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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:
Pierre van Grinsven, J.W. Frisolaan 33, 2252 HC Voorschoten, tel. 071-5615282
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 via de landelijke website: http://www.awn-
archeologie.nl/lid-worden/ 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 https://www.awn-archeologie.nl/afdelingen (en dan afdeling 06)
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN,
Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie,

Deze vijfde Renus van het jaar 2018 bevat een aankondiging van komende lezingen,
mededelingen, actualiteiten en boekbesprekingen. Met name wordt hier genoemd het In
Memoriam voor ons lid Ab van Grol.

Het bestuur wenst u veel leesplezier.

LEZING(EN)

Op maandagavond 17 december zal, in afwijking van de aangekondigde spreker Jasper de
Bruin, wiens lezing helaas geen doorgang kan vinden, René Proos spreken over: Wie zat er
destijds op de Stoel van Overschie?

In de zomer van 2013 werd in Schiedam langs de Delftse Schie tegenover de oude kern van
het dorp Overschie (gemeente Rotterdam) een grote boerderij met een rijke historie
opgegraven. De opgraving was noodzakelijk geworden omdat op die plek door de provincie
Zuid-Holland een bochtafsnijding ten behoeve van de scheepvaart wordt gerealiseerd. De
boerderij was al gesloopt in 1970 en stond destijds bekend als de Hof van Cyrene, maar in
oude bronnen werd zij ook wel aangeduid als ’s Gravenhuize. Vanaf begin 19e eeuw tot aan
de sloop fungeerde de boerderij ook als uitspanning voor dagjesmensen uit Rotterdam en
omgeving.
Uit het archeologisch onderzoek bleek dat de oudste voorloper van de Hof van Cyrene rond
1200 op deze plek gebouwd is. In de 12e eeuw werd, vermoedelijk door monniken van de
abdij van Egmond, een dam in de Schie aangelegd, om van daaruit de Oude Dijk die de
Hargpolder van de Schie scheidt, te kunnen aanleggen. Aan de voet van deze dijk werd al vrij
snel na de aanleg van de dijk een sloot gegraven, vermoedelijk om het dijklichaam te
ontwateren. Vrij kort hierop zijn er op de plek waar de oudste boerderij kwam te staan
terpachtige ophogingen aangebracht en werden met deze ophogingen de voet van de dijk en
de dijksloot aan het oog onttrokken. Er is bij de opgraving veel vondstmateriaal aangetroffen
in zowel het dijklichaam als de dijksloot en de ophogingen. Het betreft onder meer
geïmporteerd aardewerk uit het Duitse Rijnland en het Belgische Maasland, een aantal
fragmenten van hoogversierd aardewerk uit Vlaanderen en vrij veel lokaal vervaardigd
kogelpotaardewerk. Daarnaast werden er veel tufsteenbrokken gevonden, samen met grote
kloostermoppen, dakleien en geprofileerde bakstenen. Dat deze vroege bouwmaterialen hier
samen werden gevonden, wijst er op dat hier rond 1200 vermoedelijk meer gestaan heeft dan
een simpele doorsnee houten boerderij. Er werden ook veel metalen voorwerpen gevonden.
Het betrof onder andere zilveren munten uit begin 13e en midden 14e eeuw, een beitel,
verschillende gespen, een lanspunt, een grote dolk, meerdere knijpscharen, restanten van
messen, een broche, een ring en een sleutel. Een tot nu toe onbekend type leren instapschoen
behoorde ook tot de vondsten. Tot slot was de vondst van een grotendeels complete houten
stoel uit ca. 1100 met recht uniek te noemen. Houten meubilair uit de periode van vóór ca.
1400 is in Nederland en ver daarbuiten uitermate zeldzaam, zeker in de context van een
boerderij-opgraving.
Hoe deze stoel hier terecht is gekomen, en in wat voor een hoedanigheid hij hier op deze plek
mogelijk gebruikt is, is het onderwerp van deze lezing.
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René Proos is in zijn functie als archeologisch adviseur bij de provincie Zuid-Holland vanaf
2008 bij de plannen en het vooronderzoek rond de Bochtafsnijding Delftse Schie betrokken
geweest. In zijn lezing behandelt hij niet alleen de vondst van de Stoel, maar ook de
implicaties van de opgravingen voor de oude geschiedenis van Overschie en omgeving.

Aanvang 20.00 uur; toegang gratis; introducés welkom!

Als datum voor een volgende lezing, meteen na de dan te houden Algemene
Ledenvergadering, is 25 maart gekozen. Op dit moment is nog geen spreker of onderwerp
bekend, maar noteert u deze datum vast in uw agenda. Vanzelfsprekend zal in Renus 2019-1
daar meer over meegedeeld worden, tegelijk met de agenda voor de ALV, de jaarstukken enz.

AWN-ARCHEOLOGIE-ACTUALITEIT

De opgraving in Katwijk-Zanderij fase 9 is op zaterdag 20 oktober formeel afgesloten.
Dankzij veel inzet van AWN’ers van zowel afdeling Rijnstreek als andere afdelingen, veel
studenten archeologie en belangstellenden uit Katwijk, waaronder ook kinderen, die zich
onledig hielden met het uitprepareren van putten met vooral veel bot, kan het een succes
genoemd worden. Hierover is geregeld gerapporteerd op de website www.katwijkzanderij.nl.
Kortheidshalve wordt daarnaar hier verwezen. Dat wij heel dankbaar zijn voor al deze steun,
behoeft wel geen betoog, en ook de (financiële) bijdragen van de gemeente Katwijk en vele
anderen mogen hier in dankbaarheid genoemd worden.

In de afgelopen maanden heeft Pierre van Grinsven weer een aantal delen toegevoegd aan de
reeks archeologische rapporten van onze afdeling, de Renus Reeks. Kon in aflevering 2, juni,
nog gemeld worden dat deel 7 over de opgraving in Nieuwveen uit 2012 verschenen was,
inmiddels kan de rij met titels nog weer verlengd worden. Daar werd al aangekondigd de
verschijning van de delen over booronderzoeken in Waddinxveen en over Donklaan 78 in
Voorschoten. De lijst van beschikbare delen staat op onze website en wordt daar actueel
gehouden. Ook thans wordt gewerkt aan diverse rapporten, onder meer aan de in de logische
reeks ontbrekende nummers; zodra die klaar zijn, wordt dat uiteraard gemeld.

In de afgelopen maanden is er vondstmateriaal, met name aardewerk, behandeld van een oude
opgraving op een perceel in Nieuwerbrug, geheten Hof te Waarder. Over deze uithof van de
Johannieterorde is al eerder een en ander in de Renus geschreven. Het restaureren van het
aardewerk is nu afgerond, waaronder een groot deel van een flinke vetvanger. Het is een fraai
staaltje van het kunnen van de ‘dames van de restauratie’: Siet van der Meulen, Dinny Young
en Aleid Muller. De mooiste zaken worden de komende maanden getoond in het
Wierickehuis in Nieuwerbrug gedurende de openingstijden daarvan. Hier wordt alleen de
vetvanger in foto van Hans-Willem van der Leeuw getoond. T.z.t. zal het nu nog concept-
rapport definitief gemaakt worden, met daarin foto’s van de belangrijkste vondsten.
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Afb. van de gerestaureerde vetvanger uit Nieuwerbrug; foto H.-W. van der Leeuw

In Memoriam Ab van Grol (1937-2018)

Op 13 november, maar weinige dagen na zijn onmisbare en diepbetreurde vrouw Ciska,
overleed ook ons lid Ab van Grol. Vele jaren was hij een vaste bezoeker van onze
werkavonden en lezingen en in een wat verder verleden kon er geen opgraving zijn of hij was
er bij aanwezig. Hij was geïnteresseerd in werkelijk alles wat met archeologie te maken had
en had daartoe een enorm documentatiesysteem (een soort knipselkrant) opgezet, en bij veel
opgravingen maakte hij foto’s, zodat hij hele reeksen fotoboeken had. Stapels kranten zijn er
voor hem aangedragen om daaruit alles te halen wat hem van belang leek.
Na een actief leven in de drukkerijwereld, laatstelijk als een soort handelsreiziger voor
(onderdelen van) drukkerijmachines en kopieerapparaten, kon de archeologie zich tot wel zijn
voornaamste tijdsbesteding gedurende zijn pensionering ontwikkelen. Bij tal van opgravingen
hielp hij mee en in en rond Alphen was hij een speurder die zodra er maar ergens gegraven
was, meekeek of er geen vondsten werden gedaan. Daarbij was het zeker een factor dat hij
heel goed met allerlei slag mensen om kon gaan. Hij zat zelden om een grapje verlegen en
vanuit zijn lange carrière in de drukkerswereld kon hij vele leuke anekdotes vertellen. Voor
zijn werk was hij altijd veel op pad en na zijn pensionering gaf hij dat vorm in het vervoer van
reizigers die gestrand waren (en ook haalde hij wel voertuigen op) of die naar een centraal
punt vervoerd moesten worden voor een lange buitenlandse reis, en natuurlijk ook weer terug
naar huis. Het aantal kilometers dat hij daarbij afgelegd moet hebben, zal ongelofelijk veel
zijn, en dat vaak ook nog eens bij nacht en ontij. Bij Langhout hoefden ze hem maar te fluiten
en blijmoedig aanvaardde hij zijn opdracht. Zo kwam hij nog eens ergens, van gehuchten in
uithoeken van Nederland tot in leuke toeristenoorden in het buitenland.
Nadat dit weggevallen was, bleef de archeologie hem tot het laatst bij. Hij was geen echte
schrijver, maar heeft toch wel voor enkele bijdragen in de Renus gezorgd. Als hij ergens in
geïnteresseerd was, wilde hij het naadje van de kous weten en schrok dan niet terug voor flink
wat literatuur verstouwen en vooral eindeloos op Internet zoeken. Een voorbeeld is zijn
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zoektocht naar Scherven uit Leiden met het opschrift Melsior Monckebovr, in de Renus 2009-
1 p. 25-27. Op de werkavonden was hij vooral bezig met puzzelen. Maar de laatste jaren viel
hem dat steeds zwaarder. Zijn gezondheid was ernstig achteruit gegaan, zodat hij alleen nog
met een rollator onze werkruimte kon bereiken, en hij moest thuis afgehaald en teruggebracht
worden, waartoe Suus zich vaak aanbood. Toen ook het trappenklimmen te bezwaarlijk werd,
is er nog een noodoplossing voor het koffiedrinken gevonden, maar dat was dus echt
(tijdelijk) voor nood. Hij werd ook zo slecht verstaanbaar dat dat problemen begon te geven
en uiteindelijk moest hij een punt zetten achter de werkavonden.
Wij zullen Ab vooral gedenken als de steeds bereidwillige opgraver en altijd vrolijke man die
ons zeer vaak vermaakt heeft en een belangrijke factor was in de goede sfeer die er op de
werkavonden heerste. Zijn verdiensten voor onze afdeling mogen dan ook groot genoemd
worden.

Nieuw licht op Leithon

Na het afronden van de uitwerking van de opgravingen in Leiderdorp, die gepubliceerd zijn in
een zeer dik boek hierover (zie voor de signalering hiervan: Renus 2018-3), is het Museum
Leiderdorp ertoe overgegaan om een tentoonstelling aan dit onderwerp te wijden. Ter
gelegenheid daarvan schrijft Menno Dijkstra een publieksboek over de opgraving, dat in
februari zal verschijnen. Tevens zal er een lezingencyclus plaatsvinden bij de
Volksuniversiteit Leiderdorp op drie woensdagavonden:
19 december Arno Verhoeven: Nieuw licht op het vroegmiddeleeuwse Leithon – een
inleiding op de tentoonstelling in het Leiderdorps Museum.
30 januari 2019 Menno Dijkstra: Rondom de oude Rijnmond – landschap en bewoning in de
vroege middeleeuwen.
13 maart Arno Verhoeven: Handelsplaatsen van Vikingen, Franken en Angelsaksen in de tijd
van Karel de Grote.
De deelnameprijs aan deze lezingencyclus is 27 euro; een losse lezing kan bijgewoond
worden voor € 9,50. Er moet wel ingeschreven worden bij de Leiderdorpse Volksuniversiteit:
https://volksuniversiteitleiderdorp.nl in de rubriek ‘lezingen’. De locatie is de LVU,
Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp.

De (Oude) Rijn, de Oude-Bodegrave en de Romeinen

Het bestuderen van de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas delta behorend bij het
proefschrift van Marieke van Dinter (2017) leidt tot interessante observaties. Op het deel van
die kaart hieronder weergegeven is een complex van veenrivieren en onderlinge verbindingen
ten zuiden van de (Oude) Rijn te zien. Ook de Romeinse forten van Zwammerdam en
Bodegraven staan hierop.
De veenrivier de Oude-Bodegrave, die vanuit het veengebied kronkelend naar Bodegraven
stroomde, splitste zich bij S (zie kaart) in een korte tak rechtsaf direct naar de Rijn bij
Bodegraven en linksaf als een lange tak, die meer stroomafwaarts op de Rijn bij
Zwammerdam loosde. Het water van de Oude-Bodegrave kon dus direct via die korte tak naar
de Rijn bij Bodegraven of verder naar de Rijn bij Zwammerdam, maar het kon ook over beide
takken verdeeld worden. In dit stukje wordt geprobeerd de consequenties van deze
verbindingen voor de waterafvoer in dit gebied en voor de bewoning in Bodegraven in de
Romeinse tijd te doorgronden.
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De paleogeografische kaart laat zien dat er sedimentatie was bij beide takken, maar niet voor
de splitsing van de Oude-Bodegrave zoals die uit het veengebied kwam. Dat laatste wordt ook
niet verwacht van een veenrivier. De tak die naar Bodegraven gaat had middelhoge (okergeel
op de kaart) oeverwallen en de tak naar Zwammerdam had lage oeverwallen (geel).
Sedimentatie kon alleen van de Rijn afkomstig zijn. Dus is de conclusie dat er water vanuit de
Rijn de korte tak moet hebben ingestroomd, eventueel daarna verder richting Zwammerdam.
Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een, althans tijdelijke, nevenstroom van de
Rijn vanaf Bodegraven tot even voorbij Zwammerdam. De situatie waarbij de stroomrichting
van de Oude-Bodegrave in Bodegraven andersom kon zijn, hoeft niet altijd het geval te zijn
geweest en zal alleen gebeurd zijn bij hoge waterstanden van de Rijn. Het kan een
seizoensafhankelijk effect zijn geweest. Die omgekeerde stroming in de Oude-Bodegrave kan
heftig geweest zijn; zeker onprettig voor de bewoners, dus ook voor de Romeinen. Gebieden
langs de Rijn zullen ondergelopen zijn en er zal klei-afzetting hebben plaatsgevonden.
De verdeling van het water van de Oude-Bodegrave over de beide takken zal niet altijd gelijk
geweest zijn. Door dichtslibbing of dichtgroeien kon dat veranderen. Zo kon de korte tak bij
Bodegraven geleidelijk aan dichtgeslibd zijn, zodat uiteindelijk al het water richting
Zwammerdam stroomde. Omgekeerd kon ook de tak naar Zwammerdam dichtgeslibd zijn,
zodat de Oude-Bodegrave alleen bij Bodegraven in de Rijn loosde.
De vraag is wat de situatie was toen de Romeinen zich in Bodegraven begin eerste eeuw na
Chr. vestigden en daar een castellum gingen bouwen. Met het poortgebouw van een blijkbaar
tamelijk groot castellum vlakbij de Oude-Bodegraafseweg kan die weg niet de loop van de
Oude-Bodegrave geweest zijn. Die moet in die tijd of een andere loop in Bodegraven gehad
hebben of loosde helemaal niet in Bodegraven maar liep door naar Zwammerdam.
Omdat het veengebied (als een soort spons) regenwater lang vast kon houden, zal de Oude-
Bodegrave een vrij rustige rivier geweest zijn. Dit in tegenstelling tot de Rijn, waarvan het
stroomgebied water minder goed vasthield en het peil in de rivier dus meer varieerde. Daar
komt nog de getijdenwerking van de Noordzee bij die het water in de benedenloop kon
opstuwen. Volgens Van Dinter (2017) kon dat tot Woerden effect gehad hebben. Door hoge
waterstanden ontstonden er doorbraken in de oeverwallen waarbij materiaal van die wallen
wegspoelde. Dit leidde tot crevasse-vorming op diverse plekken langs de Rijn.
In de Romeinse tijd is er ontbossing langs de Rijn en van zijn stroomgebied als gevolg van het
enorme en in toenemende mate gebruik van hout. Het water zal daardoor steeds minder goed
zijn vastgehouden en zal het peil van de Rijn sterker hebben gevarieerd met als gevolg soms
zulke hoge waterstanden dat er forse doorbraken zijn geweest met catastrofale gevolgen voor
de bewoning langs de Rijn. Dat lijkt in Bodegraven gebeurd te zijn (Mulder 2002). Een
nieuwe bedding van de Oude-Bodegrave kan zich in Bodegraven hebben gevormd. Mogelijk
is dat de huidige Oud-Bodegraafseweg, of althans een deel daarvan. De door Beunder (1980)
gerapporteerde brug/dam constructie kan door de Romeinen over de nieuwe loop van de
Oude-Bodegrave aangelegd zijn; de brug voor de Limesweg en de dam later op die plek om
de lastige stromingen in beide richtingen van de Oude-Bodegrave te stoppen. Al het water van
de Oude-Bodegrave zal toen door de Romeinen naar Zwammerdam zijn geleid. Dit is niet
meer dan een hypothese, een scenario de moeite waard om te overwegen.

Hans Postma, Voorschoten.
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Beunder, P.C. (1980). Tussen Laurum (Woerden) en Nigrum Pullum (Zwammerdam?) lag
nog een castellum, Westerheem 29, p. 2-33.

Dinter, M. van, (2017). Living along the Limes Landscape and settlement in the Lower Rhine
Delta during Roman and Early Medieval times. Dissertatie Universiteit Utrecht, ISBN 978-
90-6266-478-8.

Mulder, J.R. (2002). ‘Overslagzand’ langs de ‘Bode’ in Bodegraven door een overstroming in
de Romeinse tijd. Een bodemkundig onderzoek in twee putten langs de Oudbodegraafseweg
24. Wageningen, Alterra rapport 514.

VOOR U BIJGEWOOND:

Op 9 november vond bij de RCE in Amersfoort de jaarlijkse Afgevaardigdendag van de
AWN plaats. Dit keer was dat op een vrijdag, omdat op zaterdag het gebouw van de RCE niet
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meer voor dit soort zaken opengesteld wordt. Het is dan de keuze tussen vergaderen op een
andere dag of wèl op zaterdag, maar dan elders. Het hoofdbestuur had voor de vrijdag
gekozen en het aantal deelnemers was toch nog wel behoorlijk groot. Dit lijkt dus geen
slechte keuze te zijn geweest – veel afgevaardigden zijn dan ook pensionado. Als gewoonlijk
zijn er weer heel wat onderwerpen aan de orde geweest, zoals nieuwe statuten en
huishoudelijk reglement, maar een belangrijk punt was de toekomst van de vereniging. Het
ging daarbij met name om het probleem van de vele vacatures in (afdelings)besturen (ook afd.
Rijnstreek ontbeert al de nodige tijd een secretaris) of bestuursleden die eindeloos herkozen
worden bij gebrek aan andere kandidaten (en ook onze afdeling lijdt een beetje aan die
kwaal). De nieuwe vice-voorzitter, die onbelast is met wat in de afgelopen jaren op dat punt al
te berde gebracht is, gaf een presentatie van de mogelijkheden, met een plan om een enquête
te gaan houden onder leden, afdelingsbestuurders en wie al niet. In de hierop volgende
discussie bleek dat iedereen het probleem wel ziet, maar de oplossing vaak in een andere
richting zoekt. Een van de mogelijkheden is om afdelingen samen te voegen (daarbij zijn
afdelingen die samenvallen met provincies een logische oplossing, met name ook in Zuid-
Holland) of ze helemaal op te heffen en de op tal van plaatsen al bestaande werkgroepen
direct onder het hoofdbestuur te plaatsen (of speciaal nieuwe werkgroepen op te richten).
Zo’n werkgroep (in vooral de afdeling Den Haag zijn er heel wat) kan dan door slechts een
paar leden vertegenwoordigd worden, zodat niet een heel bestuur meer nodig is. In onze
afdeling kennen we geen werkgroepen; wel hebben enkele historische
verenigingen/stichtingen een werkgroep Archeologie, zoals bijvoorbeeld in Hillegom, die
eventueel een rol hierin zouden kunnen spelen. Maar welke oplossing ook gekozen wordt, het
zal een flinke omzetting vergen en velen menen dat gegroeide verbanden en grenzen maar
beter niet al te revolutionair verbroken moeten worden. Sommige afdelingen of werkgroepen
zitten nog niet al te lang in een prima werkruimte (al zitten andere weer op een schopstoel),
dus die wil niemand opgeven. Het zal van het hoofdbestuur een enorm voorzichtig opereren
vergen om het probleem op te lossen zonder kolen of geiten of lange tenen te beschadigen.
Wordt dus nog wel even vervolgd…

VOOR U GELEZEN:

Archeologische Kroniek Zuid-Holland. De belangrijkste opgravingen en vondsten uit 2017.
49e jaargang, 2018. Delft, Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2018. 63 p. Gratis.

Deze prachtige uitgave geeft weer in kort bestek de highlights van het archeologisch gebeuren
in onze provincie in het afgelopen jaar. Over dat woord ‘belangrijkste’ kun je van mening
verschillen. Opvallend is dat op de kaart achterin maar 30 locaties staan (eigenlijk 31, want
nr. 26 komt twee keer voor, in Scheveningen en Leidschendam, maar die laatste is wel
abusief) en dat in het hele zuidelijke deel, waarin bijvoorbeeld ook Dordrecht ligt, kennelijk
geen belangrijke opgravingen geweest zijn. Overigens is die kaart, die als onderligger voor de
vondstlocaties dient, zwaar verouderd, want bijvoorbeeld de N11 en A4-zuid zijn als in aanleg
aangeduid, terwijl je er al jarenlang over kunt rijden. En onder sommige nummers zitten
meerdere opgravingen, tot wel vier toe.
Is die kaart dus niet het beste onderdeel, veel beschrijvingen van opgravingen of losse
vondsten zijn zeer lezenswaardig. Onze regio is beslist goed vertegenwoordigd met vooral
twee concentratiepunten: Alphen aan den Rijn en Leiden. Daarnaast is Katwijk met twee
zaken vertegenwoordigd (Rijnsoever Noord fase 3B en een bijzonder crematiegraf in
Rijnsburg) en Noordwijk ook met twee (Duineveld en Offem-Zuid). Het gaat in Alphen om
de volgende opgravingen: Goudse Rijpad, waar door boren de Limesweg aangetoond werd,
Lage Zijde en Aargebouw (waar de Kromme Aar in de Rijn uitmondt), plangebied De Hoorn
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(met een kaart die een bladzijde eerder terecht is gekomen), ook weer over de Limesweg,
Raadhuisstraat 185-193, met de vondst van menselijke resten onder de bebouwing, en het
Rode Dorp (ook vooral Romeinse tijd; booronderzoek). In Katwijk is in het gebied ten
noorden van het Uitwateringskanaal, vroeger Rijnsoever geheten, een boerderij uit de
zeventiende eeuw gevonden; een kaart uit 1628 door J.P. Dou (al is diens naam niet vermeld,
zijn handschrift is onmiskenbaar) was daarbij een hulp. Deze opgraving heeft haast meer
vragen dan antwoorden opgeleverd. In Leiden is gegraven in het Bioscience park bij de A44,
waar een boerderij ontdekt werd, die overigens nog niet zo lang geleden gesloopt is. Een grote
opgraving vond plaats op de Garenmarkt, waar dan ook uitgebreid op in gegaan wordt, en ook
enkele voorwerpen als een tinnen pispot en een aarden beeldje van de H. Rochus
(beschermheilige tegen de pest) nader besproken worden. Van de wipmolen van de
Hofpolder, die op 22 augustus 1912 afbrandde, zijn de funderingen gevonden. Daarbij werden
ook drie stukken natuursteen gevonden, waarvan niet vermeld wordt of het ooit hals- of
penstenen onder de bovenas geweest zijn, maar alleen dat ze (als tweede bestaan?) gediend
hebben als contragewicht op de vangbalk. Voor de Rijnland-route is op enkele plaatsen
gegraven, met name waar de aansluitingen op de A4 en A44 komen. Aan de Sumatrastraat
werden op 1 en 1,5 meter onder maaiveld twee niveau’s vol scherven gevonden die wel uit de
IJzertijd zullen dateren, maar misschien ook nog wel wat Romeins bevatten. Tot slot wordt
gerapporteerd over de vondst van de Grietgentoren, een muurtoren aan de oostelijke
stadsmuur, die in 1659 gesloopt is om de bebouwing aan de westzijde van de Herengracht de
ruimte te geven. Ook wordt er nog even ingegaan op een veldverkenning in polderpark
Cronesteijn, waar ook de AWN bij betrokken was. Overigens is de rol van de AWN noch in
onze streek, noch elders pregnant verwoord en opvallend is dat veel rapportages door
beroepsarcheologen van bedrijven ingediend zijn.
In totaal gaat het dus om veertig locaties, waarvan Leiden met 7 en Alphen met 6 de
koplopers zijn. Het blijft jammer dat van andere toch ook wel vermeldenswaardige plaatsen
niets vermeld is. Hier ligt dus een kans voor de komende vijftigste editie van de Kroniek!

Een knaap à deux mains. De geschiedenis van een ruim tachtigjarig leven, uit herinneringen
samengesteld door Tiemen Hooiberg (1809-1897). Heruitgave van de editie uit 1893 bezorgd
door Hans D. Schneider (Oegstgeest 2015) ISBN 9789048436477. 324 p.

Dat dit al wat oudere boek hier besproken wordt, heeft ermee te maken dat de laatste
exemplaren van het RMO nu afgeprijsd zijn van € 34,95 tot € 29,95. Het is een heruitgave van
de autobiografie van een medewerker van dat museum vanaf wel het eerste uur: Tiemen
Hooiberg. Deze is vooral bekend geworden als lithograaf, die tal van publicaties van het
museum en de daarbij werkzame conservatoren verluchtte met in litho gebrachte tekeningen.
Omdat een en ander vaak spiegelbeeldig gemaakt moest worden om gedrukt te kunnen
worden, was dat een zeer tijdrovend werk, waar hij dan ook oneindig veel uren in gestoken
moet hebben. Toch was zijn baan niet zo tijdrovend dat hij niet veel bijbanen kon hebben, met
name in het onderwijs. Zoals zijn vader al tekenleraar was, in hun herkomstplaats Harderwijk
en later vooral in Den Haag, was ook Tiemen een geboren docent. Niet alleen heeft hij een
eindeloze reeks personen leren tekenen, maar ook de moderne talen onderwees hij aan wie
maar wilde, of als vervanger van afwezige vakdocenten. Zijn leerlingen, met name
jongedames, vond hij vooral in de betere kringen; daardoor had hij vaak goede kruiwagens.
Maar ook tal van jongens uit de bouwvakken heeft hij de beginselen van het tekenen mogen
bijbrengen, onder meer in de avondopleidingen van het genootschap Mathesis Scientiarum
Genitrix. Het moet hem ongelofelijk veel tijd gekost hebben, want hij zat ook nog eens vaak
in de besturen van die scholen. Wel leverde het hem veel bevrediging en ook behoorlijke
(extra-)inkomsten op. Wat betreft zijn eigen opleiding werd hij in Den Haag op een soort
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speciale scholen gedaan, zoals bij Van der Kouwen waar je verplicht in het Frans moest
spreken, en bij A.V. Erasmus, een kosmopoliet uit Riga, die grote invloed op hem had. Als
jong broekje ging hij lesgeven aan de school van H.J. Beekman, en dan speciaal de Franse
school van J.L.H. Génard. Daar gaf hij dus les in het Frans! Later werd ook Engels een
specialisme; zo maakte hij zelfs een woordenboek. Maar Duits zal gezien zijn vele reizen door
Duitsland ook geen probleem zijn geweest, en door zijn werk in de academische sfeer zal hij
zeker ook wel wat Latijn gekend hebben. Kortom, een polyglot in de ware betekenis des
woords.
Maar zijn werk voor het Rijksmuseum van Oudheden is toch wel het belangrijkst. In zijn
memoires worden zijn bazen prof. Caspar Reuvens en dr. Coenraad Leemans vanzelfsprekend
zeer uitvoerig besproken. Met beiden had hij een hartelijke relatie (terwijl vooral Leemans
een grimmige reputatie had); na de veel te vroege dood van Reuvens bleef hij zeer bevriend
met diens weduwe, die vermoedelijk ook de extra-kosten van een nodig (verlengd) bezoek
van Hooiberg en zijn vrouw aan de geneeskundige baden van Aken betaalde. Reuvens speelde
zelfs een rol bij het kennismaken van Tiemen met zijn latere vrouw Dina Venker. Ook over de
gang van zaken in het museum wordt tussen neus en lippen heel wat leuks verteld.
Het boek is zonder meer lezenswaardig vanwege de goede verteltrant van de schrijver, die in
zijn tijd vrijwel iedereen van belang in Leiden kende en daarover wel wat loslaat. Het is ook
goed uitgegeven, met tal van verklarende noten van de bezorger, zij het dat er nog wel wat
meer nuttig geweest zouden zijn. Helaas zitten er enkele foutieve interpretaties of andere
zaken in; zo is het woonadres van Tiemen kort voor zijn huwelijk, Wijk 4 nr. 666a, niet
Gerecht 8, maar Pieterskerkhof 8 (nu onderdeel van het moderne huis rechts van het
Gravensteen). Een minpunt is de slechte kwaliteit van veel afbeeldingen, met name van
documenten. Ook zitten er computerproblemen in: doordat de automatische tekstcorrectie niet
uitgezet is, volgt na iedere punt een hoofdletter, wat soms tot rare zaken leidt. En ook staat er
op veel te veel plaatsen na een spatie de lettercombinatie osc, mogelijk een restant van het
woord bosch, Dit had toch door een goede nalezer er allemaal uitgehaald kunnen worden.
Maar dat is dan ook het enige negatieve dat over dit boek opgemerkt kan worden.


