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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 het inschrijfformulier op de website van de 

landelijke AWN: https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/. 

Het basislidmaatschap kost € 55,-- per jaar. Leden ontvangen viermaal 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 

e-mail: awnrijnstreek@yahoo.com,  

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

Banknummer: NL70INGB 0003 1492 23 

 

  

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze tweede en hopelijk niet laatste Renus van het jaar 2020 bevat minder bijdragen dan het 

eerste nummer. Dat is natuurlijk logisch, omdat er nu geen jaarverslagen zijn. 

Wat de bestuursmutaties volgens rooster betreft: aan de beurt om af te treden was onze 

penningmeester Els Koeneman, maar zij blijft nog een jaar in functie, zodat er ook tijd zou 

zijn om een nieuw bestuurslid te vinden die dat over kan nemen. Bij deze stellen wij maar 

liefst drie kandidaten voor alle opengevallen en openvallende plaatsen voor. 

Hier zou normaliter een aankondiging van de komende presentaties/lezingen, presentaties van 

nieuwe afleveringen in de Renus Reeks en de eerste publieksboekjes staan. Maar Corona 

heeft natuurlijk alles in het honderd geschopt. Alles is opgeschort en zelfs dit najaar zal er wel 

niets meer verwezenlijkt worden; hopelijk kan er volgend jaar toch nog een en ander 

gerealiseerd worden, waarvan u op de hoogte gehouden zal worden. 

Wel zijn er enkele mededelingen, actualiteiten en boekbesprekingen. Met name wordt hier 

genoemd de presentatie van Het Merovingische grafveld van Rijnsburg op 11 september, zij 

het dat dit nog met een uiterst beperkt aantal aanwezigen gebeurde. Als de Corona-pandemie 

het toelaat willen wij volgend jaar nog op andere plaatsen vergelijkbare presentaties houden, 

in plaats van lezingen in het Archeologiehuis. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Een zeer heugelijke mededeling: er zijn kandidaten gevonden voor alle openstaande en 

komende vacatures! Zoals bekend bestond al langere tijd de vacature van secretaris, waarvoor 

wij bij voorkeur een wat jonger lid zochten, vooral ook bekend met de moderne media. En 

zoals ook bekend had onze penningmeester Els Koeneman al begin dit jaar afgetreden moeten 

zijn. En volgens rooster is volgend jaar op de Algemene Ledenvergadering, die gewoonlijk in 

maart gehouden wordt, Piet de Baar aan de beurt van aftreden en volgens de statuten niet 

meer herkiesbaar. Drie vacatures: hoe los je die op, hoe vul je die in? Het heeft best een 

speurtocht gekost, maar wij prijzen ons gelukkig dat we drie kandidaten voor kunnen dragen. 

Uiteraard is het aan de ledenvergadering om hen te kiezen en zoals bekend kunnen er dan 

tegenkandidaten gesteld worden, maar toch willen wij de bestuurskandidaten zo snel mogelijk 

aan u presenteren. Zij zullen zich in een volgende Renus nader voorstellen, maar de namen 

kunnen nu al wel onthuld worden. Als nieuwe secretaris stellen wij Deandra de Looff voor, 

nog-net-niet-afgestudeerd student archeologie (Universiteit Leiden) en zeer ervaren in ICT. 

Dan Aad van der Geest, te Sassenheim, de vertegenwoordiger van de AWN bij de gemeente 

Teylingen. En Ernst Sprietsma, vanaf december gepensioneerd ambtenaar bij de provincie 

Zuid-Holland, die velen zich nog wel zullen herinneren als oud-secretaris en oud-voorzitter 

van onze afdeling en vóór zijn werk en gezin te veel beslag op hem legden, ook betrokken bij 

de opgraving Alphen-Couvée enz. 

Hoewel zij nog niet officieel gekozen zijn, gaan ze vanaf nu de bestuursvergaderingen 

bijwonen, zodat ze al van veel op de hoogte zijn en dus zonder al te veel inwerktijd het werk 

van de aftredende bestuursleden kunnen overnemen. Zij zullen, als zij gekozen worden dus, 

met mij als voorzitter (aftredend in 2022, maar herkiesbaar) en Pierre van Grinsven (aftredend 

in 2023 en niet herkiesbaar), het bestuur gaan vormen. Ik verheug me er al op! 

En u kunt gratis boekjes scoren! Zie hieronder. 

         Joost Vorst 
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   Voorgenomen beleid - Archeologische Vereniging Rijnstreek 

 

Als bestuur hebben we een aantal voornemens geformuleerd, die van onze vereniging weer 

een levendige afdeling moeten maken, een afdeling die haar leden voldoende te bieden heeft. 

U vindt ze hieronder. Maar we kunnen dat absoluut niet alleen. Zo zouden we graag een 

educatieprogramma voor nieuwe leden willen opzetten. Maar wie van u wil haar/zijn kennis 

en ervaring met bijvoorbeeld het doen van boringen of het determineren van Romeins 

aardewerk met hen delen? Schroom niet om uzelf als ‘docent’ aan te melden. Alle kennis is 

welkom, die we van de ene AWN-generatie op de andere kunnen overbrengen en wij zijn u er 

zeer dankbaar voor.   

 

Voorgenomen activiteiten voor de komende jaren (2020 en verder) 

1. Digitalisering 

Gegevens over ‘oude’ opgravingen zijn nu analoog opgeslagen in ordners. Deze moeten voor 

iedereen toegankelijk worden gemaakt middels digitalisering en opslag op de AWN-computer 

in het Archeologiehuis. 

2. Uitwerken en publiceren 

Er is nog ‘oud’ onderzoek dat moet worden uitgewerkt, gedetermineerd en  gepubliceerd in 

onze Renus (blad) en de Renus-reeks (rapporten en publieksboekjes). Daarna worden de 

vondsten en documentatie overgedragen aan het provinciaal depot. 

3. Archeologisch onderzoek 

Jaarlijks willen we minimaal één onderzoek in het veld doen. Liefst met actieve 

betrokkenheid van publiek. In het komend najaar zal geofysisch onderzoek op het strand in 

Katwijk worden gedaan naar de Brittenburg en de loop van de Limesweg bij de Rijnlandroute, 

met inzet van de universiteit van Leiden en de AWN-werkgroep geofysisch onderzoek (afd. 

Kempen en Peelland). 

Volgend jaar kunnen we bureau- en booronderzoek doen naar de resten van de Spaanse en 

Leidse schansen uit de tijd van het beleg van 1573-‘74. 

Ter voorbereiding van de woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg zal verder 

archeologisch onderzoek worden gedaan, waar de AWN-afdeling Rijnstreek bij zal worden 

betrokken (gemeentelijke eis). 

4. Werven ‘jonge’ leden 

Ons ledenbestand vergrijst. Met voldoende nieuwe activiteiten en een goed 

introductieprogramma hopen we aantrekkelijker te worden voor jongere leden. Meer gebruik 

van sociale media kan helpen, maar is op zichzelf alleen onvoldoende. 

5. Oppoetsen van het verenigingsorgaan Renus en website 

De Renus wordt aantrekkelijker door meer actuele publicaties en meldingen, mede uit het 

correspondentennetwerk: in welke gemeenten gaan wanneer welke opgravingen plaatsvinden? 

Welk beleid voeren de verschillende gemeenten (hebben ze een waardenkaart, is er beleid 

vastgesteld, wat doen ze aan publieksbereik?). Wat gaat goed, wat gaat er zo nu en dan mis? 

6. Coördineren van het correspondentennetwerk 

Nagaan of: 

• het huidige netwerk voldoende dekkend is  

• hoe het overleg met de gemeente- en provincieambtenaren qua frequentie 

en inhoud nu verloopt 

• of regionaal en lokaal nieuws voldoende en op tijd onze leden bereikt 
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7. Excursies 

Er is tot nu toe één excursie geweest naar het provinciaal archeologisch depot. Dat trok 

voldoende belangstelling. Volgende excursies kunnen gaan naar Dom Under, de Meern, het 

Torenmuseum in Valkenburg en het Leiderdorps Museum. 

8. Lezingen 

De belangstelling voor de lezingen in het Archeologiehuis liep terug. We zijn overgegaan op 

lezingen op locatie als er een nieuw rapport of publieksboekje klaar is. De avond in 

Sassenheim werd goed bezocht. We gaan hier mee door. Op de rol staan lezingen in 

Voorschoten, Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Nieuwveen. Toch wordt er een nieuwe 

poging gedaan om de lezingen in onze eigen locatie in Alphen met interessante sprekers weer 

nieuw leven in te blazen. 

9. Archis en Dans Easy 

Onze opgravingendocumentatie moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat kan door gegevens 

in te voeren in Archis en Dans Easy en het plaatsen van rapporten en dergelijke als e-books op 

onze website. 

10. Introductie- en educatieprogramma 

Voor nieuwe leden moet er een ‘warme’ ontvangst op de eerste dag en een 

introductieprogramma komen als we hun actief betrokken willen hebben en houden. Dat zal 

deels kunnen overlappen met een educatieprogramma over: hoe doe je bureauonderzoek, een 

boring of een opgraving? Meer kennis opdoen van materiaal, determineren, 

huisplattegronden, opgravingsgegevens opslaan in Access, archeologisch tekenen, etc. 

 

Wie wil ons hierbij helpen, met wat dan ook, of heeft nog andere goede ideeën? Ontbreken er 

nog zaken? Meld je aan op ons mailadres! 

awnrijnstreek@yahoo.com 

 

 

 

PRESENTATIES/LEZINGEN 

 

Gepland zijn publieksboekjes, waarin een of meer opgravingen op een voor het grote publiek 

bevattelijke manier en rijk geïllustreerd gepresenteerd worden. Dat over het grafveld van 

Rijnsburg is al verschenen (zie hieronder) en dat over de archeologie in Voorschoten ligt bij 

de drukker. Het boekje over Romeins Bodegraven is zo goed als af, en er wordt hard gewerkt 

aan het boekje over opgravingen in Nieuwveen (Muggenlaan). Wij willen ze allemaal op een 

speciale bijeenkomst ter plaatse presenteren aan een vertegenwoordiger van de gemeente en 

in bijzijn van in ieder geval de plaatselijke historische vereniging, en dan al dan niet met een 

of meer lezingen; die lezingen kunnen eventueel later ook op een avond op een andere locatie 

voor een breder publiek gehouden worden. Wanneer de data vastgesteld zijn en er mogen 

behalve de naastbetrokkenen ook gewone leden van de afdeling Rijnstreek aanwezig zijn, 

zullen wij u dat laten weten, eventueel per speciale e-mail. Of deze drie deeltjes nog in 2020 

gepresenteerd kunnen worden, is nu nog niet te zeggen; het zal wel eerder 2021 worden. Dat 

geldt natuurlijk helemaal voor de geplande boekjes over Alphen-de Hoorn (Swanendrift) en 

Katwijk-Zanderij 9. 
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IN MEMORIAM 

 
Een van onze oudste leden is ons ontvallen, A.G.S. Rosier, lid sinds 1 oktober 1977, dus 43 

jaar lang. Hij was niet een van de fanatiekste gravers of helpers bij determineren of ander 

werk, maar bezocht wel trouw de lezingen. Al die jaren woonde hij Hartmanstraat 4 in 

Leiden; pas een paar jaar geleden verhuisde hij naar Hoogwaak in Noordwijk. Zijn 

belangstelling voor de archeologie bleef tot het laatst, al bezocht hij de lezingen niet meer. 

Wel is hij nog een paar jaar geleden in onze werkruimte geweest, opgehaald door Leo den 

Hollander. Hij bekeek alles met grote interesse. Het was een gezellige prater en hij heeft 

ongetwijfeld veel genoten van wat Rijnstreek hem kon bieden. 

 

Ook Jos de Wit is ons ontvallen, op 11 juli. Hij werd pas heel laat lid, al na zijn pensionering, 

toen hij wat ruimte kreeg voor dit terrein waar hij ook al belangstelling voor had. Hij was 

buitengewoon actief in de politiek, op kerkelijk en maatschappelijk terrein, alles in Rijnsburg, 

en dit moest er ook nog maar even bij. Daardoor kwam hij aan actief meehelpen, met graven 

of wat dan ook, niet echt toe. Wel was hij lid van de commissie die in Katwijk de 

gemeentearcheoloog begeleidde, nog overgebleven uit zijn politieke carrière. Zijn netwerk 

was zeer uitgebreid en dus hoorde hij nog wel eens wat.  

Hij bezocht zeer trouw de lezingen, eerst zelfstandig en toen dat toch wat lastiger werd, als 

meerijder van Dik Parlevliet. Hij was vaak zeer geïnteresseerd en schroomde niet om vragen 

te stellen of opmerkingen te maken. Wie met hem in gesprek raakte, was hem nog niet zomaar 

kwijt, maar hij was een vlotte en leuke prater. De laatste tijd ging zijn gezondheid echter 

steeds verder achteruit, zodat hij uiteindelijk opgenomen moest worden in een verpleeghuis.  

 

Op 11 september kwam na een hopeloze strijd op een véél te 

jonge leeftijd Claudia Vandepoel te overlijden. Zij was geen 

lid van onze afdeling, maar omdat zij een buitengewoon actief 

lid van de AWN was en op heel veel manifestaties aanwezig, 

zullen velen haar gekend hebben. Zij was de onbetwiste 

kenner van alles wat met de Romeinse keuken van doen had, 

en schreef daar ook een paar boeken over; aan de vertaling in 

het Engels van het laatste was zij tot aan haar dood bezig. En 

natuurlijk kookte zij ook alsof ze in een Romeinse keuken de 

pollepel zwaaide; vaak stond zij in een kraam en kon de 

bezoeker daar laten proeven van wat voor overheerlijke 

gerechten en hapjes die Romeinse smulpapen ook al genoten 

hadden. Door haar actieve optreden en innemende persoonlijkheid zullen velen het zeer 

betreuren dat zij niet meer onder ons is. In AWN-magazine bij Archeologie in Nederland of 

waar dan ook zal er nog wel een uitvoeriger In memoriam verschijnen. 
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VOOR U BIJGEWOOND: 

 
Dat in Corona-tijd er niet veel activiteiten waren, zal geen 

betoog behoeven. Toch ligt niet alles stil, al geeft het wel heel 

veel belemmeringen. Zo vond op vrijdag 11 september in 

Rijnsburg de presentatie plaats van het boekje Het 

Merovingische grafveld van Rijnsburg. Een bijzonder 

rijksmonument uit de vroege middeleeuwen, geschreven door 

Menno Dijkstra en Pierre van Grinsven. Zij waren de enige 

leden van de AWN die aanwezig mochten zijn en ook verder 

was het aantal aanwezigen uiterst beperkt vanwege onder meer 

de anderhalvemetermaatregel. Na enkele inleidingen, waaronder 

een door Menno, wandelde het gezelschap op voldoende afstand naar de plek waar dat 

grafveld veilig onder een dikke laag grond verborgen zit, thans Merovechpark genoemd. Dit 

is ontworpen en aangekleed door Parklaan buitengewone projecten en zeer opvallend door 

grote liggende kralen. Dit zijn kopieën van de ooit in het grafveld gevonden kralen, maar dan 

op mega-formaat. Ga het een keer bekijken! 

Het boekje telt 47 bladzijden en is een echt publieksboekje: heel veel kleurenfoto’s en een 

gemakkelijk leesbare tekst. Het boekje is uitgedeeld aan de omwonenden van het park en zal 

aan leerlingen van diverse schoolklassen uitgereikt worden voor educatieve doeleinden. 

Rijnstreek heeft ook een flink aantal boekjes bedongen, om aan alle leden gratis uit te kunnen 

reiken en aan derden voor een schappelijke prijs te verkopen. Hoe u als lid aan uw exemplaar 

kunt komen, zal nog nader bekend gemaakt worden. Overigens zijn er nog meer gratis zaken 

beschikbaar: de Archeologische Kroniek van Zuid-Holland 2019 en een aankondiging (met 

veel artikelen en fraaie illustraties) van de (amper doorgegane) Romeinenweek 2020. 

 

 

VOOR U GEZIEN: 
 

Op de website www.warmelda.nl van de historische vereniging van Warmond staat een kort 

filmpje (duur: 4.53 minuten), met slechts wat muziek als achtergrondgeluid, van de opgraving 

in 2014 van Dorpsstraat 31-33. Deze film is gemaakt door Jan Versluijs en Mathieu Fannee; 

ons Warmondse lid Hans Maksymiak is er veelvuldig op te zien met zijn metaaldetector. En 

hij toont ook wat van zijn vondsten. In totaal bedroegen die 61 munten, 12 stukken beslag, 5 

kogels, 3 gespen, enz. enz. (ook nog een kruisje), en aan aardewerk bijvoorbeeld 

kogelpotaardewerk. En natuurlijk zie je de nodige muren, putten en noem het maar op. 

Natuurlijk moet er nog een uitvoerig papieren rapport over de opgraving verschijnen, maar 

dat is een taak van het opgravingsbedrijf. Het is allemaal niet bijzonder spectaculair, maar 

geeft wel een goed idee van een opgraving op een klein kavel binnen de bebouwing. 

Aanbevolen! 

 

VOOR U GELEZEN: 
 

In Rondom Niewecoop 2020/2 p. 9-10 schrijft Bert van der Lingen over ‘Archeologische 

fragmenten uit Nieuwkoopse bodem: Cupido met tol.’ In het Oudheidkundig- en 

Poldermuseum in Nieuwkoop bevindt zich de spiegel van een majolica bord, wel gebroken, 

maar gelijmd, met een cupido die niet een pijl en boog bij zich heeft, maar een zweep en een 

tol. Dat is een stille aanwijzing aan de ontvanger, wellicht een bruidegom in de periode ca. 

1620 tot 1640, om de liefde steeds weer op te zwepen als bij een tol. Zodra de tol stil staat, 

dreigt er ook gevaar in de liefde. De auteur is erin geslaagd een gelijkende afbeelding te 

http://www.warmelda.nl/
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vinden in een publicatie van de bekende dichter Daniel Heinsius uit 1616 over ‘Ambacht van 

Cupido’. De vlag van het bord is later verwijderd, waardoor het nog een redelijk mooi rond 

‘plaatje’ was voor aan de wand of in een kast. Hoe dus een archeologisch voorwerp tot zulke 

leuke beschouwingen kan leiden… 

 

 

VOOR U GELEZEN: 

 
Jasper de Bruin, Romeinen langs de Rijn. Leiden, RMO, 2020. ISBN 9789071201431. 80 p. € 

12,50. 

 

De eindredactie was in handen van Christel Meijer van het bedrijfje 

Christel kijkt, maar zij heeft soms niet goed gekeken. Neem de 

allereerste zin: … die te maken hebben de met grens van het 

Romeinse Rijk… Gelukkig valt het verder best wel mee (Trierse 

spreukbekers die deukbekers moeten zijn, getekende mensen die 

geketende mensen moeten zijn) en ook het aantal aan de auteur te 

wijten vergissingen is minimaal. Het is natuurlijk een parade van 

allerlei hoogtepunten die al vaak beschreven zijn, zodat er al heel veel 

kennis over aanwezig is, die de auteur natuurlijk als zijn broekzak 

kent. Het is de catalogus van een tentoonstelling die t/m 28 februari 

2021 te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden. De limes, van 

Katwijk tot Bodegraven (en verder), vormt natuurlijk de hoofdmoot. 

Haast vanzelfsprekend vormen ook zeer recente vondsten een belangrijk deel ervan en als 

zodanig is deze catalogus dan ook van belang. Maar verder is het als het ware een staalkaart 

van prachtige of opvallende zaken die er in het traject van de limes zijn opgegraven. Ook al is 

het een catalogus, alles is vlot aan elkaar geschreven en dusdanig dat het niet te gedetailleerd 

is en toch ook weer niet te algemeen. Kortom, wie voor een redelijke prijs een goed eerste 

overzicht van de geschiedenis van de Limes wil, dus niet meteen begraven worden onder 

stapels boeken van vakspecialisten over minutieus uitgespitte onderwerpjes, zal hier goed 

kunnen slagen.  

 

Hans Postma las  “De Hemelschijf van Nebra” 
 
Harald Meller en Kai Michel, De Hemelschijf van Nebra : Op zoek naar een verdwenen beschaving in het hart 

van Europa. Uitgeverij Balans, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2019. ISBN 9789460039317. € 29,99. 

Nederlandse vertaling van: Die Himmelsscheibe von Nebra. Der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im 

Herzen Europas, door Marten de Vries 

  
 

Dit boek beschrijft de zeer belangwekkende en unieke vondst in juli 

1999 gedaan door illegale pieperaars op de Mittelberg bij Nebra, 

dichtbij Maagdenburg in Duitsland. Die vondst staat nu bekend als “De 

Hemelschijf van Nebra”. Het is een ronde zware koperen schijf met 

een diameter van 32 cm met daarop astronomische afbeeldingen; zie de 

afgebeelde voorplaat van het boek. Het object werd zwaar beschadigd 

tijdens de opgraving. De vinders verkochten het aan personen die het 

weer aan andere personen overdeden. De laatste bezitters probeerden 

het in 2002 te verkopen aan een museum.  
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Met zijn 367 bladzijden is het eerder een publieksboek. Gedetailleerde archeologische 

beschrijvingen en tabellen zijn hier niet in te vinden. Wel staan er allerlei ideeën in over deze 

vondst en over de cultuur die het voortgebracht zou hebben, met vele extra overwegingen die 

niet zo direct de vondst betreffen, maar die toch wel interessant zijn. Blijkbaar is de 

hemelschijf met een aantal andere objecten (2 zwaarden, 2 bijlen, 1 beitel en armringen) 

ceremonieel begraven. Op grond van C14-datering van een stukje berkenschors van het gevest 

van een der zwaarden is geconcludeerd dat de depositie omstreeks het jaar 1600 voor Chr. 

moet hebben plaatsgevonden. Geschat is dat het omstreeks 1800 voor Chr. gemaakt is en dat 

het in vijf fasen zou zijn bijgewerkt. Het zou dus ongeveer 200 jaar gebruikt zijn. 

 

Na een uitvoerige verhandeling over wat deze vondst hedendaags zou kunnen betekenen, 

beschrijft het boek in deel I de hemelschijf met allerlei wetenswaardigheden daaraan 

verbonden. Deel II van het boek gaat in op de cultuur, op het rijk dat deze schijf heeft 

voortgebracht. 

 

Het eerste hoofdstuk is een ware crimi. Het beschrijft hoe in februari 2002 twee helers de 

hemelschijf te koop aanbieden aan het museum waar de eerste schrijver van dit boek (Meller) 

directeur van is, en hoe de Zwitserse politie die helers inrekent en de hemelschijf met 

bijvondsten aan Meller overdraagt.  

 

In de volgende tien hoofdstukken worden aspecten van de hemelschijf besproken. Eén 

hoofdstuk gaat over laboratoriumonderzoek aan de schijf. De schijf is van koper met een 

gering percentage tin (2,6 %), zodat het gemakkelijk bewerkt (gesmeed) kon worden. Het 

koper lijkt afkomstig te zijn uit het gebied tussen de Alpen en Donau. Maan (of zon), 

maansikkel en sterren op de schijf zijn van eenzelfde goud met ongeveer 20% zilver, maar 

ook wat tin. Dat laatste element in goud is bijzonder. Er is lang gezocht naar een gebied waar 

dat goud vandaan komt. Uiteindelijk is geconcludeerd dat het uit Cornwall in Engeland moet 

zijn. Andere onderdelen op de hemelschijf zijn van ander goud gemaakt en worden geacht 

latere toevoegingen te zijn. 

Zoals de auteurs stellen (p. 107) is archeologie de raadselwetenschap par excellence. Hier dus 

voor de betekenis van de hemelschijf. Astronoom Rahlf Hansen kwam met een oplossing die 

de auteurs van het boek accepteren. De schijf bevat twee codes voor het invoegen van een 

schrikkelmaand in de maankalender om die sluitend te maken met de zonnekalender. De dikte 

van de maansikkel en de Plejaden zijn daarbij van belang. 

 

In deel II wordt eerst uitvoerig ingegaan op het ontstaan van landbouwgemeenschappen. In 

het gebied van Midden-Duitsland met zijn vruchtbare löss-gebieden en goede klimaat 

ontwikkelde zich een hoogstaande cultuur als een samensmelting van de klok- en touwbeker-

culturen. In Duitsland staat die bekend als de cultuur van de Aunjetitz, in Tsjechië als 

Unétice. De klokbekercultuur werd het meer dominante deel. De klokbeker-mensen wisten de 

metaalertsen te vinden en hoe door hun smeden daar objecten van gemaakt konden worden. 

Beheersing van metaalproductie gaf macht. Het vereiste ook handelsroutes en relaties vaak 

over grote afstanden, zoals naar Cornwall en met de Wessex-cultuur in Zuid-Engeland. 

 

Kort voor en na de 19/20e eeuwwisseling zijn twee enorme grafheuvels bij Leubingen en 

Helmdorf onderzocht. In de grafkamers van deze “konings”graven zijn vondsten gedaan die 

de cultuur van de Aunjetitz betreffen, met name identieke objecten van goud dat blijkbaar een 

samenstelling heeft als bekend uit Cornwall. Moderne dendrochronologische dateringen van 

hout afkomstig uit de grafkamers komen uit op 1942 resp. 1828/9 voor Chr.  
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De laatste hoofdstukken van deel II hebben het karakter van een roman gebaseerd op 

historische en archeologische feiten. De kennis voor het invoeren van schrikkelmaanden 

vereist waarnemingen gedurende vele decennia. Het is onwaarschijnlijk dat de schriftloze 

cultuur van Aunjetitz dat heeft kunnen doen en dat het klimaat in Europa de noodzakelijke 

systematische waarnemingen daarvoor mogelijk maakte. De auteurs laten een jonge prins van 

Aunjetitz naar Mesopotamië reizen waar hij over astronomie en het invoeren van 

schrikkeljaren leert. Na thuiskomst zou hij dan de hemelschijf hebben laten maken, wat hem 

aanzien en macht heeft gegeven. 

 

Het ceremonieel begraven van de hemelschijf van Nebra wijst op de ondergang van het Rijk 

van Aunjetitz. De auteurs Meller en Michel vragen zich af wat de oorzaak geweest kan zijn. 

Elke veronderstelling daarvoor is niet meer dan een hypothese. Zij veronderstellen nu dat het 

wel eens het gevolg kan zijn van de extreem grote vulkaanuitbarsting in de Egeïsche zee van 

Griekenland waarbij het vulkanische eiland Santorini tussen omstreeks 1627 en 1600 v. Chr. 

(gebaseerd op C14-metingen) volledig is ontploft en waardoor de Minoïsche cultuur op Kreta 

grotendeels vernietigd is. Die uitbarsting kan in Europa het klimaat flink hebben ontregeld, 

waardoor ook het Rijk van de Aunjetitz, reeds door interne en externe krachten verzwakt, zijn 

eind heeft gevonden. Door deze eruptie zal de zon door wolken vulkanisch gruis verduisterd 

zijn geweest en waren er mogelijk misoogsten. De hemelschijf met bijschat werd door 

begraving geofferd.  

Wij, als huidige lezers, zouden ook de mogelijkheid van een pandemische ziekte als oorzaak 

van het eind van het Rijk van Aunjetitz kunnen veronderstellen. 

 

De auteurs gaan uit van het idee dat we hier te maken hebben met een staat, zij het schriftloos. 

Dat gaat me net iets te ver. Ik denk dat de Aunjetitzer cultuur gezien moet worden als een 

symbiose van klokbekermensen, die kennis van mineralen en metalen hadden en lange-

afstand-routes beheersten, en de touwbekermensen, die landbouwers waren en zich in het 

vruchtbare Midden-Duitsland hadden gevestigd. 

 

Al met al is dit een lezenswaardig en leerzaam boek, waarbij de lezer zo nu en dan wel 

vraagtekens kan zetten als de gedachtegang wat ver lijkt te gaan. 

 

Hans Postma, Voorschoten. 

 

 

Piet de Baar las “Tot op het bot” 
 

Anja van Zalinge & Constance van der Linde, Tot op het bot. Skeletten van middeleeuwse 

Haarlemmers op de Botermarkt & het Begijnhof. Haarlem, Uitgeverij Loutje, 2015. 144 p. 

ISBN 978-94-91936-04-3. € 19,95. 

 

Ook al betreft dit boek geen opgraving(en) in onze regio, het misstaat 

vaak niet om kennis te nemen van wat elders gebeurt, en dan liefst met 

een blik op wat er van toepassing of nut zou kunnen zijn voor onze 

afdeling. Zo zijn er overal wel kerkhoven of andere plaatsen waar mensen 

begraven zijn, ongeacht de periode waarin dat plaatsgevonden heeft. 

Natuurlijk is het spectaculairder om een massagraf als dat van Wassenaar 

te vinden, van ver vóór onze jaartelling, dan een begraafplaats die nog 

niet zo lang geleden is gesloten. Maar steeds blijft het toch 

indrukwekkend om resten van misschien wel onze eigen voorouders te 
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vinden. 

Zoals de titel aangeeft, gaat het om twee opgravingen, die dan ook uitvoerig behandeld 

worden, maar vooraf gaat een hele verhandeling over Haarlem en zijn begraafplaatsen in 

vroeger eeuwen (met name bij kloosters, begijnhoven en gasthuizen), hoe zo’n opgraving er 

aan toe gaat en hoe je aan botten van alles en nog wat kunt aflezen. Natuurlijk weet iedereen 

dat het redelijk gemakkelijk is om het geslacht van de betrokkene te bepalen, zeker als het 

bekken aanwezig is, en de lengte en soms de doodsoorzaak. Maar ook aan (aangeboren) 

botafwijkingen is veel af te lezen. Aan het gebit is vaak te zien of iemand pijp gerookt heeft: 

dan is er gewoonlijk een vrij diep gat ingesleten in één of meer tanden. Maar er zijn véél meer 

zaken te constateren, en tegenwoordig kan er natuurlijk ook een DNA-monster genomen 

worden en kan bepaald worden of iemand bijvoorbeeld uit een ander deel van Europa 

afkomstig was. 

In Haarlem moesten de nodige ondergrondse vuilcontainers ingegraven worden, waarbij op de 

plekken met een hoge verwachting een archeologische begeleiding plaatsvond. Zo ook op de 

Botermarkt, voorheen Ossenmarkt en vóór de Reformatie het terrein van het St. Gangolff 

gasthuis of Oude Gasthuis, met een kapel die gewijd was aan de H. Gangulphus, patroon van 

leerbewerkers en schoenmakers en noodhulp bij kniepijnen, beenbreuken en huid- en 

oogziekten. De oudste vermelding is in 1282 en daarmee was het van de tien gasthuizen die 

Haarlem kende wel de eerste. In 2012 werd dertien vierkante meter (op twee plaatsen) 

ontgraven voor de containers. In totaal werden er 42 graven gevonden, waarin 45 individuen 

waren bijgezet. Op één uitzondering na waren allen begraven met het hoofd in het westen en 

de voeten naar het oosten. Op drie bronzen knopspelden werden geen resten van textiel 

(doodwade of kleding) of leer (schoenen) gevonden. Zoals verwacht mocht worden, zijn 

mannen, vrouwen en kinderen door elkaar gevonden; de 31 volwassenen van alle leeftijden. 

Vanzelfsprekend worden de afwijkingen en doodsoorzaken uitvoerig besproken, zoals 

tumoren, polio, periostitis (ontsteking van het botvlies), osteomyelitis (ontsteking van botvlies 

en beenmerg), syfilis (twee gevallen), Engelse ziekte, bloedarmoede, gewrichtsafwijkingen en 

blaasstenen (een reus van 9,3 x 7,5 cm, die de bezitter wel zeer veel ongemak moet hebben 

bezorgd en tot zijn dood geleid). 

Op het Donkere Begijnhof moesten twee containers geplaatst worden, op de plek waar ooit 

het bleekveld van het Begijnhof geweest moet zijn. Het Begijnhof bestond al in 1261 en had 

een eigen begraafplaats, hoewel er in 1348 een eigen kapel gebouwd werd, waarin in ieder 

geval wel de voornaamste begijntjes begraven zullen zijn. Er is veel aandacht geschonken aan 

het uiterlijk van de begijnen; zo mochten ze geen lang haar hebben. Toch is er een afgeknipte 

vlecht gevonden in een beerput vol menselijk haar, wat natuurlijk niet wil zeggen dat die 

vlecht van een begijntje afkomstig was. Ook al was de opgraving maar vier bij twee meter, er 

is heel veel gevonden: veertig graven met menselijke resten. De meeste graven bevatten 

resten van meerdere personen en hout van de doodskisten (en spijkers, munten en dergelijke). 

Nauwgezet onderzoek bracht aan het licht dat de munten op de ogen (maar ook wel in de 

mond) gelegd werden, zodat daar een groene verkleuring ontstond (muntjes van geringe 

waarde waren van koper en koperoxide is groen). Maar mogelijk zijn de groene verkleuringen 

ook ontstaan door spelden of andere versieringen, die vooral op botten van vrouwen en 

kinderen sporen nagelaten hebben. Ook hier worden allerlei ziekteverschijnselen en 

afwijkingen benoemd, zoals door zware lichamelijke inspanningen. Getracht is om in een 

soort samenvattend hoofdstuk te komen tot een verklaring van de afwijkingen, zoals tumoren, 

lepra en pokken. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan restanten van een plant die 

meegegeven werd in de kist: rozemarijn. Dit is een plant die een aangename geur afgeeft. 

Betoogd wordt dat dat was om bij een opgebaard lijk de zeker in de zomer snel optredende 

lijkenlucht te neutraliseren. Er werd zelfs een soort hoofdkrans van koper op het hoofd gezet 

waarin de rozemarijntakjes gestoken konden worden, waarvan nu de sporen dus 
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teruggevonden zijn. Op die rozemarijn wordt wat dieper ingegaan en het blijkt dat in diverse 

gedichten verwezen wordt naar rozemarijn, en zelfs op schilderijen van overledenen blijkt het 

afgebeeld te zijn. Kortom, bij aangetroffen groene verkleuringen op schedels en botten moet 

zeker aan deze mogelijkheid gedacht worden. 

De opgegraven botten zijn niet ergens in een (laboratorium)depot of museum verdwenen, 

maar werden herbegraven op een begraafplaats aan de Kleverweg op 13 november 2014. Dit 

ging nog met de nodige statie gepaard. 

 

 


