
Twee ronde burchten bij Kuinre
door

G. D. v. d. HE IDE. 1)

Inleidin q.

Van aile resten, die de Middeleeuwen ons hebben nage1aten,
spreken de oude burchten weI het meest tot onze verheelding.
En geheimzinniger en rornantischer nog dan het bestaande, nog
dagelijks waarneembare bouwwerk, zijn de vage herinneringen
en nog. slcchts als grondsporen door opgraving vaag .recon
strueerbare resten van de glorieuze riddertijd. Geen wonder
dus dat de geschiedenis van een in zee verloren .gegane hurcht
met een roemrucht verleden tot de verbeeldinq sprak van de
bevolking van een klein Zuiderzeedorp als Kuinre. Men zou
gerust mogen zeggen dat de geschiedenis van de Kuinder
hurcht Ievend gehleven was in dit dorp. Teen dan ook de dijk
van de Noordoostpolder dicht kwam, de gemalen het water
begonnen uit te slaan op het IJ sselmeer en spoedig nadien de
gronden nabij dit vissers.. en boerendorp droog kwamen, werd
meer en meer de verwachting gekoesterd dat daarmee nu te
yens de Iundamenten van de trotse burcht van de Kuinderse
heren te voorschijn zouden komen. Doch het resultaat was al
dadelijk niet bemoedigend, want het ijverig speuren van de
zeer helangstellende gemeentesecretaris, de Heer W. F.
FLEDDERUS, werd slechts beloond met scherven van ver
schillend vaatwerk, met hrokken steen en becnderen van
koeien, schapen en varkens en enkele fragmenten van mense
lijke skeletten. Geen muurwerk, geen kelderruimten, geen on
deraardse gangen waren op de onbegroeide, nog slappe zee
bodem te vinden. Toch gaf men de meed niet op, te meer daar

I) Vanwcqe de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolder
werken) belast met het oudheidkundiq bodemonderzoek in het Zuiderzce
gebied. Onderzoek qeschiedt in sarnenwerkinq met de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek.
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de aanwezigheid van grote rode en gele bakstenen weI duid
den op een voormaliq, Iaat-middeleeuws bouwwerk, dat toch
wel ergens zijn sporen in de grond moest hebben achtergelaten.
Van een herkennen aan de oppervlakte was dus geen sprake.
Dan zouden de graafwerkzaamheden iets naders aan het licht
moe ten brengen. Inderdaad geschiedde dit nog vrij onverwacht
teen bij het graven van greppe!s voor de ontwatering een groep
zeer Heine paaltjes te voorschijn kwarn. Naar aanleiding van
deze vondst werd nadien een opgraving ondernomen met het
doe! na te gaan of de aangetroffen houtresten iets met het
verwachte slot te maken zouden kunrien hebben en zo ja of
het mogelijk zou zijn een reconstructie van het grondplan van
het ongetwijfeld sterk verwoeste verdedigingswerk te maken.
En inderdaad werd bij het graven van enkele sleuven en de
voortgezette systematische opgraving allerlei gevonden, dat
de gedachte aan een middeleeuwse burcht alleszins wettigde.

Het onderzoek.

Deze plaats dan lag ongeveer 800 m ten Zuiden van de oude
kustlijn, vrijweI recht v66r de Noord-Zuid gerichte dorps
straat van Kuinre. Wij zullen in dit artikel niet de gehele op
graving op de voet volgen.
Het onderzoek werd verricht door de toen met het archaeo

Iogisch onderzoek in de Noordoostpolder belaste assistent bij
het Biologisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit
te Groningen, P. J. R. MODDERMAN, en is in zijn in 1945
verschenen dissertatie heschreven. Van belang is te weten
dat na de cerste partij kleine paaltjes nog enige werden ge
vonden en dat het daarna niet zeer moeilijkwas de overige ook
terug te vinden, zodat spoedig duidelijk werd dat men te doen
had met een aantal funderingsstiepen - 15 in getal - die in
een cirkelvorm waren geplaatst. De cirkel bleek een daqdia
meter te hebben van ongeveer 30 m. Tevens werd duidelijk
dat men niet te doen had met een gesloten cirkelboog, maar
dat een der stiepen ontbrak. Deze werd ook bij nauwkeuriger
onderzoek niet laangetroffen. Evenmin kon deze te voren zijn
verwijderd. Aangezien zich geen vergravingen in de onder
grond vertoonden, moest wel worden aangenomen dat de cirkel
niet gesloten was geweest. Het puin, dat reeds voor de op-
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graving aanleiding had gegeven tot de gedachte dat dit de
plaats van de uit oude bronnen bekende burcht zou zijn, bleek
nergens 6p de funcieringsstiepen voor te komen. Hieruit moest
men wel concIuderen tot een zeer volledige vernieling van het
gebouw, zo niet reeds in de Middeleeuwen, dan toch later ten
gevolge van de rigoureuze afbraak van het kustlandschap door
de branding. Een groot deel van het baksteenpuin kwam voor
in de gracht, welke duidelijk als verdieping van de ondergrond,
waarop de burcht was aange1egd, was te onderscheiden. De
gracht bleek te zijn opgevuld met een modderachtige, sterk
hurneuze grondsoort. Vooral merkwaardig was dat van de
stiepen, die het primitieve paalwerk vormden voor een eiqen
lijke spaarboogfundering, de beide aan de opening van de niet
gehee1 gesloten cirke1 grenzende niet gehee1 waren opgevuld

RONP~ BUQC~T I au KUINR.£

o 5 ·10 15 20 15m.
E&d EF"3 &=3

k>;\l gracht
rnm telud
o put
~ stiep

175



met kleine, korte paaltjes, zoals de andere. De eindelmqse fun
deringen hadden dus een minder dragende functie dan de
overiqe, geheel anders dan men zou verwachten. De genoemde
paaltjes - ongetwijfeld van uit de nabijheid gerooid hout -
waren ingeslagen in het dekzand, dat van pleistocene ouder
dom is en dat in Iatere jaren overdekt geraakte met veen en
ten dele ook met klei, die sterk humeus bleek. Men moet zich
dit kleilandschap dan ookvoorstellen als sterk begroeid. Lange
tijd heeft men deze klei kwelderklei genoemd, hetgeen echter
niet voldoet, omdat men niet te maken heeft met een door zout
water overspceld kunstlandschap zoals aan de Groninger wad
den, maar veeleer met een vaak overstroomd moerasland,
waarop bij iedere overstroming klei werd afgezet. Indien het
moqelijk zou zijn te bepalen wanneer deze burcht was gesticht,
zou daarrnee tevens te dateren zijn wanneer het einde van
deze zeer natte Iase, de ontwikkelinq van dit kleilandschap.
ware te plaatsen. Dit was mede van belang voor het overiqe,
later grotendeels verdwenen oeverlandschap van het Almere
nabij Kuinre. Inderdaad bleek de plaats van de burcht talrijke
vondsten te bevatten, waaraan .nadere daterinqen konden wor
den ontleend.

In ieder gevalwas het de toenmalige onderzoeker duideIijk
dat hij te doen had met de sporen van een rond slot, even
eens door een ronde gracht omqeven. dat van laat-middeleeuw
se ouderdom moest zijn en dat oorspronkelijk was gebouwd
op een ronde heuvel, welke op de pas genoemde klei bleek te
zijn aangeIegd en wel uit het zelfde materiaal. Het aanvanke
Iijke onderzoek van de gracht kon geen duidelijkbeeld van het
verloop hiervan geven, omdat slechts een aantal sleuven werd
gegraven. Toen na de opgraving overgegaan werd tot het als
landschappelijke aanduiding in orde brengen van het burcht
terrein, werd de gracht geheel gereconstrueerd, mede door
nauwkeurig onderscheid van autochthoon veen en grachtmod
der. Tot de aanwezigheid van een oorspronkelijke heuvel kon
worden geconcludeerd door de komvormigeindetiking in het
kleiprofiel, hetqeen aangaf dat een sterke druk van een ronde
heuvel de ondergrond in elkaar geperst moest hebben. Overi
gens vormde de fundering van de burcht niet de rest van de
allereerste bewoning van het terrein, waar kleine paaltjes her
innerden aan, aan de bou w van het slot voorafqaande, bewoning.
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Opgraving van de Ronde burcht I van Kuinre. De heer Fledderus wijst
een bezoeker op kloosterrnoppen op een der stiepen. Daarachter nog een

funderingsstiep. (Foto Directie Wieringermeer.)



Er was echter ten aanzien van deze burcht veel dat door het
onderzoek niet duidelijk gemaakt kon worden, omdathet land
schap in sterke mate door het water was aariqetast en zeker
grote stukken moesten zijn weggeslagen. Wij zeiden reeds dat
geen enkele steen meer op de funderinqsstiepen werd aanqe
troffen. WeI werden sporen van een oude verkaveling teruq
gevonden, zodat de diepte tot waar her landschap verslagen
was, minder moest zijn dan de oorspronkelijke slootdiepte. Oat
de opgraving inzicht en cijfers zou verschaffen, in verband met
niveauveranderingen, is een illusie gebleken, omdat het oor
spronkelijk woonvlak riiet meer viel teruq te vinden en de in
klinking voorts nog belangrijke veranderingen .moest hebhen
te weeq gebracht na 1941 ten aanzien van het niveau van de
bovenzijde van de klei, Toch had men toen dit niveau weI
kunnen bepalen en kunnen vaststellen of eventueeI van dit
kleilandschap een deel was afgebroken. Maar deze ervarmq
zou men pas bij de latere opgraving van een tweede burcht
opdoen.

Historische gegevens.

Na de opgraving van de burcht verzamelde MOOOER
MAN enige historische gegevens, ten einde nog nader om
trent dit bouwwerk uit oude bronnen te vernemen. FORMS
MA had voordien al een stuk gevonden uit 1118, waarin
Cuinre voor het eerst wordt vermeIdt, wanneer bisschop Gode..
bald door ruiling een stuk grond verwerft. Dan zou er van een
nederzetting nog geen sprake zijn. In de uit 1132 stammen de,
maar thans veeIal als later afschrift of mogelijke vervalsing
beschouwde goederenlijst van de nabij Staver en gelegen heb
bende abdij St. Odulf wordt o.a. een kapel te Kuinre gertoemd.
In 1165 schenkt bisschop Godfried aan een aantal F riezen van
Lammerbroek een stuk grond tussen Rutherikersdole en Wi
bernessate en tussen Oude Linde en Kuinre, terwijl hun wordt
veroorloofd een kerk te bouwen. HoeweI veIen - o.a. ook
GOSSES - niet de verwachting koesterden dat de bovenge
noemde plaatsen zouden worden teruggevonden, lijkt het ons
waarschijnlijk dat wij in de vindplaats ten Noordwesten van
Kuinre, waar falrijke middeleeuwse scherven zijn gevonden,
althans ' een van de genoemde plaatsen moqen zien en dan
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meest waarschijnlijk Wibernessate, waarvan de naam in Wij
berga of Wijberburen, ten Westen van de plaats waar Linde
en Bij-Linde samenvloeien, kan zijn bewaard. Het is het meest
waarschijnlijk dat ook omstreeks 1165 het stichten van de
burcht plaats vindt en dat hiervan Heynric die Crane, die in
1196 wordt genoemd als Heer van Kuinre, burchtheer is. Hij
was bisschoppeIijk ministeriaal.
Reeds spoedig krijgt deze Heer Heynric moeilijkheden met

de nabij wonende Friezen, die de hulp van Graaf Willem in
roepen. Deze graaf laat een sterkte bouwen bij Oosterzee ~
naar alle waarschijnlijkheid ook een ronde burcht ~ en van
daaruit vindt een aanval op des KraanvogeIs slot plaats waar
bij dit met de grond wordt geIijk gemaakt. In 1199 beklaagt
de bisschop zich over het onrecht dat men hem hiermee heeft
aangedaan en de verzoening van 1204 bepaalde dat de Heer
van Kuinre zijn goederen en rechten zou terugkrijgen. Om
streeks 1165 was ook een sterkte, eveneens een ronde burcht,
door de Utrechtse bisschop te Vollenhove gesticht. De plaats
hiervan is in tegenstelling tot het slot van Oosterzee bekend
en weI in de haven in het oude vissersplaatsje, welk thans be
woonde gedeelte de naam "de Rotonde" draagt.

De geschiedenis van de Kuinder burcht is duister wat be
treft de tijd tussen 1204 en 1418 of 1421, wanneer sprake is
van een nieuw "getimmerte" te Kuinre, dat reeds een voor
loper kende. Deze voorloper is ongetwijfeld de door MOD
DERMAN opgegraven burcht geweest. Het tweede huis
moest aan de andere zijde van de Kuinder hebben gestaan.
Hierop komen wij later nog terug. Eerst vragen wij ons af hoe
deze Kuinder liep ten tijde van het eerste slot. De bodcmkun
dige kartering bracht een later opgevulde stroomgeul aan het
Iicht, welke aansloot aan de huidige Kuinder en verliep in
Zuidoostelijke richting langs de kust, in de richting van Blok
zijl. De Heer Drs A. J. WIGGERS, wetenschappeIijk ambte
naar bij de WIeringermeer-Directie, meent dat de Kuinder
aanvankelijk meer Zuidwaarts afvloeide, doch langzamerhand
Oostwaarts is gedrongen. Een datering voor deze richtinqver
andering is er helaas nog niet. WeI is het zeker dat bij de
bouw van de tweede sterkte de Kuinder reeds Oostwaarts
stroomde, gezien de situatie van de brugfundering van dit slot.
Terugkomend op het eerste bouwwerk moqen wi] dit onqe-
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twijfeld vergelijken met de elders in ons land bekende ronde
burchten: van Leiden, Oostvoorne, .Schiewijk en Wassenaar,
Oost Souburg, Batenburg, VoIlenhove en weIlicht nog andere.
MODDERMAN wees er in zijn dissertatie op dat men deze
ronde, op een heuvel aangelegde burch ten - "chateaux a mot
te" - mag beschouwen als het oudste type kasteel, ontstaan
als gevolg van de invaIlen van de Noormannen en het opko
mend feodalisme. ARMITAGE, die de ronde burchten van de
Britse eilanden beschreef, meent dat dit type daar ingevoerd
is door Willem de Veroveraar en dat ook daar meest de ronde
heuvelvorm, met een gracht omgeven, voorkomt. Voorts wijst
zij op de tegensteIling van de Angelsaksische en Deense burch
ten met de Normandische verdedigingswerken, die meer voor
de gemeenschap dienden, mede omdat de latere Deense inva
sies een meer koloniserend karakter hebben gehad.
Wij zuIlen de vergelijking mef de andere Nederlandse ronde"

burchten van MODDERMAN niet volgen, maar ons bepalen
tot de beschouwing orntrent de opgegraven burchtplaats zelf.
Het gebouw moet van steen zijn geweest blijkens het baksteen
puin en de gave kloostermoppen, waarvan de afmetingen ook
op Iaat-rniddeleeuwse ouderdom wijzen. Ten dele zijn ook
zwerfstenen voor de funderingen gebruikt. De stiepen en de
plaats daarvan wijzen er op dat men waarschijnlijk te doen
had met een spaarbogenfundering. De spaarbogen zelf zijn
echter niet aangetroffen. Zij zuIlen weI geen weergang hebben
gedragen, hetgeen wordt bevestigd door de geringe breedte
van de paalfunderingen. MODDERMAN gelooft eerder in
een op de spaarbogen gemetselde ringmuur. Hoe hoog de heu
vel is geweest is niet meer te bepalen, evenmin als de opqra
ving een bevredigende oplossing heeft gegeven voor de tee
gang tot het slot. Men zou geneigd zijn deze te zoeken nabij
de opening in de stiepenboog, maar de fundering heeft noch
op een poort, noch op een uitbouw gewezen, terwijl de gracht
uitgraving ook geen resten aan het licht heeft gebracht, die
zouden kunnen duiden op een brug of grachtovergang, in welke
vorm dan ook. Voorts was dus gebleken dat er "een tweede
sterkte moest zijn geweest, welke echter bij het beschrijven van
de opgraving nog niet gelocaliseerd kon worden.
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De oondsten:

Wanneer wij nu nog in het kort de vondsten uit de later
uitgegraven gracht en die van de opgraving zelf beschouwen.
dan zien wij dat deze bewijzen dat wij inderdaad met de oudste
burcht te doen hebben. Daar zijn dan in de eerste plaats de
scherven van kogelpotaardewerk, niet van het aIlervroegste
type, waar het over het alqerneen vrij hard gebakken materiaal
betreft, waarorider ook een bodemscherf met een gladde stand
ring. Van het niet-inheemse. gelmporteerde vaatwerk hevinden
zich scherven van zeer hardgebakken, gesinterd steengoed
tussen de vondsten. Dit betreft op de draaischijf vervaardigd
gebruiksgoed. Daarbij is typisch Pingsdorfer waar met band
vormige oren en vooral ook later, vroeg Duits steengoed, waar.,
onder echter overgangsvormen, waar ook dit vroege oortype
aan voorkomt. Naar aanleiding van deze vondsten mogen we
opmerken dat deze inderdaad niet veel vroeger gedateerd zul
len mogen worden dan in de tweede helft van de XIIde eeuw
en niet later dan de XlIIde eeuw. Uitzondering daarop maak
te een fragment van een blauwgrijze kan, welke bij de verdere
ontgraving van de gracht gecompleteerd kon worden en die wij
geneigd zijn te plaatsen in de XIV/XV de eeuw. Er was echter
meer XIV /XVde eeuws vaatwerk en wel van het type van
het geelgrijze, zeer homogene Siegburger steengoed, nog on
geglazuurd, met sterk geplooide standringen. Tot deze groep
behoorden ook scherven van licht geelgrauw, van binnen don
kergrijs kogel potaardewerk van laat type. Opvallend noemde
MODDERMAN het ook dat de vroege voorwerpen overwe
gen.
Een reeks minder goed dateerbare vondsten mag in de be

schrijving toch niet ontbreken. Daar is dan een bovengedeelte
van een uit been gesneden kam, enkele brokken versierde ge1e
baksteen, welke versiering met een stempel is ingedrukt.
Waarvoor dit gediend kan hebben is niet duidelijk, mede om
dat de versierinq aan aIle zijden is aangebracht. Vrij talrijk
zijn er de gebakken, geglazuurde grijze steengoed kogels, wel
ke vermoedelijk van Keulen herkomstig zijn en gebruikt werden
als kogels voor kleine kamerbussen. RENAUD noemde een
Arnhemse rekening uit 1427 van dergelijke "Coelsche Kloete".
Onze Kuinderse vondsten kunnen weI iets eerder zijn geleverd.
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In 1948 volqde het uitqraven van de gracht, hetgeen ge~
schiedde ten behoeve van het scheppen van een landschap
pelijke aanduiding van de burchtplaats en dat zich voltrok
door de grachtgrond op de plek van de verdwenen heuve1 te
brengen, waardoor opnieuw ecn ronde hoogte ontstond. Hier,..;
op werden de plaatsen van elk der 15 funderingsstiepen aan
gegeven door mid del van aanplant van jonge Canadese popu
lieren. VervoIgens is de gracht aangesloten op het systeem van
infiltratie, zodat deze 's zomers vol staat met water, terwijl het
gehed is opgenomen in het bosplan. Een breed bospad voert
thans naar de (voor zover mogelijk) herstelde situatie.

Bij het uitgraven van de gracht kwamen nog enige bijzon
dere stukken aan het licht. Daar waren in de eerste plaats twee
zeer merkwaardige, zeer kleine potjes, waarvan een zeer dik
Ioodglazuur vertoonde, zo zelfs dat het nog geen duimlengte
hoge kannetj e als met lood overqoten geleek. Van het andere
was het glazuur aangetast en dof geworden. Een groter kan
netje, maar toch niet meer dan 8 cm hoog, is van vrij hard ge~
bakken materiaal, maar gehed ongeglazuurd. Het is niet hele
maal duidelijk waarvoor deze zeer kleine, kanvormige potjes
zijn gebruikt. Veel vergdijkingsmogelijkheden zijn er niet in
ons land. Wij kennen slechts dergelijk materiaal, dat enkele
jaren gdeden bij een opgraving te Bolsward aan het licht
kwam. In de gracht gevonden takkenbossen herinnerden onqe
twijfeld aan de strijd, die rondom het slot is gevoerd. MogeIijk
behoorden zij, evenals de verbrande houtresten uit de gracht,
uit de tijd van de verwoesting, die de Friezen in 1194 in het
roofnest bij Kuinre tot stand brachten.

De tweede burcht van Kuinte.

Zo bled evenwel - ook na vrij uitvoerige veldverkenningen
- de tweede burcht nog steeds onvindbaar. Toch zou het voor
het completeren van de historie van dit zuidelijk dee! van
Kuinre eensdeels, anderzijds ook voor de bepaling van de
verdere landverliezen van belang zijn ook de eventuele resten
van deze tweede burcht te kunnen terugvinden. Dit laatste ge~
lukte tenslotte toen een foto van de Royal Air Force een bij
zondereJiguratie vertoonde van het Noordoostpolderlandschap
ten Zuiden van het dorp in sectie R. kavel 77. Op deze Ioto
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waren twee kleine concentrische cirkels te onderscheiden, wel
ke door de kort te voren aangelegde toevoersloot voor de in
£iltratie van dit gebied aan de Noordzijde werden doorsneden.
Een verkenninq, die naar aanleidinq van deze ontdekking werd
uitgevoerd, toonde de versnijding van een viertal uitdiepingen
in de ondergrond. Door deze te volgen in het grasland hadden
we spoedig de vorm van twee cirkelvormige in elkaar gelegen
figuren, welke iets dieper lagen dan het daardoor ingesloten
ronde middenvak, in het ooq. Nu was het middelpunt van de
concentrische cirkels aan te geven en met de opgraving kon
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worden begonnen. 1) Ben zuiver Oost-West gerichte door»
snede werd uitgezet en hierlangs kwam een proefsleuf tot
stand, ten einde het grondprofiel te bestuderen. Deze sleuf
werd gegraven van de buitenkant van de buitenste cirkel aan
de Westzijde tot de uiterste oostelijke rand. Hierin was de
insteek waar te nemen van' twee grachten. Deze sloten een
komvormig ingedeukt kleiprofiel in, dat evenals de grachten
was afgedekt met latere afzettinqen.: Bij het intekenen van dit
profiel kwam duidelijk uit dat naar de binnenste qrachtoever
het kleipakket, dat op een venige ondergrond rustte, opliep; het
dieptepunt lag dus in het middenqedeelte van het door de
grathten ornsloten terrein. Hier moest men derhalve - men
herinnere zich de heuvel van de eerste burcht - opnieuw te
doen hebben met een opgeworpen heuve1,die druk had uitge..:
oefend op de zool. Oat deze hoogte kunstmatig moet zijn ge"
weest, bleek wel uit de in spitten bewaard gebleven sporen van
de terp in de indeuking. Men kan zich dan ook de afbraak van
het geheel voorstellen als gevolg van de aanvallen van het
water op de kust, waardoor de gehele opqebrachte ;,berg" 'was
geabradeerd tot op de zool. Waar echter de druk het sterkst
was geweest - onder het hoogste punt van de heuvel ~ Wa~
ren een aantal spitten gespaard. Nu was het daarrriee rnoqe
Jijk tevens waar te nemen we1k materiaal voor het opwerpen
van het bergje was gebruikt. Oezelfde kleiformatie, die burcht
I gedragen had, vormde ook hier de basis van deze aanleq,
Tevens was deze oorspronke1ijk sterk begroeide, ve1e ma~en
overstroomde klei, die dus duidelijke baantj es vertooride 'Van
overstrominqsfasen, geschikt gebleken voor het opwerpen van
de hoogte. Wij vergeleken na het graven van de proefsleuf
deze klei met die van de ondergrond van burcht I en hebben
daarna kunnen conc1uderen dat deze klei ouder moest zijn dan
de burchtaanleg, dus een overspoe1ingsfase moest vertegen~
woordigen van v66r de Xnde eeuw. Waar de herkolonisatie,
ook elders in het Noordoostpoldergebied, stellig niet v66r de
IXde of Xde eeuw plaats vond, lijkt het 't meest waarschijnlijk

1) Deze opgraving qeschiedde onder leiding van onderqetekende,
terwijl met het dagelijks toezicht in het veld was belast de technic us bij het
Oudheidkundig Bodemonderzoek in het Zuiderzeeqebled Th. J, REMMERS
WAAL. De in dit verslag opgenomen schematische tekeningen zijn ver
vaardigd door B. v. DALEN, tekenaar bij genoemde dienst.
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dat de gertoemde vorrninq behoort tot de land facies yah de
oudere sloeffase, waarvan het zoctwatersediment voorkomt on
der de laaq, die hier en daar door laat-middeleeuwse scherven
gedateerd is als gevormd na de _catastrofen van de XlIIde
eeuw. Op de plaats, waar men dus de burch ten I en II heeft
aangelegd, mceten wi] ons de situatie voordien denken van
een dikwijls overstroomd oeverlandschap van een meer, het
Alrnere, of althans een tot het systeem van dit Almere beho
rende watervlakte. .
De dikte van het kleipakket kon nog worden bepaald even

als de afslag tijdens de afbraak na het einde van de burcht II.
Dat wij hier inderdaad met de tweede sterkte te doen moesten
hebben was wel duidelijk, want welk ander gebouw kon .op
een heuvel zijn geplaatst en omringd zijn door een tweetal
grachten? De grachten bleken beide een breedte te hebben
van omstreeks 9 a 10m., terwijl het burchtterrein zelf ruim 30 m.
middellijn had, gemeten binnen de ophoging. In zo verre was
er dus ten aanzien van de grootte overeensternminq met de
eerste en' met enkele andere ronde burchten. De dubbele
gracht met een onderbreking daartussen van ca 10m. vormde
echter een uitzondering op de ronde burchten, welke van elders
bekend zijn. De dagdiameter van het qehele terrein binnen de
buitenoever van de buitenste gracht bedroeg dus bijna 100 m.

Geen paal[underingen meet,

Na de eerste West-Oost gerichte procfsleuf werd een
tweede gegraven, nu met een hoek van 90 graden op de eer
ste, OVerhet midden van het burchtterrein, Noord-Zuid gericht.
Daarna konden enige kwadranten worden afgegraven, waar
bij allereerst de latere sedirnenten werden verwijderd, zodat
het grondvlak van de heuvel en de opvulling van de grachten
in het vlak zichtbaar werden. De verwachting en de hoop, dat
we nu tevens paalfunderingeh zouden aantreffen, zijn cchter
niet -bewaarheid, evenmin werd muurwerk gevonden. Ook
sporen van eventueel in latere tijd uitgetrokken palen ontbra
ken, welke gaten danimrners met het latere sediment moesten
zijn opgevuld en dus herkenbaar zouden moeten zijn. Naar
aanleiding daarvan mochten wij dan ook conc1uderen dat dit
- zoals wij later zullen zien - stenen verdedigingsbouwwerk
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Een der proefsleuven, gegraven in het terrein van de ronde burcht II
van Kuinre. Op de voorgrond de rest van een ton put.

(Foto Directie Wierinqermeer.]



niet een zware fundering heeft gehad, maar moqelijk heel
simpel was geplaatst op de opgeworpen heuvel. Het moet dus
op .staal zijn gebouwcl. Met de latere schans, eveneens een
zwaar verdedigingswerk, dat geheel is verdwenen ten Zuiden
van Kuinre, was dit blijkens eerder verrichte opgraving ook
het geval. Tech 'mag men niet naar aanleiding van het ont
breken van een hecht fundament besluiten te doen te hebben
met een licht geconstrueerd houten qetimmerte, ofschoon dit
laatste woord in oudere stukken wordt gebruikt. WeI degelijk
Was de tweede burcht een stenen gebouw, waarvan later de
stenen nog zijn verwijderd voor opbouw van het Blokhuis te
Genemuiden, Maar daarover straks noq meer. De aanqetrof
fen, met jonq-marrne grond opgevulde paalgaten, wezen op
een voormalige palissade Ianqs de binnenzijde van de binnen
gracht en verrnoedelijk eveneens een paalwering aan de bin
nenkant van de buitenqracht.

Het was dus geenszins mogelijk door deze opgraving een
reconstructie te maken van deze burcht, ten hoogste van de
ligging in het landschap. Want in het Zuidoostelijk kwadrant
kwam een groep palen te voorschijn, welke ook in de gracht
hun voortzetting vonden. Ongetwijfeld hadden wij hier te doen
met de resten van een brug, welke dus de toegang van het slot
beheerste van het Zuidoosten uit. Dit was dus in de richting
van het - wij hebben dit bij de behandeling van' de eerste
burcht reeds gezien - Oostwaarts afbuigende riviertje de
Kuinder. Aan de dorpskant wasdus het slot niet toegankelijk.
De nu pal ten Noorden van deze vindplaats liggende dijk is
natuurlijk van latere tijd en de verlandende poeltjes zijn resten
van nog latere dijkbreuken, welke bij herstel van de dijk vre:»
den buiten gedijkt.

Hoe de brug er uit gezien meet hebben is, evenals het aspect
van de ronde sterkte, niet meer reconstrueerbaar. Dat het slot
rond is geweestis wel het ineest waarschijnlijk, omdat de heu
vel geheel rond bleek te zijn en niets op een andersoortige be
lasting van de ondergrond kon wijzen. De ruirnte tussen de
beide grachten mogen wij ons waarschijnlijk voorstellen als
begroeid met struikgewas en dan wel vooral met doornstruiken,
zoals dat van enkele kastelen met dubbele grachten in ons land
bekend is.
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Oeveibetuining en putten.

Intussen bleek dat een lange reeks kleine paaltjes de bin
nerroever van de binnenste gracht omkransde. .Hierin meenden
wij een oeverbetuining te mogen zien, waarvan bovendien en
kele Fraqmenterr vlechtwerk zijn aangetroffen. De betuining
was aangelegd uit perkoenpaaltjes van elzenhout, dat onqe.
twijfeld in dit moerassige land veelvuldig groeide. Imrners men
meet hier denken dat de zoet- tot uiterst Iicht brakwater-Fase
nog steeds niet beemdiqd was in dit gedeelte van de Zuider
zee.

Een merkwaardiqe uitbuiging in de krans van deze kleine
paaltjes toonde aan dat de druk van de steile heuvel de betui
ning niet overbodiq had doen zijn. De lezer mag zich afvragen
hoe. men, zonder de hoogte van de heuvel te kennen, deze steil
zou kunnen noemen. Daartoe had het vinden van een vlak aan
de rand van de blnnenoever gegraven waterput de moqelijk
heid geopend. Deze kan niet op het talud hebben gelegen en
meet dus op het heuvelvlak bereikbaar zijn qeweest, waardoor
min of meer kon worden vastgesteld dat de opgebrachte klei
in een scherp talud moest zijn geplaatst. Deze put was niet de
ertige, die op het burchtterrein was gevonden. Daar was in de
eerste plaats een grote tonput van Frankisch type dus -
maar in. ieder geval veel later gebouwd - aanwezig op het
burchtplein en bij later afschuimen van de grachtgrond vonden
wij bij de genoemde uitbuiging van de grachtoever in deze
grachtwand nog een volkomen ronde put. Dit verraste ons in
het bijzonder, daar deze put onmogelijk door bewoners van het
huis kon zijn gebruikt. De veronderstelling dat wij hierbij te
doen hadden met een oudere put, en dat er dus bewoning van
het terrein voor de aanleg van de burcht II moet zijn geweest,
lag voor de hand. Hoe men deze volkomen ronde, nauwe put
ten graaft, was ons tot voor kort niet duidelijk. Bij een bezoek
aan Urk zagen wij echter dezer dagen dat ten behoeve van een
fundering .juist dergelijke putten met de schop door een man
werden gegraven. Het effect was ·geheel gelijk aan dat van de
Kuinderse putten, die echter dieper geweest moeten zijn.

De vraag rees of men te doen had met een bewoond bouw
werk dan wel met een verdedigingsburcht, welke alleen werd
gehruikt in tijden van gevaar, wanneer een aantal mens en zich
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daar kon terugtrekken en er een betrekkelijke veiligheid ge~
nieten. Helemaal bevredigend kon deze vraag - zonder recon
structiemogelijkheid van het gebouw - riiet worden beant
woord. hoewel het vele vaatwerk en de zeer talrijke botten van
huisdieren op perrnanente bewoning zouden kunnen wijzen. Zo
ook een schedeltje van een huiskat in een van de putten en het
gedeeltelijke skelet van een zeer grote hond nabij een der
grachten .

.De oondsten.

Laat ons nu de vondsten eens nader bezien: Daar was de
mogelijkheid om deze in twee groepen te verdelen en weI die
van het burchtplein en die, welke uit de grachten te voorschijn
kwamen. Veel zin heeft deze verdeling evenweI· niet, .mede
omdat er geen dateringsverschil aantoonbaar was. Wel werd .
door ons gelet op vondsten, welke afkomstig zouden kunnen
zijn van de aan de burchtbouw voorafgegane bewoningsfase.
Dergelijk materiaal werd echter nagenoeg niet aangetroffen.
Het talrijkst waren de .aardewerk- en beendervondsten in het
zuidoostelijke kwadrant ten Oosten van de brugpalen. Waar
schijnlijk lag dus aan die zijde de ruimte waar de maaltijden
werden gereed gemaakt. Overigens kwamen ook elders in de
binnengracht vrij veel vaatscherven voor. De buitenqracht le
verde weinig op. Hierbij moeten wij aantekenen dat deze oak
in mindere mate is onderzocht. Dat wil zeggen dat een deel
van de binnenste gracht geheel is uitgegraven, ten einde over
voldoende dateringsmogelijkheden te beschikken, hetgeen met
een geringere oppervlakte en ook met relatief minder resultaat
geschiedde met de buitengracht. Het terrein tussen de beide
grachten leverde niets op.
Bij deze vondsten vieI direct op dat het vroege Duitse steen

goed, zo talrijk op de plaats van de andere burcht, hier geheel
ontbrak. Talrijk daarentegen was het ongeglazuurde steen
goed uit Siegburg. Waar wij zien dat het tweede "getimmerte"
moet zijn aangelegd tussen 1418 en 1421 (KLIJNSMA), is dit
in overeenstemming met de datering van de hier gevonden
Jacobakannen, met de trechterbekers en grotere schenkkannen,
welke men meestal rekent tussen 1375 en 1425 te zijn vervaar
digci. Deze dateninq is ontleend aan de opgravingen in het
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voormaliqe Duitse pottenbakkerscentrum Siegburg en aan van
elders bekende muntvondsten in Jacobakannen. Het Siegburg
steengoed kwam zeer veelvuldig voor. Honderden scherven
van dit heel harde, homogene, in een zeer hete oven klinkend
hard gebakken vaatwerk kwamen te voorschijn, waarbij ette
lijke randscherven van trechterbekers. Daarbij waren ook Iraq
menten met primitieve rozetversieringen op schouders en buik
van kannen met kleine, bruine glazuurblosjes, welke wij echter
niet mogen beschouwen als opzettelijk glazuur.

Talrijk kwamen fragmenten van blauwgrijs, op de draaischijf
gemaakt aardewerk te voorschijn, echter geen enkele hele of
zelfs ook maar restaureerbare kan. In dit materiaal deed zich
nog een sterke variabiliteit voor, zowel ten aanzien van de ge
vonden oren, die nu eens rolrond, dan weer meer afgeplat ble
ken, als wat betreft de voeten, welke overigens meest schelp
vormig waren uitgeknepen. Van dit soort donker, onqeqla
zuurd vaatwerk was slechts uiterst weinig op de plaats van de
burcht I gevonden. Toch toont dit aan dat de onderbreking in
de bewoning van de burcht I en II niet zo heel lang kan zijn,
dan we! dat het blauwgrijze vaatwerk vrij lang in omloop zou
geweest kunnen zijn. In ieder geval bestaat het omstreeks 1420
nog in voldoende hoeveelheid om dit goed mede tot de XV de
eeuw te rekenen. Ook het vroege, geglazuurde steengoed uit de
Duitse Rijnstreek vindt zijn weg naar de Kuinderse heren.
Daar was allereerst een fragment van een bruin geglazuurd
kannetje met vrij holle bodem en talrijke draairingen; een
breed, "platoor en een dakvormig randprofiel. Voorts waren er
talrijke resten van geglazuurde steengoed kruiken, waaronder
ook zeer grote, welke echter geen van aIle tot de zo sterk en
overmatig versierde producten van deze industrie mogen wor
den gerekend. Deze zijn aIle dus nog als vrij vroege maaksels
te beschouwen met vceten, waarin de duimen hun sporen van
het uitknijpen van de klei, ten einde een standring te vorrnen,
duidelijk nalieten. Hierbij zijn er die qua materiaal sterk aan
de Siegburger kruiken doen denken, aIleen niet de bleek-qeel
grauwe kleur hebben, maar met oxydeverf zijn gekleurd en dus
een donkerroodbruin aanzien verkregen.
Vrij talrijk waren hiernaast vooral de scherven van rood

aardewerk, veelal spaarzaam geglazuurd waaronder zich enige
fragmenten bevonden van borden met slikguirlandes versierd,
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Rood-aardewerk kan, met spaarzame glazuur, uit de burcht II
van Kuinre. (Foto Directie Wieringerrneer.)



Ook waren er goed restaureerbare rood aardewerkkookpotten
en een grote kan met een oor, spaarzaam geglazuurd van bin
nen zowel als van buiten, waarvan de standring noq geheel
deed denken aan de uitgeknepen rand, die zoveel vroege Duit
se steengoed kruiken en Jacobakannen kenmerkte. Een zeer
grote kookpot op drie knobbelvoeten, van binnen vrijwel ge~
heel, van buiten slechts ten dele geglazuurd, waarvan de rand
een typisch vroege vorm vertoonde, behoorde tot het rode ge~
bruiksgoed.
De baardmankruiken - evenals de Siegburger waar - van

Duitse herkomst, waren vertegenwoordigd door een fraaie, zeer
buikige kruik met een nauwe hals, op een vlakke voet, met een
oor en met een heel aantrekkelijke versiering. Aan de hals was
een klein kopje geplaatst met Fijn profiel, een keurig, iets gol~
vend baardje, de schouders en buik waren versierd inet ranken,
voorzien van eikenbladen en eikels en een enkel eeridenfiquur
tje voltooide het geheel.

Putinhoud.

Het nauwkeuriq onderzoek van de putten, welke werden uit
gegraven en waarvan de inhoud (voor zover van betekenis)
nader werd onderzocht, toonde aan dat men ten dele met reeds
tijdens de bewoning buiten gebruik geraakte waterputten had
te doen, waar deze waren opgevuld met allerlei keukenafval.
Hieruit was een flauwe indruk van de maaltijden te verkrijgen,
daar noten, mosselen, talrijke visgraten, beenderen van kalve
ren, schapen, varkens en vogels veelvuldig werden aanqetrof
fen. De mosselen moesten zijn aangevoerd van het Westen uit,
aange.ziende blauwe mossel in die tijd nog niet in dit ocstelijke
deel van de Zuiderzce voorkwam. Tussen de vogelbotjes wa
ren in ieder geval skeletdelen van hoender.. en eendachtigen.
Direct herkenbaar waren schedelfragmenten en beenderen van
gans, zwaan, taling en een spoor van een haan. Merkwaardig
was voorts de vondst van een schedelfragment met hoornpit
ten van een vierhoornig schaap, een ras, dat men van elders
in Europa ook wel kent. Er zijn in ons land eniqe van deze
vondsten bekend, o.a. bevindt zich een exemplaar in het Fries
Museum te Leeuwarderi en een in het bezit van het Biologisch~
Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groninqen.
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Dat wij hier te maken zouden hebben met een monstruositeit -
het is naar aIle waarschijnlijkheid een volwassen dier geweest
- is minder aannemelijk dan dat deze vondst inderdaad aan
een veelhoornig schapenras mag hebben toebehoord. Naar de
wijze waarop het stuk ter plaatse - in de gracht - is terecht
gekomen, kunnen wij alleen maar gissen. Bij de ongeveer 1000
ter plaatse verzamelde been deren, waarvan een groot deel be
waard is gebleven voor verder onderzoek en het doen van
metingen - het beendermateriaal is te daterenl ___.,.bevonderi
zich verder resten van runderen, schapen, varkens, paarden,
honden en katten.

V rij talrijk zijn voorts leerresten gevonden: een enkel
schoenfragment met spits toelopende neus, welke wij geneigd
zijn nog tot de late Middeleeuwen te rekenen, maar daarnaast
ook veel minder fijn schoeisel met ronde, brede neuzen. Kleine
Iraqmenten textiel, donker rooclbruin weefsel, waarvan de don
kere kleur echter wel een gevolg van de werkinq in' de grond
kan zijn, en touwwerk behoorde voorts tot de buit van de op
gravers. Tussen de houtfragmenten, welke weliswaar talrijk,
maar meest slecht .herkenbaar waren, bevonden zich Iraqmen
ten van een houten kroesje en een gedraaid houten bordje, een
ijzeren dolkje met houten hecht metzeer eenvoudiqe bewerkinq
en nog eniqe kleine hechten van ijzeren werktuigen.

Wapens.

Ten dele in de gracht aan de Noordwestzijde vonden wij
een ijzeren voorwerp op een houten onderstuk, dat zich, na
schoon gemaakt en verder onderzocht te zijn, ontpopte als
wapen. Een ijzeren loop was in een ten dele uitgehold stuk
hout geplaatst. Deze loop had aan het ene einde een versterkte
rand, aan de andere zijde beyond zich een opening, waarin een
klein ijzeren kamertje geplaatst zou kunnen worden. Desqe
vraagd deelde het Nederlandsch Leqerrnuseum "Generaal
Hoefer" ons mede dat het een zeer vroeg en in ons land overi
gens niet bewaard gebleven terrasbus betrof, een vroeg type
snelvuurkanon, het eniqe vuurwapen van dit type, ooit in ons
land gevonden. Het was niet het enige bewijs dat toch niet
alle woelinqen van de wereld aan dit afgelegen slot waren
voorbijgegaan. De talrijke stenen kogels die werden aanqetrof-
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fen, waren daar om eveneens van de tijden van strijd te ge~
tuiqen. Deze gekapte stenen koqels waren van zeer verschil
lende gesteenten vervaardigd. Wij, constateerden hierbij o.a.
kogels van granieten, van amfiboliet, zandsteen en trachiet. De
eerstgenoemde konden ter plaatse zijn gemaakt uit noordelijke
zwerfstenen;: de kogel van Drachenfels-trachiet wees op de
mogelijkheid van import uit Duitsland. Een nader oriderzoek
naar de gesteenten, waaruit deze kogels verder zijn gemaakt,
zal nog plaats vinden. WeI werd reeds door de heren V. d.
LIJN en HELLINGA een reeksveldkeien, welke stellig bij de
verdwenen Iunderinqen van het bouwwerk behoorden, gede~
termineerd, waaruit bleek dat eigenlijk al het daar samenqe
brachte zwerfsteenmateriaal van noordelijke herkomst is. Waar
het pleistocene zand in de omgeving van Kuinre over het al
gemeen weinig stenen bevat, moeten wij aannemen dat de
brokken rapakivi, de verschillende granieten Van Noord
Zweedse en West-Fmse herkornst, porfieren en porfirieten;
de zandsteen, syenodicriet en kalkstenen van elders zijn .aan
gevoerd, misschien uit het Drentse of Vollenhovense morene
landschap of wei uit Zuid-Fnesland. mogelijk echter wei van
veel verder.

Tenslotte willen wij nog enkele kleine vondsten memoreren:
fragmenten van kleine blauw-qroene bokalen met druppels
glas, zeer eenvoudiq, maar uiterst decoratief versierd, een zeer
klein fragment gebrand glas~in~lood, en een geelwit beeldje,
verrnoedelijk een heiliqenbeeld je.
Waar het bouwwerk gedekt moet zijn qeweest met daklei -

er zijn zeer vee! leifraqmenten aangetroffen - was er mate
riaal genoeg voor een knutselaar om er figuren op te kerven,
Zo'n kllutseIaar heeft de tweede burcht binnen zijn muren ge-
had, want tenminste vier pogingen am van blauwe leien zon
newijzers te maken, zijn in de gracht teruggevonden. Daarbij
zijn enkele zeer fraaie, hoewel eenvoudiqe, met keurige indeling
en met ingekerfde Romeinse cijfertekens met duidelijk Gothi~
sche allure.

Deze vondsten vormen tezamen voldoende daterinqsmate
riaal om te bepalen in welke tijd dit tweede Kuinderse verde
digingswerk thuis hoort. Er zijn geen vondsten uit de opgra~
ving van de burcht zelf, noch uit de grachten, welke ouder zou,
den kunnen zijn dan 1375 a 1400. Waar het terrein reeds voor
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het bouwen van de burcht was bewoond, ware dit wel mogelijk
geweest, doch de systematische opgravingen zouden aan het
licht hebben gebracht of deze stukken tot een voorafgaande
beworiinqsfase, dan wel tot de bouw- en bewoningsfase van
dit slot behoorden.

Voorts beyond zich tussen al het onderzochte goed geen
gebruikswaar, welke jonger zou kunnen zijn dan de XVI de
eeuw. Er moet gememoreerd worden dat de bovenlaag, het
jongere sediment van de kwadranten was verwijderd en dat
dus de daarin voorkomende jongere vondsten buiten beschou
wing bleven, aangezien deze met de geschiedenis van de burcht
niets uitstaande hadden. Verder ingaan op de datering van elk
tier vondsten he eft in het verband van dit artikel weinig zin en
zou ongetwijfeld te ver voeren.

Aanleg en einde.

Bezien wij nu nog wat historisch bekend is van het bouw
werk, dan vernernen wij allereerst dat de tweede burcht is aan
gelegd na 1407, het jaar waarin de heren van Kuinre hun
rechten en bezittingen aan de bisschop van Utrecht verkochten,
die daartoe financieel werd gesteund door de drie Overijsselse
steden: Deventer, Kampen en Zwolle. Nadien nam een kaste
lein van de bisschop de taak van de heren van Kuinre over.
Het nieuwe huis, dat daarna werd gebouwd, kwam niet op de
plaats van de "oIde bergh" tot stand, doch meer oostelijk daar
van op de andere oever van de Kuinder. Dit huis hadden wij
dus hier gevonden en het moet zijn gebouwd tussen 1418 en
1421. Bet heeft echter slechts ruim een eeuw bestaan. Immers
in 1531 wordt van hogerhand het voortbestaan van het slot
onmogelijk gemaakt, wanneer besloten wordt dit slot niet te
herstellen, doch de stenen van het bouwwerk te gebruiken voor
het herstel van het kleine Blokhuis .te Genemuiden. Het was
dus reeds voordien in verval geraakt! Dat de oorloqshandelm>
gen tussen 1510 en 1527 daarin een belangrijk aandeel gehad
moeten hebben, Hgt.voor de hand. Het kan zijn dat daarnaast
oak het steeds verder opdringen van de Zuiderzee een rol
speelde en voorts dat de strateqische betekenis van Kuinre
steeds meer afnam, zeals MODDERMAN ook reeds veron
derstelde.
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· Oft alles is dus geheel in overeensteinming met de gevonden:
aardcwerkresten, terwijl daarnaast de korte levensduur van dit
tweede slot een bijzonder gunstige mogelijkhcid heeft geboden
voor datering van de moeilijk op ouderdom te bepalen resten.
Het meest verwonderlijke nu is dat zo laat - dus in het eerste
kwart van de XV de eeuw ~ een burcht werd gebouwd van
ronde vorm op een heuvel: een toen stellig reeds min of meer
verouderd type, dat zonder twijfel in veel geleken moet hebben
op de verloren gegane voorganger, welke slechts enkele hon
derden meters Westwaarts van dit nieuwe gebouw had geIe~
gen. Het enige rechtstreekse verschil, dat waarneembaar was
tussen beide burchten, betrof dus de grachten. Llit de ons ten
dienste staande gegevens kennen wij voorts geen zo laat ge~
bouwde ronde burcht. noch een, die door twee grachten werd
omgeven.

Tot het einde van de XVIde eeuw was de plaats van "die
Bulte" nog bij de Kuindersen bekend. Nadien schijnt er niet
veel meer over te worden geschreven. In de XVI1/XVIIlde
eeuw heeft een schans, vlak bij de monding van de Kuinder
in de Zuiderzee - er is dus al heel wat land verloren gegaan
- nog enige krijgskundige betekenis. Een in 1948 gedane po~
ging om van deze schans iets terug te vinden door middel van
een opgraving, heeft slechts het negatieve resultaat opgeleverd
dat van de schans zelf niets bleek te zijn overgebleven. Zelfs
geen funderingspalen, noch enige aanwijzing daaromtrent,
konden worden vastgesteld, hoewel mag worden aangenomen
dat de opgraving weI op de juiste p1aats van de verdwenen
schans was ondernomen. Deze schans had intussen niets met
de beide burchten uitstaande.
Het slot moet evenals het eerste opgetrokken zijn geweest

van steen, waar 'er sprake is-van het overbrengen van baksteen
van de afbraak naar Genemuiden. Toen wij evenwe1 enke1e
jaren geleden aanwezig waren bij de werkzaamheden - diep
spitten - van de in p1antsoen te veranderen ruimte, waar oor
spronkeliik te Genemuiden het kleine Blokhuis moest hebben
gestaan, kwam geen steen meer te voorschijn. Oit huis moet
waarschijnlijk in de XVIIlde eeuw zijn verwoest. Men had in
midde1sde afbraak van dit gebouw - met de Kuinderse stenen
dus - verwerkt voor wegenaanleg. Hierdoor werd voor U de
mogelijkheid geschapen om op een goede dag, ergens in de
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buurt van het kustgebied van de voormaliqe Zuiderzee, over de
resten van een roemrucht slot te rijden.
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