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Een Verkennend Onderzoek In Het Huis Bijstein
Werkgroep G Archeologie
De heren Vijge, Nieland en Friso zijn gevraag om onder de vloer van een
‘puist’ aan het huis Bijstein te kijken naar een daar aangetroffen oude
vloer en oude fundamenten.
Ca. 2/3 deel van de ‘puist’ is aanzienlijk ouder dan het later aangebouwde deel. Dit is aan de stenen van de buitenkant duidelijk te zien. Het
nieuwere deel dateren we op ± 1920, terwijl het oudere deel veel meer 18 e19e eeuws oogt.
Hetzelfde bleek voor de binnenkant te gelden en speciaal onder de begane-grond-vloer, welke overigens een viertal treden boven het maaiveld
lag. De vloer zelf was van de balklaag gesloopt en men had daaronder
gestort puin aangetroffen. De opzichter van het huis had besloten dit puin
te verwijderen en trof dit doende een vrijwel gave tegelvloer en enkele
gemetselde spoelbakken (zout-water-bakken voor conservering?) aan.
Verder zijn delen van oude fundamenten aangetroffen.
Eveneens bleek het onze onderzoekers dat deze fundamenten overeen
kwamen met de afmetingen van het oude deel van de ‘puist’’, waarbij er
kennelijk naast elkaar twee kelderruimtes onder het nieuwe deel waren
gemaakt. De opzichter sprak hardnekkig over een ‘vluchtgang’. Een van
deze ruimtes was ook bevloerd, niet met tegels, maar met rode steen en
had een gebogen wand. Kortom, het een en ander wijst in de richting van
een voedselopslagruimte die ongeveer een halve verdieping onder het
maaiveld was gelegen. Is hiermee wellicht een deel van het oude “Bollengoed” teruggevonden?
Het een en ander is gefotografeerd en er zal voor de huidige eigenaar en
voor de bibliotheek van het PHG een rapport gemaakt worden waarin de
resultaten van de verkenning, verlucht met de genomen foto’s, worden
beschreven. Het rapport zal t.z.t. in het Jaarboek worden gepubliceerd.
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