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Samenvatting
In opdracht van De Edamse School en Stichting Joods Verleden Edam heeft RAAP in samenwerking
met de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking van de Landelijke Eenheid (Politie) op 18 juli
2019 een geofysisch veldonderzoek uitgevoerd op de Joodse begraafplaats te Edam in de gemeente
Edam – Volendam. Het onderzoek vond plaats in het kader van een renovatieplan.
Het non-invasieve, inventariserende veldonderzoek bestond uit vier geofysische methoden: door middel
van een weerstandmeter, een geleidingsmeter, een magnetometer en een grondradar.
2

Aan de westkant van de begraafplaats is over een gebied van ongeveer 25m een hogere weerstand en
een lagere geleiding zichtbaar en daarnaast een lokale verharding aan het oppervlak en in het
grondradarbeeld. Deze anomalieën worden waarschijnlijk veroorzaakt door verhardingen in de bodem.
De plek komt ongeveer overeen met de locatie van het oude poortgebouw (die volgens kaarten iets
meer naar het westen stond). Mogelijk bevindt zich nog een deel van het puin van het afbreken van de
poort in de bovenste meter grond. Dit kunnen restanten zijn van de 16e-eeuwse poort of van de 17eeeuwse herbouwfase die in begin 19e eeuw werd afgebroken.
Van het metaheerhuisje is weinig meer zichtbaar. Mogelijk geeft de plek aan de oostkant met de lage
geleiding aan waar dit huisje heeft gestaan.
In geen van de geofysische methoden is bewijs gevonden voor begraven grafstenen. Wel is tijdens de
visuele inspectie een afgebroken grafsteen achter #14 waargenomen.
De kleine lichte vlekken in het magnetometerbeeld zouden veroorzaakt kunnen zijn door metalen
kisthengsels of andere begraven metalen, maar dit kunnen ook hogerliggende magnetische
verstoringen zijn zoals bakstenen in de bovengrond.
Op basis van het gecombineerde resultaat zijn zes grafraaien te onderscheiden. Het ligt voor de hand
om aan te nemen dat de indeling van de begraafplaats hiermee overeen komt. Eventuele paden zijn
niet zichtbaar, maar zullen in langsrichting (oost -west) tussen de graven gelopen kunnen hebben.
.
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1 Inleiding
1.1 Kader
Aanleiding
In opdracht van De Edamse School en Stichting Joods Verleden Edam heeft RAAP in samenwerking
met de Dienst Landelijke Operationele Samenwerking van de Landelijke Eenheid (Politie) op 18 juli
2019 een geofysisch veldonderzoek uitgevoerd op de Joodse begraafplaats te Edam in de gemeente
Edam - Volendam (figuur 1).
Het onderzoek vond plaats in het kader van een renovatieplan. De Joodse begraafplaats Edam is
particulier eigendom van het Nederlandsch Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK). Het NIK heeft als visie
het opnieuw in perspectief plaatsten van de contemporaine geschiedenis van de Joodse gemeenschap
en het totaalbeeld van de eeuwenlange Joodse invloed op de Nederlandse samenleving (Nolte, 2018):
“Per heden ziet het NIK de mogelijkheid om Joodse begraafplaatsen - in veel gevallen het nog enige
overgebleven restant van de Joodse bevolkingsgroep - als historische plaatsen op een opbouwende
manier te koppelen aan onderwerpen die in onze huidige tijd om aandacht vragen: migratie, integratie
en discriminatie. … Voor het onderwijs en andere educatieve activiteiten is het belangrijk dat er
verwezen kan worden naar en bezoeken kunnen worden afgelegd aan plaatselijke marke ringen van de
geschiedenis.” Het voornemen van Stichting Joods Verleden Edam en de Gemeente Edam om de
begraafplaats aan het Oorgat een markante plek te maken, waar het historische verhaal van de Joodse
inwoners van Edam en hun bijdrage aan de Edamse gemee nschap tot uiting komen, past in deze visie.
Inrichting begraafplaats
In het Jodendom is een begraafplaats een heilige plaats gelijk aan een synagoge. Voor de mensen die
daar begraven liggen is eeuwige rust verzekerd. De begraafplaats mag daarom op geen e nkele manier
verstoord worden. De Joodse Begraafplaats in Edam is in gebruik geweest van 1793 tot in de jaren
1880. In die periode werden er volgens het grafregister 110 volwassenen en 113 kinderen begraven.
Van de oorspronkelijke inrichting van de begraafplaats resteert weinig. Er staan nog 14 grafstenen
overeind, waarschijnlijk niet allemaal op hun oorspronkelijke locatie. Bekend is dat in 1952 de straat
aan de zuidzijde is verbreed, waarbij 3 m van de begraafplaats is afgehaald die er aan de noordkant is
bijgekomen. Met toestemming van de toenmalige rabbijn zijn de graven aldaar verplaatst.
In het kader van het renovatieplan voor de begraafplaats aan het Oorgat is de architect van De Edamse
School, dhr. J. Visser, voornemens zo veel mogelijk van de origi nele inrichtingselementen te
achterhalen. Non-invasief (geofysisch) bodemonderzoek is de enige bruikbare methode om niet -visuele
(ondergrondse) informatie te verzamelen over de resterende inrichting van de begraafplaats.

RAAP-rapport 4254 / versie 09-12-2019

[5]

Figuur 1. Aanduiding onderzoeksgebied (blauwe lijn) in Edam. Inzet: ligging in Nederland (ster).

RAAP-rapport 4254 / versie 09-12-2019

[6]

1.2 Administratieve gegevens
Type onderzoek

Non-invasief inventariserend veldonderzoek (geofysisch)

Opdrachtgever

Stichting Joods Verleden Edam

Bevoegde overheid

Gemeente Edam - Volendam

Plaats

Edam

Gemeente

Edam - Volendam

Provincie

Noord-Holland

Centrumcoördinaten in RD (X/Y)

132680/502970

Toponiem

Oorgat

Oppervlakte onderzoeksgebied

430 m²

Onderzoeksperiode

18 juli 2019

Uitvoerder

RAAP West / DSRT

Projectleider

drs. ing. R. de Leeuwe

Projectmedewerkers

drs. M. Lüchen (DSRT, Politie), F. van der Wal, drs. W.
Baetsen (RAAP)

RAAP-projectcode

OO197

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer

Nvt

Beheer en plaats documentatie

RAAP regio West te Leiden

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling
Het geofysische onderzoek heeft als doel bodemverstoringen en inrichtingselementen van de
begraafplaats in kaart te brengen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:
1.

Kan met non-invasief onderzoek worden uitgezocht hoe de indeling van de begraafplaats is
geweest?

2.

Kunnen individuele graven worden onderscheiden onder ideale condities?

3.

Is het mogelijk om de oorspronkelijke omvang van de begraafplaats te achterhalen (dus ook
het terrein net buiten de huidige grenzen van de begraafplaats)?

4.

Zijn binnen de begraafplaats nog (begraven of liggende) grafstenen onder het maaiveld
aanwezig?

5.

Zijn er graven onder de stoep aan de zuidkant van de begraafplaats, waar de graven ooit zijn
geruimd?

6.

Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord
worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informati e verzameld om
inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de sporen die
de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een beeld te vormen over het voormalige landschap
is onder andere gebruik gemaakt van verschillende topografische, geomorfologische en bodemkundige
kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het onderzoeksgebied is het Actueel
Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl). Om inzicht te krijgen in de
aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in het onderzoeksgebied is onder
andere historisch kaartmateriaal geraadpleegd. Een bureauonderzoek, met name van historisch
kaartmateriaal, is een belangrijk onderdeel van een geofysisch en archeologisch onderzoe k. Restanten
van objecten die op kaartmateriaal zijn aangegeven, zijn vaak zichtbaar in de geofysische data.
Zodoende ondersteunt kaartmateriaal het verklaren van aangetroffen fenomenen. Daarnaast kan de
bodemsoort, de bodemgesteldheid en het grondwaterniveau van invloed zijn op de bruikbaarheid van
de geofysische onderzoeksmethoden.

RAAP-rapport 4254 / versie 09-12-2019

[8]

2.2 Aardkundige situatie
Na het einde van de laatste ijstijd begon zich in grote delen van Nederland onder invloed van de met de
zee meestijgende grondwaterspiegel veen te vormen, het zogenaamde 'basisveen'. Rond 5500 v.Chr.
was de zeespiegel zo ver gestegen dat in dit gebied een waddengebied met geulen, wadden, kwelders
en kleidekken ontstond (Formatie van Naaldwijk), waar het huidige onderzoeksgebied deel van
uitmaakt. Na circa 2750 v.Chr. ontstaat een uitgestrekt veenmoeras. Het veenpakket was enkele
meters dik en is vanaf de Late Middeleeuwen op verschillende plaatsen gewonnen voor brandstof. In
de kern van Edam is het veenpakket nog aanwezig en wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop
(Hollandveen). Op de geologische kaart ligt het onderzoeksgebied in een zone waar veen ligt op het
Laagpakket van Naaldwijk, op het laagpakket van Wormer (figuur 2).

Figuur 2. Geologische ondergrond ter plaatse van Edam en omstreken. Blauwe ster: onderzoekslocatie.
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Op het AHN is duidelijk herkenbaar dat het onderzoeksgebied op een dijk ligt (figuur 3). Het
onderzoeksgebied lijkt deels tegen de dijk aan en deels op de dijk te liggen. De dijk werd vermoedelijk
van kleiplaggen opgeworpen en lijkt maximaal circa 2 m hoog te zijn ten opzichte van de omgeving (het
veen).

Figuur 3. Hoogtekaart van het gebied rondom het onderzoeksgebied.

2.3 (Cultuur)historische achtergrond
De oudste vermelding van Edam komt uit 1310 (De Gooijer, 2010). In 1357 krijgt Edam van Graaf
Willem V stadsrechten en zo de toestemming een nieuwe buitenhaven, het Oorgat, te graven. De
historische kern is omringd door het wallenstelsel. De structuur bestaat uit een lineair stelsel van
havens van oost naar west met haaks daarop aangesloten stegen, straten en waterlopen. Het oudste
gedeelte bevat lage eenvoudige historische bebouwing in een hoge dichtheid langs gebogen smalle
straten en waterlopen.
De oudste kaart van Edam is van Jacob van Deventer uit midden 16e eeuw (figuur 4). Hierop is te zien
dat het onderzoeksgebied net buiten de historische stadswal ligt, maar dat de Oosterpoort wel al
bestaat. Deze poort is waarschijnlijk één van de oudste van Edam en werd tussen circa 1518 en 1543
in steen gebouwd, in navolging van de laatmiddeleeuwse houten uitvoering (Bunskoeke et al., 1998:
15-17).
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Figuur 4. Kaart van Edam van Jacob van Deventer (ca. 1550). Het onderzoeksgebied ligt binnen de blauwe cirkel .

Op de kaart van Joan Blaeu uit de 17e eeuw is zichtbaar dat de structuur van de stad nog grotendeels
onveranderd is, maar het stratenpatroon is uitgebreid. Op de plaats van de latere begraafplaats staat
een hek langs het water (figuur 5).
Het poortgebouw dat op deze kaarten te zien is, is echter een herbouw fase uit 1619/1620 (Bunskoeke
et al., 1998: 23). Hoe de 16e-eeuwse poort eruit zag is niet van schilderijen bekend.

Figuur 5. Kaart van Edam van Blaeu (ca. 1665). Het onderzoeksgebied ligt binnen de blauwe cirkel.
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De joodse begraafplaats in Edam is met 23 bij 14 m vrij klein en daardoor op veel kaarten niet goed
zichtbaar. De oudste, redelijk getailleerde kaart is het kadastrale minuutplan, gemaakt tussen 1811 en
1832 (figuur 6). De 3 m die de begraafplaats naar het noorden toe is verplaatst in de jaren ’50 zijn
hierin goed zichtbaar. Tussen 1811 en 1832 was de begraafplaats nog relatief nieuw en pas 20 -40 jaar
in gebruik. Net ten westen van de begraafplaats waren twee structuren zichtbaar: een kleine
rechthoekige van circa 2,8 x 1,7 m en een ronde met een diameter van circa 4,2 m, beide onderdelen
van de stadspoort.

Figuur 6. Ingemeten begraafplaats (blauwe lijnen) op het kadastrale minuutplan 1811 -1832.

Op het minuutplan is aan de zuidkant de naar buiten uitstekende stadspoort te zien. Op een schilderij
van Isaac Ouwater van omstreeks 1785-1790 is de Oosterpoort een imposant gebouw (figuur 7). Het
schilderij dateert van net voor de aanleg van de begraafplaats en d e afbakening van de begraafplaats,
rechts van de poort, is op dit schilderij dan ook niet zichtbaar.
Op een iets jonger schilderij van Herman Krumpelman uit begin 19e eeuw is deze wel zichtbaar (figuur
8). Het lijkt een vrij hoge muur of schutting te zijn, een toevoeging uit de 19e eeuw. Tevens zijn enkele
bomen op of rond de begraafplaats zichtbaar. Wegens hoge kosten en de staat van verval werd de
Oosterpoort in 1825 of 1826 afgebroken (Bunskoeke et al, 1998 :46). Krumpelman heeft de poort dus
blijkbaar in zijn jonge jaren geschilderd. De staat van verval lijkt zichtbaar aan het gebouw in het
schilderij: vooral bij het deels ingevallen dak en de planten die uit de zijmuur groeien.
Helaas is de begraafplaatskant van de poort op geen van de schilderijen goed zichtbaar. Wel lijkt er op
een ander schilderij van Ouwater een aarden wal met een binnenruimte aan die zijde aanwezig te zijn
(figuur 9).
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Figuur 7. Uitsnede van een schilderij van Ouwater. Zicht op de poort vanuit het oosten. (bron: Edams museum)

Figuur 8. Uitsnede van een schilderij van Krumpelman (1790-1875). Zicht op de poort vanuit het zuiden. (bron:
Bunskoeke et al, 1998).

Figuur 9. Uitsnede van een ander schilderij van Ouwater (ca. 1785-90). Zicht op de poort vanuit het westen, de
stadskant. (bron: Stadskrant.net).
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Een voor het onderhavige onderzoek relevant detail uit het sloopbestek van de Oosterpoort is het
volgende (Bunskoeke et al, 1998: 53): “Art 3 Bij de sloping van de twee zwaare steenen zij- en dito
frontmuuren van de genoemde Oosterpoort, zal den koper des verkiezende, ook de steene
fundamenten kunnen uutgraven, mits de gaten tot gelijk de begane grond weder met goede kleij of
zandaarde worden aangevuld, doch is in alle gevallen gehouden deze muuren tot vier Palm, beneden
de gewone grondslag af te breken; daar entegen vermag de muur van de ophaalbrug tot de poort, en
die langs het JodeKerkhof, niet lager worden afgebroken als gelijk de rollagen der zich aldaar
bevindende Kaaijmuur”. De muren van de poort ter plaatse van de begraafplaats zijn maar tot het
maaiveld (?) afgebroken. Waarschijnlijk zijn dus een deel van de fundamenten in de bodem blijven
zitten.
Dat door de gemeente Edam met zorg wordt omgegaan met de begraafp laats blijkt ook uit artikel 4,
waarin wordt bijgevoegd dat “Het Jodekerkhof zal moeten vrij gehouden worden en geen puijn of
materialen op hetzelve mogen worden gebracht.” (Bunskoeke et al, 1998: 54).
Op een kadasterkaart van rond 1920 is een klein gebouw aan de oostkant op de begraafplaats te zien
(figuur 10). Mogelijk gaat het hier om een metaheerhuis. De bouw van een metaheerhuis heeft mogelijk
in de 19e eeuw plaatsgevonden ter vervanging van het gesloopte poortgebouw, die eerder deze functie
vervulde. De afmetingen waren circa 4 bij 3 m.

Figuur 10. Uitsnede van de kaart van rond 1920 uit het Waterlands Archief met het terrein van de begraafplaats.

Op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door de Engelse RAF, is zichtbaar dat in de winter
van 1944-’45 de meeste bomen rondom de begraafplaats zijn gekapt. Op een foto die werd gemaakt op
1

12 september 1944 is de begraafplaats vooral aan de kant van de wegen (zuid en west) omgeven door
vrij grote bomen. Het terrein is daardoor bijna niet zichtbaar. Op e en andere foto, die werd gemaakt op
2

26 februari 1945, is het aantal bomen flink verminderd. Het transformatorhuisje aan de oostkant is
goed zichtbaar vanuit de lucht. Waarschijnlijk is de foto van het huisje en de naastgelegen weg uit de
tweede helft van de jaren ’40 of de jaren ‘50 (figuur 11).

1
2

W UR bibliotheek ID 371454; vlucht 299, r un 03, foto 3080.
W UR bibliotheek ID 329850; vlucht 129, run 17, foto 3050.
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Figuur 11. Foto van het trafohuisje aan het Oorgat. Een klein stukje van de begraafplaats is links zichtbaar. Bron:
https://www.oud-edam.nl/oorgat/.

2.4 Samenvatting bureauonderzoek
Het bureauonderzoek heeft als doel om inzicht krijgen in de verwachting en de factoren die de
metingen kunnen beïnvloeden:
 Twee gebouwen die in het verleden op of langs de begraafplaats hebben gestaan, kunnen
van invloed zijn op de interpretatie van de resultaten van het geofysische onderzoek: de
stadpoort met een stuk muur aan de westkant van het terrein (zowel de 16e-eeuwse bouw als
de 17e-eeuwse herbouw en 19e-eeuwse sloop) en het metaheerhuisje aan de oostkant. De
stadpoort lijkt voor een deel aan de westkant binnen het terrein van de begraafplaats te
hebben gestaan.
 Diverse bomen hebben langs het perceel gestaan die nu verdwenen zijn, maar is het terrein
vooral aan de noordkant begrensd door bestaande bosschages.
 Het trafohuisje aan de oostkant en een lantarenpaal aan op de stoep aan de zuidwestkant
kunnen invloed hebben op de resultaten vaan vooral de magnetometer.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methode
Het inventariserend veldonderzoek bestond uit vier geofysische methoden, uitgevoerd op 18 juli 2019.
In het onderzoeksgebied zijn zeven meetlijnen uitgelegd in een grid van 14 bij 23 m in lengterichting
(oost-west) georiënteerde raaien (figuur 24). Dit grid diende voornamelijk ter oriëntatie tijdens het lopen
van de raaien met de geofysische apparatuur. De hoekpunten van het meetgrid zijn ingemeten met een
RTK-GPS, alsmede de locatie van de grafstenen, de gedenksteen en de omvang van de begraafplaats
met de heg. Daarnaast zijn om de 1 à 2 m hoogtemetingen genomen van het maaiveld.

Figuur 12. Foto van de begraafplaats met de uitgezette meetlijnen.
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3.1.1

Weerstandsmeter

Een (grond)weerstandsmeter meet variaties in de elektrische weerstand van de grond met behulp van
een reeks roestvrijstalen elektroden. De electroden hoeven niet de grond in, maar worden op het
maaiveld gezet. Het patroon van weerstandsvariatie geeft variaties in de ondergrond aan vanwege zijn
vochtretentie en/of minerale eigenschappen. Deze variatie kan worden geïnterpreteerd om de
aanwezigheid of afwezigheid van archeologische bodemkenmerken aan te geven. Resultaten van
grondweerstandsonderzoek tonen bijvoorbeeld hoge weerstandsreacties bij ondergrondse
overblijfselen van muurresten of stenen en lage weerstand bij bijvoorbeeld sloten of greppels
De techniek kan worden toegepast met behulp van vaste afstand, hand -draagbare of kar gemonteerde
elektrode arrays afhankelijk van de aard van het onderzoeksgebied. De diepte van het onderzoek is
grotendeels afhankelijk van de elektrode-afstand en de aard van de grond en kan tot 2 m zijn,
afhankelijk van het type gebruikte elektrode-array en de instellingen. Op de begraafplaats in Edam is
een vaste-afstand-type gebruikt, voor metingen op 1 m en 2 m diepte: met een breedte van 1 m (figuur
13). De meetdiepte bedroeg hierbij ongeveer 1 m. Vervolgens is een 2 m brede elektrode-afstand
gebruikt, en zijn metingen tot circa 2 m diepte verricht.

Figuur 13. Foto van de werkzaamheden met de weerstandsmeter.
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3.1.2

Magnetometer

De magnetometer registreert afwijkingen van het aardmagnetisch veld. Dit kan gaan om metalen of
metaalhoudende stoffen, zoals gesteenten, maar ook gebakken steen (bakstenen muurresten). De
meetdiepte is afhankelijk van de instelling.
De nabijheid van het trafo-huisje kan invloed hebben op het magnetisch veld rondom. De exacte impact
hiervan is niet vooraf te bepalen. Uit voorzorg zijn de metingen ruim 2 m van de erfscheiding met het
trafohuisje verwijderd gehouden.

Figuur 14. Foto van de werkzaamheden met de magnetometer.
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3.1.3

Grondradar

De grondradar of Ground Penetrating Radar (GPR) is een techniek met een zeer hoge ruimtelijke
resolutie waarmee tweedimensionale tijd- en dieptesecties of horizontale tijd- en diepteplakken kunnen
worden geproduceerd. De techniek zendt pulsen van elektromagnetische energie de grond in en
registreert hun reflectie of absorptie door eigenschappen onder het oppervlak. Afhankelijk van de
gezochte doelen, kan de keuze van de antennefrequentie, het b emonsteringsinterval en geschikte
grondomstandigheden GPR sub-oppervlakte-eigenschappen in het bereik van enkele centimeters tot
ongeveer 10 meter detecteren. Het is een techniek die ondergrondse kenmerken kan detecteren onder
asfalt, beton enz.
De grondradar metingen zijn in een west – oost (de lange) richting uitgevoerd met een GSSI SIR 4000
met “dual frequency” antenne (300MHz/900MHz). De lijn afstand bedraagt een halve meter en het
dieptebereik is maximaal 1,2 meter waarbij de data van de 900MHz antenn e al een sterke demping bij
0,80 meter vertonen en de 300MHz antenne eenzelfde verschijnsel bij 1,2 meter gaat vertonen. Deze
demping van radarsignalen is waarschijnlijk het gevolg van de klei -/veenrijke ondergrond.

Figuur 15. Foto van de werkzaamheden met de grondradar.
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3.1.4

Geleidingsmeter

De (grond)geleidingsmeter werkt volgens hetzelfde principe als de weerstandsmeter, maar dan
andersom. De geleiding van de grond en de ondergrondse bodemverstoringen wordt gemeten, in plaats
van de weerstand. Zo kan een opgevulde oude greppel een lagere weerstand laten zien en hogere
geleiding dan de omliggende matrix, vooral vanwege het vochtgehalte. Voor de meting van het
geleidingsvermogen van de ondergrond is gebruik gemaakt van een CMD MiniExplorer (three depth
probe) van de firma GF Instruments.
Er is een vrij dicht grid gelopen met de geleidingsmeter. Dit geeft een nauwkeuriger beeld. De
gebruikte geleidingsmeter meet over een afstand van circa 1 m, met tussenraaien van 0,5 m en
ongeveer 1 m diep (figuur 16). Deze kan tijdens het lopen van de raaien boven het maaiveld worden
gehouden.

Figuur 16. Foto van de werkzaamheden met de geleidingsmeter.
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3.2 Resultaten
3.2.1

Veldwaarnemingen

De onderzochte begraafplaats ligt op de oude stadswal en wordt begrensd door een heg aan de zuiden westzijde, bosschages aan de noordzijde en een terrein met een elektrisch transformatorhuisje aan
de oostkant. Het terrein loopt sterk af naar het noorden. Van zuidwest naar noordoost is het
hoogteverschil 1,3 m (figuur 17). Op de plaatsen van obstakels kon geen geofysisch onderzoek worden
gedaan:


veertien staande grafstenen (genummerd S1 t/m S14) en een afgebroken restant van een
grafsteen (S15), direct achter S14.



een rechthoekige gedenksteen van circa 160 bij 120 cm aan de zuidkant van de begraafplaats.

In het midden aan de westkant van de begraafplaats werd aan het oppervlak van het maaiveld een
verharding in de vorm van baksteenresten waargenomen. Ter plaatse gro eide ook minder gras. Deze is
ingemeten als ‘verharding’ (zie figuur 17).

Figuur 17. Hoogtekaart van het maaiveld van de begraafplaats met de nummering van de grafstenen .
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3.2.2

Resultaat weerstandmeting

De weerstandmetingen op een diepte van 1 m lijken het meeste resultaat te leveren ( figuur 18). Vooral
de grote donkere vlek aan de westzijde van het terrein is opmerkelijk. De bodem heeft hier een hoge
weerstand. Dit is ook het geval in de uiterste zuidwesthoek en een lokale plek aan de oostzijde.

Figuur 18. Weerstandsmetingen 1 m diepte, zwart: veel weerstand, lichtgrijs: weinig weerstand.

Ook op 2 m diepte lijkt er nog sprake van een hogere weerstand in de bodem aan de westkant van het
terrein (figuur 19). Twee zwarte vlekken aan de noordzijde zijn mogelijk anomalieën in de metingen.

Figuur 19. Weerstandsmetingen 2 m diepte, zwart: veel weerstand, lichtgrijs: weinig weerstand.
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3.2.3

Resultaat magnetometing

De magnetometer lijkt niet veel problemen te hebben gehad met het trafohuisje. Dit is mede dankzij de
2 m marge die is aangehouden aan die zijde. Het resultaat geeft een vrij typisch magnetometerbeeld
over het terrein en afhankelijk van de instellingen van de bijbehorende software, verschuiven de
waarden. In theorie geeft het resultaat afwijkingen in het magnetisch veld weer, zoals in het geval van
ijzerconcentraties. Het afgebeelde resultaat is helaas niet eenduidig te interpreteren. Het gaat mogelijk
om afwijkingen, maar het is even goed denkbaar dat het resultaat een on betrouwbaar beeld schetst
(figuur 20). Natuursteen (zoals ondergrondse zerken) zijn met een magnetometer waarschijnlijk niet
zichtbaar, maar mogelijk metaal in kisten en beton wel. Dit geldt ook voor metaal net onder het
oppervlak; het resultaat zegt niet veel over de diepte.
Het lijkt alsof het monument aan de zuidzijde met gewapend beton is gefundeerd, want het magnetisch
veld rondom is duidelijk verstoord. Ook in de zuidwesthoek van het terrein, is eveneens een verstoring
zichtbaar, die waarschijnlijk is te relateren aan de aanwezigheid van een lantarenpaal (en bijbehorende
stroomdraad) nabij die hoek.

Figuur 20. Resultaat magnetometingen.
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3.2.4

Resultaat grondradar

De grondradar opnames van de bovenste 25 cm vertonen vele kleine reflecties mogelijk op
steenfragmenten die soms ook aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Eén grotere samengestelde reflectie
is ook op grotere diepte (0,5 m) nog steeds aanwezig (zie rode cirkel in figuur 21).

Figuur 21. Grondradar opname (Z-slice) op 25 cm diepte.

3.2.5

Resultaat geleidingsmeting

De resultaten van de grondgeleidingsmetingen op een diepte tussen 0 ,8 en 1,0 m leveren een
interessante doorsnede van de ondergrond (figuur 22). De data zijn verzameld in noord–zuid (de korte)
richting op de begraafplaats, met een lijnafstand van 0,5 meter.
In de geleidingsmeterweergave is de sterke afwijking (geel/oranje) aan zuidkant tussen 8 en 10 meter
het gevolg van de eerder genoemde gedenksteen (pag. 16) en moet worden genegeerd als anomalie.
De westzijde (tussen 0 en 4 meter van de X-as) vertoont nauwelijks enige variatie in geleiding. Vanaf 4
meter oostwaarts zijn er een aantal anomalieën in figuur 23 te zien. Bij 2 en bij 6 meter op de Y-as is in
lijnen van west (links) naar oost (rechts) een aantal anomalieën op een rij waar te nemen. Dit zouden
raaien van graven kunnen zijn.
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Figuur 22. Geleidingsmetingen op diepte 0,8-1,0 m. Donkergroen: hogere geleiding.

Figuur 23. Mogelijke interpretatie van anomalieën.
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3.2.6

Synthese

Wanneer de resultaten van het geleidingsmeteronderzoek en de weerstandsmeter gecombineerd
worden, kan met meer zekerheid een uitspraak over de waarnemingen worden gedaan ( figuur 24). De
aanwezigheid van raaien, ongeveer ter grote van graven, zijn bij beide methoden zichtbaar aan de
oostkant.

Figuur 24. Gecombineerde resultaten geofysica

Met enige moeite zijn hierin zes verschillende raaien te onderscheiden, waarvan de middelste twee het
meest duidelijk te onderscheiden zijn (figuur 25).

Figuur 25. Mogelijke grafraaien op basis van gecombineerde data.
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De raaien zijn min of meer te onderscheiden aan de hand van een donkere en lichte vlek boven elkaar
(= 1 raai bij elkaar). Dit beeld lijkt zich ook aan de zuidkant tot onder de heg voort te zetten. Hierbij
moet worden opgemerkt dat de geleiding en weerstand gemeten wordt op basis van bodemverstoringen
en de bijbehorende waterhuishouding. Met andere woorden: de grafkuilen zijn te onderscheiden, maar
niet de inhoud van de kuilen. Zo kan een lege grafkuil (een geruimd graf) er net zo uitzien als een graf
met een skelet erin.
De raaien zijn circa 1,9 tot 2,5 m breed. Het is hierbij niet duidelijk of er nog een looppad tussen de
raaien heeft gelegen. Een bijkomstigheid is dat op de locatie van het mogelijke metaheerhuisje, in het
midden aan de uiterste oostzijde, een grotere geleiding zichtbaar is.
Het beeld aan de westkant van de begraafplaats is aanzienlijk minder duidelijk. De grondradar kan
hierin een mogelijke verklaring bieden (figuur 26).

Figuur 26. Grondradar met ingemeten verharding.

De locatie van de grotere, samengestelde reflectie komt ongeveer overeen met de eerder genoemde
verharding (figuur 17). Nier alleen aan het oppervlak, maar ook onder de grond lijkt zich een verharding
in de vorm van bakstenen en/of baksteenresten te bevinden. In de grondradardoorsnedes was
zichtbaar dat dit tot een diepte van 80 à 100 cm onder het maaiveld het geval is.

.
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4 Conclusies
4.1 Samenvatting
Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende
uitspraken worden gedaan:
De hogere weerstand zichtbaar in de weerstandsmetingenkaart ( figuur 18) worden waarschijnlijk
veroorzaakt door verhardingen in de bodem. De grote plek met een hoge weerstand aan de westkant
van het terrein komt ongeveer overeen met de locatie van het oude poortgebouw. Mogelijk bevindt zich
nog een deel van het puin van het afbreken van de poort in de bovenste meter grond. Dit kunnen
restanten zijn van de 16e-eeuwse poort of van de 17e-eeuwse.
In dien het 16e-eeuwse muurresten zijn, is het denkbaar dat men met he t begraven hierop is gestuit.
Indien het 17e-eeuwse muurresten betreft, heeft men met begraven hier omheen gewerkt. Het 17e eeuwse poortgebouw bestond immers nog tijdens het oprichten van de begraafplaats, die er tegenaan
is aangelegd.
Van het metaheerhuisje is weinig meer zichtbaar. Mogelijk geeft de plek aan de oostkant met de lage
geleiding (vochtiger?) aan waar dit huisje heeft gestaan.
In geen van de geofysische methoden is bewijs gevonden voor begraven grafstenen.
De kleine lichte vlekken in het magnetometerbeeld zouden veroorzaakt kunnen zijn door metalen
kisthengsels of andere begraven metalen, maar dit kunnen ook hogerliggende magnetische
verstoringen zijn zoals bakstenen in de bovengrond.
Op basis van het gecombineerde resultaat zijn grafraaien te onderscheiden. Het ligt voor de hand om
aan te nemen dat de indeling van de begraafplaats hiermee overeen komt. Eventuele paden zijn niet
zichtbaar, maar zullen in langsrichting (oost-west) tussen de graven hebben kunnen lopen.

4.2 Beantwoording onderzoeksvragen
1.

Kan met non-invasief onderzoek worden uitgezocht hoe de indeling van de begraafplaats is
geweest?

Het gebruik van geofysische methoden om de indeling van een begraafplaats te achterhalen is sterk
afhankelijk van de ouderdom van de begraafplaats, het bodemtype en de combinat ie van methoden.
Het lijkt mogelijk om verschillende grafraaien te onderscheiden en lokale verhardingen. Daarnaast kan
de aan of afwezigheid van begraven grafstenen worden uitgesloten. De indeling van de begraafplaats
lijkt het meest intact aan de oostkant. De stenen aldaar (#9, 10, 11, 12 en 14) zouden nog op hun
originele plek kunnen staan. Voor de overige stenen is dit niet met enige zekerheid te zeggen.
2.

Kunnen individuele graven worden onderscheiden onder ideale condities?

Individuele graven onderscheiden is moeilijk, maar de raaien waarin de graven zijn geplaatst lijkt wel
mogelijk. Waarschijnlijk zijn op de begraafplaats in Edam zes raaien aanwezig geweest. De derde raai
van boven lijkt enkele individuele graven te tellen. Dit is echter niet te bevestigen.
3.

Is het mogelijk om de oorspronkelijke omvang van de begraafplaats te achterhalen (dus ook
het terrein net buiten de huidige grenzen van de begraafplaats)?
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Het beeld buiten het terrein van de begraafplaats wordt deels verstoord door aanwezige kabels en
leidingen en recente ingrepen. Afgaande op het beeld dat de weerstandsmeter geeft binnen de grenzen
van de begraafplaats, lijkt aan de zuidkant net onder de heg van de begraafplaats ook een grafraai te
liggen. Dit kunnen lege kuilen (geruimde graven) zijn.
4.

Zijn binnen de begraafplaats nog (begraven of liggende) grafstenen onder het maaiveld
aanwezig?

Op basis van de resultaten van met name de grondradar, is dit zeer waarschijnlijk niet het geval. De
aanwezigheid van liggende stenen kan worden uitgesloten. Alleen rechtopstaande grafstenen of
restanten daarvan, die veel minder goed zichtbaar kunnen zijn met geofysica, zouden nog aanwezig
kunnen zijn. Visueel is achter steen #14 nog een restant van een andere (afgebroken) steen
waargenomen (#15 genoemd).
5.

Zijn er graven onder de stoep aan de zuidkant van de begraafplaats, waar de graven o oit zijn
geruimd?

Het blijkt niet mogelijk helemaal onder de stoep te kijken, aangezien de kabels en leidingen daar een
verstoord beeld geven. Wel lijken de grafkuilen in elk geval onder de heg en een stukje tot aan de
stoep door te lopen. De steen die aan de uiterste zuidoostkant nog overeind staat (#9 in figuur 7), lijkt
daarom op zijn originele plek te staan.
6.

Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord
worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?

Door methoden te combineren kan met meer zekerheid een uitspraak over de indelingen van de
begraafplaats worden gedaan en de interpretatie van waargenomen fenomenen en anomalieën in de
data. Voor de kleiige ondergrond binnen het onderzoeksgebied lijkt de combinatie van de
geleidingsmeter en weerstandmeter de beste resultaten te geven. Het is denkbaar dat bij een zandige
ondergrond een grondradar weer een beter beeld geeft. De grondradar geeft in alle gevallen wel een
duidelijk beeld van begraven stenen. Zo werd aan de westkant een verharding waargenomen die
mogelijk in verband is te brengen met de vroegere aanwezigheid van het poortgebouw.
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Figuur 3. Hoogtekaart van het gebied rondom het onderzoeksgebied.
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Figuur 4. Kaart van Edam van Jacob van Deventer (ca. 1550). Het onderzoeksgebied ligt binnen de blauwe
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Figuur 5. Kaart van Edam van Blaeu (ca. 1665). Het onderzoeksgebied ligt binnen de blauwe cirkel.
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Figuur 6. Ingemeten begraafplaats (blauwe lijnen) op het kadastrale minuutplan 1811-1832.
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Figuur 7. Uitsnede van een schilderij van Ouwater. Zicht op de poort vanuit het oosten. (bron: Edams
museum)

13

Figuur 8. Uitsnede van een schilderij van Krumpelman (1790-1875). Zicht op de poort vanuit het zuiden. (bron:
Bunskoeke et al, 1998).
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Figuur 9. Uitsnede van een ander schilderij van Ouwater (ca. 1785-90). Zicht op de poort vanuit het westen, de
stadskant. (bron: Stadskrant.net).
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Figuur 10. Uitsnede van de kaart van rond 1920 uit het Waterlands Archief met het terrein van de
begraafplaats.
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Figuur 11. Foto van het trafohuisje aan het Oorgat. Een klein stukje van de begraafplaats is links zichtbaar.
Bron: https://www.oud-edam.nl/oorgat/.

15

Figuur 12. Foto van de begraafplaats met de uitgezette meetlijnen.
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Figuur 14. Foto van de werkzaamheden met de magnetometer.
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Figuur 15. Foto van de werkzaamheden met de grondradar.
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Figuur 16. Foto van de werkzaamheden met de geleidingsmeter.
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Figuur 17. Hoogtekaart van het maaiveld van de begraafplaats met de nummering van de grafstenen.
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Figuur 18. Weerstandsmetingen 1 m diepte, zwart: veel weerstand, lichtgrijs: weinig weerstand.
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Figuur 19. Weerstandsmetingen 2 m diepte, zwart: veel weerstand, lichtgrijs: weinig weerstand.
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Figuur 20. Resultaat magnetometingen.
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Figuur 21. Grondradar opname (Z-slice) op 25 cm diepte.
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Figuur 22. Geleidingsmetingen op diepte 0,8-1,0 m. Donkergroen: hogere geleiding.
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Figuur 26. Grondradar met ingemeten verharding.
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