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Renus is een uitgave van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, Afd. 6 van de AWN. 

Redactie: P.J.M. de Baar. 

 

Gegevens uit Renus mogen worden overgenomen, mits met voldoende bronvermelding, en er 

een kopie van het artikel, waarin gegevens uit Renus werden verwerkt, aan de redactie wordt 

gestuurd. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vondstmeldingen 

Als u iets gevonden heeft waarvan u denkt dat het van belang kan zijn, of als u weet dat 

anderen vondsten hebben gedaan, belt u dan a.u.b. met een van de volgende mensen: 

Dick van der Kooij, Welterdreef 93, 2253 LJ Voorschoten, tel. 071-5764072 

Leo den Hollander, Coornhertstraat 55, 2332 AP Leiden, tel. 071-5312172 

Suus Sprey, Burg. Visserpark 14, 2405 CR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986 

 

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats 

(gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te redden: een kleine vondst kan het begin van iets 

belangrijks zijn! 

 

Meehelpen met opgravingen? 

Heeft u belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kunt u bij 

bovengenoemde personen vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen 

komen en voor de precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt erop gewezen dat 

ervaring absoluut niet vereist is. 

 

Restaureren, tekenen en vondstverwerking 

Deze werkzaamheden vinden plaats in onze werkruimte, Archeologiehuis Zuid-Holland, naast 

Archeon in Alphen aan den Rijn, elke maandagavond en dinsdag (behoudens als er een 

feestdag of lezing is). 

 

Opgave van nieuwe leden 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het Hoofdbestuur: 

secretaris@awn-archeologie.nl. Het basislidmaatschap kost € 55,-- per jaar. Leden ontvangen 

vijfmaal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland. Nieuwe leden worden persoonlijk 

uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de afdeling. 

 

Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, Archeonlaan 1A, 2408 ZB 

Alphen aan den Rijn 

awnrijnstreek@yahoo.com 

website http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze tweede Renus van het jaar 2018 bevat een aankondiging van een komende lezing, 

mededelingen, de notulen van de ALV en boekbesprekingen. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

 

LEZING(EN) 

 

Op maandagavond 25 juni zal Ab Waasdorp een lezing voor ons houden over de Romeinse 

tijd in Den Haag en omstreken. Daarbij zal hij de nieuwste opgravingen bespreken. 

Aanvang 20.00 uur; toegang gratis; introducés welkom! 

Volgende lezingen staan gepland voor 24 september (Yvonne Lammers van Echo), 29 

oktober (Yvonne van Amerongen van Archol), 26 november Jeroen van Zoolingen 

(Gemeente Den Haag) en 17 december (Jasper de Bruin, Universiteit Leiden), maar deze data 

zijn nog onder voorbehoud en de onderwerpen staan ook nog niet onomstotelijk vast. Maar u 

kunt deze data vast in uw agenda noteren en dus blokkeren. 

 

 

AWN-ARCHEOLOGIE-ACTUALITEIT 

 

Verschenen is het volgende deel in de Renus Reeks, nr. 7, Archeologisch onderzoek in 

Nieuwveen, locatie Muggenlaan. Een opgraving in Nieuwveen in 2012 door de vrijwilligers 

van de AWN-afdeling Rijnstreek en van de Historische Kring Liemeer. Dit is ook weer netjes 

op papier gedrukt (69 blz.) en kost voor AWN-leden € 18,25 en voor niet-leden 20 euro. 

Uiteraard is het ter inzage in onze werkruimte; het kan besteld worden door een mailtje aan 

ons, waarna het (‘printing on demand’) gedrukt wordt en eventueel zelfs per post toegestuurd 

(al komen er dan portokosten bij). Binnen zeer korte tijd zullen ook de volgende delen 

verschijnen: Verkennende booronderzoeken in de gemeente Waddinxveen. Een 

bodemonderzoek op het terrein Alblas in Waddinxveen, Zuidkade 62, en verkennend 

booronderzoek naar de locatie van de oude kerk van Waddinxveen, en Archeologisch 

onderzoek op het terrein van Donklaan 78 in Voorschoten. Verslag van een verkennend 

proefsleuvenonderzoek op het voormalige Defensieterrein aan de Donklaan door de AWN 

enz. Aan twee nieuwe delen wordt op dit moment al hard gewerkt; die zullen in het najaar 

verschijnen. 

 

Voor een opgraving in Katwijk-Zanderij leek alles prima geregeld, zoals ook op de ALV 

van 19 maart gerapporteerd werd. Zo was er een website op poten gezet (maar nog niet echt in 

de lucht), de PR geregeld en allerlei andere afspraken gemaakt. Zelfs de (luxe!) keet was door 

de projectontwikkelaar schoongemaakt en er waren hekken rond het hele terrein geplaatst. 

Maar toen kwamen er ineens allerlei volstrekt onverwachte kinken in de kabel. Het gevolg 

daarvan was dat er in ieder geval niet meer aan gedacht kon worden om volgens het originele 

schema de opgraving uit te voeren, desnoods in zeer afgeslankte vorm. 

De hoop is nu dat de opgraving alsnog in september of oktober zal kunnen plaatsvinden. 

Zodra er ook maar iets met enige zekerheid gezegd kan worden, zal dat uiteraard meegedeeld 

worden. 
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Om een beter (en frequenter) contact tussen bestuur en leden tot stand te brengen, en (onder 

meer) te achterhalen welke motieven de leden er ooit toe gebracht hebben lid te worden en dat 

te blijven, heeft voorzitter Joost Vorst een enquête opgesteld. Deze zal u separaat binnen 

afzienbare tijd bereiken. Dat er grote prijs op gesteld wordt dat u die zo goed mogelijk invult, 

spreekt vanzelf. Deze enquête is vooral bedoeld om te achterhalen welke behoeften de leden 

hebben qua excursies, lezingen en onderling contact, alsmede hun bereidheid om zich al dan 

niet actief in te zetten. 

 

Alle pogingen om een stage te realiseren voor osteoarcheologie strandden in het zicht van de 

haven: ons was niet duidelijk geworden dat het ging om menselijk bot, terwijl Rijnstreek 

alleen dierlijk bot in de aanbieding heeft…. Overigens zal nu iemand anders, en niet in de 

vorm van een stage, dat dierlijke bot alsnog gaan determineren. 

 

 

RIJNSTREEKACTIVITEITEN: ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN IN 2017 

WAAR LEDEN VAN RIJNSTREEK AANWEZIG WAREN 

 

Hans-Willem van der Leeuw 

 

Begin februari 2017: 125 proefsleuven in Maaldrift (op de grens van Leiden en Wassenaar, 

Rijnlandroute) 

 

Doel van het proefsleuvenonderzoek was het verkennen van de archeologische waarde van 

het gebied. Bij voldoende archeologische waarden zou een opgraving volgen. Het 

opgravingsbedrijf IDDS heeft in opdracht van de Provincie Zuid-Holland 125 proefsleuven 

gegraven voor onderzoek, waardoor 10% van het onderzoeksterrein werd onderzocht. 

 

Tijdens het archeologisch proefsleuvenonderzoek werden twee vindplaatsen gevonden uit de  

IJzertijd, periode 800 voor Chr. tot het jaar 0. De sporen wezen op een boerderij met  

bijgebouw. Deze sporen bestonden uit verkleuringen in de grond, waarin kuilen, greppels en  

paalkuilen te herkennen waren. Vondsten die opgegraven werden, bestonden uit aardewerk,  

natuursteen, dierlijk botmateriaal en metaal. Sporen uit de IJzertijd zijn niet uniek, maar op  

deze locatie wel.  

 

De twee vindplaatsen bevonden zich op de zuidelijke oever van een 350 meter brede (nu  

verdwenen) geul van de Rijn. De oever werd doorsneden door een beekje dat tussen beide  

vindplaatsen uitstroomde in deze Rijngeul. Mogelijk werd het gelijktijdig bewoond of  

misschien was men verhuisd van de ene oever van het beekje naar de andere oever. Het nader 

onderzoek van de sleuf tussen de vindplaatsen heeft ook geen nieuwe houten planken en palen  

opgeleverd. Het bleef daardoor onbekend welke functie ze exact hebben gehad. Wel kon 

worden bepaald hoe oud ze waren. 
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I en II zijn de vindplaatsen. 

 

 
Druk bezig met een nieuw vlak. 

 



6 

 

  
Een verspoeld knuppelpad uit de IJzertijd. 

 

Eind mei 2017: Opgraving Garenmarkt te Leiden 

 

Op de Garenmarkt in Leiden moet een ondergrondse parkeergarage komen. Voorafgaand aan 

de bouw van deze garage werd door archeologisch onderzoeksbureau ADC vijf weken lang 

archeologisch bodemonderzoek verricht. ADC vond muurfragmenten, fundamenten en 

vloeren uit de 15e tot en met de 19e eeuw. Ook trof het bureau talloze water- en beerputten uit 

deze periode aan. Eveneens werden talloze scherven, tegelfragmenten, servies, kookgerei en 

botten gevonden. Een bijzondere vondst was een terracotta beeldje van de pestheilige Sint 

Rochus uit het laatste kwart van de 16e of eerste kwart van de 17e eeuw. Daarnaast vond ADC 

sporen van kuilen uit de Romeinse tijd. 

 

Het gedeelte van de Garenmarkt is, zoals al bekend uit historische bronnen, ontstaan in de 15e 

eeuw. In de Middeleeuwen behoorde dit gedeelte tot de Pietershoeve en werd het al 

ontgonnen vóór de stadsuitbreiding van 1386. Het gebied werd al vroeg bestemd tot raamland 

voor de lakenproductie: lakens werden op raamwerken gespannen om op te rekken en te 

drogen. Op het huidige plein hebben aanvankelijk vanaf jaar 1475 woonhuizen gestaan met 

kleine bedrijfjes. Tijdens de ontploffing van het kruitschip aan de Steenschuur in 1807 werden 

vele huizen beschadigd of zelfs geheel vernietigd. Omstreeks 1840 werd er een fabriek voor 

wolbewerking en wolspinnerij voor de firma Le Poole gevestigd. In 1969 werden alle 

gebouwen op het plein gesloopt. 
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Het opgravingsgebied op het voormalige parkeerterrein aan de Garenmarkt. 
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Het opgravingsgebied aan de Garenmarkt. 

 

 
Laatste fase van de opgraving. Foto Gabor Mooij. 

 

 

Begin oktober – december 2017: Ruim 100 proefsleuven langs de Tjalmaweg (N206) in 

Katwijk. 

 

In het kader van de verbreding van de provinciale weg N206 tussen Leiden en Katwijk groef 

opgravingsbedrijf ADC in opdracht van de provincie Zuid-Holland ruim 100 proefsleuven. 

Het doel van het proefsleuven-onderzoek was het opgraven en waarderen van de vindplaatsen. 

Waarschijnlijk vindt in 2018 een opgraving plaats. Er werden enige Romeinse sporen 

gevonden die duiden op een gebouw; eveneens werden twee paardengraven gevonden. 

Sporadisch werden Middeleeuwse (bodem van een Jacobakan) en Nieuwe Tijd vondsten 

(geglazuurd aardewerk) gedaan. Verdere uitwerking van de sporen komt in het ADC-rapport.  
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Sleuven met Romeinse vondsten (nabij het betonnen monument ‘Limesweg’). 

 

 



10 

 

Romeinse sleuf bij het betonnen monument ‘Limesweg’. 

 

 
Romeins paardengraf. 
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Gevonden sporen zijn moeilijk te interpreteren. 

 

 

Begin december 2017:  Opgraving bij Transferium Leiden (oprit/oksel van de A44, 

richting Den Haag). 
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In het deelgebied Aansluiting Leiden-West (Rijnlandroute) werd door opgravingsbedrijf  

Archol een uitgebreid onderzoek en opgraving doorgevoerd. Diverse scherven aardewerk 

daterend uit de vroege Middeleeuwen, stenen, botten en schedels van schapen of geiten 

werden gevonden. De vindplaats lag in de oksel van de oprit van de A44 richting Den Haag. 

Een modderig terrein; hier bleken na het graven van proefsleuven vorig jaar ook sporen van 

vroege bewoning in de Leidse bodem te zitten. Ook werden er afvalkuilen en waterputten 

gevonden die in verband gebracht werden met het buitengebied van een nederzetting die langs 

de toenmalige Rijn lag. De sporen lagen in de oeverafzetting van een Rijngeul. Op basis van  

determinatie van het aardewerk kon de vindplaats worden gekwalificeerd als een deel van 

een Karolingische nederzetting uit de 8e en 9e eeuw. 

 

 
Overzicht van het opgravingsterrein. 
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  Put 2. 

 

  Put 4. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK, TEVENS AFD. 6 VAN DE 

AWN, gehouden 19 maart 2018 in het Archeologiehuis te Alphen aan den Rijn. 

Aanwezig zijn het voltallige bestuur en veertien leden. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering. Hij herdenkt de overleden Levina de Bree en leest de 

brief voor die hij namens Rijnstreek aan de familie verzonden heeft. Daarin wordt beloofd dat 

wij haar onderhanden werk, het rapport over de opgraving Stepping Stone Gebouw, zullen 

voltooien en als het officieel aangeboden wordt, de familie daarvoor zullen uitnodigen. Hierna 

wordt een minuut stilte in acht genomen. 

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Onder de mededelingen vermeldt hij zijn mailverkeer met Ruurd Kok over o.m. een 

inventarisatie in het kader van het onderzoek naar de Lammenschans. Ook is een mail 

ontvangen van een medewerkster van BAAC over een komende opgraving op de sportvelden 

Voscuyl in Oegstgeest met de vraag of (leden van) de AWN daar ooit wat gevonden hebben. 

In het bestuur is daar niets van bekend en ook in de zaal weet niemand daar van. Dit zal hij 

aan haar mailen. Verder is er een (concept-)draaiboek in circulatie voor de komende 

opgraving in Katwijk-Zanderij, fase 9. Dit is opgesteld door Pierre van Grinsven en die doet 

er enkele mededelingen over. In de eerstvolgende Renus zal een oproep komen en nadere 

details meegedeeld worden. 

4. De notulen van de vorige ALV van 20 maart 2017 worden aan de orde gesteld. Dick van 

der Kooij heeft de notulen van de ALV van 2016 gemist; die blijken nooit gemaakt te zijn. De 

jaarverslagen zijn alsnog in de Renus gepubliceerd. Wat de planning voor de komende delen 

van de Renus-reeks betreft is inmiddels het rapport over Nieuwveen gedrukt, en een drietal 

andere verkeert in een vrij ver gevorderd stadium van voorbereiding. Verder heeft hij een hele 

reeks van kleinere opmerkingen, die – voor zover nodig – in de versie op de website verwerkt 

zullen worden. Bert Zandbergen haakt aan bij het gestelde over de boekhouding van de 

voorraad Renus-reeks-delen. Dit is nog steeds niet goed geregeld. Voortaan zal dat probleem 

bij nieuwe delen niet meer bestaan, want die worden telkens per exemplaar bijbesteld, zodat 

er geen voorraad meer is. 

5. In het bestuurlijk jaarverslag staat dat onze penningmeester nog twee fondsen (op één 

rekening) beheert voor o.m. provinciale subsidies voor het Brittenburgproject en onze 

publicatiereeks, waarvan de kascommissie ook kennis genomen heeft, maar waarbij de vraag 

gerezen is of de cijfers van die fondsen niet in de cijfers van Rijnstreek verwerkt hadden 

moeten zijn. Het bestuur vond dit niet wenselijk. Henk Hegeman valt Bert Zandbergen bij en 

wil vooral een verantwoording t.o.v. het hoofdbestuur. Na discussie wordt besloten dat de 

saldi van de fondsen onder de jaarcijfers van Rijnstreek gepubliceerd zullen worden. 

Het archeologisch jaarverslag is niet strikt alfabetisch op plaatsnaam geordend, wat Van der 

Kooij betreurt. Ook verder heeft hij nog een hele reeks op- en aanmerkingen. Besloten wordt 

om datgene dat zinvol is te wijzigen in de Renus die op de website staat. Ook vraagt hij of er 

overleg geweest is met de werkgroep die in Wassenaar de archeologie bijhoudt vóór de 

wandeling door de duinen bij Wassenaar plaatsvond. Dit overleg was er niet; de wandeling 

vond plaats op verzoek van Staatsbosbeheer in het kader van het weghalen van zaken die voor 

het publiek hinderlijk kunnen zijn, niet als een veldverkenning. 

6. Het verslag van de kascommissie, bestaande uit Jan Snatersen en Bert Zandbergen, wordt 

door de laatste voorgelezen. De commissie heeft alles in orde bevonden en stelt voor het 

bestuur te dechargeren. 
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7. Van het drietal dat de kascommissie vormt, zullen in 2019 Jos de Wit en Bert Zandbergen 

de cijfers over 2018 controleren, met als reserve Jan Snatersen. 

8. Financiën: de penningmeester geeft een korte toelichting. Dit geeft geen reden tot 

opmerkingen. Hierna worden de rekening, balans en begroting ongewijzigd vastgesteld en het 

bestuur gedechargeerd. 

9. Bestuurssamenstelling: de voorzitter had vier jaar geleden al aangegeven dat hij slechts 

één periode wilde vervullen. Hij is in de afgelopen vier jaar vooral opgetreden als 

vertegenwoordiger van het bestuur en afdeling naar binnen de AWN en daarbuiten. Hij somt 

daar enkele voorbeelden van op en noemt vooral zijn contacten met de gemeente Alphen aan 

den Rijn, waar enkele jaren geleden wel heel veel niet echt goed ging, maar mede door zijn 

inspanningen een keer ten goede gekomen is. 

Het bestuur draagt Joost Vorst als nieuwe voorzitter voor. Er zijn geen tegenkandidaten 

gesteld en hij wordt bij acclamatie gekozen. Hierna spreekt Henk Hegeman, ook namens het 

hoofdbestuur, een dankwoord uit. Helaas is er na het vertrek van secretaris Christel Metsch 

nog geen opvolger gevonden; de voorzitter nodigt de aanwezigen uit zich daartoe beschikbaar 

te stellen. 

10. Bij de Rondvraag komt de discussie over de Lammenschans weer aan de orde. Mogelijk 

zit er een verschil tussen gewekte verwachtingen van de zijde van de AWN en de verlangens 

van RAAP. Besloten wordt dat de nieuwe voorzitter zal trachten dit verschil op zakelijke 

manier te bespreken en vast te leggen wat Rijnstreek in de procedure realistisch gezien kan 

bijdragen. 

De voorzitter meldt van het proefschrift van Marieke van Dinter twee exemplaren gekregen te 

hebben en stelt een exemplaar ter beschikking van de bibliotheek van Rijnstreek; het wordt in 

dank aanvaard. 

D. van der Kooij klaagt dat in de (summiere) boekbespreking van Nieuw licht op Leithon (van 

Menno Dijkstra c.s.) de rol van Rijnstreek bij vooral vroegere opgravingen daar ter plaatse of 

in de buurt niet belicht zijn. (Met een omvang van 781 bladzijden valt het niet mee om in een 

recensie de AWN-bijdrage veel aandacht te schenken). 

B. Zandbergen vraagt hoe het zit met de vertegenwoordiging van de archeologie in de 

Monumentencommissie van Alphen aan den Rijn, waartoe wij een lid van Rijnstreek naar 

voren geschoven hadden. Maar bij de uiteindelijke samenstelling is deze niet in de commissie 

gekomen. Lijken daardoor de archeologische aspecten niet goed aan de orde te zullen komen, 

inmiddels zijn er goede andere contacten gelegd, onder meer door Gabor Mooij met de 

betrokken ambtenaren en wethouder Kees van Velzen. 

Wim Bosch vraag aandacht voor de Erfgoedcommissie voor Hillegom, Lisse en Teylingen. 

Ook hier is binnen die commissie geen kennis over archeologie (en meer zaken van culturele 

aard). Opname van een archeologisch deskundig persoon in de commissie zou daar veel goeds 

kunnen betekenen. Geschikte kandidaten schijnen er genoeg te zijn. Besloten wordt dat het 

bestuur een brief aan de Commissie zal sturen waarin deze zaak aangekaart zal worden. 

11. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Zijn opvolger schenkt hem een grote bos 

bloemen en een ander stoffelijk blijk van waardering voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar. 

 

 

De (her)ontdekking van een inscriptie op een boom in het bos van 

Huys te Warmond 
Hans-Willem van der Leeuw 

 

Tijdens een wandeling begin april 2017 door het bos van Landgoed 

Huys te Warmont in Warmond werd een inscriptie (her)ontdekt die 

Duitse militairen mogelijk in een boom hadden gekrast (zie foto’s 
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hieronder). Het betreft hier een Luftwaffe-symbool (adelaar met 

hakenkruis). In dit bos werden in het verleden ook de voorbereidingen 

getroffen voor de bouw van een V1-wapensysteem (lanceerinrichting). 

11 maart 1945 is de datum dat de V1-baan door Italiaanse 

krijgsgevangenen werd aangelegd. Wat de letters betekenen is nog 

onduidelijk. De inscriptie staat in een boom die staat aan de 

“Middenlaan” van het Landgoed. 

 

     
V1-baan (fundering lanceerinstallatie?). 
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11 maart 1945. 

 

 
Mogelijk Luftwaffe-symbool, adelaar met hakenkruis plus initialen. 
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VOOR U BIJGEWOOND: 

 
Op 11 maart vond in het Castellum Theater te Alphen aan den Rijn de uitreiking van de Prins 

Bernhard Cultuurprijs van Zuid-Holland plaats. Deze bedraagt 15.000 euro plus een vijfde 

deel van een kunstwerk, een soort cylinder die in vijf ‘taartpunten’ gezaagd is, met elkaar dus 

een geheel vormend. Deze prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan iemand die zich zeer 

verdienstelijk gemaakt heeft voor de cultuur in de provincie Zuid-Holland. Dit jaar had de 

jury gekozen voor transport en op dat gebied dacht men aan de alleroudste vormen van 

vervoer die in onze provincie gevonden zijn: de Zwammerdamschepen uit de Romeinse tijd. 

Degene die zich op alle mogelijke manieren ingespannen heeft (en dat nog steeds volop doet) 

om deze schepen permanent in het zicht te krijgen, en zelfs het gebouw waarin ze moeten 

komen te liggen uit te bouwen tot een landelijk of zelfs internationaal belangrijk museum, is 

Tom Hazenberg. Overigens heeft die niet alleen verdiensten vanwege de 

Zwammerdamschepen, maar hij is al vele jaren op velerlei terreinen van de archeologie en 

andere culturele en maatschappelijke zaken bezig en betrokken. 

In een strak geregisseerd programma wijdden tal van sprekers welgemeende en warme 

woorden aan het adres van Tom. 

 

Op 26 mei vond langs de A12 tussen de dorpen Waarder en Nieuwerbrug, allebei onder de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de opening van een nieuwe rotonde plaats. Hier komt een 

nieuwe weg langs de A12 vanuit Woerden uit op de Molendijk nabij Waarder. Aan het eind 

van die Molendijk, vroeger Papendijk geheten, waar die een knik maakt en Korte Waarderdijk 

langs de Bekenesser wetering heette, richting Nieuwerbrug, stond vroeger de Hof te Waarder, 

eigendom van de Johannieters. Daarom is de naam van de rotonde: Johannieterplein. De Orde 

der Johannieters (kruisridders die tijdens de Kruistochten hun zieke en gewonde medestrijders 

verpleegden) groeide na 1200 zeer sterk in onze contreien en kreeg van Herman van Woerden 

in 1293 het recht om de pastoor van de parochie Waarder te benoemen en deze schonk ook 

veel landerijen. Dit leidde tot de oprichting van een zelfstandige Commanderij te Waarder. De 

Commandeur, meestal een ridder en altijd tegelijkertijd een geestelijke, zetelde op de Hof te 

Waarder en was de parochiepriester in de kerk van het dorpje Waarder. Dat heette in die tijd 

parochiepaap, vandaar de Papendijk, waar hij (of een daar ook wonende kapelaan) iedere dag 

overheen wandelde naar de kerk om daar de mis op te dragen. De Commanderij werd 

verwoest of althans zwaar beschadigd door troepen in de tijd van het beleg van Woerden, 

1576, en wellicht weer opgebouwd. In 1635 verkochten de Staten van Utrecht als opvolger 

van de Orde het bezit onder Waarder aan particulieren. Op 22 november 1672 verwoestten de 

Fransen de gebouwen, waarna er nog slechts een gewone boerderij stond. De huidige 

boerderij staat naast dat terrein. 

Bij de onthulling van de naam werd het woord door de zojuist afgetreden wethouder van 

Bodegraven-Reeuwijk gevoerd, die vertelde over alle ongelofelijke hindernissen die genomen 

moesten worden alvorens de rotonde aangelegd kon worden (zo weigerde Rijkswaterstaat het 

eigenlijk wat krappe viaduct onder de A12 te verbreden). Ook voerde dhr. Versélewel de Witt 

Hamer namens de Orde der Johannieters, die een eeuw geleden in Nederland heropgericht 

werd, het woord en releveerde de relatie tussen de Orde en Waarder. Na afloop toog een klein 

gezelschap naar de Hof te Waarder, waar wij (namens de AWN: Piet de Baar en Chris Zwaan) 

gastvrij ontvangen werden door de daar nu wonende veehouder dhr. Boer. Hier werd het 

woord gevoerd door Michiel van de Burgt en ook weer dhr. Versélewel de Witt Hamer, en 

ook werd de relatie tussen de Hof en Waarder en Nieuwerbrug nog omstandig uit de doeken 

gedaan. Daarna werd het terrein bekeken, met diverse aanwezige putten, een stapel 

kloostermoppen en met mooie verhalen van iemand die er geboren en getogen was en in de 

oorlog nog een nachtje in een schuilkelder had moeten slapen. Die gaf ook aanwijzing waar er 
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sloten gedempt waren en gebouwen gestaan hadden. Al decennia terug waren hier ook heel 

wat bodemvondsten van vooral aardewerk gedaan (maar ook vrij kostbaar glas, hout, leer, 

metaal enz.); deze zijn door ons onlangs gedetermineerd, gepuzzeld en het nodige 

gerestaureerd (met dankzegging aan alle betrokkenen). Enkele van de mooiste gerestaureerde 

zaken konden dan ook aan de aanwezigen getoond worden. T.z.t. zal dit wellicht tot een 

Renus-Reeks rapport leiden. 

 
 

VOOR U GELEZEN: 
 

Marieke van Dinter, Living along the Limes. Landscape and settlement in the Lower Rhine 

Delta during Roman and Early Medieval times. Utrecht Studies in Earth Sciences 135 

(Utrecht 2017). ISBN 978-90-6266-478-8. 224 blz. 

 

Dit proefschrift is lastig leesbaar vanwege het Engelse jargon en de vele 

literatuurverwijzingen in de tekst en alleen al de inhoud: een eenvoudige amateurarcheoloog 

kan amper dusdanig op de hoogte van geologische bijzonderheden zijn om een afgerond 

oordeel te kunnen vellen. Hier volgen dan ook slechts een paar opmerkingen; van een echte 

recensie kan niet gesproken worden – en uw recensent ontbrak het aan tijd en moed om dit 

boek door te gaan worstelen. Maar plaatjes kijken, ja, dat kan altijd wel. En dit boek is rijk 

geïllustreerd met vooral kaartjes, kaartjes waar je eigenlijk urenlang naar kunt kijken en waar 

je steeds nieuwe zaken in opvallen. Natuurlijk hoor je dan de tekst helemaal na te lezen om 

alle details beter te kunnen snappen, maar zonder dat wordt toch al wel veel duidelijk. Een 

groot brok bestaat uit de beantwoording van de vraag of de lokale bevolking het Romeinse 

leger in onze streken van voldoende voedsel kon voorzien (en dan hebben we het natuurlijk 

niet over olijfolie, wijn, vissaus en dat soort uitheemse producten die geïmporteerd moesten 

worden). Het antwoord luidt bevestigend: zowel voedsel als hout waren er voldoende, al zal 

ook bij hout wel dankbaar gebruik gemaakt zijn van hout uit andere streken dan de directe 

omgeving als dat in de vorm van bijvoorbeeld te slopen schepen aangedreven kwam.  

Waar vroeger het woord crevasse vrijwel onbekend was, speelt dat verschijnsel van een 

doorbraak door een rivierduin en de vorming van een geulenstelsel daarachter in de betogen 

nu een grote rol. Gelukkig zijn er inmiddels zoveel gegevens uit grondboringen en 

opgravingen beschikbaar dat er inmiddels heel wat aangewezen kunnen worden. In hoeverre 

die ook verantwoordelijk zijn voor de afzetting van flink dikke lagen klei langs de rivier tot 

vrij ver in het achterland, dus bovenop het veen en bovenop de oude Romeinse niveaus, is mij 

niet goed duidelijk geworden. Zoiets moet toch wel een proces van eeuwen geweest zijn, en 

ook al is er nu weer enorm veel van die klei verdwenen door afkleiing voor de steenfabrieken, 

het blijft een spectaculair verschijnsel. 

En natuurlijk veel hoofd- en nevenstromen van de Oude Rijn, met name in de streek rond de 

stad Utrecht, waar de auteur de nadruk op gelegd heeft. Natuurlijk hadden wij graag gezien 

dat onze Rijnstreek alle aandacht gekregen had, maar naar analogie kan er toch wel een en 

ander vermoed worden. De Oude (en Nieuwe) Rijn in en rond Leiden heeft in de loop der 

eeuwen ook zijn stroombed meerdere keren verlegd en soms meanders afgesneden. Ook de 

zijrivieren lagen niet altijd op dezelfde plek als nu. Zelfs is soms de stroomrichting 

omgedraaid: waar een riviertje als de Mare in de vroege Middeleeuwen nog van noord naar 

zuid stroomde om water uit de bollenstreek en verder naar de Oude Rijn af te voeren, voerde 

het na 1200 water uit de Oude Rijn naar Spaarndam in het noorden af om daar geloosd te 

worden in het IJ en Zuiderzee. Het is mij niet duidelijk geworden of dat ook het geval was 

met de Vecht, die eerst water afgevoerd zou kunnen hebben uit de streken ten noorden van 

Utrecht, mogelijk met een (later in de Zuiderzee verdwenen) stuk rivier tussen Muiden en 
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Zwartsluis en daar verder door Overijssel tot de oorsprong in Duitsland (de Vechte). Na de 

vorming van de Zuiderzee kon de Utrechtse Vecht dan water uit de Kromme Rijn en verder 

daarheen afvoeren. Maar misschien moet nog gewacht worden tot een nog scherpere analyse 

mogelijk is van b.v. het zand en klei in de ondergrond van de Vecht om te kunnen bepalen of 

dat zand uit Munsterland/Overijssel is of toch afkomstig uit streken langs de Rijn in Duitsland 

en Nederland; vanzelfsprekend zal er ook zand en klei afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug 

en andere op de Vecht afwaterende gebieden liggen. 

Het boek imponeert door allerlei tabellen en vooral dus kaartjes, maar om de essentie daaruit 

te lezen, zal wel enige inspanning vergen. Mocht iemand zich geroepen voelen een wel 

deskundige bespreking van dit boek te leveren, dan is die bij deze van harte daartoe 

uitgenodigd. 

 

Niels van den Berg en Tessa Henkes, Romeinse forten in Zuid-Holland. Romeinse forten toen 

en nu. Assen, Boekvorm Uitgevers, 2018. 80 blz. € 12,50. 

 

Dit boekje in een ringband is een merkwaardig geheel. Zeer veel foto’s van de huidige situatie 

worden overdekt door een deels doorzichtig blad met daarop de situatie zoals die er in de 

Romeinse tijd uitgezien zal hebben. Pas bij het als het ware afpellen van het min of meer 

doorzichtige blad komt de huidige (vaak herkenbare) toestand in beeld. Dit geeft een 

buitengewoon aardig effect. Per castellum of andere nederzetting wordt ook kort verhaald 

over de bouw en latere ontwikkeling daarvan of andere bijzonderheden. Dit is beperkt, maar 

toch ook weer zo gedetailleerd dat het voor de lezer voldoende informatie biedt. De teksten 

zijn door Julia Chorus en Olav Reijers (van Time Travel enz.) nagekeken en daardoor is niet 

alleen de meest recente stand van zaken gegeven, maar zijn de auteurs wellicht voor de 

nodige uitglijers behoed. In ieder geval zijn de teksten vlekkeloos, op een kleinigheid als op p. 

36 na, waar een foto van een stuk terra sigillata te zien is met de ingekraste letters in kapitaal 

ATHN (al is de T voor discussie vatbaar) en daarvan beweerd wordt dat de naam Athen “op 

Griekse wijze is geschreven”, waaruit geconcludeerd wordt dat de eigenaar mogelijk een niet-

Romein was (dus een Griek?). Dit in een hoofdstukje over soldatenleven, zoals er bij iedere 

plaats op bepaalde zaken dieper ingegaan wordt. Die plaatsen zijn Brittenburg/Katwijk, 

Valkenburg, Matilo, Albaniana, Zwammerdam, Bodegraven en Ockenburgh (dus niet 

Voorburg), plus enkele algemene hoofdstukken over de Limes, de kustverdediging en 

castella. De onderwerpen zijn de oudere opgravers zoals Van Giffen en Holwerda, gebouwen 

als poorten, ziekenhuis, graanschuren enz., de locatie en gebruikte zaken als schepen, 

wapentuig, paarden en zelfs een vervloekingstafeltje. Kortom, de thans beschikbare kennis is 

op een eenvoudige manier voor vrijwel iedereen begrijpelijk weergegeven. 

Ook al is het maar een klein boekje, het is wel fijn. De plaatjes nodigen tot grondige 

bestudering uit. Vooral de vergelijking van de oude (gereconstrueerde) toestand met die van 

nu is zeer verhelderend. Ergo: van harte aanbevolen. 


