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Schagen ■ „Er zijn eerder wel
muntjes gevonden in de omgeving,
maar dit is de eerste keer dat we
een blik werpen in het verleden
van de Nes”, zegt Jasper Leek. Hij
is archeoloog en samen met zijn
collega’s bezig met het onderzoek.
„De oudste kaart van Schagen
komt uit 1632, daarop is deze straat
al te zien als dijkje.” 

Uit andere kaarten die door de
eeuwen heen zijn gemaakt, werd
vastgesteld dat ter hoogte van
nummer 30 een terpje moet heb-
ben gelegen. Verwacht werd dat die
uit de elfde of twaalfde eeuw
kwam. En hoewel het onderzoek
nog niet is afgerond, kan Jasper al
wel melden dat dat niet het geval
is. „Deze grond is opgehoogd in de
vroege dertiende eeuw.”

Water
Jasper: „Vaak wordt bij een terp
gedacht aan een Friese terp, dat
zijn enorme nederzettingen op een
verhoging in het landschap. Maar
als we hier in Schagen over een
terp spreken, dan hebben we het
over het middeleeuwse landschap.
Vlak na het jaar 1000. Het was hier
toen een natte bedoening. Ze had-

den veel last van de zee en daarom
gingen mensen individueel hun
huisplaatsen ophogen.”

En juist die ophoging is enorm
interessant voor archeologen. Jas-
per: „Het gaat niet alleen om de
spulletjes. We willen weten hoe de
bewoners hun grond toen hebben
opgehoogd, wat voor afval ze weg
mikten, welke dieren ze hielden en
waarom ze hier gingen wonen.” 

Dat de bewoners van destijds pre-
cies op deze plek neerstreken lijkt
geen toeval. In de prehistorie lag er
hier een zeegat, met als gevolg dat
er enorme pakketten klei en zand
werden afgezet. In de periode
daarna is het zand gaan inklinken
en als hoge rug in het landschap
blijven liggen. „Toen de ellende
met het water kwam, zijn mensen

naar die rug gekomen” zegt Jasper.
„Hoog en droog.” 

Klooien
Althans dat dachten ze. Toen dat
niet zo bleek te zijn, werden de
terpen aangelegd. Rond 1200 blijkt
ook dat niet genoeg om het water
tegen te houden. De Nesdijk wordt
opgeworpen. Een van de vele ring-
dijkjes in Noord-Holland. 

Jasper: „Wij vermoeden dat de
strijd onbegonnen werk is geweest,
want vervolgens is in 1250 de West-
Friese Omringdijk aangelegd. Ze
zijn binnen honderd jaar enorm
aan het klooien geweest met dat
water.” 

Daarna lijkt het gebied toch een
redelijk veilige haven te zijn. Maar
dan het perceel zelf. Het laatste
huis dat hier stond is onlangs

gesloopt, maar het is zeker dat er
daarvoor verschillende andere
woningen hebben gestaan. Jasper:
„De oudste kaart van de Nes komt
uit 1651-1654. Daarop zijn twee
boerderijtjes zichtbaar, één daarvan
heeft waarschijnlijk op de grond
gestaan die wij nu afgraven. We
hebben net een waterput gevon-
den.”

Fundering
Uit andere documenten blijkt dat
er omstreeks 1783 een boerenhuis
met vijf stukken landen werd
aangekocht door ene Thijs Wit-
smeer. ,,Hij had het huis sinds 1759
in pacht”, vertelt Jasper. „En dat
gaat dus om het huis wat hier heeft
gestaan. Daarvoor heeft er waar-
schijnlijk een grotere stolp gestaan.
Een simpele boerderij met een
vloer van klei en een kuil in het
midden voor de open haard. Het
vee stond vaak ook onder hetzelfde
dak.” 

Daarvan bewijs vinden is nog
best lastig. Jasper: „Dat komt door-
dat de funderingen van toen een-
voudig waren, een paar rijen bak-
stenen met een houten muur erop.
Dat bevindt zich relatief ondiep in
de grond. Tijdens de sloop van het
huis dat hier als laatste stond is die
bovenlaag al flink op de schop
gegaan.” 

Schedel
Maandag zijn de mannen van
Archeologie West-Friesland, dat
een samenwerking heeft met ge-

meente Schagen, begonnen met
graven. Jasper en zijn collega San-
der Gerritsen laten een paar zakjes
vol vondsten zien. Een honden-
schedeltje - gevonden in de water-
kelder - , een koperen muntje en
verschillende stukken aardewerk.
„Weinig rijkdom”, zegt Sander. „De
mensen die hier woonden waren
arme boeren.” 

Als het graafwerk straks afgelo-
pen is, gaat Jasper al het aardewerk
onderzoeken. Onder andere door
het reliëf op de potten kan hij nu
alvast inschatten uit welke periode
het komt. 

„Deze scherven hebben een be-
zemstreekversiering en een stan-

dring. Die werden gebruikt tussen
1200 en 1325. Die potten werden
hier al geproduceerd voor ’massaal’
gebruik. Mensen maakten het dus
niet zelf.” 

Importeren
In die tijd werd er ook al aarde-
werk geïmporteerd vanuit het
Rijnland, maar dat was wel flink
duur. „Je kon het beter hier op de
markt kopen”, zegt Jasper. „Ik kan
wel vaststellen dat dit een sober
huishouden was. Het kleine munt-
je dat we hebben gevonden zal niet
veel waard zijn geweest, het ging
voornamelijk nog om ruilhandel.
Daar hadden ze veel meer aan.” 

ON DERZOEK In waterkelder ligt een hondenschedeltje

Eerste blik in
het verleden
van de Nes
Dat er allerlei historische informatie in de bodem
van de Nes in Schagen zit, dat werd al wel gedacht.
Maar nu er voor het eerst een archeologisch onder-
zoek ter hoogte van nummer 30 plaatsvindt, komen
er ook echt bewijzen naar boven. „We staan hier op
een dertiende-eeuwse terp.”

Tessa Thepen

Archeoloog Jasper Leek (links) aan het werk met zijn collega. FOTO MARC MOUSSAULT

Tijdens de opgraving is naast een aantal scherven van aardewerk ook een hondenschedeltje tevoorschijn gekomen. 
FOTO MARC MOUSSAULT
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Of we onze bureaus maar wilden ontruimen.
De boel op kantoor wordt gereshuffeld, tijd
voor nieuwe bureaus, andere indeling - meer
coronaproof zal ik maar zeggen - u kent het wel. Nou ben ik nogal van
het verzamelen, dus toen ik weer eens ten burele verscheen besloot ik
direct, aangestoken door een collega die dezelfde taak op zich nam, om
bureau en laden uit te mesten. Dat was al een tijdje niet gebeurd. Mijn
bureau wordt nogal eens als voorbeeld genoemd hoe het niét moet.
Dat kan anders. Nou zijn de laden nogal diep en schuift de boel makke-
lijk naar achteren. Dat werd dus letterlijk graven in mijn journalistiek
verleden. Kattebelletjes, tips, vriendelijke bedankjes en boze briefjes
gleden door mijn vingers. Maar ook notities uit een grijs verleden, vol-
geschreven kladbloks en dossiers waar ik me ooit in vastbeet. Kan (bij-
na) allemaal weg. 
Ernstiger werd het toen ik tussen oude aantekeningen een fossiele
stroopwafel aantrof naast enkele gemummificeerde mandarijnen en
oude walnoten. Plus een doosje nog heerlijk uitziende notenkoeken,
helaas stammend uit 2014. Had ik die maar aangetroffen op een honge-
rig moment terwijl ik chagrijnig aan een verhaal werkte! Helaas. De
papierbak en de prullenbak werden voller naarmate mijn bureau en
laden leger werden. Ik kreeg de smaak te pakken. Eigenlijk best lekker: je
verleden weggooien, zeker als het zo rommelig is als dat van mij. Zo
kwam de bodem in zicht, nadat ik nog wat dierbare fotootjes van gelief-
den - ooit onnadenkend in mijn la gemikt - veiliggesteld had en even
zwijmelde bij een uitgeprinte foto van mijn kleinzoon als vierjarige. En
toen had ik ineens een verslag van een planningsge-
sprek tussen mijn toenmalige - en toevallig ook huidi-
ge - chef en mezelf in handen. Uit 2014. De eerste regels
zeiden genoeg. ’Tanja is behoorlijk chaotisch, dat zie je
aan haar bureau. Iedere week opruimen!’ Zucht.

Tanja Koopen
t.koopen@mediahuis.nl
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De Jong en Roos is opgericht in
1929. Het bedrijf dat in Schagen
begon, specialiseerde zich aan-
vankelijk in de verkoop van
land- en tuinbouwartikelen. Al
snel daarbij werd het assorti-
ment uitgebreid met produc-
ten voor de aannemerij. Het ac-
cent kwam uiteindelijk geheel
te liggen bij de bouw en de in-
dustrie. 

Jonker Deurenmontage is ge-
specialiseerd in de assemblage
en montage van deuren met in-
begrip van hang- en sluitwerk.
De broers Ben, Mark en Edwin

Jonker zetten het werk van hun
vader en oprichter van de on-
derneming in 1996 voort. 

Bij de overname van beide
ondernemingen zijn zo’n ne-
gentig personeelsleden betrok-
ken, waarvan het gros afkom-
stig van De Jong en Roos met
zowel vestigingen in Schagen
als Flevoland. BMN IJzerwaren
is in 2019 opgericht en opende
als eerste een vestiging in Den
Helder. Daarna volgde Tilburg,
Arnhem en een distributiecen-
trum in Best en deze week De
Jong en Roos en Jonker Deur-
montage. BMN IJzerwaren zegt
te streven naar een landelijke
dekking van de activiteiten.
Binnenkort opent de onderne-
ming vestigingen in Rotterdam
en Amsterdam, aldus Robert-
Jan Kennis van BMN.

BMN neemt tweetal bedrijven
op de Witte Paal over
Schagen ■ IJzerwarenspecia-
list De Jong en Roos en Jonker
Deurenmontage, beiden geves-
tigd op de Witte Paal in Scha-
gen, zijn overgenomen door
BMN IJzerwaren uit Nieuwe-
gein.


