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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 Administratiekantoor AWN, 
Postbus 714, 3170 AA Poortugaal, tel. 010-5017323, awn@vandinther.nl.  
Het basislidmaatschap kost € 40,-- per jaar. Leden ontvangen zesmaal per 
jaar het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden persoonlijk uitgeno-
digd 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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LEZINGEN NAJAAR 2009

Zoals gebruikelijk worden dit najaar weer twee lezingen gehouden, 
in een telkens op de avond zelf aangegeven zaal in het Centraal 
Faciliteitengebouw of Lipsius-gebouw. De aanvang is als altijd om 20.00 uur.

De eerste zal plaatsvinden op maandag 19 oktober door Mark Driessen, 
werkzaam bij het Projectenbureau Amsterdams Archeologisch Centrum 
(UvA), over:

Een Romeinse insteekhaven tussen Rijn en Maas te Voorburg/
Arentsburg
Tussen oktober 2007 en juni 2008 heeft het Projectenbureau van het 
Amsterdams Archaeologisch Centrum (UvA) een opgraving uitgevoerd op 
het voormalige Arentsburg-terrein te Voorburg. De opgraving was gestart 
met de verwachting hier een wijk van een Romeinse stad aan te treffen. 
Iedereen was dan ook hoogst verbaasd toen duidelijk werd dat hier een 
diepe rechte geul of kanaal met Romeinse kadewerken bleek te liggen. In 
deze in de Romeinse tijd (deels) uitgebaggerde natuurlijke geul van mini-
maal 100 bij 32 meter bleken kadewerken van twee, mogelijk drie perioden 
te liggen, bestaande uit een groot aantal gekantrechte, aangepunte 
eikenhouten palen. Deze zwaar uitgevoerde palen zijn zonder uitzondering 
allemaal ingeheid. Dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat 
de bomen van de jongste fase van deze kadepalen rond 210 na Christus 
zijn gekapt. Een oudere fase is gedateerd rond 160 na Chr. en daarnaast 
een mogelijk oudste fase rond het jaar 130. Uit dit dendrochronologisch 
onderzoek blijkt ook dat het merendeel van deze zware eikenhouten palen 
afkomstig is uit Midden- en Zuid-Duitsland. 

De bedding van deze in fasen dichtgeslibde haven herbergt een im-
mense hoeveelheid cultureel en organisch vondstmateriaal. De gigantische 
hoeveelheid Romeins draaischijfaardewerk – tot in de duizenden kilo’s 
– heeft deels een oorsprong in de bekende productiecentra langs onder 
andere de Rijn, Moezel en Maas, maar is ook ten dele afkomstig uit minder 
voor de hand liggende productieplaatsen. Opvallend zijn – zeker in verge-
lijking met andere Romeinse vindplaatsen – de beperkte gebruikssporen 
op en de redelijk complete staat waarin het vaatwerk is aangetroffen. Het 
natuursteen en bouwkeramiek – ook in tonnages dus in indrukwekkende 
hoeveelheden aangetroffen – heeft een oorsprong in voornamelijk de 
stroomgebieden van de Rijn, Maas en Moezel. 
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De tweede lezing zal gehouden worden op maandag 23 november door 
Wouter Vos (Hazenberg Archeologie) over:

De Romeinen in het gebied van de Kromme Rijn.
Afgelopen vijf jaar heeft de spreker promotieonderzoek uitgevoerd naar 
Romeinse nederzettingen in het Kromme-Rijngebied. Het onderzoek spitste 
zich toe op de vraag op welke wijze de Bataafse plattelandsgemeenschap-
pen integreerden in het Romeinse rijk en (hoe) kan dat worden afgelezen 
aan de ruimtelijke veranderingen van hun woonplaatsen in het Kromme-
Rijngebied, in het bijzonder die binnen de microregio’s Wijk bij Duurstede 
en Houten. 

Spreker zal die avond, naast een algemeen overzicht van het Kromme-
Rijnse en Bataafse platteland, vooral ingaan op twee aspecten. Als eerste de 
ruimtelijke lay-out van nederzettingen en de interpretatie die daaraan kan 
worden gegeven. En als tweede de invloed op Romeinse huizenbouw op 
het platteland. 

De nederzetting Wijk bij Duurstede-De Horden is zeer belangrijk, omdat 
die goed en compleet is opgegraven en de ontwikkelingen en achterliggen-
de culturele, sociale en ruimtelijke processen model staan voor de andere 
nederzettingen in het Kromme-Rijngebied.
Het beloven weer interessante avonden te worden, dus komt in groten 
getale!

Afbeelding: een zgn. ‘veteranenboerderij’. tekening: Mikko Kriek; © Hazenberg Archeologie, Leiden
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BLEIswIJK: EEN OpLEttENDE AANNEMER

Kort verslag van een onderzoek van de inhoud van een aantal beerputten, 
aangetroffen in Bleiswijk, gemeente Lansingerland, uitgevoerd door een 
team van de AWN-Rijnstreek.

Inleiding
Medio 2008 werd de AWN-afdeling Rijnstreek verrast door een medewerker 
van een aannemer, die in Bleiswijk in het perceel Dorpsstraat 76 grond aan 
het saneren was en daarbij verschillende beerputten en afvalkuilen aantrof. 
Een medewerker heeft zo goed als het kon het aardewerk per afvalkuil ver-
zameld en in plastic zakken bij ons aan de Langebrug afgeleverd. Hoewel 
Bleiswijk niet valt onder het territorium van Afd. 6, Rijnstreek, hebben we 
gemeend dit materiaal toch te moeten determineren. Helaas kennen we 
geen enkel detail over hoe de vondsten zijn verzameld en waar de grond-
sanering precies heeft plaats gevonden. Van de vindplaats zijn alleen de 
coördinaten bekend: 96.24/447.44.

Afbeelding 1: De vindplaats in Bleiswijk.

Het is zeer waarschijnlijk dat men bij het verzamelen van het aardewerk 
selectief te werk is gegaan. Dat blijkt ook uit de verhouding aardewerk-
vondsten en overig materiaal. 
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Het aardewerk is gedateerd door een groepje nieuwe leden, als eerste 
stap om te leren post-middeleeuws aardewerk te determineren. Dit groepje 
werd begeleid door Odile Hoogzaad, terwijl op de achtergrond onze spe-
cialisten Dick van der Kooij en Leo den Hollander klaar stonden voor de 
moeilijke vragen.

Voor de determinatie is gebruik gemaakt van de volgende catalogi:
Het Deventer systeem, aangegeven met het nummer.
Pre-industriële Gebruiksvoorwerpen, van Museum Boymans Van 
Beuningen te Rotterdam, aangegeven met het paginanummer.
Bergen op Zooms aardewerk, G. Groeneweg, aangegeven met het 
typenummer.
M. Bartels, Steden in scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, 
Dordrecht, Nijmegen en Tiel, aangegeven met het typenummer.

De resultaten van de determinatie zijn verwerkt in een Access-database, 
die te vinden is op het computersysteem van de AWN-Rijnstreek onder de 
naam Bleiswijk 2008.

De vondsten zijn opgeslagen in zes standaard-dozen en een grote 
doos voor de meer complete potten. Deze dozen zijn afgevoerd naar het 
Provinciaal Depot in Alphen aan den Rijn. Een dozenlijst is beschikbaar.

Bevindingen
Het aardewerk heeft een datering tussen 
1600 en 1800, met een duidelijke piek in de 
achttiende eeuw. Er is nauwelijks aardewerk 
van vóór de zeventiende eeuw, terwijl er wel 
wat materiaal uit de negentiende eeuw is 
aangetroffen.

In de volgende tabellen (rechts en onder-
staand) is aangegeven hoe de vondstgroep 
is samengesteld.

1.
2.

3.

4.

categorie Som van aantal
Aardewerk 369
Bot 4
Fabsteen 36
Glas 13
Hout 1
Leer 6
Metaal 3
Monster 1
Natsteen 5
Pijp 4
Schelp 1

Afbeelding 2: Samenstelling van 

de vondstgroep.
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Categorie Soort Som van r Som van w Som van b Som van o totaal %
Aw cream 3 0 0 0 3 0,8
Aw Delfts 4 0 0 0 4 1,1
Aw faience 4 5 10 0 19 5,1

Aw industr wit 0 1 0 0 1 0,3
Aw majolica 2 2 1 0 5 1,4
Aw porselein 0 1 0 0 1 0,3
Aw roodglaz 115 122 54 15 306 82,9

Aw roodonglaz 2 1 0 1 4 1,1

Aw steengoed 0 8 1 0 9 2,4
Aw witbak 4 11 1 1 17 4,6
Totaal      369 100,0

Afbeelding 3: Samenstelling van het aardewerk.

Type Aantal Type Aantal
apothekerspot 1 pispot 4
bakpan 7 papkom 1
bloempot 1 plooischotel 2
bord 18 pot 5
drinkschaal 1 ringeloor 1
fricandellenbak 2 schaal 1
grape 7 schotel 1
kamerpot 3 sluitpan 4
kan 7 steelpan 1
kom 1 theepot 1
kookpot 3 vetvanger 1
kop 2 voorraadpot 3
kromstaart 7 vuurtest 1
melkkan 3 waterkan 2
kruik 2
mineraalkruik 1

totaal 66

Afbeelding 4: Vormtypen van het aardewerk.
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Categorie Type Som van r Som van w Som van b Som van o
aw  83 116 44 14
aw BOZ 18 2 4 0
aw Duits 1 0 0 0
aw Nederrijns 13 3 6 1
aw Werra 0 1 0 0

Afbeelding 5: Onderverdeling van het roodbakkend geglazuurd aardewerk.

Uit de tabel in afbeelding 2 blijkt overduidelijk dat aardewerkfragmenten de 
hoofdmoot vormen van alle vondsten. Dit is een duidelijke aanwijzing dat 
er selectief aardewerk verzameld is. Het aanwezige glas is allemaal afkom-
stig van flessen, met als uitzondering een apothekerspotje.

Als we kijken naar de samenstelling van het aardewerk kunnen we 
vaststellen dat het voornamelijk het goedkoper gebruiksgoed is, dat in 
de afvalkuilen zat. Van al het aardewerk is 83% roodbakkend geglazuurd 
materiaal; er is heel weinig luxe aardewerk als faience, steengoed, Delfts of 
porselein. Wat opvalt onder het roodgeglazuurd aardewerk is het relatief 
veel voorkomen van Nederrijns en Bergen op Zooms aardewerkfragmenten, 
wat typisch is voor de achttiende en negentiende eeuw als goedkoop 
gebruiksaardewerk. Ook de gedetermineerde vormen zoals weergegeven 
in de tabel in afbeelding 4 zijn typisch voor het gebruiksaardewerk uit de 
achttiende eeuw. 

Conclusie
De beerputten aangetroffen bij een bodemsanering zijn in gebruik geweest 
in de zeventiende en achttiende eeuw. Het gevonden aardewerk bestaat 
voornamelijk uit eenvoudig gebruiksgoed.
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MOERKApELLE: EEN OpLEttENDE AANNEMER (2)

Kort verslag van een onderzoek naar de inhoud van een aantal beerputten, 
aangetroffen in Moerkapelle, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, uitge-
voerd door een team van de AWN-Rijnstreek.

Inleiding
Medio 2008 werden we, de AWN-afdeling Rijnstreek, wederom verrast door 
een medewerker van een aannemer die nu in Moerkapelle in de Dorpsstraat 
25-31 grond aan het saneren was en daarbij verschillende beerputten en af-
valkuilen aantrof. Een medewerker heeft zo goed als het kon het aardewerk 
per afvalkuil verzameld en in plastic zakken bij ons aan de Langebrug afge-
leverd. Helaas kennen we geen enkel detail hoe de vondsten zijn verzameld 
en waar de grondsanering precies heeft plaatsgevonden. De coördinaten 
zijn 99.38/450.86.

Afbeelding 1: De vindplaats in de Dorpsstraat in Moerkapelle.

Het aardewerk is gedateerd door een groepje nieuwe leden als eerste stap 
om te leren post- middeleeuws aardewerk te determineren. Dit groepje 
werd begeleid door Odile Hoogzaad, terwijl op de achtergrond onze 
specialisten Dick van der Kooij en Leo den Hollander klaar stonden voor de 
moeilijke vragen.
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Voor de determinatie is gebruik gemaakt van de volgende catalogi:
Het Deventer systeem, aangegeven met het nummer.
Pre-industriële Gebruiksvoorwerpen, van Museum Boymans Van 
Beuningen te Rotterdam, aangegeven met het paginanummer.
G. Groeneweg, Bergen op Zooms aardewerk, aangegeven met het 
typenummer.
M. Bartels, Steden in scherven, aangegeven met het typenummer.

De resultaten van de determinatie zijn verwerkt in een Access-database, 
die te vinden is op het computersysteem van de AWN-Rijnstreek onder de 
naam Moerkapelle-Dorpsstraat 2008.

De vondsten zijn opgeslagen in vier standaard-dozen. Deze dozen zijn 
afgevoerd naar het Provinciaal Depot in Alphen aan den Rijn. Een dozenlijst 
is beschikbaar.

Bevindingen
Het merendeel van de vondsten bestaat uit aardewerkfragmenten (84%), 
zoals blijkt uit de tabel van afbeelding 2. Ook bij deze sanering is zeer waar-
schijnlijk selectief aardewerk verzameld. Daarnaast komt relatief veel glas 
en pijpfragmenten voor. Het glas is vrijwel volledig afkomstig van flessen.

Categorie Som van aantal %
aardewerk 576 84,3
fabsteen 31 4,5
glas 24 3,5
metaal 5 0,7
monsters 1 0,1
nat. mat 4 0,6
natsteen 2 0,3
pijp 40 5,9
Totaal 683 100,0

Afbeelding 2: Vondstcategorieën.

De datering van de beerputten en/of afvalkuilen loopt niet veel uiteen. 
Het zwaartepunt ligt bij 1700-1800, maar er komen ook aardewerkfrag-
menten voor met een duidelijk oudere datering. Dit zijn voornamelijk 
steengoed-aardewerk en een vetvanger en vuurklokfragmenten van rood-
bakkend aardewerk.

1.
2.

3.

4.
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beerput datering uitzondering
1 1700-1800
2 1700-1900
3 1700-1900 vetpot 1500-1600
4 1600-1700 steengoed 1300-1400
 vuurklok 1350-1450
5 1300-1700
6 1500-1800
7 Ntd
8 1350-1850

Afbeelding 2: Datering van de beerputten.

Uit de verdeling van de soorten aardewerkfragmenten blijkt dat rood-
bakkend aardewerk, veelal in de regio vervaardigd, het meeste voorkomt. 
De aanwezigheid van porselein en steengoed-fragmenten duidt op enige 
welstand van de bewoners, maar het merendeel van het aardewerk is ge-
bruiksaardewerk uit de keuken. Dat blijkt ook uit het overzicht in de tabel 
met voorkomende typen aardewerk opgedeeld naar functie.

Categorie Soort Som van r Som van w Som van b Som van o totaal %

aw

cream stone 

Maastricht 1 0 0 0 1 0,2

aw Delfts 0 0 1 0 1 0,2

aw faience 8 3 0 0 11 1,9

aw Industrieel 5 1 2 0 8 1,4

aw Maastricht 3 0 0 0 3 0,5

aw majolica 4 0 2 0 6 1,0

aw porselein 0 24 0 0 24 4,2

aw roodglaz 155 200 50 21 425 73,9

aw roodonglaz 0 4 2 0 6 1,0

aw steengoed 6 18 6 2 32 5,6

aw witbakkend 35 10 10 2 57 9,9

totaal 575 100,0

Afbeelding 3: Verdeling van soorten aardewerk.
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Functie Som van r
bord 9
deksel 2
deksel 

theepot 1
grape 9
Jacobakan 1
kandelaar 1
koekenpan 3
kom 8
komfoor 0
kromstaart 1
kruik 1
lekschaal 3
pispot 1
pot 2
schaal 0
test 2
vetvanger 3
voorraadpot 3
vuurbak 1
vuurklok 1
vuurpot 1

Afbeelding 4: Voorkomende aardewerkvormen.

Conclusie
De beerputten aangetroffen bij een bodemsanering in de Dorpsstraat in 
Moerkapelle zijn in gebruik geweest in de zestiende tot de achttiende eeuw. 
Daarnaast komt in sommige beerputten aardewerk voor met een oudere 
datering. Het gevonden aardewerk bestaat voornamelijk uit eenvoudig 
gebruiksgoed voor voedselbereiding. 
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NIEuw-RhIJNGEEst: EEN MEROVINGIsCh DOREstAD?

Freek Lugt

In de loop van dit jaar is er tot twee keer toe gegraven in Nieuw-
Rhijngeest, dat is het gebied in Oegstgeest tussen de A44, de provinciale 
weg naar Valkenburg/Katwijk en de Oude Rijn, ten zuidwesten van het 
Corpusgebouw.

Eerder gegraven in 2004
Dat was niet voor het eerst. Sinds 2004 is daar diverse keren archeologisch 
onderzoek verricht, met het oog op de bouw van de tijdelijke studentenwo-
ningen daar en het Corpusgebouw. Van het eerste onderzoek, door Archol, 
is uitgebreid verslag gedaan in het rapport van Minja Hemminga en Tom 
Hamburg, Een Merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn. 

De vondsten waren spectaculair. Aan de oever van, wat toen leek, een 
zijgeul van de Rijn werden de sporen van een viertal woonstalhuizen aan-
getroffen met een groot aantal bijgebouwen en een nog veel groter aantal 
(water)putten. Vastgesteld werd dat het ging om een nederzetting uit de 6e 
en 7e eeuw, die deel moet hebben uitgemaakt van een veel groter rivierdorp 
dat zich uitstrekte tot in de Leeuwenhoek aan de oostkant van de A44. In de 
nederzetting moet een barnsteenbewerker hebben gewoond of gewerkt. Er 
zijn namelijk verschillende barnsteenresten gevonden, zowel afval als half-
fabrikaten. Daarnaast zijn er enkele stukjes productieafval van glazen kralen 
aangetroffen. Menno Dijkstra acht het mogelijk dat de reizende kralenma-
ker van wie in Rijnsburg een oventje is gevonden, ook een tijd in Nieuw-
Rhijngeest domicilie heeft gekozen. Ook zijn er een paar stukjes geblazen 
glas gevonden van verschillende soorten drinkglazen. Verder moet er een 
schoenmaker zijn geweest. Er is althans een paar schoenleesten gevonden, 
de oudste die in Nederland zijn aangetroffen. 

Daarnaast is er een groot aantal andere zaken gevonden, teveel om hier 
op te noemen. Veel aardewerk natuurlijk, soms ter plaatse handgevormd, 
maar het meeste was gedraaid en afkomstig uit het Rijnland, en munten. Bij 
deze en jongere opgravingen zijn Friese sceatta’s en Frankische penningen 
gevonden, en ook een gouden tremissis. Opmerkelijk is het bronzen voor-
werp dat is aangetroffen door Han Maksymiak, AWN-correspondent voor 
Warmond. Het is maar een klein ding, een rechthoekig plaatje van 23 × 12 
mm met daarop een halfrond oogje van 19 mm hoog. Waarvoor het heeft 
gediend, is tot nu toe onbekend, maar misschien kan een van de lezers er 
iets over zeggen. Foto’s zijn hierbij afgedrukt.
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De meest spectaculaire vondst was misschien wel die van een deel van 
een kadewand, of, zoals in 2004 ook wel werd gedacht, van beschoeiingen 
van een aantal binnenhavens. Pas bij de opgravingen in 2009 werd duidelijk 
dat het waarschijnlijk niet ging om binnenhavens maar om verschillende 
fasen van een honderden meters lange kadewand, die het schepen mogelijk 
moest maken daar aan te leggen. De zware bouw duidt daarop. Er zijn palen 
aangetroffen, vermoedelijk meerpalen, van een zodanige lengte en dikte 
dat die alleen maar met behulp van een heistelling de grond in gedreven 
kunnen zijn. In de kadewand bevonden zich twee ongeveer drie meter 
brede openingen, waarachter zich iets wat eruit zag als botenhellingen 
bevonden. Een derde opening was breder; wellicht boog hier de beschoei-
ing met de opening mee.

Februari/maart 2009
Hiermee komen wij bij de opgravingen in 2009. In februari/maart werden 
deze gedaan door ADC onder leiding van Willem Jezeer en in mei/juni door 
de Universiteit Leiden onder leiding van Jasper de Bruin. Deze laatste op-
graving was een praktijkproject voor eerstejaars studenten archeologie. In 
verband daarmee was dit een vlakdekkende opgraving; in het eerste geval 
werd volgens een dambordpatroon gegraven.

Tot nu toe is niet duidelijk waarvoor dit voorwerp heeft gediend. Diverse mogelijkheden zijn geop-

perd en verworpen. Gedacht is aan een stempel, een teugelgeleider en een onderdeel van een 

mantelspeld. Zelfs is het niet voor onmogelijk gehouden dat het een Romeins voorwerp is. Het zou 

dan bijvoorbeeld onderdeel van een wapenrusting kunnen zijn (foto’s: Han Maksymiak).
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Een greep uit de vondsten van februari/maart: 
een deel van een huisplattegrond en een complete andere huisplatte-
grond van ongeveer 6 bij 18 meter;
een waterput, gemaakt van vermoedelijk scheepshout. Het restant is in 
zijn geheel gelicht en naar een laboratorium gebracht om te worden 
onderzocht;
een mooi gesneden kleine trog met handvaten, mogelijk een 
keukenhulpmiddel;
onder de trog een houten drinknap;
een houten emmer, mogelijk met versiering, met een ijzeren band;
een benen naald en idem kam;
een put met een grote hoeveelheid visbotjes. Een stagiaire was welge-
moed aan het proberen ze in anatomisch verband te leggen, om na te 
gaan of het hele vissen waren geweest of visafval;
op het meest noordelijke deel van het opgravingterrein zijn sporen van 
een mogelijk 8e-eeuwse, dus Karolingische structuur.

Vooral de huisplattegronden gaven de opgravingleider veel voldoening. 
Ik citeer: “Ik weet alles van Merovingische huisplattegronden. Ik heb mijn 
afstudeerscriptie erover geschreven. Maar in het echt had ik er nog nooit 
een gezien. En nu heb ik er zomaar eentje opgegraven!”

Het college van B&W van Oegstgeest kwam op bezoek en de Vereniging 
Oud Oegstgeest organiseerde een excursie, waarbij ook AWN-ers zich 
aansloten. De bezoekers waren enthousiast, wat geen wonder is met Willem 
Jezeer op zijn praatstoel.

Mei/juni 2009
Ook in mei/juni is het nodige gevonden, waarvan ik noem:

opnieuw een aantal woonstalhuizen;
drie schoenen onder in een put;
een in stukken gebroken boog (van pijl en boog);
wederom een groot aantal waterputten. Een ervan bevatte een complete 
aardewerken amfoor uit de Merovingische periode;
een andere put was gemaakt van een wijnton van naaldhout. Dit is ten 
overvloede een bewijs dat de ton van ver kwam, want naaldhout kwam 
hier toen niet voor (naaldhout is volgens de aanwezige deskundige 
waterdicht als het tangentiaal uit de boom wordt gezaagd);
delen van scheepshout, hergebruikt voor waterputten;
aanwijzingen voor de productie van hertshoornen kammen;
veel varkensbotten, wat wijst op welvaart.

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
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Zoals gezegd waren de deelnemers eerstejaars studenten. Onder hen 
mengde zich ook onze Henk Hegeman, die zodoende zijn eerste stappen 
zette op het actieve archeologenpad. Hij keek afgunstig naar onder zijn 
neus koelgehouden blikjes bier, die voor de “staf” waren en zo aan zijn neus 
voorbij gingen. Maar hij organiseerde ook weer een excursie, die opnieuw 
druk werd bezocht.

Kadewand
Van groot belang was bij beide opgravingen het opnieuw blootleggen van 
delen van de kadewand. Vast staat intussen dat die minstens zo’n 300 meter 
lang moet zijn geweest; het oostelijke eind is nog niet gevonden. Intussen 
zijn de opgravers tot de overtuiging gekomen dat het hier niet om een kade 
langs een zijgeul gaat, maar om de Rijn zelf, althans een van de stroom-
geulen van de toenmalige Rijn. Die moet dus veel noordelijker hebben 
gelopen dan de huidige Oude Rijn. De kern van de geul was circa vier meter 
breed; de breedte van de geul aan de bovenkant was ongeveer 30 meter. 
Dit was het resultaat van een onvoorzien onderzoek aan de zuidkant van de 

Twee fasen van de in Nieuw-Rhijngeest gevonden kadewand. Te zien is dat zij van forse 

boomstammen zijn gemaakt. De achterste is de oudste, de voorste ligt zuidelijker en is 

mogelijk daar gezet omdat de oever van de Rijngeul dichtslibde, waardoor schepen niet 

meer aan de kade konden aanleggen (foto: Archol).
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kadewand. Jasper de Bruin acht het zinvol om daar verder te zoeken naar de 
precieze loop van de Rijn in die periode.

Héél voorzichtig voegde Jasper hier nog een observatie aan toe. Van 
het zeer speculatieve ervan was hij zich terdege bewust, reden waarom 
ik dat hier ook probeer over te brengen. Bij de opgravingen werden grote 
hoeveelheden Romeins bouwmateriaal aangetroffen. Hoewel het mogelijk 
is dat dit afkomstig is van het castellum van Valkenburg, is het ook mogelijk 
dat men het bouwmateriaal van dichterbij betrok. Misschien is het afkom-
stig van een nabijgelegen wachttoren, die, zoals bekend, aan de Rijn zelf 
stond en niet noodzakelijkerwijs aan de Romeinse weg. Indien de aange-
troffen Rijnarm deel uitmaakte van de Romeinse Rijksgrens, is het mogelijk 
dat de wachttoren zich in de omgeving van de opgraving heeft bevonden. 
“Het grondgebied van Oegstgeest zou dus deels binnen het Romeinse Rijk 
kunnen hebben gelegen!”

Slechts nader onderzoek kan uitmaken hoe dit precies zit.

wie woonden er?
Het lijkt erop dat het rivierdorp Nieuw-Rhijngeest in het begin van de 6e 
eeuw is gesticht door immigrerende Friezen of Franken, of Friezen die van 
overzee kwamen, of dat het Saksen of andere verre vreemdelingen waren 
die een nieuw woonoord zochten. Zij vestigden zich daar en zetten boerde-
rijen op, eerst één, en toen er meer mensen aan land kwamen nog een paar. 
Ze hadden enkele koeien, varkens en andere dieren bij zich en begonnen 
een bescheiden gemengd landbouwbedrijf op de kleine akkers die ze op 
de oeverwal aanlegden. Opgegraven resten van zaden en pollen wijzen op 
de verbouw van onder meer gerst en rogge, en kool en andere groenten. 
Toen dat allemaal goed ging, ontplooiden ze zich verder. Zo legden zij zich 
toe op het fokken van koeien en varkens. Ze dreven daarmee handel met 
groepen mensen en handelaren langs de rivier. Daar kwam het meeste van 
hun aardewerk vandaan en de wijnvaten waarmee ze hun putten maakten 
en andere spullen, zoals maalstenen, glas en baren ijzer. De vondst van 
geld duidt ook op handel. Daarnaast waren er een smid, een schoenmaker 
en een kammenmaker en zelfs, pure luxe, een kralenmaker. Het ligt voor 
de hand dat de bewoners deelnamen aan de zogeheten Friese handel, 
de oude handelsvorm die niet was gebonden aan steden maar als neven-
activiteit werd beoefend door de Friese boeren. Naast de al genoemde 
koeien en varkens vormden hierin zaken als huiden, boter, vis en honing 
de ruilmiddelen, alsmede wapens en slaven. Weliswaar zijn voor dit laatste 
in Nieuw-Rhijngeest geen aanwijzingen gevonden, maar het ligt voor de 
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hand. Mogelijk werd er ook “Fries laken” geproduceerd. In elk geval werd er 
in Nieuw-Rhijngeest geweven, getuige de gevonden weefgewichten.

Om de een of andere reden is het Merovingische Nieuw-Rhijngeest 
tegen het einde van de 7e eeuw verdwenen. Misschien was een verhoogde 
rivieractiviteit hier debet aan: de waterstand steeg en de grond werd te 
soppig om te bewerken en op te wonen. Een andere oorzaak kan een 
reorganisatie van het grondbezit en de daarmee samenhangende ligging 
van de bebouwing zijn. Ook is het mogelijk dat de handelsactiviteiten die 
kennelijk in Nieuw-Rhijngeest plaatsvonden, maar ook in nabijgelegen 
plaatsen als Valkenburg, Matilo en Koudekerk, door de Karolingers werden 
geconcentreerd in Dorestad. Het meest waarschijnlijk is echter, gelet op de 
elkaar opvolgende kadewanden, dat de geul waaraan het rivierdorp lag, 
steeds verder dichtslibde, zodat verkeer met de omgeving steeds moeilijker 
werd. 

Nader onderzoek noodzakelijk
Met het wenselijke nadere onderzoek in de nog niet onderzochte delen van 
Nieuw-Rhijngeest zit het wel goed, zou je denken. De grond is immers van 
de Universiteit Leiden? Maar zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar. Het 
grondbedrijf van de universiteit gedraagt zich net als iedere andere pro-
jectontwikkelaar en wil alleen maar bouwen. En op het moment dat ik dit 
schrijf, denken de gemeente en de provincie van elkaar dat ze bevoegd zijn 
om al dan niet archeologisch onderzoek voor te schrijven en kijken beide 
partijen naar de ander om verantwoordelijkheid te nemen. Het resultaat 
zou in het ergste geval zijn dat de overheid niets doet en de bouwer rustig 
zijn gang gaat. Dan heeft de faculteit Archeologie uit Leiden voor het laatst 
in Nieuw-Rhijngeest gegraven. Op het ogenblik zijn er verschillende acties 
gaande om de gang van zaken de goede kant uit te duwen. Laten wij hopen 
dat het goed gaat. De autoriteiten zullen toch beseffen dat de opgravingen 
hier uniek zijn èn wat betreft de grote aaneengesloten oppervlakte die kan 
worden onderzocht, èn wat betreft het elders niet op deze schaal aange-
troffen zijn van Merovingische bewoning? De opgravingen hier zijn net zo 
belangrijk als die in Dorestad.
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BOEKBEspREKING: ONGEKEND LEIDEN. hEt VERLEDEN IN KAARt
P. de Baar

Y.M.J. Lammers-Keijsers (red.), Ongekend Leiden. Het verleden in kaart (Leiden, Unit 
Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden en Primavera Pers, 2009). 
ISBN 978-90-5997-082-3. 88 blz. € 12,50.

Onlangs verscheen deel 3 van Bodemschatten en Bouwgeheimen, over de 
Archeologische Waardenkaart en de Bouwhistorische Verwachtingskaart. Die zijn 
als losse bijlage toegevoegd, op een flinke schaal, zodat er redelijk veel details te 
onderscheiden zijn. De hoofdstukken 2, Een archeologische kaart van de stad, door 
Yvonne Lammers-Keijsers en Chrystel Brandenburgh, en 3, De bouwhistorische 
verwachtingskaart, door Wim Boerefijn en Edwin Orsel, zijn in wezen toelichtingen 
daarop. Dit zijn de dragende hoofdstukken, al zullen ze voor gevorderden op het 
gebied van archeologie en bouwhistorie weinig nieuws brengen. Ook is er een 
korte geschiedenis van het Leidse grondgebied door mw. Lammers, niet veel 
meer dan een soort samenvatting van enkele recente diepgaande studies over de 
Leidse geschiedenis, maar zeker een goede samenvatting. Wel zijn enkele uitspra-
ken wat stellig, zeker over de alleroudste geschiedenis. En haast vanzelfsprekend 
zitten er wat ongelukkige foutjes in: zo wordt bijvoorbeeld op de afbeelding op p. 
17 de Hooigracht Middelweg genoemd.

Als kaderteksten bij het deel over de archeologie fungeren de recente opgra-
ving naar Matilo in het kader van de aanleg van een park om het archeologisch 
monument zoveel mogelijk te beschermen en bewaren voor de toekomst, en 
een aanpassing van plannen om de lokatie van het vroegere kasteel Boshuizen 
te sparen; de hier geprojecteerde bebouwing is opgeschoven. Het deel over de 
bouwhistorie wordt geïllustreerd met enkele recente bouwkundige onderzoekin-
gen naar Haarlemmerstraat 18, Breestraat 95, Breestraat 66 en Langegracht 63, die 
laten zien hoe zo’n onderzoek in zijn werk gaat en wat de mogelijkheden ervan 
zijn.

De uitsmijter is beslist de stadskaart van Leiden uit 1649 door Joan Blaeu. Deze 
is met moderne techniek zo bewerkt dat de huizen als het ware rechtop gezet zijn. 
De bijgevoegde 3D-animatie Blaeu digitaal.  Ontdek Leiden in de Gouden Eeuw is 
werkelijk fantastisch. Het is schitterend om als het ware als een vogel door de stad 
te vliegen, nu eens afslaand, dan weer opstijgend, soms door de toenmalige stad 
wandelend; dit alles begeleid door deskundig commentaar. Bij alle bewondering 
toch twee opmerkingen: de afzonderlijke gevels springen te veel naar voren en 
achteren (toen al bestond de huidige rooilijn) en de torens zijn veel te hoog, waar-
bij de dakruiter van de Pieterskerk zelfs helemaal weggevallen is. 

Voor een voor een dusdanig boekje luttele prijs krijg je een dus kostelijke 
toegift!
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