Topvondsten, 60 jaar Amateurarcheologie in Kennemerland
De expositie Topvondsten, 60 jaar Amateurarcheologie in
Kennemerland ter ere van het 60-jarig jubileum van de
amateurarcheologie in Kennemerland is afgelopen.
In de tentoonstelling waren vondsten te zien van de opgravingen van
kasteel Huis ter Kleef (Haarlem) het Romeinse fort Velsen en een
middeleeuwse woontoren in Beverwijk. Maar ook unieke vondsten als
de oudste boemerang van Nederland hadden een plek in de
tentoonstelling. En een aantal leden van de werkgroepen vertelde
over hun mooiste vondst. U had tot 21 april de gelegenheid om te
gaan kijken maar als u het desondanks heeft gemist geven wij in dit
artikel een impressie, aan de hand van foto’s, van de tentoonstelling.

De eerste vitrine bevat drie vondsten
die bijzonder zijn voor
respectievelijk Anneke van Assema
van de werkgroep Haarlem e.o.,
Hermien de Bruijn van de werkgroep
Beverwijk-Heemskerk en voor Hilde
Vermast van de werkgroep Velsen. Op
een poster in de vitrine vertellen zij
over hun vondst en waarom die voor
hen zo bijzonder is. Hieronder ziet u
de drie vondsten.

Een laat-neolithische vuistbijl uit Haarlem, een Chinese porseleinen schotel uit Beverwijk en een speelschijfje uit Velsen.

Linker en rechterkant van de volgende vitrine met vondsten van rond de jaartelling

Een aantal vondsten even speciaal voor u uitgelicht.

Kralen en halffabrikaten
van Barnsteen

Aardewerkscherf met
wikkeldraadversiering en drie
benen gutsen

Boemerang van
eikenhout 470 VJ

Lakprofiel van een voetstap
Bronstijd of jonger

Deksel en fragment van
een deksel Romeinse tijd
(1e – 2e eeuw NJ)

Twee bronzen armbanden 200 VJ –
70 NJ en 200 VJ – 100 VJ

Zilveren torque, type
Lauterach 200 VJ – 14
NJ

Speelschijfjes gesneden uit
inheems aardewerk en
Romeins ‘terra sigllata
’aardewerk 1e – 3e eeuw NJ

Twee aardewerken
kookpot 1e eeuw NJ

Aardewerk kookpot 19 – 50 NJ

Wijnkruik van
aardewerk 19 – 50 NJ

Pot van aardewerk
ca. 600 – 700 NJ

Romeinse gem (zegelsteen) of gesneden steen. Afgebeeld is de god Mars. De steen
kan in een ring gevat zijn geweest. Romeinse tijd (1e of 2e eeuw NJ. De gem is
gevonden in het Kerkplein te Heemskerk in de jaren 60 van de vorige eeuw. Links
ziet u een uitvergroting waarop de afbeelding duidelijk uitkomt.

De volgende vitrine met vondsten vanaf de 8e eeuw tot de 20e eeuw NJ

Achtkantig olielampje van
ongeglazuurd rood aardewerk.
Omstreeks 1300

Benen dubbelzijdige kam
met dierfiguur. 11e -13e
eeuw

Sierdeel van benen
mesheft. Beeld Paulus
en st. Catharina. 1500

IJzeren sleutel, bronzen sleutel,
ijzeren sleutel en een lemmet van
een ijzeren mes. 1e helft 9e eeuw

Drinkbeker van Berkenhout
1e helft 9e eeuw

Glazen kralen en
delen van kledingspelden.
1e helft 9e eeuw

Spinklosjes van aardewerk en
pijpaarde. Vanaf de 10e eeuw

Muntbroche van brons.
Hergebruikte munt.
8e – 12e eeuw

Deel van een pelgrimsfles
16e – 17e eeuw

Snorrebot van ivoor.
Oorspronkelijk een ritueel
object maar ook speelgoed
17e eeuw

Zakzonnewijzer, deksel en
delen van het kompas
ontbreken. 17e eeuw

Braamnoppen van glazen
roemers, hergebruik als
speelschijfjes.
1e helft 17e eeuw

Houten beeldje, mogelijk
een monnik. Rond 1280
(Vleeshal, Gr markt Hlm)

Houten nappen van rond 1280
(Vleeshal, Gr markt Hlm)

Kruisjes, medaillon, vingerhoed en dekselschroeven
(Begraafplaats voormalig psychiatrisch ziekenhuis
Meerenberg) 1891-1936

Drink en kookgerei door de eeuwen heen door de diverse werkgroepen gevonden

De drie informatieborden met daarop nadere informatie over de vindplaatsen van de getoonde vondsten per werkgroep

Maquette van de Friese opstand in 28 NJ. Uitgebeeld is het protest van de Friese boeren tegen de onredelijk hoge
belastingen die de Romeinen hen oplegden. Het is voor de Friezen niet mogelijk om grote runderhuiden te leveren omdat hun
koeien klein van stuk zijn. De Romeinen weren zich dapper met hun slingerkogels vanaf de wachttorens. Ze moeten lang
wachten op versterkingen geven het fort Flevum tenslotte op. Gemaakt door Axel Kwak, Archeologische Werkgroep Velsen.

Rechterzijkant, achterkant en linkerzijkant van de maquette van de Friese opstand

Bovenstaande foto’s geven maar een beperkte indruk van de tentoonstelling. Alle vondsten die
uitgestald waren hadden een duidelijke uitleg met vindplaats en datering en soms met een uitleg
over het gebruik van het voorwerp. We zullen proberen om (binnenkort) de teksten op de posters
van de tentoonstelling in een artikel op deze website weer te geven. De tentoonstelling heeft
ongeveer 4000 bezoekers getrokken in de 3 ½ maand dat zij open was.
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