Noten
1 Christiaan Schrickx is werkzaam als seniorarcheoloog bij Gemeente Hoorn, Bureau Erfgoed, Archeologie / Archeologie West-Friesland.
2 Willemsen 1988, 55.
3 Lesger 2001, 30.
4 De Wit 2005, 77; De Wit 2008, 150.
5 Archief Schiedam, Verzameling Handschriften, inv.nr. 15, Stadboek, toeg.nr. 244.
6 De Wit 2005, 77; De Wit 2008, 153.
7 De Wit 2005, 78; De Wit 2008, 152.
8 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard, O001, inv.nr. 2, pag. 215-216. Zie ook: Boon
1975, 206.
9 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, O001, inv.nr. 32, fol. 42v-57r.
10 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, W001, inv.nr 24, fol. 147r-148r.
11 Plomp 1986.
12 Het plakkaat werd bij de vergadering van het College van de Grote Visserij op 15, 16 en 17 april 1624 in Delft behandeld. NA, 3.11.03, inv.nr. 18. Op 7 mei 1624 keurden de Staten van Holland het plakkaat goed. NA, 3.01.04.01,
inv.nr. 382, fol. 240v. Het plakkaat werd gepubliceerd op 17 mei 1624.
13 Handtvesten Enchuysen 1667, 232-233.
14 Keuren Enckhuysen 1655, 112-113.
15 Privilegien Edam, 138 (fol. 101).
16 Van een bepaald type 19e-eeuws lood uit Enkhuizen wordt verondersteld dat dit gebruikt zou zijn bij het keuren
van netten. Dit type is een ronde schijf met drie kleine stempels op één zijde: het wapen van Enkhuizen, een
letter H en een jaartal (twee cijfers). Dat dit een keurlood voor netten zouden zijn, gaat terug op De NoordNederlandsche Gildepenningen uit 1878. Deze loden hebben echter niet altijd een bevestigingsgat.
17 Besluiten Eerste Kamer 1801, bijlage 44-47.
18 Ibid., bijlage 46.
19 De auteur houdt zich aanbevolen voor de melding van vondsten die een toevoeging vormen op de in dit artikel
besproken typen loodjes (c.schrickx@hoorn.nl).
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WIE KENT DIT?

Een steengoed kannenbuis in een waterput
Peter Seinen1

Afb. 1
Steengoed kannenbuis uit de waterput in Nijmegen.
Foto: auteur.

Bijna bovenop een heuvel op landgoed Watermeerwyk in
Nijmegen staat een waterput. Deze vreemde locatie op een
heuvel zonder zichtbare bebouwing er omheen heeft voorbijgangers altijd al gefascineerd. Afgelopen jaar deed zich
aan AWN-afdeling 16, Nijmegen de gelegenheid voor om
de put nader te onderzoeken. Omwille van hun ervaring
met onderwateronderzoek werd de hulp ingeroepen van de

stichting Mergor in Mosam (onderwaterarcheologie). Historische bronnen lieten zien dat op deze plek waarschijnlijk al in 1881 een put stond2.
Na het leeghozen van de nog steeds watervoerende put werd
haar constructie duidelijk. De put was vanaf een diepte van
circa 200 cm gefundeerd op een ronde houten ring van 230
cm in diameter waarop rode bakstenen in kopverband
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waren gemetseld. De kleine afmetingen van de bakstenen
(20 x 10 x 5 cm3) maakten een middeleeuwse oorsprong
onwaarschijnlijk. De put was opgemetseld tot een hoogte
van 260 cm, waarbij het binnen- en buitenoppervlak boven
het maaiveld (circa 60 cm) met cement waren afgestreken.
Op de rand van de put was een ring met omhoogstekende
ijzeren pennen opgemetseld waar vermoedelijk een (houten) afdichting op vast gezeten heeft.
Op een diepte van 157 cm onder de rand van de put, ruim
onder de waterspiegel, werd in de wand de opening van een
keramieken waterbuis zichtbaar. De buis bestond uit een
taps toelopende grijze, steengoed cilinder met ribbels op
het buitenoppervlak (afb. 1). De lengte bedroeg 25- 27 cm
waarbij het smalle gedeelte een breukvlak vertoonde.
Onduidelijk is of deze breuk bij de fabricage gemaakt is of

in de put is ontstaan. Het steengoed leidingwerk dat buiten de put aansloot op een vergelijkbare buis, bleek een halve diameter te zijn verzakt. De buitendiameters bedroegen
9,5 en 7,8 cm en de binnendiameters 5,8 en 4,5 cm. Logischerwijs zou verwacht worden dat buiselementen over
elkaar heen geschoven kunnen worden. Waarschijnlijk
hebben we dus maar één deel van het element. Over deze
zogenaamde kannenbuizen van steengoed is weinig
bekend3. Waarschijnlijk heeft de put gediend als een soort
watertoren voor lager gelegen bebouwing. Meer details over
de waterput zijn te vinden in de projectrapportage4.
Graag zouden we meer te weten komen over de producent
van deze steengoed buizen en vooral over de datering. Reacties graag naar redactie@awn-westerheem.nl.

Noten
1 Peter Seinen is bestuurslid van de stichting Mergor in Mosam. De stichting voert kleinschalige onderwaterarcheologische projecten uit.
2 Op een wandelkaart van Montenberg staat een put aangegeven, die qua locatie goed past.
3 Een van de weinige referenties naar steengoed kannenbuizen geeft Mennicken, zonder datering.
4 Rapportage van Seinen te vinden op de website van Mergor in Mosam.
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DEN HAAG OCKENBURGH
Under Construction:
Den Haag Ockenburgh en de Romeinse kustlimes
Jeroen van Zoolingen en Ab Waasdorp1

Het terrein van de vroegere camping Ockenburgh, het huidige vakantiepark Kijkduin aan de zuidwestrand
van Den Haag levert al sinds het tweede kwart van de vorige eeuw Romeinse archeologica op. Nadat er
verschillende vondsten waren gedaan was het aan Holwerda om er in de jaren ‘30 de eerste grootschalige opgraving uit te voeren. Zijn bevindingen bleven lange tijd gelden, totdat de Afdeling Archeologie van
de gemeente Den Haag in de jaren ‘90 de vindplaats opnieuw onder handen nam en er verrassende nieuwe resultaten boekte.

Zo bleek er niet sprake van een inheemse nederzetting, maar van een ruiterfort
en een aanzienlijk kampdorp. Het
meest recente onderzoek vond plaats in
2014 en leverde zelfs intrigerende aanwijzingen voor iets uiterst zeldzaams:
een Romeins constructiekamp.
In de 20e eeuw hebben verschillende
opgravingen op Ockenburgh plaatsgevonden, waarvan die door Holwerda2 in
de jaren ‘30 en die door de gemeente
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Den Haag3 in de jaren ‘90 de belangrijkste zijn. Eerstgenoemde heeft vooral
greppels en kuilen gedocumenteerd, en
hier en daar palenrijen. Holwerda heeft
deze sporen menen te moeten groeperen in huizen met een soms heel onregelmatige en inmiddels ongeloofwaardige plattegrond. In de jaren ‘90 werd
hetzelfde beeld gedocumenteerd, met
ditmaal een andere interpretatie: de sporen moeten worden toegeschreven aan
die van een ‘standaard’ vicus, of kampRondom de Stad
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