
 
 

ONDER N.A.P. 

Nr. 23 
 

 

 

 

 

        
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBLAD VAN DE 

ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP 

PURMEREND 
 
  



Onder NAP is het bulletin van de 

Archeologische Werkgroep Purmerend  

Onder redactie van: Paul de Groot  

 

De Archeologische Werkgroep is opgericht per 

22 december 1995 en ingeschreven bij de kamer 

van Koophandel Noordwest Holland te Alkmaar 

onder nr. V 40626264. 

De werkgroep heeft haar werkavond elke 

dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur op de 

Neckerstraat 11, 1441 KT te Purmerend.  

Postadres: Postbus 705, 1440 AS  Purmerend. 

Telefoonnummer 0299 417542 

E-mail  : archeol@xs4all.nl 

Website: http://www.archeologiepurmerend.nl/ 

 

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter  
J.T.F. van Waard        020-8220874 

(mobiel)                      0612305273 

Penningmeester  

K.van Haver               0299-776808 

Secretaris  

I.M.J.Duppen              0299641664 

Algemene bestuursleden 

R. Lust 

J. Lankelma 

Voorbereidend Opgravings Coördinator 

P.J. de Groot                0644103343 
 

Contributiebedragen per jaar 

- Lidmaatschap                         € 17,50 

- Donateurs, minimaal              € 11, - 

 

Bankrekening: ABN-AMRO 98.02.09.013 

Aanmelding als lid of donateur kan schriftelijk 

aan bovenstaand postadres, maar ook op de 

werkavonden. 

Vriendelijk verzoek om bij verhuizing uw 

nieuwe adres schriftelijk door te geven. 

 

Opzegtermijn: twee maanden voor het 

verstrijken van een verenigingsjaar. 

Copyright:  

Archeologische Werkgroep Purmerend 

 

Onder N.A.P. – nr.  23 (  juni 2013    ) 

Inhoudsopgave: 
 

    

 

Voorblad: Slot Purmersteyn te 

Purmerend met slotgracht anno 1625. 

(kopergravure Claes Janszoon Visscher) 

 

De opening van ons nieuwe onderkomen 

 

Het jaarverslag 2012 van de 

penningmeester 

 

De begroting 2013 

 

De geschiedenis van de ‘Spijkerman’ 

panden 

 

Nieuwe vitrinekasten in het Stadhuis 

 

 

 

 

mailto:archeol@xs4all.nl
http://www.archeologiepurmerend.nl/


De opening 

 

Na een jaar noeste arbeid konden we op 26 januari 2013 ons nieuwe onderkomen aan de 

Neckerstraat 11 officieel laten openen. 

 

Om één uur stonden alle genodigden in een sneeuwbui voor de deur, die met een lint afgesloten 

was. 

Onze voorzitter, Jan van Waard, nam het woord, waarbij hij eerst mevrouw Schenk bedankte voor 

haar bemiddelende rol tussen de gemeente en de archeologische werkgroep en haar een bos 

bloemen overhandigde. Daarna gaf hij het woord aan wethouder Helms met het verzoek met hem 

het lint door te knippen en het gebouw hiermee officieel te openen 

 

 

 

 



 

De wethouder nam de schaar in ontvangst en onder toeziend oog van alle aanwezigen knipte hij het 

lint door. 

 

 

 

Daarna was er binnen een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en werd hier en daar 

uitleg gegeven aan de voorwerpen in de vitrines. 

Onze dank gaat ook uit naar de dames Ilja Mul en Thea van Waard, die op voortreffelijke wijze de 

catering voor hun rekening namen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Financieel Jaarverslag 2012 

 

Geachte leden en donateurs, 

 

 

 

Bijgesloten treft u het financieel overzicht 2012 en de begroting 2012-2014 aan, van de Vereniging 

“Archeologische Werkgroep Purmerend”.(AWP) Dit verslag dient ter verheldering en als toelichting   op de 

cijfers en verwachting van de financiële situatie in de nabije toekomst.  

 

In het afgelopen jaar 2012 is ons ledenbestand licht terug gelopen. Desondanks blijft ons bestuur hopen op 

ledenaanwas door telkens weer publiciteit te zoeken bij het uitvoeren van opgravingen, publicaties in de 

regionale bladen, deelname aan de culturele dagen, exposities in het Purmerends Museum en door middel 

van onze website “archeologiepurmerend.nl”. Daarnaast door 2x per jaar  ons blad “onder N.A.P.” uit te 

brengen en te verspreiden. Dit jaar zal er een permanente tentoon-stellings ruimte in het Gemeentehuis 

door ons worden ingericht en onderhouden. Veel werk is en wordt hiervoor verzet door de voorzitt er Jan van 

Waard, alsmede de leden Paul de Groot en Erik Machiels. 

 

Ondanks de beperkte financiële ruimte was het dit jaar noodzakelijke om de computer te repareren  en 

deels te vervangen. De verhuizing naar onze locatie aan de Neckerstraat is inmiddels af gerond. Hiertoe 

moest wel veel tijd en energie gestoken worden in het schoonmaken, opknappen, inrichten  en meubileren 

van het gebouw. Door de financiële ondersteuning vanuit de Gemeente Purmerend kon de verhuizing en 

inhuizing plaats vinden. Er is volop gebruik gemaakt van haar toezegging om  1/4 van onze 

huisvestingskosten 2011 hiervoor te mogen inzetten. 

 

Het positieve eindsaldo 2012 is vertekent. Hierin zit nog een onbekend aan af te dragen huisvesting -kosten 

over het jaar 2012. Duidelijk is derhalve dat wij zonder de steun uit de subsidiepot geen basis meer hebben 

om financieel te overleven. Dit ondanks de kosteloze inspanningen van onze leden om het nieuwe 

onderkomen in geheel eigen tijd, schoon te maken, in te richten en op te knappen.  

 

De verwachting voor 2013 is dat de Gemeente Purmerend de huisvestingkosten (gas, licht en water)  

blijvend zal vergoeden, Deze vaste lasten bedragen samen met andere kosten, zoals verzekering en 

belastingen ruim € 4.000,00. Financiële ondersteuning voor de uitvoering van onze activiteiten blijft vanuit 

de Gemeente dus noodzakelijk, ondanks uw bijdrage als lid en/of als donateur.  

 

Net als het afgelopen jaar hopen wij op suggesties die onze financiële positie kunnen versterken, schroom 

niet en laat het ons weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel overzicht A.W.P. 2012 en begroting 2012 – 2014 

 

Saldo in euro’s   Bank  Kas  Kleine  Totaal 

         Kas 

01-01-2012    6.371,36 208,23    3,33  6.582,92* 

31-12-2012    4.974,39 239,98  73,10  5.287,47** 

           ======= 

Afname saldo          1.295,45 

 

=========================================================================== 

 

werkelijk begroot begroot begroot 

   2012     2012     2013     2014 

Ontvangsten 

Subsidie exploitatie(huisvesting)  7.446,20 7.500,00 3.000,00 3.200,00 

Subsidie exploitatie(activiteiten)   1.510,40 2.500,00 3.100,00 1.750,00 

Subsidie exploitatie(5% 2011)      457,50  

Subsidie extra toekenning 2012      164,05        

Contributie leden       317,50    360,00    345,00    325,00 

Donaties          42,50      75,00      95,00      65,00 

Monumentendag       189,92      65,00      65,00    160,00 

Medische keuring(4 personen)      929,28           950,00 

NUON gas restitutie         23,64 

PWN water restitutie         31,94 

      ------------ ------------  ------------ ------------- 

Totaal     11.112,93 10.500,00  6.600,00 6.250,00 

     ======= ======= ======= ======= 

 

Kosten/uitgaven 

Subsidie exploitatie(huisvesting)  5.362,50*  7.500,00 7.500,00 

Gemeentelijke belastingen      413,44        425,00 

Medische keuring(4 personen)      929,28        950,00 

NUON gas        508,40        500,00 

PWN water        120,00        125,00 

ENECO electra     1.374,00     1.100,00 

Bankkosten          30,00      47,50    124,00      35,00 

Telefoon/internet xs4all       454,40    465,00    440,00    460,00 

Verzekeringen Avewé       178,31    185,00    185,00    185,00 

K.v.K. NoordWest         24,08      30,00      31,00      25,00 

AWN-lidmaatschap         50,00      47,50      50,00      55,00 

Computer reparatie/onderhoud      573,93        125,00 

Inrichtingskosten       609,27      500,00    250,00 

Materiaal-/onderhoudskosten      754,86        350,00 

Drukkosten periodiek NAP      257,79    700,00    700,00    650,00 

Kosten postbus        166,60        170,00 

Kantoormateriaal       210,53      500,00    350,00 

Opgravingskosten***       351,49   1.000,00    400,00    425,00 

kennisvergaring/educatie        39,50     150,00    150,00      70,00 

     ------------ ----------- ----------- ------------ 

Totaal     12.678,38 11.000,00 6.100,00 6.250,00 

     ======= ======= ======= ======= 

 

 

*Dit saldo is inclusief 75% subsidie huisvesting 2011 zijnde € 5.362,50. Overgemaakt 10 -02-2012. 

**Dit saldo is inclusief het nog te verrekenen/vast te stellen bedrag aan subsidie huisvesting 2012.  

*** kosten voor schoonmaken, reizen, parkeren, eten, telefoon, drinken, restaureren, conserveren, etc. 

 



Geschiedenis van de panden Neckerdijk 1 t/m 5 

 

In april 2013 zijn de zogenaamde Spijkermanpanden aan de Neckerdijk 1 t/m 5 gesloopt om plaats 

te maken voor nieuwbouw. 

Gezien de ligging van deze panden tegenover de locatie van Slot Purmersteijn werd archeologisch 

onderzoek wenselijk geacht. 

Om een beeld te kunnen krijgen van wat we tegen konden  komen hebben we ons lid Jan Dekker 

gevraagd de geschiedenis van deze panden voor ons op schrift te stellen. Hieronder volgt zijn 

relaas. 

  

Op nummer 1 was vanaf 1899 de kruidenierswinkel van P. Oortwijn gevestigd en vanaf de 

zeventiger jaren een elektronicazaak in afspeelapparatuur. 

 

Op nummer 2 was tot aan de sloop hotel-restaurant Spijkerman gevestigd. Dit pand werd in 1882 

door Cornelis Kloppenburg als herberg gekocht. In 1906 werd het verbouwd tot het laatste aanzien 

en werd de naam café Kanaalzicht. Na de 2
e
 wereldoorlog kwam het pand in handen van Willem 

Dekker. Eind zestiger jaren verhuisde de kippenmarkt en werd het dinsdagcafé een zgn. 

wegrestaurant. In de jaren zestig werd het café overgenomen door de familie Koenis en vernoemd 

naar de schoonzoon Blankendaal. Eind jaren zeventig werd het pand overgenomen door Frans 

Spijkerman. 

 

Op nummer 3 was vanaf 1820 tot eind jaren vijftig van de 20
e
 eeuw daar een bakkerij gevestigd. De 

laatste bakker was Reijer van Baar. Daarna werd het snackbar Peri. De snackbar ging daarna in 

verschillende handen over. 



 

Op nummer 4  was tot aan de sloop café ‘Het Wapen van Purmerend’ gevestigd. Begin 19
e
 eeuw 

heette het café Marktzicht met Springer als eigenaar. Rond 1925 nam Hil Koning het café over en 

werd het in de volksmond ‘het Helletje’ genoemd. In 1962 nam Mastenbroek het over en 

schoonzoon Gerrie de Boer alias Gerrie de Kunstfluiter zorgde voor vertier en trok klanten. In de 

negentiger jaren kocht Frans Spijkerman het pand en verhuurde het tot nu toe. 

 

Nummer 5 : Dit pand was oorspronkelijk de uitspanning en stal van het pand op de hoek ‘het 

Paradijs’. Later werd het een stalling voor koetsen, waaronder de lijkkoets. Weer later werd het een 

dependence en slijterij van ‘het Paradijs’. Tot aan de sloop was er een modewinkel in gevestigd. 

 

Op de hoek het enige pand, dat blijft staan : ‘Het Paradijs’. Al in de zeventiende eeuw was het een 

herberg, genaamd ‘De Jonge Prins’. In de achttiende eeuw kreeg het etablissement de naam ‘De 

Kroonprins’ en weer later werd het ‘Het Paradijs’. 

In 1867 werd G. Koning de eigenaar inclusief de uitspanning met 3 stallen naast en achter ‘Het 

Paradijs’, waar zo’n 150 paarden konden worden ondergebracht. In 1903 werd de bovenzaal erop 

gebouwd, waar beurzen en veilingen werden gehouden. In 1925 nam Kool het over, daarna Klaas 

Belt, die ook een smederij op halfweg in de Beemster had. 

Na de 2
e
 wereldoorlog nam aart Aarse het over, die in de bovenzaal een dansschool exploiteerde. In 

de zeventiger jaren heft Jan Kieft het restaurant voortgezet en later werde de bovenzaal verhuurd als 

kantoor. In de jaren tachtig kwam dasschool Bonel erin. 

 

Jan Dekkers, januari 2013 



Nieuwe vitrinekasten 

 

Afgelopen donderdag 12 september mocht de AWP twee vitrinekasten ophalen in het 

Gemeentehuis. De Gemeente Purmerend heeft onlangs twee nieuwe vitrinekasten aangeschaft en de 

oude hebben zij aan de AWP geschonken. Wij zijn erg blij met deze “oude” (voor ons vrij nieuwe) 

vitrinekasten en zijn de Gemeente Purmerend dan ook zeer dankbaar. Het vervoer kon weer met 

Paul zijn autootje. Nadat Paul en Jan de kasten geheel gedemonteerd te hebben en na véél gemopper 

door Paul, (sorry Jan, namens Paul) zijn de delen naar de Neckerstraat gebracht. 

 

De nieuwe vitrine’s in het Gemeentehuis zullen in overleg gevuld worden met onder andere 

archeologische vondsten die in Purmerend gedaan zijn. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
Zelf iets gevonden in Uw tuin of 

huis? 
 

Doe zelf geen verdere graafwerkzaamheden 

op zoek naar oude spullen, ook niet 

inpandig!! Dit is strafbaar en bovendien 

funest voor latere interpretatie van de locatie 

en de vondst door deskundigen. 

Er geldt een meldplicht! 
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