DINSDAG 9 AUGUSTUS 2016

Summer Fest in Club Zand
duurt tot twee uur ’s nachts. Het
feest begint om 21 uur. Om 22 uur
Castricum Q Na het succes van draait de act ’Girls Love Djs’, beSpring Fest geeft strandpaviljoen staande uit de dj’s Rob Black en Ron
Club Zand op vrijdag 19 augustus Simpson. Girls Love DJs zijn bekend
weer een strandfeestje: Summer van festivals als Mysteryland, AmFest. Het gaat om een avondfeestje sterdam Open Air en Valhalla. Andein de ’Kas’ (het overdekte terras), op re optredens zijn van Resident Dj’s
het buitenterras en op het strand.
en van een saxofonist en een percusDe hele avond zullen er dj’s draaien. sionist. Kaarten kosten 7,50 euro. Te
Op het strand komen een foof- en koop aan de deur of via
een biertruck te staan. Het feest www.ticketkantoor.nl.
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Feest in de Kas van Club Zand.
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Ernst Mooij bij de woningen aan de Paardenweide waar het skelet van Hilde werd gevonden.

FOTO KOEN VAN EIJK

Woningen op graf van Hilde
Sporen van
het Oer-IJ

Het Oer-IJ, een noordelijke
vertakking van de Rijn,
meanderde vroeger door
de regio en mondde bij
Castricum uit in zee. Deze
krant gaat op zoek naar
sporen van het Oer-IJ in
het landschap.

Castricum Q Waar Hilde van Castricum eeuwenlang begraven lag,
staat nu een keurig aangeharkte
wijk van zo’n twintig jaar oud.
Niets in de nette Castricumse wijk
herinnert nog aan de laat-Romeinse tijd waarin Hilde leefde. Al
helemaal niet de twee onder een
kap-woningen met Vinex-allure
aan de Paardenweide. Op de plek
waar de nummers 6 en 8 staan,
troffen archeologen midden jaren
negentig het skelet aan van een
vrouw, die naderhand ’Hilde van
Castricum’ is genoemd.
Inmiddels is de conclusie, aan de
hand van botonderzoek, dat Hilde
afkomstig was uit het oosten van
Duitsland. Ze was geen inheemse.
Ze lag begraven op enige afstand
van een andere begraafplaats die
werd aangetroffen in de wijk Oosterbuurt. Daar werden nog twee
skeletten van volwassenen gevonden plus twee babyskeletten en een
crematiegraf. Hilde bleek niet
verwant te zijn aan die personen.
,,We weten dat ze geen familie
waren, maar wat hun relatie dan
wel was, weten we ook niet. Was ze
een immigrant, was een slavin? Het
is speculeren’’, zegt Ernst Mooij
van de Werkgroep Oud-Castricum.

Hij schreef een boekje over Hilde
met een wandeling vanaf archeologiecentrum Huis van Hilde, vernoemd naar de beroemde Castricumse, naar haar vindplaats. Waarbij de wandelaar wordt geleid
langs allerlei interessante historische en archeologische plaatsen.
Mooij: ,,De periode waarin Hilde
leefde was erg onrustig. Het Romeinse rijk stond onder druk.
Vanuit het oosten drongen stammen Europa binnen, waardoor er
een volksverhuizing richting het
westen ontstond. Zeer wel mogelijk dat Hilde om die reden hier
terecht is gekomen.’’

Oeverwallen
Hilde en haar tijdgenoten waren
bewoners van het Oer-IJ-gebied.
Mooij: ,,Een uitermate geschikt
gebied voor bewoning. Op de
oeverwallen en zandplaten woonden ze hoog en droog. Ze hadden
vruchtbare grond ter beschikking.
Er was zoet water in de buurt, het
barstte van de dieren, er was riet
voor daken beschikbaar en hout uit
de bossen.’’
Later verdween het Oer-IJ grotendeels onder de grond. Het leefgebied van Hilde werd weiland.

Mooij: ,,Nu is het dus weer bewoond. Ook in Hildes tijd was dit
een complete nederzetting. Langs
de hele Cieweg zijn sporen van
bewoning aangetroffen. Vooral veel
aardewerk.’’
Toen Mooij en andere amateurarcheologen alweer vijftig jaar geleden begonnen te zoeken naar sporen uit het verleden, troffen zij al
veel archeologisch materiaal aan.
Lange tijd was er geen belangstelling voor vanuit de overheid.
Mooij: ,,Ontzettend jammer. Bij de
aanleg van de nieuwbouw is er veel
verloren gegaan.’’ Intussen is er
veel veranderd, mede door wet- en
regelgeving. Het bewustzijn is
groter. Vlakbij het graf van Hilde
staat het monument Terra Sigillata
van de kunstenaar Nicolaas Dings,
verwijzend naar de Romeinse periode in dit gebied. Op de gevel van
een woningcomplex aan de Klapweide is een neoklassieke timpaan
aangebracht met daarop een afbeelding van de opgravingen in 19951996. Mooij: ,,De vondst van Hilde
en andere skeletten was destijds
heel bijzonder. Er was daarvoor al
veel aardewerk gevonden, maar
nog geen menselijke resten. Hilde
droeg een ketting van glasbolletjes

Hilde van Castricum.

gevuld met goudfolie. Ze lag op
haar buik met de handen gevouwen. Spannend en mysterieus. Aan
haar zit een onopgelost verhaal.
Vandaar dat van haar een gezichtsreconstructie is gemaakt. Die te
zien is in het Huis van Hilde. Daar
ben ik als Castricummer best trots
op.’’
Het boekje ’In de voetsporen van
Hilde’ met twee wandelroutes (4 en
2,5 km) is te verkrijgen in het Huis van
Hilde en kost 2,5 euro.
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