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DE LAATSTE ONDER NAP??????????
Héél Purmerend weet het wel zo’n beetje. Het gebouw aan de Wilhelminalaan (voorheen het
schoolgebouw “de Ark”) wordt verkocht. De Gemeente Purmerend heeft ons laten weten dat wij
eind november van dit jaar het pand moeten verlaten!!! Bijna alle instanties in het gebouw hebben
inmiddels een nieuwe locatie betrokken. Resten nog enkele verenigingen die gehuisvest zijn op de
derde etage. Radio-TV Purmerend gaat vermoedelijk naar een gebouw in het industriegebied aan de
van IJsendijkstraat maar voor de AWP en de VHP is er nog geen geschikte bestemming gevonden.
Er zijn gesprekken geweest tussen de AWP en de Gemeente Purmerend over enkele door ons
aangedragen opties waar mogelijk de AWP zich zou kunnen huisvesten maar deze zijn tot nu toe
afgewezen. De mogelijkheden welke de Gemeente Purmerend aanbied zijn nihil. De mondelinge
mededeling dat wij wellicht ook naar de van IJsendijkstraat zouden kunnen verhuizen is niet met
open armen door ons ontvangen. Ten eerste hebben wij schriftelijk totaal al niets over deze locatie
mogen ontvangen, ten tweede nadere informatie is niet beschikbaar/verstrekt, ten derde een locatie
in een industrie gebied verwijderd ons van het feitelijke werkgebied in de binnenstad en ten vierde
zullen onze leden niet erg blij zijn om in de avonduren in het donker op een verstild industriegebied
hun werkzaamheden uit te voeren. Het aanbod van een schoollokaal in het “rode dorp” bleek niet
realistisch. Het lokaal was en is nog steeds in gebruik bij derden. Maar ja, omdat niets anders wordt
aangeboden kunnen wij ook niet beoordelen of wat anders onze leden gerust zou stellen. Steeds als
wij aan het Gemeentebestel vragen of er iets bekend is krijgen wij te horen, “het komt wel goed”?
Het is nu augustus en hebben nog ongeveer twee maanden de tijd, volgens het schrijven van de
Gemeente, voor wij het gebouw moeten verlaten. Met nog steeds geen zekerheid van een
toekomstige huisvesting wordt het nu wel erg nijpend. Het materiaal dat zich nu in ons lokaal
bevind is enorm veel en zal toch naar een alternatieve locatie moeten. Véél materiaal moet nog
worden uitgewerkt en zal in dit stadium niet door het archeologisch depot worden geaccepteerd.
Tja, wat nu?
Zo zijn er een aantal opties te benoemen:
1: Lijdzaam afwachten en maar zien hoe het loopt, onder het mom van de Gemeente “het komt wel
goed”.
2: Alles laten liggen en eind november de sleutels overhandigen aan de Gemeente Purmerend?
Aangezien de Gemeente geen alternatieven biedt moeten zij het dan ook maar uitzoeken!
3: Zelf de stekker er uittrekken en zo een eind maken aan de onzekerheid over het voortbestaan van
de AWP? Dit is uiteraard niet onze favoriete keuze!
4: Alles onderbrengen bij de A.W.N in Zaandijk? Hier de mogelijkheid onderzoeken om het bestaan
van de AWP hier voort te zetten?
5: Opgaan in de Vereniging Historisch Purmerend? Eén of andere samenwerking met het Museum
op de Kaasmarkt?
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Of is er nog een ruimte beschikbaar voor de archeologische werkgroep in het Stadhuis? Of mag de
AWP in het schoolgebouw blijven? Wij zien nog geen bouwactiviteiten in het gebouw en ook horen
wij niets van dat het gebouw verkocht is of zijn er geen toekomstplannen bekend gemaakt.
Radiostilte!!
Deze onzekere toekomst knaagt aan ons! Er is jaren over gedaan door de AWP om de archeologie
in Purmerend een naam te geven door een gedegen manier van werken en alzo een groot stuk van
de geschiedenis vast te leggen en te behouden.
Purmerend wordt nog steeds belaagd door bouwontwikkelaars en wat zich aan geschiedenis in de
bodem bevindt wordt dus nog steeds bedreigd. Als de AWP verdwijnt krijgen de heren helemaal
groen licht om het bodemarchief van Purmerend te “verkrachtten”.
We weten allemaal dat er bezuinigd moet worden maar het kan toch niet zo zijn dat hierdoor een
deel van de archeologie, de geschiedenis van Purmerend, maar links moet worden gelaten? Een te
dure post? De wet van Malta ( Valletta) moet worden nageleefd! De Gemeente Purmerend heeft
echter vastgesteld dat archeologische bedreiging alleen voorkomt bij 100 m2 of meer? Elke
archeoloog weet dat, archeologisch gezien, binnenstedelijke grondactiviteiten funest zijn voor het
bodemarchief. Zéker ook onder deze 100 m2. Juist binnen deze 100 m2 kan de AWP haar
activiteiten uitvoeren om het kleine stukje geschiedenis vast te leggen en de artefacten te redden.

Het aanwezige vondstmateriaal, archief en andere middelen zijn en blijven bezit van de
gemeenschap. Dit zal toch opgeslagen moeten worden en ook zonder ruimte zal er toch een
oplossing moeten komen. Zonder ruimte kan de AWP ook niets betekenen voor Purmerend, de
AWP heeft gewoon een basis nodig waar zij haar activiteiten kan voortzetten en verder ontplooien.
Ook het verenigingsblad zal niet meer gemaakt kunnen worden. Er is namelijk geen ruimte wáár het
blad gemaakt kan worden dus, zou dit dan de laatste Onder NAP zijn?

Wat is wijsheid? Wat is uw mening als lid of donateur? Heeft u andere suggesties of ideeën?

Laat het ons dan weten vóór 1 oktober 2011

(4)

Jan terug naar school!!!

(School: OBS – Weidevogels in de Loirestraat te Purmerend)

Jan van Waard heeft een bezoek gebracht aan de basisschool De Weide in de Weidevenne. Niet om
zich aan te melden als leerling maar om uitleg te geven over de historie van deze omgeving. Hierbij
heeft hij diverse voorwerpen laten zien die wij bij onze waarnemingen hebben aangetroffen in de
buurt van deze school. Een geslaagde presentatie, zowel voor de kinderen als voor Jan.

(Bron: Noord-Hollands Dagblad Waterland vrijdag 28 januari 2011)
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Jan terug naar school (deel 2) !!!!!
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“Schedel bijna zeker van een vrouw” Archeologisch onderzoek bevestigt
veronderstellingen rondom klooster

archeoloog Sjeng Dautzenberg van Hollandia en Jan van Waard

Op woensdag 1 september 2010 is door werknemers van de Gemeente Purmerend tijdens
graafwerkzaamheden divers botmateriaal aangetroffen. Omdat het vrij snel duidelijk was dat het om
archeologisch menselijk materiaal betrof heeft Mw. Schenk namens de Gemeente Purmerend de
Archeologisch Werkgroep Purmerend en Hollandia Archeologen ingeschakeld om de situatie vast
te leggen en de vondsten te bergen.
Naast de sigarenwinkel op de Koemarkt en in de Weeshuisteeg, op 1,1 tot 1,4 meter onder het
maaiveld bevond zich een donkerbruine laag waarin zich de menselijke overblijfselen en stukken
hout zaten.

De aangetroffen schedel, vermoedelijk van een non

Na specialistisch onderzoek werden de volgende conclusies getrokken. De skeletdelen zijn
afkomstig van een vrouw die overleden is tussen haar 24e en 34e levensjaar. De vrouw heeft
gedurende haar leven waarschijnlijk vrij zware fysieke arbeid moeten verrichten hetgeen zichtbaar
was aan de botten, vooral aan de rugwervels. Met een redelijke zekerheid kan worden vastgesteld

dat deze vondsten afkomstig zijn van de begraafplaats bij het Ursulaklooster dat zich op deze plaats
heeft bevonden van 1421 tot 1572. De gevonden houtdelen zijn afkomstig van een West-Europese
eik. Aan de hand van de jongste jaarring van dit hout kan dit gedateerd worden van 1477 of later.
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De tekst op het monument

Wethouder Krieger onthult het monument

Onze voorzitter deed ook zijn woordje

Het monument op de oude begraafplaats aan de Nieuwstraat
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Vitrine Willem Eggert Centrum

Vanaf januari tot en met maart dit jaar heeft de AWP de vitrine in het Willem Eggert Centrum weer
kunnen gebruiken om een aantal van de vondsten te laten zien aan het publiek. De vondsten waren
dit keer afkomstig van het OCB (ondergrondse containers binnenstad)-Project. De AWP heeft dit
project archeologisch begeleid waar toch wel een aantal opzienbarende vondsten zijn gedaan.
Leuke vondsten waren bijvoorbeeld de fragmenten van een Schnelle (een grote hoge drinkkan) uit
de late 16e eeuw (afb.1), een achtzijdig bordje uit de 17e eeuw met het wapen van Hoorn afgebeeld
op de spiegel (afb.2) en een kinderspeelgoed dubbelloops klappertjespistooltje uit de 19e eeuw
(afb.3).

(afb.1)

(afb.2)

(afb.3)

Er zijn nog veel meer vondsten gedaan welke verwerkt zullen worden in een rapport. Hopelijk zal
dat dit jaar lukken en zullen er meer afbeeldingen gepubliceerd worden in Onder NAP?
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