt besloten.
Ten westen van Terschelling werd een houten tweeschrijfsblok opgevist dat werd
aangebracht in het museum.
Bij Den Helder is aan de kade een vuursteen door vissers aangevoerd, welke
op de gronden bij Texel was opgevist. Het blijkt de grootste vuursteen te zijn
die in Nederland bekend is en van betekenis omdat het hier een echte zwerf“
Steen uit het Scandinavische betreft, wellicht zelfs een gidsgesteente uit
het Zweedse gebied dat in een deel van de morene van de Riss™ of Saale IJstijd
is achtergebleven.
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Het is uit geologische overwegingen een bijzondere aanwinst, evenals een prachtige grote chiasma zandsteen die in Oostelijk Flevoland is gevonden, afkomstig
uit de morene van Urk.
Lauwerszeewerken
Van dit gebied werd een klein, oud bootje verworven, bereidwillig afgestaan
door de Combinatie Lauwerszeewerken.
Buiten de Zuiderzee
Door een Urker visser werden enkele vondsten aangebracht van 19e eeuwse da¬
tering van het Borkumerrif.
Naar aanleiding van de scheepsvondst bij Hastings - het in 1749 vergane V.O.C,schip de "Amsterdam"- had oribntatie plaats omtrent gegevens en mogelijkheden
van onderzoek en bewaring, Dit onderzoek dat in Engeland plaatsvond, werd gevolgd door nadere bespreking met vertegenwoordigers van het Ministerie van
C.R.M. en van de Dienst der Domeinen. Er werd een voorlopig rapport samengesteld naar aanleiding van het bezoek aan Hastings en Londen, waar de besprekingen plaatsvonden. Het is gebleken dat het een relatief zeer compleet wrak
betreft met naar alle waarschijnlijkheid een erg omvangrijke inhoud aan lading
en inventaris.
3. Restauratie en conservering
Er werd gewerkt aan de conservering en restauratie van allerlei materialen.
In de eerste plaats vend op ruimere schaal dan voorheen restauratie van aardewerk plaats, mede dank zij de aanstelling van een nieuwe kracht en de medewerking die tijdelijk werd verkregen door de komst van e6n van de assistenten van
het Western Australian Museum te Perth, die drie maanden stage deed in het
Museum voor de IJsselmeerpolders.
Er werd tevens gebxperimenteerd met het schoonmaken van vaatwerk dat ernstig
was verkleurd door chemicalibn in de grond, Er werden goede resultaten verkre¬
gen waardoor het betreffende materiaal veel toonbaarder werd. Van een groot
aantal koperen vaten -afkomstig uit een wrak uit het Ijsselmeer- kon er een
aantal worden behandeld en geconserveerd waardoor dit 18e eeuwse interessante
materiaal voor expositie gereed komt. De voorbereidingen voor de houtconservering in een bad met verwarming kwam weer wat nader tot verwezenlijking.
Het Hoofd van de afdeling kreeg gelegenheid voor studiedoeleinden enkele dagen- tezamen met het Hoofd van de werkplaats te Kampen- naar Stockholm te
reizen voor vergelijk met de conserveringservaringen daar met het 17e eeuwse
schip de "Wasa",
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Deze reis betekende een zeer goede en nuttige instructie. Hierdoor imraers
werd de gelegenheid geboden om de plannen voor bewaring en conservering
van delen van bet 17e eeuwse jacht op kavel E 81 in de Noordoostpolder beter te kunnen bestuderen. Ook uit overweging van scheepsbouwkundige studie
was dit bezoek aan Stockholm leerzaam.In de eerste plaats evenwel brachten
de gedachtenwisselingen met de conserveringsafdelingen van het "Wasa"-project de mogelijkheden voor het scheepsarcheologisch werk op het punt van de
houtconservering verder, Dit gold ook het bezoek aan het laboratorium voor
de controle op de verkregen resultaten. Gelegenheid werd voorts geboden te
zien hoe allerlei replica werden gemaakt en men was zeker niet terughoudend
wat betreft mededelingen omtrent gebruikte middelen en methoden. A1 met al
mag worden gesteld dat dit bezoek als bijzonder nuttig is ervaren en zeker
zal bijdragen tot bevordering van de werkzaamheden van de afdeling op het
gebied van de conservering en restauratie van scheepsarcheologische vondsten.
Allerlei proeven werden gedaan met betrekking tot het gebruik van expositiemateriaal in de museumruimte te Ketelhaven in verband met de vereiste vochtigheidsgraad in dit gebouw.
De commissie voor de Historische Scheepsresten IJsselmeerpolders kwam in
nieuwe samenstelling bijeen om te oordelen over het bewaren van resten van
het scheepswrak E 81 in de Noordoostpolder en van T 23 in Oostelijk Flevoland.
Omtrent het laatste werd besloten tot het adviseren betreffende het bewaren
van een achtergedeelte van dit waterschip uit de 17e eeuw. De commissie verklaarde zich voorts ingenomen met de thans op gang zijnde ontwikkelingen op
scheepsarcheologisch gebied.
Het contact met het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van
Kunst en Wetenschap te Amsterdam is gelntensiveerd, mede in verband met de
verder noodzakelijke ontplooiing van de houtconserveringswerkzaamheden en de
ontwikkeling van de daartoe nog verder benodigde outillage.
Voor de expositie, die in de nieuwe scheepsarcheologische museumruimte wordt
gepland, is gewerkt aan scheepsmodellen, die instructie kunnen geven omtrent
de scheepsbouw uit het verleden.
Er wordt een rapport samengesteld omtrent de ruimten van het museum door de
afdeling Operationeel Onderzoek, waardoor een beter inzicht zal kunnen wor¬
den verkregen omtrent de beschikbare werkexpositie- en depotruimten, alsmede
omtrent de beschikbare outillage, Het een en ander heeft ten doel na te gaan
in hoeverre de opbouw die nu gedurende een 25-tal jaren is voortgegaan wel
of niet efficient is en eventueel kan worden verbeterd.
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Voor het scheepswrak E 81 is ten behoeve van de conservering en gedeeltelijke restauratie het werk voor de benodigde technische installaties op
gang gekomen nu het wrak definitief is geplaatst.
Van veel betekenis is dat sedert 1 mei een museumassistent kon worden aangesteld die coOrdinerend kan werken en de organisatorische functionering
van de technische voorzieningen van onderzoek, conservering en restauratie
alsook expositie kan begeleiden en waar nodig verbeteren.
De behandeling van leer, waarmee het voorafgaande jaar min of meer experimenteel werd begonnen kreeg een betere ondergrond doordat een van de
ambtenaren, die zich tijdelijk met deze materie bezighield, gedurende korte tijd bij het T.N.O,-leerinstituut "in de leer kon gaan", zodat nu met
meer ondergrondskennis kan worden gewerkt. Een deel van het bezit aan leervondsten dat nog bewerkbaar was kon reeds worden afgev/erkt.Een ander deel
van de reeds veel eerder gedane vondsten van leer kon niet meer opnieuw
worden behandeld. Het leer dat eenmaal is gedroogd en gekrompen omdat door
hoge ouderdom en van zo typisch veranderde structuur het zich niet meer
door bevochtiging tot soepelheid herstelt.
Contact met het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van
Kunst en Wetenschap te Amsterdam werd onderhouden, zowel in verband met
hout- als met ijzerconservering. Ten aanzien van smeedijzer zijn de resultaten van de behandeling in onze werkplaats meestal bevredigend. Minder
gunstig is het resultaat van de behandeling van gietijzer. Daarom worden
proeven op dit gebied verricht door het genoemde laboratorium in samenwerking met de afdeling.
Ten behoeve van de houtconservering kwam een kuip met verwarmings- en circulatiemogelijkheid om de houtbehandeling bij 60°te kunnen toepassen in
polyethyleenglycol 4000 gereed.
Een hoeveelheid beendermateriaalj, zowel van prehistorische dieren als van
huisdieren, werd behandeld om barsten van deze uit de bodem afkomstige beenderen door uitdrogen tegen te gaan,
Aan een der duikers, die onderzoek doet aan de West Australische kust, op
daar vergane Nederlandse Oostindische Compagnieschepen uit de 17e en 18e
eeuw, werd gedurende de drie maanden, die hij bij de afdeling werkzaam kon
zijn, instructie gegeven omtrent archeologische werkmethoden. Vooral de
conserveringstechniek, de behandeling van het materiaal, werd zoveel mogelijk
verduidelijkt en er werd gezamenlijk bestudeerd welke matefialen het meest
en het eerst voor conservering in aanmerking zullen komen, van de vondsten
uit de scheepswrakken van de West Australische kust.
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Enkele malen warden afgietsels van vondsten gemaakt waar dit wenselijk
ward geoordeeld uit overweging an ten behoeve van exposities of uit andere oogmerken.
E. AANWINSTEN, VOORWERPEN IN BRUIKLEEN ENZ.
Onderstaand worden da aanwinsten van hat museum, naar vindplaats ingedeeld an in volgorde van tijdstip van binnenkomst, vermeld met da vind¬
plaats an da naam van da vinder.
Personeel van da uitvoerende diensten; da Dienst der Zuiderzeewerken an
da Rijksdienst voor da IJsselmeerpolders, brachten eveneens gegevens an
vondsten aan, die veelal aanleiding warden tot nader veldonderzoek en/of
verkenning in hat veld. Daze vinders worden niet altijd in dit verslag
genoemd voor zover hat aan an ander in dienstverband ward gevonden an aangebracht, c.q. gemeld. Van vermelding is soms uitsluitend om technische
redenen afgezien omdat da vondsten bij in groepsverband uitgevoerde werkzaamheden aan hat licht zijn gekomen, ofwel door anderen dan da vinders
warden aangebracht. Er is door da afdeling altijd wear aan da vinders of
da aanbrengers van bodemvondsten of aan da melders daarvan bericht gezonden omtrent da ontvangen vondst an da wetenschappelijke betekenis ervan.
Men kan er van overtuigd zijn dat daze medewerking op zeer hoge prijs
wordt gesteld. Voor hat uitvoeren van aan effectvol onderzoek is als steeds
daze inbreng van buitenaf van wezenlijk belang.
Vondsten

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Ties Hansen

Een gedeelte van aan zandsteen-

Luttelgeest

construetie

Jan Hollestelle

schervan van aardewerk,

Wim v.d, Laan

steengoed an porselein,

Jan Voogt

pijpekoppen, beendermateriaal

Marknesse

18a eeuw

H.W. v.d, Berg

Achterhoofdgedeelte

Emmeloord

van da schedel van een gait

Noordpunt Schokland

Ketelmeer

(verm, middeleeuws).
Noordpunt

Diny Stolte

IJzeren pennen van da oude, houten

Ens

zeewering
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

B. v.d. Wiel

Schijf uit een scheepsblok (18e/19e

Enuneloord

eeuw),

Fragmenten van het bekken van een kalf
(van oudere datum)
Noordzee

Bemanning van de

Verm, een bankje met ingelegde, gekleurde

UK 131

kralen (verm. Afrikaanse negercultuur)

Urk

De beer Ir.

Een scbeenbeen van een mammoet

Dijkstra
Lelystad
Noordoostpolder

Henk Jousma

Scbelpen, oesters, stukjes vuursteen,

Ens

een tinnen lepel uit de 18e eeuw, drie
stenen kogeltjes 16e tot 19e eeuw, onderstuk van een 19e eeuwse pijp,

ijzeren pen

met oog

Noordoostpolder

Noordoostpolder

A. van Gastel

Gietijzeren kogels en een ijzeren scbeeps-

Emmeloord

baak

De beer W.A.
de Lint

Een ijzeren kogel

Emmeloord
Koninklijk Huis-

Situatietekening van bet eiland Scbokland

arcbief
Den Haag
Q 32 Z.Flevoland

De beren W.H. v.
Scbedel van een mens
d. Zijpp en Glastra
Lelystad

60' N.N.W. van

De beer S.J. de

IJmuiden

Groot

Roer van een oud bouten scbip

IJmuiden
Kavel E 171 N.O.P.

De beer

Een kleine stenen bijl (trecbterbeker-

P. Tuinstra

cultuur)

Nagele
Oostelijk Flevoland De beer Lbkken
Dronten

Een deel van een dijbeen (voorm.wild rund,
prebist.), Een deel van een wervel (onbekend)
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Arie en Johan Knoppert

2 vondsten (erg geoxydeerd).

Ens

Determinatie na behandeling

A.J. van 't Erve

Stuk harpuis

Nagele

(een mengsel van bars en lijnolie)

Henk Hilhorst

Kiezen van een koe

Ens

pijpekoppen 18e/19e eeuw

Weenie v.d. Hout

Halsfragment van een baardman-

Lelystadhaven

kruik (19e eeuw).

Kavel E 159 N.O.P.

Middelbuurt N.O.P.

Nabij Harderwijk

Oor van een rood aardewerk pot
( 19e eeuw)
Middelbuurt N.O.P.

•

Jan en Henk Jolsma

Kies van een koe,

17e en 18e eeuwse

Ens

pijpekoppen, hak van een leren
schoen, een oester, rib van een
bond, porseleinen knop, zwarte
pijpekop,

Noordoostpolder

Noordoostpolder

flesonderkant 19e eeuw

Cor Smakman

Pijpekoppen en aardewerk scherven

Ens

(18e/19e eeuw)

C. van Marion

Schedeldak van een mens

Nagele
Noordoostpolder

Rikus Nijraeijer

Aardewerk scherven van P, Regout

Ens

(1850.

1900). Kies van een koe,

pijpekoppen (18e-19e eeuw). Voetscherf porseleinen kopje, een
spinschijfje
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Hans de Olde

Bewerkt middenvoetsbeen van een

Ens

rund

Karel van Streun

Middenvoetsbeentje van een varken,

Groningen

scheenbeen van een rund met sporen
van bewerking

Noordoos tpolder

Dirk Mussche

Halsfragment v.e. baardmankruik.

Emmeloord

Pijpekoppen met versiering (gekroonde 78) en een met onbekend
wapen

Noordoostpolder

Louis Gieling

Fragment van een ijzeren pikhaak,

Nagele

scherven van rood aardewerk met
slikversiering 18e eeuw. Noord
Nederlandse Majolica 18e eeuw
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

De Heer J, de Groot

Tjiftjaf

Ens
Noordoos tpolder

Omg.Schokland

Johan Knoppert

Klein pijpje (1610). IJzeren

Ens

kogel met beugel (net verzwaarder)

Jan, Henk en Menno

Een benen mesheft.

Jousma

Pijpekop uit laat 17e eeuw.

Ens

Pijpekop uit laat 18e eeuw.
IJzeren haakjes, ijzeren gewicht
(netverzwaarder) , verzwaard met
lood met een stempel "47"

Noordoostpolder

Oostelijk Flevoland

Johan Knoppert

Een splitspen (gemaakt uit herts-

Ens

hoorn)

H. Jongman

IJzeren kogel 17e/18e eeuw.

Elburg

Fragment van een schaal van rood
geglazuurd aardewerk 18e eeuw.
Fragment van een Duitse steengoed
pot (verm.l6e eeuw). Een stokanker

Zuidelijk Flevoland

De heer Boonen

Lang smal zeezwaardje

Elburg
Noordoostpolder

Gerrit Westerbeek

Beenderen van runderen.

Nagele

Beenderen van een varken. Beende¬
ren van een schaap, scherven van
Duits steengoed, en van rood aar¬
dewerk. Pijpekoppen variSrend in
ouderdom (17e-19e eeuw)

Kavel P 23 N.O.P.

A 62 0.Flevoland

Omg. Schokland

De heer Van Dijk

Ronde vuursteen, gletschermolen-

Ens

steen, gneis

De heer Schaap

Een stuk kaak van verm, een Groen-

Lelystad

landse walvis

Jaap en Peter

Kies van een koe (17e/18e eeuw)

Visserman
Emmeloord
Oostelijk Flevoland

De heer Elzinga
Lelystad-Haven

Netverzwaarder (16e/17e eeuw)

31

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Oostelijk Flevoland

Jaap de With

Borst en opperarmbeen

Hans Groothengel

van een nogal grotere vogel

Klaas Meuleman

soort (onbekend welk soort)

Wim Meuleman
Lelystad

Noordoostpolder?

Henk Visser

Onderkaak van een rund

Drachten

Oostelijk Flevoland

Annemarie en Frans

IJzeren netverzwaarder

Verhoeven

18e/19e eeuw

Dronten
Omg. Schokland

Henk Borsje

Koperen knoop, klein stenen ko-

Ens

geltje, enkele stukken sterk
geroest ijzer (na het verwijderen
van de oxydatie zal determinatie
volgen)

Omg, Schokland

Daan van Lingen

Bodem van een Bourgondische

Ens

fles (18e eeuw). Schijfje van
een scheepsblok. Fragmentjes van
Duits steengoed (Keulen en
Westerwalde 17e eeuw). Botje van
een schaap. Pijpekoppen en stelen
(18e/19e eeuw). Aardewerk en
porseleinen fragmenten (18e eeuw).
Klein bisloodje. Aardewerk frag¬
menten uit Frechen 18e eeuw.

Eenigenbrug N.H.

De heer C. Wit

Scherven van Fries Bataafs vaat-

Kampen

werk (uit het begin van de
jaartelling)

Rutten

De heer S. Hankel

Netverzwaarder van kalksteen

Emmeloord

16e/18e eeuw.

IJzeren kogel uit

de 17e eeuw. Misbakken baksteen.
Stuk graniet, afgerond (vermoedelijk gebruikt voor een of ander
doel)
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Vinder

Omschrijving vondst

Zandopspuiting

G. Komen

Houweel uit edelhertgewei

Zwolse Hoek

H. Korf

("volgtakbijl")

Urk
Noordoostpolder

Harry Jansen

Scherf van een voet van een

Anco Goldhoorn

Duitse steengoed oliekan 18e

Emmeloord

eeuw. Voet van een rood aardewerk test 17e eeuw. Brok bars
(gebruikt voor het maken van
harpuis ). IJzeren pen met beugels van een schip. Dijbeen van
een schaap, Fragmenten van een
opperarmbeen van een koe. Spaakbeen/ellepijp van een koe en
scheenbeen van een koe 17e/18e
eeuw. Twee kiezen van een koe.
Een stukje oesterschelp. Enkele
stukjes Steen (bazalt). Voetscherf van een rood aardewerk
test, Oorscherf van een Keulse
boterpot 19e eeuw. Scherfje van
een "langelijs"- kopje 20e eeuw.
Voetscherf van een vroeg Duits
steengoed kan 13e eeuw.

Omg. Schokland

Kavel C 108 N.O.P,

Kavel D 134 N.O.P.

Gerrit Smink

Onderkaak van een koe.

Henry Visserman

Kies van een koe. Slijpsteentje,

Emmeloord

Alles uit de 17e eeuw

Tine van Stuyvenberg

Een zogenaamde "hak", (bijl uit

Emmeloord

edelhertgewei)

J. ten Hove

Bekken en schouder van een koe

Emmeloord
Kavels P7 en P8

Hubert en Corrie

Hals van een baardmankruik 19e

N.O.P,

van Stee

eeuw. Fragment van een kalkste-

Emmeloord

nen netverzwaarder met ingeboord
gat. Netverzwaarder van rode baksteen. Beenderen van huisdieren,
aardewerkscherven en porselein
Duits steengoed fragmenten, alles
16e-19e eeuw
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst
Een scherf van grijs met blauw
Keuls steengoed 10e-12e eeuw.
Scherf van een kogelpot met tuit
12e-13e eeuw, Een Duits steengoed
spinsteentje 16e eeuw. Een houten
pennetje

Noordoostpolder

Eilien de Jonge

Bodemscherf van een rood aardewerk

Nagele

steelpan 18e eeuw, Bodemscherf
van een Duitse steengoedkruik uit
19e eeuw. Oor van een rood aarde¬
werk kookpot uit 19e eeuw. Zes
beendergedeelten van varkens.
Drie pijpekoppen met de merkjes;
(19e eeuw); Gekroonde 66
(19e eeuw); Versiering van een
gekroonde trekzaag 18e eeuw

Kavel E 128 N.O.P.

Zuidpunt Schokland

G.B. Fokkema

Gedeelte van een dijbeen van een

Nagele

paard

Tonnie Apeldoorn

Een stuk herculestros van een

Gerrit Smink

schip

Emmeloord
Kavel G 58 en T 21

S. de Jong

Schedel van een mens. 19e Eeuwse

Oostelijk Flevoland

Swifterbant

aardewerks cherven

Rutten

S. Hankel

Netverzwaarders 17e/18e eeuw (ge-

Emmeloord

maakt van kalksteen uit ScandinaviS)

Harry Jansen

Opperarmbeen van een paard.

Creil

Dijbeen en spaakbeen van een koe.

Jan Westra

Grote ijzeren pen v.e. houten be-

Anco Goldhoorn

schoeiing

Schokland

Emmeloord
Schokland

E. van Volenberg

Stuk heiligbeen van een koe

Hooge-Mierde
Kavel J 115 N.O.P.

C.J. Bulk

Een herthoornpriem met gat (om het

Emmeloord

werktuig mee te nemen aan gordel),
Laat M.E. Vermoedelijk een splitspen
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

M.L.G. Arnold!

Stenen kogel (graniet) Middel-

Luttelgeest

eeuwen. Scheenbeen van een rund

Anco Goldhoorn

Scherven van Engels en Keuls

Emmeloord

aardewerk 19e eeuw

Noordoostpolder

Kavel J127-128 N.O.P ^Piet Geluk

Kavel J 115 N.O.P.

Een gewicht van een oud uurwerk

Emmeloord

(gebruikt als netverzwaarder)

M. de Jong

Onderkaak van een koe, M.E.

Nagele
Kavel H60 O.Flevo-

A. Tollenaar

Vondsten materiaal vermoedelijk

land

Oostelijk Flevoland

afkomstig van een geregistreerd,
nog te onderzoeken scheepswrak,
19e eeuw

Ijsselmeer

Oostelijk Flevoland

Ir. W.H, van Noortwijk

Een betonnen boeiankersteen met

Hoorn

ijzeren frame

A. Breekvelat

Kies van een paard. Dijbeen van

Lelystad

een schaap of geit. Verm, een
gedeelte van bet gewei van een
rendier

Noordoostpolder

S. Hankel

Een wielewaalnestJe. Een vuur-

Rutten

steen van merkwaardige vorm
(toevallig gevormd)

Zwartsluis

Gerrit Knol

Een hals-oorscherf vroeg Duits

Hasselt

steengoed 13e eeuw. Een voetscherf van Siegburg steengoed
14e/15e eeuw. Een ijzeren spijker.
Drie randscherven van steengoed
uit Siegburg 14e/15e eeuw. Diverse
scherven van Duits steengoed 14e17e eeuw, Een stukje daklei.Een
stukje laat middeleeuws glas uit
14e/15e eeuw. Een rood aardewerk
fragment v.e, braadslee uit de
16e eeuw. Een deksel van rood
aardewerk uit de 16e eeuw. Kiezen
en hoektanden van een tarn varken

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Edwin van Hugen

Onderkaak van een fors paard

Kraggenburg

(verm, recent). Schedel van een
ree (recent). Nest van een
Vlaamse gaai

Noordoostpolder

W.A. de Vries

Een ansjovis anker

Emmeloord
Enkhuizen

S, Bakker

Twee jufferblokken. Delen van

Enkhuizen

berghouten van een schip- Enkele stukken ijzer. Pruimepitten.
Tamme kastanjes

Noordoostpolder

Johan Knoppert

Een zalf- of mosterdpotje, 19e

Ens

eeuws Duits steengoed. Een hertshoornen mesheft (fijn uitgesneden)

Noordoostpolder

Rijn, nabij Arnhem

Bernhard Post

Een fragment van een onderkaak

Uithuizen

van een koe. Een stukje dijksteen

J. v.d, Weerd

Een kies van een oudere mammoet

Baarn
Noordoostpolder

Jos Breas

Een ijzeren pen (verm, van een

Nagele

schip, of van een houten beschoeiing uit de 18e/19e eeuw)

Noordoostpolder

S. Hankel

Netverzwaarders

Emmeloord
Noordoostpolder

Sietse Douwsma

Een scherf van een blauw be-

Ens

schilderde majolica 17e eeuw.
Loodje van een visnet 18e/19e
eeuw. Een benen knoop 19e eeuw

Noordoostpolder

Johan Knoppert

IJzeren pikhaak 18e/19e eeuw.

Ens

Stukje van een glas, 18e/19e
eeuw. Benen knoop 19e eeuw

Kavel E 150 N.O.P.

Harry Freriks

Een ijzeren kogel 17e/18e eeuw

Nagele
Noordzee

J. Tijssen

Een anker

Den Oever
Swifterbant

Marijke de Jong
Swifterbant

Een steenhelft (Rhombenporfier)
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

H 27 O.Flevoland

J.E. Reinhoudt

Een atlas (verm, van reuzen hert

Swifterbant

of eland)

Gebr. Smit

Een bekkenhelft van een rund

Schokland

Volendam
Noordzee

Fam. Kaptein

Een tweeschijfs blok

Fam. Broesma
Fam. Van Veen
Urk
Onbekend

Noordoostpolder

J. Schipper

Een Delftse pot, (in combinatie

Marken

met een reeds aanwezige deksel)

Piet Happel

Een bonte vliegenvanger

Emmeloord
Noordoostpolder

Nollie van de Noort

Een bovenkaak van een laat middel-

Nagele

eeuws rund. Een spinsteentje (laat
middeleeuws) van gebakken steengoed

Oostelijk Flevoland

Omg. Zwolle

R, Kuiper

Talrijke aardewerk- en steengoed

Swifterbant

fragmenten uit Keulen en Frechen

Hilbert Hakman

Botjes van mensen; vinger en teen-

Nagele

kootjes, stukjes bekken, pijpbeenderen enz. Een aantal vogelbeentjes, Aardewerk scherven 17e/18e
eeuw. Tegelfragmenten. Pijpekoppen
18e eeuw

Ravel pachter N.O.P. C.J. Bulk
Nagele

Aardewerk scherven lle-13e-14e
eeuw, deels uit de Duitse Rijnstreek, deels uit binnenland.
Een stukje typisch gevormd vuursteen. Een runderbot met geboorde
gaatjes (een glis; benen schaats)

Noordzee?

L. Kroon

Een stokanker

Den Holder
Noordoostpolder

Hilbert Hakman

Kleine tegel en roodaardewerkfrag-

Jan Willem Zevenbergen

menten; beentjes van menselijke

Nagele

skeletten; scherven van pijpen,
dakpangedeelten enz.
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

De Haan

Willekeurig gevormd stuk vuur-

Emmeloord

steen, Een beeldje en een vaasje (recent)

Ijsselmeer

C, Hakvoort

Een schedel van een bond

Emmeloord
Noordoostpolder

J,L. Kloet

Een stukje lood (e6n van de

Ens

trotseerloodjes van bet dak van
bet kerkje op Schokland)

Onbekend

M. Wijnand

Rechte en kromme gaffels.

Emmeloord

Een tweeschijfs-blok. Een
ijzeren kogel met draagbeugel

Lelystad

Noordzee

P 20 O.Flevoland

De beer Hofman

Een schouderbladfragment van

Lelystad

een mammoet

Fa. Wijnand

Een paraplu-anker.

Emmeloord

Een vijfarmige dreg

A.J. Overheul

Potje van aardewerk

Dronten
Omg. Kuinre

W, Hilberts

Schedel van een mens (na 1625

Hoogeveen

verm, verdronken). Een runderskelet van v66r 1600. Een middenvoetsbeen van een rund (ouderdom
onbekend)

Kavel K 83 O.Flevo¬

J. Edelenbos

Een stokanker (zonder stok)

land

Dronten

17e eeuw

Kavel A 65 0. Flevo- W. Blink

Een anker met houten stok 18e

land

Lelystad

eeuw

Onbekend

De beer Hofman

Wervel, Vermoedelijk van een

Lelystad

voorhistorisch wild rund

Kavel F6 O.Flevo¬

Van de Waal

Een stokanker, inclusief ijzeren

land

Oostelijk Flevoland

banden

Kavel P 63 N.O.P.

Johan Kanis

Netverzwaarder met ijzeren beu-

Ens

gel 18e/20e eeuw

Karel en Marinus

Een fragment van een baardman-

Hilbrands

kruik 18e eeuw. Gedeelte van een

Nagele

olielampje 17e/18e eeuw. Een

Noordoostpolder

stenen knikker
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

E.G.M. Arnold!

Diverse beenderen van huisdie-

Luttelgeest

ten uit 16e/18e eeuw . Steel van

R.K. School

een steelpan van rood aardewerk
16e eeuw. ^ Centstuk Nederland
1834. Enkele pijpekoppen

Noordpunt Schokland

Wim v.d. Laan

Beenderen van runderen, hoefje

Marknesse

van een koe, fragmenten van 18e
eeuwse flessen en van witte tegels 18e eeuw. Steelpanstelen
18e eeuw. Wit Wedgewood 19e eeuws.
Fragmenten capycijnerbord.
"

Chinees beschilderd

"

blauw.

Gedeelte van een witte Delftse
schotel met geschulpte rand.
Fragmenten Duits steengoed
"
Omgeving Schokland

Delfts blauw aardewerk

Gerrie en Aad Adrichem

Stukje veen, ijzeren ring 18e

Ens

eeuw. Stenen kogel 16e/17e eeuw.
Een ijzeren pen

Noordoostpolder

W, Hulzebos

Scherf van een laat 18e eeuwse

Tollebeek

spreukenschaal (verm. Makkums
aardewerk)

Noordoostpolder

M. de Jong

Tand van een tarn varken

Nagele
Noordoostpolder

Leerlingen van de School

Botjes van een haas of konijn

met de Bijbel
Emmeloord
Onbekend

Mevr.Van der Molen

Een hertshoornen bijl 3500 h

Kampen

4000 jaar oud jonge steentijd/
vroege bronstijd. Een paardenkies

Noordoostpolder

J. Kramer

Melkkies van een rund. Stuk van

Urk

een klappersteen. Een kom uit de
19e/20e eeuw (Sphinx). Stuk vuursteen, klein brokje vuursteen, een
klein pijpekopje uit + 1610, twee
ijzeren kogeltjes
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordzee

L. Gnodde

Een bak van vuurvast aardewerk

Urk

(20e eeuw), gedeelte van een kom
van steengoed (laat 19e eeuw), een
top van een runderhoorn (afgezaagd)

E. Hakfoort

Schedel van een bond

Emmeloord

(enkele honderden jaren oud)

Enkhuizer Broeker-

Peter Duin

Een dijbeen en een schouderblad-

haven

Heemskerk

fragment van een koe

Noordoostpolder

J. Schenk

Een kleine ijzeren kogel met

Nagele

beugel (verm.netverzwaarder of

Ijsselmeer

gewicht)
Noordoostpolder

Karel en Marinus

Halsscherf van een baardmankruik

Hilbrands

16e eeuw. Een fragment van een

Nagele

rood aardewerk kannetje 17e eeuw.
Een voetscherf van een test 17e
eeuw, pijpekop met versiering 18e
eeuw

Oostelijk Flevoland

Noordoostpolder

F.D. Bekkering

Een scheepsmisthoorn gemaakt uit

Dronten

runderhoorn

Burgem. De Ruiterschool

Een buizerd

Kuinre
Noordoostpolder

R.K. School

Een wilde eend

Luttelgeest

Een meerkoet. Een zwarte kraai.
Een merel. Een buizerd

G.J. van Wijk

Schenking van 2 opgezette vogels

Emmeloord

t.w, een blauwe reiger, een sperwer

Noordoostpolder

Noordoostpolder

R.K. School

Twee zwarte kraaien, een mol,

Luttelgeest

een buizerd, een wilde eend

M. de Jong

Een dodaars

Nagele
Noordoostpolder

Noordoostpolder

R.K. School

Een fazant (hen). Een wilde eend.

Luttelgeest

Een kapmeeuw

Pr. Beatrixschool

Een wezel

Emmeloord

40

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Henk de Jonge

Een kramsvogel

Nagele
Noordoostpolder

J, Rietman

Een merel

Nagele
Noordoostpolder

J. de Graaf

Een stormmeeuw

Emmeloord
Noordoostpolder

Tekenkamer Water-

Een blauwe reiger

loopkundig lab.
Emmeloord
Noordoostpolder

Pr.

Beatrixschool

Een blauwe reiger, een wilde eend

Emmeloord
Noordoostpolder

R.K. School

Twee blauwe reigers

Luttelgeest

Een waterrat. Drie merels. Een
meerkoet. Een wilde zwaan. een
koperwiek. Een houtduif. Een mol.
Drie meerkoeten

Noordoostpolder

R.K. School

Een houtduif

Ens
Noordoostpolder

Dekker

Een

VOS

Rutten
Noordoostpolder

Henk Kuiper

Twee eenden

Nagele
Noordoostpolder

H.B. Bouman

Een waterrat

Marknesse
Noordoos tpolder

Henk Kuipers

Een kapmeeuw

en Jan Algera
Nagele
Noordoostpolder

R.K. School

Een blauwe reiger. Een merel

Luttelgeest
Noordoostpolder

G.J. van Wijk

Een meeuw

Emmeloord
Noordoostpolder

Gerbrand Wiersema

Een eidereend

Tollebeek
Noordoostpolder

M. de Jong
Nagele

Een ransuil

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

J, de Graaf

Een nestje van een wielewaal

Emmeloord
Noordoostpolder

M. de Jong

Een sperwer

Nagele
Noordoostpolder

R.K. School

Twee mollen. Een merel, een

Luttelgeest

torenvalk, een kapmeeuw, een
huismus, een knobbelzwaan, een
mus, een torenvalk,

twee zang-

lijsters, een witte kwikstaart,
twee vinken, een kapmeeuw, een
waterhoen, een kieviet, een
blauwe reiger, een merel, een wilde eend, een stormmeeuw, een
vink
Noordoostpolder

De heer Tukke

Een blauwe reiger

Emmeloord
Noordoostpolder

Andr6 Boerdijk

Een witte kwikstaart

Ens
Noordoostpolder

R.K. School

Een kieviet

Ens
Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool

Een spreeuw, een vink

Emmeloord
Noordoostpolder

De Jong

Een kieviet

Kraggenburg
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Noordoos tpolder

O.L. School

Een torenvalk, een kwikstaart,

Rutten

twee kievieten

R.P. van Orient

Een kieviet, een kwikstaart,

Emmeloord

een roodborstje

G. Smit

Twee ransuilen, een zanglijster

Creil
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool

Een heggemus, een merel, een

Emmeloord

roodborstje, een kieviet

Lolke Hylkema

Een ransuil

Ens
Noordoostpolder

W. de Wit
Nagele

Een koperwiek, een kieviet
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Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

D. Mookhoek

Een ransuil

Emmeloord
Noordoostpolder

St. Jozefschool

Een roodborstje

Emmeloord
Urk

Noordoostpolder

F. Gnodde

Een knobbelzwaan, een blauwe

Urk

reiger, een lijster

M, Westra

Een knobbelzwaan

Emmeloord
Noordoostpolder

Corrie van Stee

Een Witte kwikstaart

Ens
Noordoostpolder

Douwe de Vink

Een ransuil

Nagele
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Tonnie van 't Erve

Een zanglijster, een meeuw, een

Nagele

kieviet

R.P. v,d. Griend

Een keep, een koolmees

Emmeloord
Noordoostpolder

J. de Graaf

Drie kievieten

Emmeloord
Noordoostpolder

A.Th. Frederiks

Een kieviet

Nagele
Noordoostpolder

Lemmer

R.K. School

Een roerdomp, een kieviet, een

Luttelgeest

zwarte kraai

De heer Drenth

Een zanglijster

Lemmer
Noordoostpolder

St, Jozefschool

Een merel

Emmeloord
Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool

Een heggemus

Emmeloord
Noordoostpolder

R.K. School

Een spreeuw

Emmeloord
Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool

Een spreeuw. Een goudvink. Een

Emmeloord

vliegenvanger, een merel. Een
jonge eend, Een spreeuw

Noordoos tpolder

Loes Naus
Ens

Een houtduif

43

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Foeke Wiersma

Een jong konijnfje

Nagele
Noordoostpolder

R.P. v,d. Griend

Een huiszwaluw

Emmeloord
Noordoostpolder

Jackie Klappe

Een huiszwaluw.

en Johan Jansen

Een egel

Ens
Noordoostpolder

Fain. Westendorp

Een fitis

Emmeloord
Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool

Een fitis,

Emmeloord

een spreeuw, een jong kauwtje,
een jonge zanglijster, een ring
van een postduif

Noordoostpolder

J. de Graaf

Een groenling

Emmeloord
Noordoostpolder

Anton van Burgwal

Een zwaluw

Ens
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Karel Hilbrands

Een liguster pijlstaart

Nagele

(vlinder)

Albert Westhuis

Een jonge koolmees

Emmeloord
Noordoostpolder

Johan Jansen

Een jonge merel

Ens
Noordoostpolder

Hans Klijnstra

Een spotvogel

Nagele
Noordoostpolder

Wim de Graaf

Een Noordse stern

Emmeloord
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Noordoostpolder

M. de Jong

Een mol met merkwaardige toke¬

Nagele

ning (partibel albinisme)

Pr. Beatrixschool

Een zanglijster, een huismus, een

Emmeloord

gierzwaluw, een merel

De heer Bovendeur

Een wielewaalnest

Emmeloord
Noordoostpolder

Hans Klijnstra

Verm, een jonge grasmus, een

Nagele

spotvogel

Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Karel, Marinus en

Een jonge zanglijster

Harry Jansen
Nagele
Noordoostpolder

Noordoostpolder

De heer Tukker

Een liguster pijlstaart

Emmeloord

(vlinder)

Hans,Frans en Henk

Een jonge spotvogel

Klijnstra
Nagele
Noordoostpolder

Harry Heerspink

Een jonge wielewaal

Rutten
Noordoostpolder

Jolanda Dijkstra

Een blauwe reiger

Nagele
Noordoostpolder

Pieta Happel

Een bonte vliegenvanger

Etnmeloord
Noordoostpolder

Flevoschool

Een zanglijster

Emmeloord
Noordoostpolder

Leerlingen Pr, Bea-

Een grauwe vliegenvanger, een

trixschool

huismus en een vink

Emmeloord
Noordoostpolder

Dirk Wiersma

Een jonge lijster

Nagele
Noordoostpolder

Noordoostpolder

De heer J. de Graaf

Een houtduif, een roodborstje

Emmeloord

en een krekel

P. de Lange

Een fitis

Emmeloord
Noordoostpolder

Noordoostpolder

Noordoostpolder

J. de Graaf

Een winterkoninkje, een krams

Emmeloord

vogel

Elsie Veenkamp

Een onderkaak van een koe,

Nagele

een vink

Jos Boerdijk

Een jonge kapmeeuw

Ens
Noordoostpolder

School met de Bijbel

Een merel.een kapmeeuw

Emmeloord
Noordoostpolder

Pr. Beatrixschool
Emmeloord

Een mattekopmees, een vink
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Vindplaats

Vinder

Omschrijving vondst

Noordoostpolder

Guido de Breschool

Een merel

Emmeloord
Noordoostpolder

Hans Klijnstra

Een kramsvogel

Nagele
Noordoostpolder

Gina te Raa

Een jonge witte kwik

Nagele
Noordoostpolder

L. May

Een vink

Nagele
Noordoostpolder

Noordoostpolder

St, Jozefschool

Een fazantenhaan, een rood-

Emmeloord

borstje

Chr, Basisschool

Een winterkonihkje

Rutten
Noordoostpolder

Urk

R. K. Lagere School

Een kokmeeuw, een spreeuw en

Espel

een vink

S. Broersma

Een spreeuw (vol winterkleed)

Urk
Noordoostpolder

Pr, Beatrixschool

Een spreeuw

Emmeloord
Noordoostpolder

Noordoostpolder

J.H.M. Panneman

Een koperwiek en een rood-

Rutten

borstje

R.K. Lagere School

Twee spreeuwen

Emmeloord
Noordoostpolder

J. Tjalsma

Een koperwiek en een groenling

Emmeloord
Oostelijk Flevoland

Den Braven

Een vink

Dronten
Noordoostpolder

Earn. Schieving

Een koperwiek

Nagele
Noordoostpolder

Henk Schuurman

Een meerkoet

Nagele

Biologica uit de IJsselmeerpolders
Het museum verwierf een aanzienlijk aantal doodgevonden vogels en zoogdieren,
die door vinders werden afgestaan. Ook eigen medewerkers brachten materiaal
aan. Het museum is dank verschuldigd aan alle medewerkers op dit terrein onder
wie vele scholieren, die via hun school deze dieren meldden.
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De Dienst van het Staatsbosbeheer te Emmeloord komt dank toe voor bet vele
werk dat in de afgelopen periode werd verricht ten behoeve van de verzameling biologica. Van deze dienst willen wij bier met name vermelden de beer
J. de Graaf uit Emmeloord.
F. MONUMENTEN
Evenals voorgaande jaren bad de afdeling zijdelings -meest in adviserende
zin- bemoeienis met enkele monumenten in de Noordoostpolder, waarvan bebeer
en onderboud door de Dienst van bet Staatsbosbeheer worden uitgevoerd, Het
betreft overleg en advies omtrent bet onderboud en de presentatie van de gerestaureerde fundamenten van de laat-middeleeuwse kerk op de Zuidpunt van
Scbokland (bet oude Ens); van de Noordpunt (oud-Emmeloord), met de voormalige baven; de Middel- en Zuiderbuurt van Scbokland (beborend tot de buurtscbap
Ens). Buiten bet voormalige eiland Scbokland komen nog als monumenten voor;
bet geologiscb reservaat "P. van der Lijn"; de landscbappelijke aanduiding
van de oudste burcbt van Kuinre en bet licbtwacbtersbuisje op de strekdam van
bet Zwolse Diep; Oud Kraggenburg.
1. Zuidpunt van Scbokland
De gerestaureerde fundamenten van de laat-middeleeuwse kerk van Ens vormen nog
steeds een veel zorgen en onderboud vereisend monument, waaraan de Dienst voor
bet Staatsbosbeheer zoveel mogelijk aandacht geeft. Zowel door mensenhand als
door de weerswisseling gaat het geheel zienderogen achteruit. Slechts door
telkens opnieuw opmetselen van losgeraakt materiaal kan het wat worden bijgehouden. De ronde lundering in het bosterrein werd eveneens onderhouden.
2. Middelbuurt van Scbokland
Er werd het vorige jaar iepziekte bij 66n der bomen geconstateerd. Er hebben
zich tot nu toe geen symptonen voorgedaan van voortzetting van de aantasting
van deze iepen op de Middelbuurt, welke het voorgaande jaar noopte tot het
kappen van Sen der bomeno
De ankercollectie buiten op het museumterrein werd als steeds onderhouden en
van bijschriften voorzien.
De situatie van de parkeerruimte begint moeilijk te worden. Voor bepaalde hoogtijdagen en in het hoogseizoen is de parkeerruimte onvoldoende, zodat een aantal auto's in de berm van de weg worden geparkeerd, hetgeen door de politie in
feite tot nu toe oogluikend is toegelaten, Nu evenwel deze weg het komende jaar
van grotere betekenis zal worden in verband met de opening van de brug tussen
Zwolsehoek en Kamperhoek zullen er geen mogelijkheden meer zijn de auto's
langs de weg te parkeren, Er mag terecht worden gevreesd dat dit in de zeer nabije toekomst een beletsel zal worden tot uitbreiding van het bezoek.
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Vooral moet bij overbezetting van de parkeerruimte bet gevaar worden gevreesd
dat de autobussen zullen wegblijven omdat parkeren en af-en aanrijden al te
moeilijk wordt.
Er werd bij bet museum een maquette geplaatst door de Dienst voor bet Staatsbosbebeer waarop de bezoekers zicb duidelijk kunnen oribnteren op de landscbappelijke situatie. Ook zijn tijdelijk een tweetal staande maquettes geplaatst
betreffende de geologie van bet poldergebied, Deze beide zijn experimenteel en
zullen t.z.t. worden geplaatst bij Urk, bij bet reservaat. Vooreerst evenwel
wordt nagegaan boe deze maquettes aanslaan bij de bezoekers,
3. Noordpunt van Scbokland
Ook gedurende bet afgelopen jaar bleven de oude buizen aan de voormalige ha¬
ven van oud-Emmeloord, de "Licbtwacbter" en de "Mistboorn" als depotruimten,
respectievelijk voor biologie en geologie, in gebruik. Beide gaan ecbter dui¬
delijk acbteruit, mede als gevolg van onvoldoende onderboud en vernielzucbt
van de jeugd, die steeds weer tracbt de ruiten te vernielen. Dit is mede te
betreuren omdat deze Noordpunt bistoriscb en landscbappelijk met zijn in de
beplanting aangegeven bavendammen wel degelijk een aardig element vormt.
Helaas moet anderzijds de arbeid aan bet onderboud besteed gering blijven,
4. Geologiscb reservaat "P, van der Lijn"
Het reservaat komt meer en meer in de belangstelling, Er zijn totaal 75 vergunningen uitgegeven, zowel aan particulieren, als aan groepen studenten en
scbolieren.
Het onderboud van bet terrein berust bij de Dienst van bet Staatsbosbebeer.
Ook de onkruidbestrijding vindt vanwege deze dienst plaats. Een jaarlijkse
bespuiting moet bet zo welig tierende onkruid wegbouden.
De gemeentelijke Commissie-Van der Lijn, die zicb bezigboudt met bet bebeer
van de collectie, is tevens betrokken bij adviezen betreffende bet reservaatbebeer aan de Dienst van bet Staatsbosbebeer, voor zover betreft onderboud
en bebandeling van bet terrein. De genoeiiide Commissie vergaderde enige malen,
waarbij vooral ook nadere plannen ten opzicbte van bet reservaat en instructieve panelen nabij bet gebied werden besproken.
5. Kuinderburcbt
De landscbappelijke aanduiding van de plaats van de oudste burcbt van Kuinre
in bet Kuinderbos werd als steeds door de Dienst voor bet Staatsbosbebeer onderbouden. Het geheel is een aantrekkelijk landschap waarvoor belangstelling
bestaat.
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6, Oud-Kraffgenburg
Het voormalige lichtwachtershuis op oud-Kraggenburg -op het einde van de
leidam van het Zwolse Diep- is geplaatst op de monumentenlijst voor de gemeente Noordoostpolder. Het betreft een huis met omgeving dat als herinnering
aan de vroegere situatie van de mending van Vecht-Zwarte Water van betekenis
is, zowel historisch-waterstaatkundig als landschappelijk.
G. VOORLICHTING
I. Museum voor de IJsselmeerpolders op Schokland
De bijzonder gunstige weersgesteldheid van de afgelopen zomermaanden heeft
het bezoekcijfer voor het museum -evenals voor een aantal andere musea- ongunstig belnvloed, Het totaal bleef enkele duizenden beneden het aantal van
het Jaar 1968 en kwam totaal op 63.698 bezoekers.
Van deze bezoekers aan het museum kunnen in het bijzonder worden vermeld;
de professoren hr. H. Hinz en hr. Kossack met studenten van het Institut
fUr Vor- und FrUhgeschichte uit Kiel; de ambassadeur van Tanzania met de mi¬
nister van Landbouw; een groep studenten van de Katholieke Universiteit van
Nijmegen; het Genootschap "Flevo"; de commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel met als gasten de Duitse ambassadeur in Nederland met zijn
echtgenote; de "Association des Anciens Auditeurs du Centre des Hautes
Etudes de I'Armement"; Stedelijk Technisch Instituut te Ostende; een groep
Duitse bosbouwkundigen; een internationale groep entomologen o.l.v. prof.
J. de Wilde; een groep museumconservatoren uit Gelderland van de Stichting
Contact Gelderse Musea en Historische Verenigingen; een groep Franse journalisten; Radio - en T.V.-mensen;studenten van de universiteit van Gent;
Miss Angela Croome, redactrice bij de Daily Telegraph, speciaal belangstellend in scheepsarcheologie; een Amerikaanse A,B.C.-Televisie-cameraploeg
maakte opnamen van het museum en van de scheepsopgraving E 81 in de Noord¬
oostpolder,
Er is aan diverse tentoonstellingen medewerking verleend. Een tentoonstelling betreffende het onderzoek en de vondsten in de IJsselmeerpolders is ingericht in het museum "Het Paithehuis" te Oldenzaal onder auspicibn van de
Culturele Raad Oldenzaal. Voorts is expositiemateriaal ter beschikking gesteld
aan de nieuwe Openbare Leeszaal te Emmeloord.
Te Dronten werd in "De Meerpaal" een tentoonstelling gehouden; "De Polder in
de IJstijd", georganiseerd door de afdeling Oostelijk Flevoland van de Vereniging van Vrienden van het Museum voor de IJsselmeerpolders, dank zij de
medewerking van de Commissie-Van der Lijn.
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Er werd ten behoeve van een tweetal Internationale congressen een kleine tentoonstelling georganiseerd die door ruim 500 mensen werd bezocht. De bezoekers waren 200 personen van bet "23

Congres of International Fiscal Asso¬

ciation" en 240 deelnemers aan de "International Committee of Museummeeting",
die speciaal gericht was op conserverings- en restauratieproblemen. Voor
dit congres werd een korte inleiding gehouden te Amsterdam in bet Rijksmu
seum,
2. Museum voor de Scbeepsarcbeologie te Ketelbaven
De tentoonstellingsmaterialen van de scbeepsarcbeologiscbe expositie te Keulen
keerden in goede orde terug.
De materialen van de tentoonstelling te Oldenzaal zijn teruggebracbt nadat de
goed bezocbte tentoonstelling was bebindigd,
Er verscbenen over bet tokoemstige museum te Ketelbaven enkele publikaties,
o.m. in de Volkskrant en in bet Algemeen Dagblad.
Er bebben besprekingen plaatsgevonden betreffende de beplanting te Ketelbaven
om gecobrdineerd te werken i.v„m. bet expositieplan buiten bet museumgebouw,
Er is een tecbniscbe werkcommissie ingesteld die zicb met een aantal tecbniscbe
problemen van de bouw van de outillage en plaatsing van bet wrak bezigboudt,
Teneinde

bet wrak binnen te balen is eerst bet glazen front van bet gebouw

verwijderd, waarna ijzeren glijbanen zijn geplaatst en met lieren de fragmenten in volgorde konden worden binnengelierd en geplaatst op de betonnen
blokken op de vloer, die zo is gemaakt dat de

polytbyleenglycol kan worden

opgevangen en kan circuleren wanneer bet conserveren aanvangt. Het wia.ii is
daarna met vijzels ombooggebaald en geplaatst op de boogte die wenselijk is
in verband met conservering zodat de sproeiers straks overal de vloeistof
bp bet bout kunnen brengeb,
Nadat de wrakgedeelten waren geplaatst is de voorwand weer gesloten. De plannen voor voorlopige inricbting van de museumruimte zijn gereed.
Het Nederlands Historiscb Scbeepvaartmuseum te Amsterdam bood gelegenbeid
kennis te nemen van bet fotoarcbief van scbeepsbouwkundige afbeeldingen. Er
zal een aantal voor ons van belang zijnde foto's, tekeningen, prenten en kaarten worden gecopieerd, vooral ten beboeve van studiedoeleinden en in verband
met expositie, Het een en ander wordt komende periode afgewerkt nadat nu alle
voorbereidingen zijn getroffen.
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Er was belangstelling voor de collectie vanwege het Smithonian Institution
te Washington, U.S.A,, van welk instituut twee onderzoekers voor diverse
onderdelen van de scheepsarcheologie kwamen overleggen, o.m. voor glasvondsten.
Een kort onderzoek door determinatie van het gesteente als grondstof is uitgevoerd naar stenen kogels uit de late Middeleeuwen uit Elburg en de plaats
van de Kuinderburcht.
Er is een publikatie gemaakt over de goeddeels kalkstenen netverzwaarders
uit de IJsselmeerpolderbodem uit de 16e-18e eeuw. Er is gepoogd -voor zover
mogelijk- omtrent de herkomst uit het Oostzeegebied en de handelsrelaties in
samenhang daarmee gegevens te verzamelen.
3. Museum voor Waterstaat- en CXiltuurtechniek te Lelystad
Ten behoeve van de voorbereiding voor een museum voor waterstaat- en cultuurtechniek van Nederland -te stichten in Lelystad- is een schematisch plan
opgesteld ten einde een overzicht te verkrijgen van de te behandelen stof en
voorbereidingen te kunnen doen ten behoeve van een voorstel tot een programma van eisen. Diverse vergaderingen van de daartoe ingestelde interne commissie -waar dit conceptplan ter tafel is gebracht- zijn gehouden. Dit plan
staat in relatie tot de noodzakelijk wordende voorzieningen ten opzichte van
het expositiegebouw te Lelystad-Haven, Aan de expositie over het archeologisch
onderzoek in dit gebouw werden geen noemenswaardige veranderingen aangebracht,
Voor het verslag over dit expositiegebouw wordt verwezen naar het jaarverslag
dat afzonderlijk aan dit verslag is toegevoegd, uitgebracht door de Commissie
van Beheer voor dit gebouw.
De werkgroepen voor de kunsthistorie van de Vereniging van Vrienden van het
Museum voor de IJsselmeerpolders organiseerden met subsidie van de gemeente
Noordoostpolder en van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
enige kunsttentoonstellingen, waaromtrent achterstaand nader wordt gemeld.
Evenzo werden cursussen omtrent geologie, biologie en archeologie gegeven en
excursies door genoemde Vereniging georganiseerd.
In het museum, maar ook wel bij bezoek te velde werd -indien daartoe de wens
te kennen werd gegeven- korte toelichting verschaft bij het gebxposeerde of
bij opgravingen ofwel bij de werkzaamheden in de werkplaats.
Schriftelijk ingekomen vragen en het aanbrengen van vondsten werden steeds
zo snel mogelijk beantwoord. Verzoeken om determinatie van allerlei vondsten
kwamen vrij talrijk binnen. Deze hadden betrekking op onderwerpen van geologische- biologische- en archeologische aard, historie van Schokland en de
scheepsbouwhistorie.
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Diverse malen werd, voor zover aanwezig, instructief materiaal verschaft.
Er werd ook aan buitenlandse bezoekers in diverse talen toelichting gegeven
in gestencilde vorm: in bet Deens, Duits, Engels, Esperanto, Frans, Zweeds
en Nederlands.
4. Publiciteit
De R.O.N.O. besteedde in een uitzending aandacht aan de prehistorische bewoning in de IJsselmeerpolders en met name aan Oostelijk Flevoland, Ook
werden er T.V,-opnamen gemaakt en uitgezonden betreffende conservering en
bewaring van scheepsarcheologica te Ketelhaven. De British Broadcasting
Corporation T,V, maakte een stuk film over dijkbouw en filmde daarvoor ook
de terp en de paalwering van Schokland.
Er werd aan vraaggesprekken meegewerkt voor de Wereldomroep over het Museum
te Ketelhaven en over het scheepswrak "Amsterdam" bij Hastings en met de
N.O.S. over de geologische collectie-Boelens en over het Museum op Schokland.
De beide musea zijn voorts in

het nieuws geweest tijdens een les van de

Televisie-Teleac-cursus: "Hoofdstukken uit Prehistorie en Vroege Geschiedenis" en tevens in verband met de aankondiging voor de cursistendagen van
Teleac.
Er is door de eigen dienst eveneens gefilmd bij de werkzaamheden voor het
bergen van het scheepswrak E 81 mede in verband met vertoning t.z.t. in het
Scheepsarcheologisch museum te Ketelhaven. Het Hoofd van de afdeling hield
-op uitnodiging van het Nationaal Maritime Museum te Greenwich- een voordracht voor een Symposion over scheepsarcheologie als 6en van drie sprekers.
Prof. Mirrison sprak over Griekse scheepsbouw en scheepvaart naar aanleiding
van Griekse literatuur en kunst; Ir. Ole Crumlin Pedersen uit Denemarken over
de Vikingtijdse schepen van Roskildefjord en als derde onderwerp werden de
opgravingen van middeleeuwse en latere wrakken uit N.W. Europa, met name uit
de IJsselmeerpolders, behandeld. Een langdurige discussiegelegenheid bood
veel mogelijkheden tot uitwisseling van gedachten en problemen tussen 100
deelnemers en drie sprekers over deze onderwerpen.
Met tal van musea, instellingen en instituten in binnen- en buitenland, die
werken op het terreinvan archeologie, scheepsarcheologie ofwel scheepsbouwhistorie, dan wel zich bewegen op het terrein van de biologische of geolo¬
gische studie, werd contact onderhouden. Uitwisseling van gegevens, publikaties en verslagen vond plaats. Ook met het Rijksmuseum "Zuidermuseum" te
Enkhuizen werd veelvuldig contact onderhouden in verband met de nauwe verwantschap van de werkprogramma's. Ook met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort v/as steeds prettig en nuttig contact mogelijk.
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Voorts willen wij eveneens de contacten meraoreren met scheepvaart/scheepsbouwmusea te Amsterdam en Rotterdam, het Rijksmuseum te Amsterdam, het
bureau voor Maritieme Historie van het Ministerie van Defensie te 's-Gravenhage en het Rijksarchief te 's-Gravenhage,
Ongerekend de mondelinge toelichtingen, gegeven op verzoek in het museum
voor de IJsselmeerpolders op Schokland en bij incidenteel groepsbezoek aan
de werkplaats te Ketelhaven, werden de navolgende voordrachten gehouden met
betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling;
Gehouden lezingen in 1969
9 - 1 - 1969: te Epe voor Kon, Ned. Natuurhistorische Vereniging over:
"Biologisch-archeologisch onderzoek in het nieuwe land",
jan.- 1969: te Elburg voor Watersportver. "Adm, van Kinsbergen" over:
"Scheepsarcheologisch onderzoek".
28- 1 - 1969: te Leeuwarden voor het Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde over: "Nederlandse V.O.C.-Scheepswrakken op de Australische Westkust",
25- 1 - 1969: te Didam voor de Oudheidkundige vereniging "De Graafschap"
over:
"De prehistorie van het Zuiderzeegebied in relatie tot het
gebied van de IJssel".
6-2

1969: te Dronten voor het "Dorpsbelang" over:
"Scheepsarcheologie".

11

-

2

1969: te Zwolle (2x) voor de Marnix M.A.V.O. over:
"Oudheidkundig bodemonderzoek en geschiedenis",

13- 2

1969: te Zwolle voor de Zwolse Roei- en Zeilvereniging over:
"Scheepsarcheologie in de wereld".

14- 2

1969: te Arnhem voor de Ned. Geologen Vereniging afd, "Gelre" over:
"Geologie- biologie in dienst van de archeologie".

28- 2

1969: te Amersfoort voor Volksuniversiteit Amersfoort en omstreken
over:
"De prehistorie van het Zuiderzeegebied".

10- 3 - 1969: te Greenwich (Engeland) voor Symposion van "The Society for
Nautical Research, Exeter University" over:
Geschiedenis en problemen van de oude scheepsbouw.
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28- 3 - 1969:

te Dronten voor de P.G.J.O,, afd. Oostelijk Flevoland over:
Het oudheidkundig bodemonderzoek in Oostelijk Flevoland.

2 - 4 - 1969:

te Leens voor de Borg "Verhildersum". Een inleiding tot de
tentoonstelling "Scherven".

22- 4 - 1969:

te Schokland voor de Vereniging van Vrienden van het Museum
voor de IJsselmeerpolders over:
"Mens en dier in Australis",

23- 4 - 1969:

te Biddinghuizen voor de Jeugdclub "Panta Rhei" over:
"Oudheidkundig bodemonderzoek".

21- 5 - 1969:

te Biddinghuizen voor de cursus Functie- Onderzoek en Personeelsbeoordeling uitgaande van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over:
"Oudheidkundig bodemonderzoek in de IJsselmeerpolders",

1 - 7 - 1969:

te Ketelhaven voor de Stichting Bevolkingsonderzoek in de
Drooggelegde Zuiderzeepolders en Genootschap "Flevo" over:
"Onderzoek en museum in de IJsselmeerpolders".

14- 7 - 1969:

te Laag-Zuthem voor het Vormingscentrum "Den Alerdinck" over
"Opgravingen in de IJsseldelta".

14- 8 - 1969:

te Dronten voor de vereniging Chr. Studiecentrum Middelbaar
Landbouw Onderwijs over:
"Het ontstaan en de archeologie van Oostelijk Flevoland".

2 - 9 - 1969:

te IJsselmuiden voor de M.A.V.O. school over:
"Archaologische Forschungen im Zuiderzeegebiet",

16- 9 - 1969:

te Amsterdam voor I.C.O.M. een Engelse voordracht over:
"Onderzoek Scheepswrakken".

29- 9 - 1969:

te Lelystad voor de M.A.V.O.school over:
"Wording van de aarde".

14-10 - 1969:

te Dronten voor Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, af—
deling IJsselmeerpolders over:
"Swifterbantcultuur".

17- 10 - 1969: te Emmeloord voor staf Dr,Jansen Ziekenhuis over:

"Voorgeschiedenis"
18- 10 - 1969: te Bennekom voor de Vereniging "Oud Bennekom ' over:

"Nederlandse scheepswrakken voor de Australische Westkust".

54

Door hot museum werri aan de navolgcnde exposities meegewerkt:

"Vogels in de

winter" voor de Commissie Jeugd en Natuur te Zwolle; voor de vereniging
van Vrienden (afdeling Oostelijk Flevoland) met een deel van de collectie
Van der Lijn te Dronten;

aan een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek

te Emmeloord; te Oldenzaal voor bet bestuur van de Culturele Raad voor
Oldenzaal;

"Zuiderzeevondsten, aangetroffen bij de droogmaking van de IJssel

meerpolders"; te Nagele voor de Openbare Lagere School;

"Floralia 1969" met

bos- en weidevogels; te Emmeloord voor een jachttentoonstelling in het Domeinkantoor.

In 1968 verschenen van de afdeling Oudheidkundig Bodemonderzoek -afgezien
van een aantal artikelen en verslagen- rapporten en mededelingen betreffende
onderzoek en museum in Overzicht (tweemaandelijks) van de werkzaamheden van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpold ers; Driemaandelijkse berichten betref¬
fende Zuiderzeewerken; Archeologisch Nieuws (incidenteel) onder de mededelin
gen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek in het Nieuwsbulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1967.
Voorts:
Heide, G.D, van der ; Nederlandse scheepswrakken op de Australische Westkust.
A.0.-Reeks, boekje 1245,

10-1-1969;

; Nederlandse scheepsresten voor de Australische kust.
Qns Zeewezen; 58e Jrg. no. 1,

januari 1968;

pag, 31-34;
: Vondsten uit scheepswrakken aan de Australische kust.
0ns Zeewezen; 58e jrg, no. 2,

februari 1969;

pag. 30-33;
: Scheepswrak van het Wieringer Vlaak,
Land en Water;

13d jrg. no. 2. maart - april 1969;

pag. 24-25;
; Scheepswrakken in verre zeebn.
Natuur en Techniek; 37e jrg. no. 5, 5 mei 1969;
pag,

182-190;

Een houten kam.
Antiek; 4e jrg. no.

1,

juni 1969; pag.
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Hcidc, G.D. van dei

; Sclieepsarcheoiogisch onderzoek Zuiderzee.
Nature Intern. Journal of Science, March 29 1969;
(verslag Wooden Ships Symposion te Greenwich).
: Polders geeft verleden prijs (interview).
Interactie, personeelskrant van het Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;
3e jrg, no. 6, juli-aug. 1969; pag. 4 en 7;
: Museum voor scheeparcheologie. Oude schepen weer te
zien.
Studium Generate; aug. 1969; pag. 20.
: Schepen die vergingen.
Personeelsorgaan "0ns Bedrijf", Amsterdamse DroogdokMaatschappij N.V.; 15e jrg. no. 12, dec. 1969;
pag. 206-209.

Heide, G.D. van der
en
Denzel, E. van

: Aantekeningen betreffende de conservering van archeologisch hout, mede naar aanleiding van behandeling van
het wrak van het oorlogschip "Wasa" in Stockholm.
Intern rapport no. 169; Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, afdeling Landbouwwetenschap, Kampen 1969;

3. De Vereniging van Vrienden
Als steeds was de samenwerking met de Vereniging van Vrienden van het Museum
voor de IJsselmeerpolders voor Museum en Vereniging nuttig. Het geldt voor de
beide afdelingen in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. In beide pol¬
ders functioneren werkgroepen die tentoonstellingen, cursussen en excursies
organiseren. Cursussen on vergaderingen weiden in het afgelopen jaar in het
museum op Schokland georganiseerd.
De werkgroep voor de Archeologie organiseerde een cursus waarbij zelfwerkzaamheid voorop kwam te staan. Een grote collectie materiaal -van baggerwerk
afkomstig uit de omgeving van Enkhuizen-werd gezamenlijk tijdens cursusmiddagen uitgezocht. Deze praktische activiteit vindt bij de cursisten waardering.
De cursus wordt begeleid door het Hoofd van de afdeling.
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Een vervolgciirsus biologie had helaas minder de blijvendc belangstelling
en werd daarom voorlopig niet weer gecontinueerd in het najaar.
De Werkgroep Geologie is de meest bloeiende met een aanzienlijke groep
cursisten die van jaar tot jaar hun interesse behouden. De cursusbegeleiding wordt door de beer W.T. Hellinga gegeven, Er wordt veel aandacht
aan praktische werkzaamheden besteed, mede ten nutte van de verzamelingen van de cursisten,
De Werkgroep Kunsthistorie in de Noordoostpolder organiseerde met financisle medewerking van de Gemeente Noordoostpolder een aantal kunsttentoonstellingen in het Domeinkantoor te Emmeloord met name:"schilderijen
van Reyn Draayer,

"Prenten van nu" en wandkleden en collages van Lies

Guntenaar,
De belangstelling voor deze tentoonstellingen is steeds heel redelijk
geweest,

zowel wat betreft de interesse van middelbare scholieren als

van volwassenen, De exposities waren gratis toegankelijk en de ruimte
werd om niet beschikbaar gesteld.
"De Vriendenkring", het blad van de Vereniging van Vrienden verscheen
ook nu weer met artikelen over museum en onderzoek, het poldergebied en
de programma's van de werkgroepen, Het blad bevordert de band tussen het
in de gemeenschap functionerende museum, de museumstaf en de leden van
de vereniging.
RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS
Afd. Oudheidkundig Bodemonderzoek
het Hoofd van de afdeling,

(G.D. v.d. Heide).

DIENST DER ZUIDERZEEWERKEJJ
RIJKSDIENST
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

EXPOSITIEGEBOUW TE LELYSTAD
JAARVERSLAG 1969
De expositie betreffende de werkzaamheden van bovengenoemde diensten
in bet IJsselmeergebied trok opnieuw meer bezoekers dan in bet voorafgaande jaar.

In dit jaar kwam bet totale aantal op 61.430 (in 1968:

53.868). Dit betekent een stijging van 14%. Van dit aantal bezoekers
betaalden 27.142 volwassenen en 17.269 kinderen of volwassenen in
groepsverband entreegeld, respectievelijk van / 0,50 en f 0,25. Totaal
werden 27.019 bezoekers gratis ontvangen als gasten van 6§n van de
beide diensten, of van andere overbeidsinstellingen.
Met aantal bezoekers uit bet buitenland beliep 16.936 (1968:

15.148).

Er werd aan entreegelden gelnd / 17.888,25 en de verkoop van boeken,
kaarten,

foto's, enz, bereikte een omzet van / 8.589,45. De totale

inkomsten waren dus / 26.477,70.
De expositie was bet gebele jaar door te bezicbtigen met uitzondering
van slecbts enkele dagen als Nieuwjaarsdag en le Kerstdag.
Totaal werden ongeveer 800 groepen belangstellenden ontvangen die wer™
den ingeleid, waarvan 688 inleidingen door bet personeel van bet expositiegebouw werden verzorgd, waarvan 298 in bet Nederlands,
bet Engels,

135 in

149 in bet Duits en 98 in bet Frans. De meeste groepen ver-

scbenen uiteraard tijdens bet boogseizoen.

In die periode kwam bet ge-

middelde op meer dan vier groepen per dag, betgeen overigens goeddeels
beperkt bleef tot de werkdagen.
Het dagbezoek verdubbelde welbaast na de opening van de brug bij Muiderberg op 4 Juni 1969 zonder dat een duideiijke bebording de plaats van
bet gebouw aangaf.
Er was dit jaar een aanzienlijk aantal dagen met meer dan 500 bezoekers
en wel 21 werkdagen. Er waren voorts 14 dagen met tussen de 400 en 500
bezoekers, 29 tussen de 300 en 400, 53 tussen de 200 en 300, 87 tussen
de 100 en 200 en 159 van 0 tot 100. Het grootste bezoekcijfer werd bereikt op zondag 6 juli met 945. Op de 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag
waren de bezoekcijfers respectievelijk 793 en 788,
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Het blijkt dat er toch in het bezoek wat meer spreiding waarneembaar wordt
dan voorheen, Er komen nu ook gedurende de voor- en naseizoensperioden
meer mensen en ook duidelijk zelfs in de wintermaanden neemt het bezoek
toe, vooral gedurende de weekeinden.
De toeneming van het bezoekersaantal mag wel nader worden toegeschreven
aan de opening van de brug bij Muiderberg, waardoor Lelystad van het
westen uit veel director bereikbaar werd. Tevens zal ongetwijfeld de groei
en de publiciteit van en omtrent Lelystad stimulerend werken.
De Commissie van Beheer onderging geen wijziging in samenstelling zodat
voor de Dienst der Zuiderzeewerken daarin zitting hadden 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
heer G.D. van der Heide bleef als beheerder van het Museum voor de IJsselmeerpolders (Schokland en Ketelhaven) als adviseur toegevoegd.
De personeelsbezetting werd uitgebreid met de heer D.J. Wijnbeek, waarmee
nu de dagelijkse werkzaamheden worden behartigd door de heren Jhr,
E.W. Berg van Middelburgh,

P. van Oijen en D.J. Wijnbeek, terwijl de da¬

mes mevr, B.G. Stevens-De Wilde en mevr. E. Buis af en toe assistentie
verleenden. Mevr. G. Scheffer-Elsinga verzorgde als gebruikelijk het
schoonhouden van het gebouw.
Aan de expositie zelf is in principe niet veel veranderd, wel vonden actualiseringen en aanpassingen plaats. Ook de ruimte tussen de grote expositiezaal en de gang naar de toelichtingszaal is nu ingericht.
Ook de archeologische expositie bleef vrijwel ongewijzigd.

DE COMMISSIE VAN BEHEER

' s-Gravenhage/Zwolle

1970

In de reeks FLEVO-BERICHTEN zijn reeds verschenen:
1. ENSERINK, G.A.R. Kritische beschouwingen over het "Ramspol'’-infiltratiesysteem uit een oogpunt van aanleg en functioneren.
Zwolle,

1956.

2. SMITS, H. De inklinking in de Zuidplaspolder. Zwolle,

1956.

3. OVINGE, A. De classificatie van gronden in de Wieringermeer. Zwolle,

1957.

4. ZUUR, A.J. Over de landbouwkundige waarde van het Rotterdamse havenslib. Zwolle,

1957.

5. ZUUR, A.J. De veranderingen in het gehalte aan koolzure kalk en humus op het proefveld Kraggenburg. Zwolle,
6. VOORDRACHTEN Oostelijk Flevoland-dag 1957. Zwolle,

1957.

1957.

7. EBBENS, O.S. Het probleem van de eigendom van de kwelders en slibben in het Lauwerszeegebied. Zwolle,

1957.

8. SIEBEN, W.H. Over de invloed van de zomergrondwaterstand op de opbrengst van gronden van het type zavel op zand.
Zwolle,

1957.

9. BOER, P.G. DE. Gewassenkeuze bij de tijdelijke staatsexploitatie in de Noordoostpolder. Zwolle,
10. SPANJER, S.

Rietdrainage in de Noordoostpolder. Zwolle,

1957.

1957.

11. SCHREVEN, D.A. VAN. De betekenis van de microben voor de plantengroei en omzettingen in de bodem van Zuiderzeepolders.
Zwolle,

1958.

12. KAMPEN, J.H. VAN. Het zwadmaaien van granen. Zwolle,

1958.

13. BIEWINGA, D.T. Maatregelen tegen verstuiving op de zandgronden in Oostelijk Flevoland. Zwolle,
14. HEIDE, G.D. VAN DER.

1959.

Resten van prehistorische dieren en middeleeuwse huisdieren in het Zuiderze^etied,

archeologisch standpunt. Zwolle,

gezien van

1959.

15. VOORDRACHTEN Oostelijk Flevoland-dag 1959. Zwolle,

1959.

16. KALISVAART, C. Ervaringen met de infiltratie in de Noordoostpolder. Zwolle,
17. BOER, P.G. DE. Maaidorsen en stro. Zwolle,

1959.

1960.

18. LINDENBERGH, A.G. De arbeidsbezetting in 1958 op de landbouwbedrijven in de Noordoostpolder. Zwolle,
19. CAVE, A.J. Muizen en hun bestrijding in Oostelijk Flevoland. Zwolle,

1960.

1960.

20. HEIDE, G.D. VAN DER. Onderzoek en conservering van opgegraven scheepsvondsten. Zwolle,

1960.

21. JUKEMA, J. Beroep en opleiding van de boerenzoons in de Noordoostpolder. Zwolle, 1960.
22. BOER, P.G. DE. Ervaringen opgedaan bij de ontginning en de tijdelijke exploitatie in de beginjaren van Oostelijk Flevo¬
land. Zwolle,

1961.

23. JONKER, J.J. Vijf jaar ervaringen op de Ir. W.A. Bosma-hoeve op de kavels S 40 en S 19 in de Noordoostpolder. Zwolle,
1961,
24. TIMMERS, C.M. De ontwikkeling van de personeelsopleiding bij de Cultuurtechnische Afdeling van de Directie van de
Wieringermeer (IJsselmeerpolders). Zwolle,

1961.

25. SMEDING, S. Terugblik op het in 1924 verschenen rapport van de Conunissie Lovink. Zwolle,

1961.

26. JONKER, J.J. Over de invloed van de strooitijd van stikstofmeststof op de opbrengst van granen in de IJsselmeerpolders.
Zwolle,

1961.

27. KONING, J.C. DE. Ontwateringsklachten in de Noordoostpolder gedurende de periode 1948-1960. Zwolle,
28. HEIDE, G.D. VAN DER. De taak van het museum voor de IJsselmeerpolders.
29.

Zwolle,

1961.

1961.

FOKKENS, B. De methodiek van het onderzoek naar de vereiste greppel- en drainafstanden in de IJsselmeerpolders. Zwolle,
1962.

30. HOFSTEE, J. en B. VERHOEVEN. Gegevens betreffende de betrouwbaarheid van het grondonderzoek in het IJsselmeergebied.
Zwolle,

1962.

31. SMITS, H. en A.J. WIGGERS. De bijdrage van de oude zeeklei tot de inklinking van de Markerwaard en de invloed van de
drooglegging van deze polder op het aangrenzende gedeelte van Noord-Holland. Zwolle,
32. VOORDRACHTEN. Ontwikkelingsdag - Oostelijk Flevoland 1961. Zwolle,
33. KALISVAART, C. Grondverbetering in Oostelijk Flevoland. Zwolle,

1962.

1962.

1962.

34. KAMPEN, J.H. VAN. De besteding van man-uren en machine-uren bij de werkzaamheden in exploitatie en ontginning gedurende
1961 in Oostelijk Flevoland. Zwolle,

1962.

35. GLOPPER, R.J. DE. De inklinking van slappe, subaquatische sedimenten in het Ijsselmeer omstreeks 25 jaar na droogvallen.
Zwolle,

1963.

36. MOOK, J.H. Het werk van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in de IJsselmeerpolders. Zwolle,

1963.

37. GOEKEN, N.J.H. Het landmeetkundig werk in de IJsselmeerpolders. Zwolle,
3R

1963.

HEMMTNGA. M.A. Aspecten van de technische zijde van het draineren in de IJsselmeerpolders. Zwolle, 1963.

39. KONING, J.C. DE. Over de ontwatering van Oostelijk Flevoland in de periode van 1957 tot en met 1960. Zwolle,
1963,
40. HEIDE, G.D. VAN DER. Het oorspronkelijke landschap als woongebied. Zwolle, 1963.
41. ENTE, P.J., J. KONING en H. SMITS. De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van het Enkhuizerzand. Zwolle,
1963.
42. KLASEMA, M. Toepassing van nieuwe materialen en nieuwe werkraethoden in de dijkbouw. Zwolle, 1963.
43. Voordrachten 44.

ZUUR, A.J,

ontwikkelingsdag 1963 Oostelijk Flevoland. Zwolle, 1963.

(^) e.a. Rapporten over de inklinking in de Noordoostpolder,

45. SMID, J.E. Het rioleringsstelsel in onze woonkernen. Zwolle,

Zwolle, 1964.

1964.

46. DUYM, J. De opleiding van personeel voor de ontginning en tijdelijke exploitatie van de drooggevallen gronden
in de IJsselmeerpolders. Zwolle, 1964,
47. LINDENBERGH, D.J. Enkele aspecten van de stikstofbepaling volgens Kjeldahl. Zwolle, 1964.
48. FEITSMA, K.S.

en H, SMITS. Over de verharding van kavelpaden. Zwolle,

1964.

49. KALISVAART, C. De bestemming van de gronden in Oostelijk Flevoland. Zwolle,

1964,

50. VEER, J. DE, Terugblik op de exploitatie van de bedrijven in eigen beheer in de Noordoostpolder. Zwolle, 1964.
51. ZUIDEMA, F.C. De mogelijkheden van samengestelde drainage in de IJsselmeerpolders. Zwolle, 1966.
52. Consumentengedrag in Ens en Biddinghuizen. Een onderzoek van de Sociografische Afdeling naar de koopgewoonten
op nieuw land. Zwolle, 1967.
53. LOOS,P.,Wjl.SEGEREN en B.R. VOORTMAN.
Zwolle,

Inrichting, aanleg en onderhoud van sportvelden in de IJsselmeerpolders.

1967,

54. BERGER, C. De sedimentatie van zand en slib langs de Friese en Groningse kust. Zwolle, 1967,
55. WOUTERS, L.J.A. Het onderzoek naar de bestrijding van slakken in Oostelijk Flevoland. Zwolle,

1967.

56. VISSER, J. De invloed van het boderamilieu op het voorkomen van Cox's ziekte in de IJsselmeerpolders. Zwolle,
1968.
57. BRAAMS, Ir. B.W, en Ir, K.S. FEITSMA. De voordeligste lengten en breedten van fruitteeltbedrijven uit het oogpunt van landinrichting en landgebruik, Zwolle, 1968.
58. HAAR, Drs. E. TER. Dagrecreatie langs het Veluwemeer. Verslag van een onderzoek. Zwolle, 1968.
59. GELUK, mej. H.E.J. Afstand van boerderij tot dorp (een analyse van sollicitatiegegevens t.a.v. landbouwbedrijven en de beleving van de afstand door het boerengezin in Oostelijk Flevoland). Zwolle, 1968.
60. KORIDON, mej. A.H, De schommelingen in de reservestoffen van de akkerdistel (Cirsium Arvense L.) en de betekenis hiervan voor de bestrijding van de plant. Zwolle, 1968.
61. SCHREVEN, Dr.

Ir. D.A. VAN. Onderzoek naar verontreiniging van polderwater door weidebedrijven in Oostelijk

Flevoland. Zwolle,

1968,

62. KIESTRA, Drs. H. De winkelverkoop van dagelijks benodigde goederen in Emmeloord (de reikwijdte van de winkels
en de loopafstanden van huis naar winkel geanalyseerd). Zwolle, 1968.
63. VEENSTRA, K. De bodemkartering en het grondonderzoekin de kuststrook van de oostelijke wadden gedurende de
jaren 1955 t/m 1965. Zwolle,

1969.

64. BONTJE, Drs. G.J.B. en Ir. A.G. VAN OMMEREN. Renderaent van bedrijfsgebouwen in 1967 op akkerbouwbedrijven in
Oostelijk Flevoland. Zwolle,

1969,

65. ENTE, Dr. Ir. P.J. en Ir. W.A. SEGEREN e.m. Toelichting bij de bodemkundige code- en profielkaart en de grondwaterstandskaarten van Oostelijk Flevoland. Zwolle, 1969.
66. ENTE, Dr.

Ir, P.J. e.m, De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van het Balgzand en de Breehorn. Zwolle,

1969.
67. ZELHORST, L, Resultaten van veldproeven met CCC op wintertarwe in Oostelijk Flevoland,
68. BRUNING,

1964-1968. Zwolle, 1969.

Ir. H.A, Facetplan voor de recreatie van het Lauwerszeegebied, Zwolle, 1969.

69. VAN DER KANT, N.F., P. DUUT en S. SPANJER. Voorbereiding en uitvoering van een drainageproject bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Zwolle,
70. VERHOEVEN, Dr.

1969,

Ir. B. Sylviidae in een wegbeplanting. Zwolle, 1969,

71. ZELHORST, L. Verandering van het raaaiveld door het ploegen met variabele
diepten (het rondploegen van akkers). Zwolle, 1969,
72. MARLED, M.A. Compaction of sandy soils and its influences on the growth
and distribution of bean roots. Zwolle, 1969,
73. HEMMINGA, M.A. en J. VAN DER TOORN. Toepassing van riet in de IJsselmeerpolders. Zwolle; (nog niet verschenen),
74. Jaarverslag over het jaar 1969 van de Wetenschappelijke Afdeling. Zwolle,
1970.
75. BERGER, C. Over de hoedanigheid van het water in de meren rondom Flevoland
van 1966 tot 1970. Zwolle; (ter perse).
76. HAGTING, A. en G. VELTHUIS. Verslag over het bedrijfsjaar 1969 van bedrijfseenheid A 93 in Oostelijk Flevoland. Zwolle; (ter perse).

