
dezelfde tegenstander. Hij kreeg
toen een week voorwaardelijke cel-
straf en een werkstraf van twintig
uur opgelegd.
Op 17 februari was door een speler
van Wieringermeer opnieuw aan-
gifte gedaan. De voetballer zei dat
hij G. had geraakt toen hij te laat
een tackle had ingezet. G. zou toen
als reactie een elleboogstoot heb-
ben uitgedeeld.
Volgens de Dindua-speler had hij

Pikant detail bij de kwestie was dat
G. twee dagen voor de wedstrijd
door het hof in Amsterdam was
veroordeeld wegens geweld tegen

alleen een duwtje tegen de borst
gegeven, waarna de Wieringer-
meerder theatraal naar de grond
was gegaan. G. zei dat de tegenpar-
tij hem vanwege het eerdere inci-
dent de hele wedstrijd al aan het
zoeken en aan het sarren was.
De KNVB had de Enkhuizer nu in
eerste instantie vijf wedstrijden
geschorst. In tweede instantie was
de zaak geseponeerd. Officier van
justitie N. van der Meij eiste een

celstraf van vijf weken, waarvan
drie voorwaardelijk. Politierechter
H. Boomgaart stelde vast dat de
aangever G. eerst had geraakt toen
de bal al weg was. 
Over de gang van zaken daarna lie-
pen de verklaringen uiteen. Er wa-
ren geen gegevens van objectieve
getuigen als de scheidsrechter.
Evenmin was er een letselverkla-
ring van een arts voorhanden. Dat
leidde tot vrijspraak.

Enkhuizer (25) nu wel vrijgesproken van voetbalgeweld
Ron Ranzijn

Alkmaar Voormalig Dindua-
speler E. G. (25) uit Enkhuizen is
vrijgesproken van het uitdelen van
een elleboogstoot tijdens een voet-
balwedstrijd tegen Wieringer-
meer. 

Het is een afwijking. Echt. Of erger, een
aandoening. Zo ervaar ik het althans. Ik

weet heus wel dat ik het beter niet kan doen,
maar het is sterker dan ikzelf. 
Geef mij een zak chips, en ik leeg hem. Binnen
de kortste keren. Knipper met je ogen en de
inhoud is vermalen. Soms houd ik mezelf wel
eens voor de gek door bij een eerste poging
nog een bakje te gebruiken. Maar als ik weet
dat er nog meer in de zak zit, dan pak ik al

snel die zak erbij. En een bodempje overhou-
den? Daar heeft niemand wat aan. 
Helaas geldt het niet alleen voor chips. Peper-,
pistache- of borrelnoten? Zet die bij mij niet
binnen handbereik, want ze zijn weg. Kerst-
kransjes op de redactie? Dat betekent extra
overleg met de collega die op de route ligt, en
dus een kransje op de heen- én terugweg. 
De afwijking is overigens niet gebonden aan
het winterseizoen. Ook ’s zomers weet ik raad

met bittergarnituren op het terras. Wil je zelf
ook wat? Bestel er dan maar meteen twee. 
Eén lichtpuntje in dit verhaal; er loopt nog
iemand rond met precies dezelfde kwaal en
laat dat nou mijn vriend zijn. Laat ons los op
een portie nacho’s met gesmolten kaas en wij
vestigen het recordtempo. Nomnomnomnom
en alles is op. Met een high five toe. 
We hebben de afwijking een naam gegeven.
Wij lijden aan bodemdrift. 

In 60 seconden Sophie Kuitems s.kuitems@hollandmediacombinatie.nl

Bodemdrift

Daar, in de bodem van de latere
wijk Kadijken in Enkhuizen, zag
hij de eerste verkleuringen aan
voor sporen van de recente ruilver-
kaveling. Zo strak uitgegraven en
zo duidelijk herkenbaar, die kon-
den niet zo oud zijn, dacht hij
eerst. Deze sporen bleken toch echt
sloten uit de Bronstijd te zijn. „Dat
was het moment waarop deze
periode voor mij gingen leven”,
weet Roessingh nog.

Duitje
Hij groeide op in Midwoud en
later op Wieringen. Toen hij als
scholier een 17e-eeuws West-Fries
duitje in de aardappeloogst ont-
dekte, groeide langzaam een passie
voor de archeologie. In 2003 stu-
deerde hij af, met als specialisatie
de Romeinse tijd. 
Wouter besloot zich te verdiepen
in juist het oostelijk deel van West-
Friesland, omdat hier in het recen-
te verleden al veel sporen uit de
Bronstijd zijn gevonden. Direct na
de oorlog en in de jaren zeventig
waren overal kortstondig archeolo-
gen actief. Anders gezegd: er ligt
een enorme stapel gegevens over
deze periode, maar dan diep ver-
borgen, in eerdere verslagen en in
depots. „Er zijn tijdens die oude
onderzoeken vele duizenden voor-
werpen gevonden.”

Enorme klus
Roessingh wilde al die kennis te
gaan ordenen. Dat dit een enorme
klus bleek, mag wel duidelijk zijn,
nu het project drie jaar langer
heeft geduurd dan de planning
was. „Er moest veel meer samen-
hang komen in al die gegevens, je
moet het ordenen. Want ik vind
dat je als archeoloog de mensen
zoveel mogelijk moet kunnen
informeren over het werk dat is
gedaan en de resultaten van al dat
gegraaf.” 
Die ambitie is vertaald in een stevi-
ge dissertatie, waarmee het gang-
bare beeld van de buitenwacht over
de Midden- en Late Bronstijd (1600
tot 800 voor Christus) radicaal kan
worden bijgesteld. Een handjevol
ploeteraars in een moeras ergens
bij de zee? Niet dus. Wouter Roes-
singh toont aan dat er een netwerk
aan dorpjes is geweest, dicht be-
volkt. De plek voor hechte gemeen-
schappen. Met zelfs een soort

’ruimtelijke ordening’ als het gaat
om de boerderijen. Beheerd door
mensen met flink wat handelscon-
tacten in het noordwesten van
Europa. De latere vondst van de
bronsschat die nu in het Huis van
Hilde pronkt, is daarvan ook een
bewijs. Met al die kennis van nu
maakt Roessingh een diepe bui-
ging voor het vernuft van de bron-
stijdbewoners.

Botresten
Dat uitgerekend in West-Friesland
nog zoveel sporen kunnen worden
gevonden, komt door de bodemsa-
menstelling. Die werkt als een
prima conserveringsmiddel. „Dat
merk je alleen al aan het feit dat

hier wel botresten bewaard zijn
gebleven in de grafheuvels en dat
je hier ook houten voorwerpen,
zoals een peddel, uit de grond hebt
kunnen halen. Andere onderzoe-
ken hebben veel gegevens uit bota-
nisch materiaal naar voren ge-
haald.”

„Dat we bijvoorbeeld in Groote-
broek op de plek van de Waterwei-
de zo’n groot oppervlakte konden
bloot leggen, is een buitenkans. Ik
denk dat je in West-Friesland van-
wege alle kennis die we nu hebben
verzameld, heel gericht met nieu-
we onderzoekvragen het veld in

kunt gaan en dat is supergaaf.”
„Binnen de bronstijddorpjes vindt
je soms wel vier of vijf boerderijen
op dezelfde plaats. Die opeenvol-
ging maakt het mogelijk onder-
zoek te doen naar het verlaten en
gereedmaken van een bouwlocatie.
Daarnaast wisten de mensen in die
periode ook heel goed het land-
schap te beheren, ze konden het
naar hun hand zetten. Ook toen al
door sloten te graven of stukken af
te vlakken.’
„Er zijn nog heel veel dingen die
we niet weten over de Bronstijd.
We graven vooralsnog steeds de in
de Bronstijd droge en goed begaan-
bare terreinen op, met dorpjes en
grafheuvels. Hier moeten we nog

steeds onderzoek naar blijven
doen, vooral veel detailonderzoek.”
„We moeten echter niet vergeten
dat er ook nog een heel verborgen
landschap is te verkennen in het
waterrijke gebied, waar in de Bron-
stijd het land grensde aan het
water”, besluit Wouter. „De West-
friese boeren waren ook varende
mensen, die op het water visten en
naar andere regio’s reisden. We
kunnen daar boten, fuiken en
bijzondere vondsten verwachten.
Ik hoop dat we in de gelegenheid
zijn die gebieden op te sporen en te
onderzoeken om een beter beeld te
krijgen van de West-Friese bron-
stijdbewoners. Hier is nog zoveel te
halen!”

Een buiging naar de Bronstijd
Archeoloog Wouter Roessingh promoveert met uitgebreid onderzoek naar    behendige boeren van vroeger 

Archeoloog Wouter Roessingh, op meerdere plekken aan het werk in oostelijk West-Friesland. FOTOCOLLAGE MARTIN MENGER/HOLLAND MEDIA COMBINATIE

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018 WEF 10

2 Regionaal

West-Friesland

WEF 11 VRIJDAG 14 DECEMBER 2018

Regionaal 3

West-Friesland

Martin Menger
m.menger@hollandmediacombinatie.nl

Hoorn Archeoloog Wouter Roes-
singh graaft al sinds 2006 in de
West-Friese bodem, op zoek naar
sporen van de Bronstijd. Hij is
gepromoveerd aan de Universiteit
Leiden, met een uitgebreide studie
naar de manier waarop de boeren
in het West-Friesland van 3500 jaar
geleden het landschap heel doelbe-
wust naar hun hand hebben gezet.

Westfriese nederzettingen
Wouter Roessingh (38) woont in Amersfoort en werkt als arche-
oloog bij ADC ArcheoProjecten. Zijn onderzoek met als titel ’Dyna-
miek in beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de
bronstijd’, toont aan dat de West-Friese bronstijdarcheologie zeer
goed bewaard is gebleven en dat deze periode op een uitzonderlijk
omvangrijke schaal is onderzocht. 
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Hoorn Twee jaar geleden kreeg
J.P. uit Hoorn al een contactverbod
van zes maanden opgelegd, waarbij
hij geen contact mocht zoeken met
advocaat Guido Terlingen in zijn
woonplaats. Daar heeft hij zich toen
keurig aan gehouden. Maar daarna
begon het gelazer weer. Vandaar dat
de rechter in Alkmaar gistermiddag
opnieuw een verzoek kreeg om P.
een contactverbod op te leggen. Dit-
maal van 24 maanden.
Terlingen had P. in 2014 bijgestaan
in een strafproces. In hoger beroep
wilde P. toen niet gaan, maar hij
bleef vervolgens Terlingen onop-
houdelijk stalken met honderden
telefoontjes en bezoeken aan zijn
kantoor. P. is daar mee doorgegaan
toen zijn zes maanden durende con-
tactverbod niet langer gold.
,,Hij is onverbeterlijk’’, aldus advo-
caat P. Deijkers, die Terlingen in de
kwestie helpt. P. is opnieuw bij Ter-
lingen langs geweest en heeft hem
meerdere keren gebeld. ,,Mijn cliënt
ondervindt daar last van. Ook zijn
vrouw die op het kantoor werkt,
vindt dit vervelend. Ook bij mij als

advocaat komt hij langs. Hij begint
een enge verschijning te worden.’’
P. ontbrak gisteren zelf op de zit-
ting. Terlingen eiste een contactver-
bod voor hem van 24 maanden met
een dwangsom van 250 euro per

overtreding en een schadevergoe-
ding van 1250 euro. Deijkers: ,,Hope-
lijk komt hij hierdoor tot inkeer. An-
ders rest alleen nog de strafrechtelij-
ke weg.’’ De rechter doet 20 decem-
ber uitspraak.

Hoornse stalker blijft
advocaten lastigvallen
Cees Beemster
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H.S. kwam gisteren zelf niet opda-
gen. Voor hem voerde K.G. tijdens
het kort geding het woord. G. is di-
recteur van Go Flexteam, waarin S.
werkt. Via dit bedrijf werd een
huurovereenkomst voor de woon-
ruimte gesloten. Kort voordat dit
gebeurde had het bedrijf de sleutel
al ontvangen om de woning te in-
specteren. In werkelijkheid schil-
derde S. direct twee muren zwart
en liet twee Polen de oude vloer er-
uit slopen om die te vervangen
door een nieuwe laminaatvloer.
De verhuurster was hier niet van
gediend en liet S. weten dat hij zijn
biezen moest pakken. Die bleef
echter gewoon zitten. ,,Alleen Go
Flexteam heeft de huurovereen-
komst getekend. Ik nog steeds
niet’’, zei ze. ,,Deze BV is alleen als
stroman gebruikt om S. in deze
huurwoning te krijgen’’, consta-
teerde haar advocaat Maurice
Maasdam. G. is volgens hem alleen

op papier zijn directeur; in werke-
lijkheid zou S. de baas van de BV
zijn. ,,Dit is doorgestoken kaart.’’
S. betaalt zelf geen huur. Dat doet
zijn bedrijf.

’s Nachts wakker
De klachten over geluidsoverlast
die S. zou veroorzaken bestempel-
de G. als ’een beetje overdreven.’
Buurtgenoten zeggen intussen
last te hebben van zijn harde mu-
ziek, zijn hond, zijn gestamp en
geschreeuw en luid telefoneren.
Vooral ’s nachts is dit een pro-
bleem, vertelde één van hen giste-
ren: ,,Ik word drie keer per week ’s
nachts wakker van hem.’’
Volgens de huurovereenkomst
moet de vloer zwevend gelegd
zijn, constateerde rechter Liefting.
Of dat gebeurd is, wist G. niet. Bu-
ren willen net als de huurbazin dat
hij zo snel mogelijk vertrekt.
Naast geluidsoverlast houdt S.
zich volgens de huurbazin bezig
met drugs en heeft hij met een
vriendin openlijk voor het raam
gevreeën. Maasdam: ,,De buurt
waarin hardwerkende mensen
met kleine kinderen wonen is hem
zat.’’ Zijn suggestie dat S. terug
kan naar het huis van zijn vader in
Hem, weersprak G.: ,,Zijn vader
wil hem niet meer terug in huis

hebben.’’ G. stelde dat S. de wo-
ning alleen wilde verlaten als hij
15.000 euro van de huurbazin zou
krijgen. Dat zou volgens G. een ge-
rechtvaardigde vergoeding zijn
voor de gemaakte kosten aan de
muren en de vloer in het huur-
huis, het terugbetalen van de be-
taalde waarborg van 1500 euro,
voor verhuiskosten en nieuwe
huisvestingskosten.
De poging die Maasdam deed om
met gesloten beurzen het vertrek
van S. te bespoedigen - er liggen
immers ook nog boetes van de ver-
eniging van eigenaren in de straat
vanwege de overlast - haalde niets
uit. G. liet namens S. weten dat er
sowieso tien mille aan hem moet
worden betaald, wil hij vrijwillig
vertrekken. 
De rechter beslist op zijn vroegst 3
januari of S. zijn koffers verplicht
moet pakken, en onder welke
voorwaarden. 

Cees Beemster

Enkhuizen Omdat hij veel over-
last veroorzaakt voor de buurt,
moet H.S. het huis in de Van Bleis-
wijkstraat in Enkhuizen verlaten.
Dat eist de eigenares van de wo-
ning. ,,Hij lapt alle regels aan zijn
laars’’, zei ze gistermiddag op de
rechtbank in Alkmaar.

Huurbazin en buren willen
man weg uit Enkhuizer huis

’Zijn vader wil
hem niet meer
terug hebben’

Hem Twee auto’s zijn gister-
ochtend met elkaar in botsing
gekomen op de kruising van de
Provincialeweg N506 met de
Houterweg in Hem. De bestuur-
ders raakten lichtgewond, hun
voertuigen liepen zware schade
op. De politie onderzoekt wie
het rode verkeerslicht heeft
genegeerd. Het kruispunt was
na het ongeval tijdelijk deels
afgesloten.

WaterLab bij
MAK Blokweer
Blokker De vernieuwde inrich-
ting van MAK Blokweer wordt
komende woensdag voltooid
met een interactief WaterLab,
waar kinderen zich kunnen
verwonderen over de onderwa-
terwereld en bewust worden
gemaakt van het belang van
goed waterbeheer. Volwassenen
vinden er informatie over water-
vriendelijke tuinen. De officiële
opening is om 9.30 uur door
leerlingen van basisschool Parci-
val, samen met vertegenwoordi-
gers van Rabobank en hoog-
heemraadschap.

Lichtgewonden
bij botsing Hem


