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Renus is een uitgave van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.) en verschijnt tenminste twee-
maal per jaar. Oplage ca. 220 stuks. 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 GR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graaf-
werkzaamheden plaats (gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te red-
den: een kleine vondst kan het begin van iets belangrijks zijn!

Meehelpen met de 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, Langebrug 56 te 
Leiden, elke maandag (behoudens als er een feestdag of lezing is).

Opgave van nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het Bureau AWN, Herengracht 
474, 1017 CA Amsterdam of via de website: www.awn-archeologie.nl. Het 
basislidmaatschap kost € 36,50 per jaar. Leden ontvangen zesmaal per jaar 
het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden persoonlijk uitgenodigd 
voor een eerste kennismaking met de afdeling.

Langebrug 56, 2311 TM  Leiden
awnrijnstreek@yahoo.com

www.awn.rijnstreek.geschiedenisbank-zh.nl
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Lezing: hazeRswOude - spOOkVeRLaat
Lezing door Senne Diependaele op maandag 19 november 2007
aanvang 20.00 uur, Lipsiusgebouw zaal 228.

Op maandagavond 19 november zal Senne Diependaele voor ons een 
lezing houden over de opgraving Hazerswoude-Spookverlaat: een midden- 
en laatneolitische nederzetting langs de Oude Rijn op de grens van Alphen 
aan den Rijn en Rijnwoude.

Bij de bouw van windmolens langs de N 11 tussen Hazerswoude en 
Alphen werden op de plaatsen waar de funderingen moesten komen veel 
vondsten gedaan. Er was daar sprake van een zeer lange bewoningsge-
schiedenis, waarbij in de bovenste lagen vooral klokbekercultuur en in de 
onderste lagen Vlaardingencultuur aangetroffen werd. Een aantal leden van 
onze afdeling heeft intensief meegeholpen met de opgraving en later nog 
eens met het uitsorteren en determineren e.d., zodat zeker zij met interesse 
zullen horen wat er allemaal te vertellen valt over al die voorwerpen die ze 
soms meerdere keren door hun handen hebben laten gaan.

Deze lezing zal plaatsvinden in het inmiddels bekende Lipsiusgebouw 
(voorheen Centraal Faciliteitengebouw, 1175) aan het eind van de 
Doelensteeg, zaal 228. Dat is dus in tegenstelling tot eerdere berichten 
waarin gemeld was dat de lezing in onze nieuwe werkruimte aan de 
Langebrug 56 zou plaatsvinden. Die blijkt echter weinig geschikt voor 
grotere aantallen bezoekers. Degenen die nieuwsgierig zijn naar de werk-
ruimte, kunnen die bekijken tijdens een maandagavond (werkavond) vanaf 
20.00 uur of op een dinsdag tussen ongeveer 11.00 en 16.00 uur.
Aanvang 20.00 uur. Komt allen!

de MaRediJk; enige gedaChten OVeR het Ontstaan.
Van de Maredijk (inclusief de zgn. Groene Maredijk) is niet bekend wanneer 
hij opgeworpen is. Veel meer dan enkele speculaties kunnen dan ook niet te 
berde gebracht worden.

In voorhistorische tijden moet er een afwatering geweest zijn van de 
oostzijde van de achterste duinenrij (de Oude Duinen) en het gigantische 
veengebied ten oosten daarvan. Zoals in het zuiden de Gantel en de Vliet 
die rol vervulden, waren dat ten noorden van de (Oude) Rijn de Mare-
Leede-Kagerplassen-Lisserpoel resp. het Spaarne. Hoe enorm ook de 
opvangcapaciteit van het water opzuigende en vasthoudende veen was, bij 
gigantische plensbuien treedt er zoveel wateroverlast op dat het teveel hoe 
dan ook naar een rivier moet afvloeien. Soms lagen er in het veen kleine 
vennen tot vrij grote meren, die een buffer konden vormen, en doorgaans 
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een eigen afwatering naar de rivier hadden, zoals de Zoetermeerse Meer via 
de Weipoortse Vliet, en het Haarlemmermeer/Spieringmeer via de Zijl (naar 
het zuiden) resp. de Liede (Binnen- en Buiten; naar het noorden, richting 
Spaarndam), en vanzelfsprekend ook de Leede-Mare resp. Spaarne zodra er 
genoeg landverlies opgetreden was om de verbinding tot stand te brengen. 
De Leede-Mare moet dus een overoud water zijn, dat bovendien een soort 
afscheiding vormde tussen de min of meer begaanbare, bewoonbare en 
beakkerbare duinstreek en het wilde, woeste, gevaarlijke Nomansland dat 
het immense Hollands-Utrechtse veengebied toen vormde.

Een groot vraagteken is de exacte loop van de Rijn, zowel wat de 
hoofdgeul als de nevengeulen betreft. Geologische karteringen hebben 
tal van oude armen of geulen aan het licht gebracht, die later dichtgeslibd 
zijn. Het is de vraag of er ook nog een soort doorbraak vanuit de Mare-
Leede richting de Achterpoel(en) en zo via de Rijnsburgse Vliet (thans het 
Oegstgeester Kanaal) richting Katwijk geweest is of was in de tijd dat de 
Maredijk er geweest zou kunnen zijn. Maar zelfs al zou dat het geval zijn 
– dat is voor het bestaan van een Maredijk niet eens van immens belang. 
Wie vanuit het zuiden van wat we nu Holland noemen naar het noorden 
ervan wilde, zeg maar van Den Haag naar Alkmaar, moest in ieder geval de 
Rijn kruisen, denkelijk ook de Rijnsburgse Vliet, en tal van beken die water 
uit de duinen naar het oosten transporteerden, althans in natte perioden, 
zoals de Lisserbeek, de Hillegommerbeek, de Beek in Haarlem en diverse 
vergelijkbare beken tussen Velsen en Heiloo. In ieder geval de Rijn vereiste 
een overzetpontje; misschien dat in een extreem droge zomer er wel eens 
geen water (althans van enige betekenis) in de hoofdgeul van de Rijn stond, 
maar dat zal niet ieder jaar het geval zijn geweest. Daarentegen kan de 
rivier in tijden van extreme wateroverlast een brullend monster geweest 
zijn dat aan weerszijden enkele kilometers breed buiten zijn gewone oevers 
trad.

Dat laatste verschijnsel is van belang. Welk nut had een dijk ten 
westen van de Mare, die begon aan de hoge gronden in de buurt 
van Oud Poelgeest, bij de Warmonderweg, en richting de (huidige) 
Haarlemmerstraat binnen (de huidige stad) Leiden liep? Zouden bijvoor-
beeld de Romeinen zo’n dijk aangelegd kunnen hebben?

Het hele gebied ten noorden van de Oude Rijn tot aan het einde van de 
geest(gronden) bij Endegeest en Warmonderweg werd in de middeleeu-
wen Mors of Poel genaamd, beide aanduidingen dat het daar behoorlijk nat 
was. Toch is bij Pomona een complete Romeinse nederzetting opgegraven, 
en ook langs de A44 zijn er talloze vondsten van Romeins materiaal gedaan. 
Het kan haast wel niet anders of het grondwaterpeil was in de Romeinse 
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tijd aanzienlijk lager dan thans en pas later is er vernatting opgetreden. Of 
dat het gevolg was van het verstopt raken van de Rijnmonding bij Katwijk, 
is niet in een paar woorden vast te stellen. Maar als er bij Pomona Romeinse 
vondsten gedaan zijn, waarom dan niet ook verder naar het oosten, waar 
de hoogteligging ongeveer dezelfde is, dus als bijvoorbeeld boerenerf even 
geschikt om te wonen en te werken? Dat er dus ergens in of rond de Leidse 
Hout een Romeinse boerderij of andere bebouwing gestaan heeft, kan dus 
nooit a priori uitgesloten worden. De vraag is echter of daarvan na de inten-
sieve grondbewerkingen voor het aanleggen van het park rond 1930 en het 
bouwrijp maken van de omliggende woonwijken nog wel veel over zal zijn. 
Misschien zijn zelfs wel door het aanbrengen van van elders afkomstig ma-
teriaal voor bijvoorbeeld ophogingen of verhardingen hier wat verdwaalde 
Romeinse scherven terechtgekomen.

Omdat er over de loop van de Rijn in de Romeinse tijd te weinig bekend 
is, evenals over de hoogte van de grondwaterstand, zijn uitspraken maar 
moeilijk te doen. Maar als de hoofdstroom van de rivier ongeveer daar 
gelegen heeft, waar hij nu nog steeds ligt, betekent dat dat de nederzetting 
bij Pomona, en ook een veronderstelde nederzetting in de Leidse Hout, 
ten noorden van de Limes lagen. Of dat betekent dat de theorie dat ten 
noorden van de rivier een zeer brede gordel “vrij schootsveld” lag, met zeker 
geen bebouwing waar een vijand zich in zou kunnen verschansen en die 
hoe dan ook door vriend of vijand verwoest zou worden zodra er (militaire) 
problemen rezen, niet juist is, wordt daardoor prangend. Mogelijk heeft 
men deze theorie niet altijd even nauwgezet toegepast, of is er een tijd 
geweest (of meerdere perioden) waarin de Limes, voor zover al bestaand, 
niet langs de Rijn liep, maar bijvoorbeeld via de Vecht naar Muiden en het 
Flevo-meer en zijn uitloper het (Oer-)Y naar Velsen of zelfs Egmond. In dat 
geval zou zelfs de hele duinstreek tot voorbij Haarlem sporen van Romeinse 
of inheems-Romeinse bewoning kunnen bevatten.

De nederzettingen van Pomona en welke andere er ook geweest mogen 
zijn, moeten toch wel enige vorm van communicatie met de bevolking ten 
zuiden van de Rijn gehad hebben. Of dat brede gebaande paden waren, 
die ook een eventuele vijand van groot nut zouden kunnen zijn (en ook 
Romeinse militairen die een uitval pleegden, een zeer comfortabele opmars 
bieden), danwel boerenpaadjes die bijvoorbeeld extra veel kronkelden om 
bij aanstormende vijanden zoveel mogelijk verdedigingsplekken te hebben, 
al was het maar voor een achterhoede die vertragingstactieken moest toe-
passen, valt moeilijk te bedenken. Een rechte weg dwars door een moeras 
die uitkomt bij een verdedigingswerk (c.q. uitvalsbasis) van de Romeinen, 
zal zeker aantrekkelijk zijn geweest.
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Merovingisch en karolingisch
Nadat de Romeinen weggetrokken waren, zullen er zich hier wel weer nieu-
we bewoners gevestigd hebben, omdat de Rijn een te belangrijke rivier was 
om geen enkele economische activiteit meer te ontplooien. In Leiderdorp, 
Rijnsburg enz. is Merovingisch of Karolingisch materiaal opgegraven, dus 
in die tijden waren er in ieder geval tijdelijke nederzettingen, in enkele 
gevallen vrij dicht bij de rivier. Helaas weten we niet heel precies hoe die 
zich toen gedroeg: was hij al aan het verzanden of dichtslibben, met name 
ten westen van Utrecht? En nam de invloed van de zee bij de monding in 
Katwijk toe of af? Het is wel zeker dat ook nog in deze tijd soms heel dikke 
kleipakketten afgezet werden, dus de rivier moet bij tijd en wijle zeker nog 
behoorlijk actief geweest zijn.

Over Oegstgeest in die tijd, en dan met name de streek waar nu de 
Maredijk ligt, weten we evenmin veel. Als St. Willibrord hier inderdaad heeft 
rondgetrokken, en het Groene Kerkje gesticht, dan kan hij ook hier gelopen 
hebben, maar dat heeft in ieder geval geen blijvende sporen nagelaten. Of 
een dijk langs de Mare toen wel enige zin had, mag betwijfeld worden.

Middeleeuwse ontginningen
Pas in de hoge of late Middeleeuwen, zeker wel rond het jaar 1000, moet 
dit gebied definitief verkaveld zijn. De rivier werd steeds minder belangrijk 
en zijn invloed stopte vrijwel geheel na het verstopt raken van de monding 
bij Katwijk en de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. 
Bovendien moet een omkering van de stroomrichting in de wateren tussen 
Leiden en Haarlem plaatsgevonden hebben: in plaats van richting Oude 
Rijn, moest het water nu naar Spaarndam om daar op zee te lozen. Ook 
al het water uit het zuiden van Rijnland, van Wassenaar tot Gouda, moest 
nu door onder meer de Mare-Leede en Zijl naar het noorden afstromen. 
Dit was denkelijk heel wat meer dan in de vroegere situatie, waardoor de 
Mare wel meermalen de neiging gehad zal hebben om buiten zijn oevers 
te treden en heel het gebied rond wat we nu kennen als de Rijnsburgerweg 
onder water te zetten. Dat de boeren en buitenlui (en stadse grootgrond-
bezitters) zich daar nu tegen wilden en konden wapenen door een dijkje 
op te werpen, kan men zich wel voorstellen. Een vraag blijft wanneer de 
Poelwetering gegraven is, die de hele streek doorsnijdt en mogelijk vroeger 
een directe verbinding tussen de Oude Rijn bij Ter Wadding en de Mare 
vormde, waardoor (kleine) schepen vanuit de (Oude) Vliet haast rechtdoor 
konden varen buitenom de stad Leiden naar het Noorden. Maar ook al 
was er nooit een doorgraving door de Morsdijk om in de Oude Rijn te 
kunnen komen, het gebied kon wel door die Poelwetering afwateren op 
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de Mare richting het Noorden, zodat te lozen water niet de omweg door 
Leiden hoefde te volgen. Deze wetering was natuurlijk ook weer een soort 
Achillishiel: bij algeheel waterbezwaar werkte hij juist als een aanvoerroute 
voor overstromingswater. Wanneer is onbekend, maar te eniger tijd heeft 
men daar het volgende op gevonden: de Stokdam. Wat we ons bij een dam 
van stokken moeten voorstellen, is althans mij duister; misschien moeten 
we aan een constructie denken waarbij een of meer openingen bij dreigend 
gevaar afgesloten konden worden met stokken of iets dergelijks, maar 
(brede) planken lijken sneller en gemakkelijker te werken. Misschien was 
het eerder een simpele keersluis. Hoe dan ook, naar deze dam werd het 
achterliggende deel van de Poelwetering ook wel Stockdammerwetering 
genoemd. Het voordeel van deze dam of sluis was bovendien een onon-
derbroken weg over de Maredijk, al zal er denkelijk voordien toch ook wel 
een (ophaal?)bruggetje gelegen hebben. De geschiedenis van deze dam 
is verder uiterst duister; later, dus in de zeventiende eeuw, lagen er kaden 
langs de wetering en een sluisje, de Stockdammersluys, in de wetering. 
Op dezelfde plaats ligt thans de Maredijkbrug, een heel eenvoudig brug-
getje dat alleen nog dienst doet voor wandelaars en fietsers. De gele 
Maredijkmolen die daar nu pal naast staat, is hierheen verplaatst van elders 
in de Maredijksepolder ergens in het begin van de negentiende eeuw. Op 
dezelfde plek had voordien een wipvolmolen “De Grauwe Munnik” gestaan 
van 1632 tot kort voor 1752.

Ook al is de rol van voorname verbinding tussen Leiden en Oegstgeest 
sedert 1395 vrijwel geheel overgenomen door de Rijnsburgerweg, voor 
aanwonenden en wandelaars vanuit de richting Warmond was het nog 
steeds een belangrijke weg. Hij moest dan ook vaak met zand of schelpen 
bestrooid worden. Voor de grondeigenaars in de Marendijksepolder was 
hij bovendien een waterkerende kade. Ook al was het polderpeil niet zo 
heel veel lager dan het peil in Rijnlands boezem, een doorbraak zou toch 
een overstroming veroorzaken, en al was die toen niet zo rampzalig (veel 
polders werden in de winter opzettelijk onder water gezet), op veel schade 
zat niemand te wachten.

P.J.M. de Baar

JaaRVeRgadeRing
De jaarvergadering van onze afdeling zal plaatsvinden op maandag 19 
februari 2008, als gebruikelijk aanvang 19.30 uur. De plaats zal nog bekend 
gemaakt worden, maar noteert U de datum vast in de nieuwe agenda voor 
2008!
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