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Op 23 februari 1962 bracht de heer J. F. van Regteren Altena
mij het verzoek over van de voorzitter van uw Werkgroep om te
verklaren, de in 1960 gedeeltelijk opgegraven grafheuvel op het
nu aan mij toebehorende perceel grasland bij De Tent, gem. Enk¬
huizen, na de uwerzijds te bekostigen restauratie niet te egaliseren.
In antwoord hierop kan ik u mededelen, dat het niet in mijn
bedoeling ligt het bewuste perceel anders dan als grasland te
gebruiken, en dat ik mij bereid verklaar, dat indien ik van ge¬
dachten zou veranderen en afgraving van de grafheuvel zou worden
overwogen, u minstens een half jaar van tevoren hiervan in kennis
te stellen, opdat de mogelijkheid tot het instellen van een oudheid¬
kundig onderzoek kan worden nagegaan.
Hoogachtend,
J. W. Heering.
Noten
1 Deze namen komen voor op de topografische kaart 1 : 25.000, blad 15 C,
uitgave 1953. De oorspronkelijk door de ontdekker, Ir. P. J. Ente en de
Archeologische Werkgroep 'Westfriesland' voor deze heuvel gebruikte naam
'De Tent', van het 18e eeuwse voormalige dijkmagazijn van Drechterland,
komt daarop niet voor. De in het Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Neder¬
landse Oudheidkundige Bond (1960, kolom 268) gebruikte plaatsaanduiding
'de buurtschap Oosterdijk' is minder juist aangezien deze buurtschap zich
niet in de gemeente Enkhuizen bevindt, maar in de aangrenzende gemeente
Andijk.
2 Het is op het ogenblik niet uit te maken of de twee tumuli tot een groep
hebben behoord, vergelijkbaar met de groepen bij Grootebroek en Wervershoof. Het is namelijk mogelijk dat andere tumuli buiten de tegenwoordige
IJsselmeerdijk hebben gelegen.
3 Hun was op het Arbeidsbureau gezegd dat 'archeologisch werk met een
suikerlepeltje te verrichten was'.
'

Mevrouw drs. W. Groenman-van Waateringe deelde ons mede, dat alleen het
bovenste deel van het veen in de tweede ring(?) sloot (fig. 5 op tekening
M.-W. profiel) pollenhoudend bleek te zijn. Datering hiervan bleek niet mo¬
gelijk, daar het pollen van de locale vegetatie — karakteristiek voor een elzebroek — sterk overheerste. Gezien de datering van de afzetting van de op het
veen ligende 'kiek'klei — na ca. 1150 na Chr. — mag aangenomen worden
dat het milieu ter plaatse, vóór de kleisedimentatie, werd beheerst door een
vegetatie van elzebroek.

5 Het betreft Westfriese afzettingen II (sedimentatie tussen ca. 1700 en 1200
v. Chr., zie Pons en Wiggers, 1960, pp. 25—28), het sediment waarop ook
de grafheuvelgroepen bij Wervershoof, Grootebroek en Hoogkarspel zijn op¬

