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AWLV-Nieuwsbrief – oktober 2015 
 
Redactie: Joanneke Hees en Robert Hirschel nummer 39 
 
 
Van de redactie 
Terwijl ik dit schrijf, zie ik vanuit de trein de 
bomen voorbij schieten. Het landschap begint 
alweer fraaie herfstkleuren te vertonen. Zoals 
gebruikelijk is het najaar ook nu weer een 
periode waarin veel georganiseerd wordt. 
Allereerst komend weekend de eerste 
Nationale Archeologiedagen! In de provincies 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht worden 
vrijdag, zaterdag en zondag op heel veel 
plaatsen archeologische publieksactiviteiten 
georganiseerd. Tentoonstellingen, rondlei-
dingen, open depots, lezingen, enzovoorts. U 
mag het niet missen! Ook de gemeente 
Leidschendam-Voorburg en de AWLV doen 
mee met een minisymposium over Forum 
Hadriani. 
In het Archeologiehuis Zuid-Holland in 
Archeon staat eveneens Forum Hadriani in de 
belangstelling met de tentoonstelling ‘Leven 
langs de Limes’. 
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor dingen 
die voorbij zijn. Vooral in mei zijn we actief 
geweest met de ALV, een rondleiding voor ex-
Shellmedewerkers, een demonstratie aarde-
werk restaureren en onze jubileumexcursie 
naar Nijmegen. 
Gegraven is er ook, helaas doorgaans niet door 
ons, maar we waren er wel bij: het Kanaal van 
Corbulo, prehistorie in Leidsenhage en 
Romeinen in de volkstuinen van Arentsburgh. 
Vanuit de vondstverwerking is er ook deze 
keer weer aandacht voor leuke vondsten van 
molen De Salamander: Karin de Leeuw heeft 
twee kommetjes uit de 18e eeuw onderzocht. 
Tot slot kijken we weer vooruit naar onze 
Engelandreis volgend jaar mei met een 
bijdrage van Titia Kiers over Chesters Roman 
Fort. Ik wens u veel leesplezier. 
Joanneke Hees 
 
Minisymposium Forum Hadriani – een 
Romeinse stad in Voorburg 
Van 16 tot 18 oktober vinden de eerste 
Nationale Archeologiedagen plaats in Zuid-
Holland, Noord-Holland en Utrecht. Ook de 
gemeente Leidschendam-Voorburg doet mee! 
 

Op vrijdagmiddag 16 oktober bent u van harte 
welkom op het minisymposium over Forum 
Hadriani in Voorburg. Na de lezingen volgt 
aan het einde van de middag een 
rondwandeling door park Arentsburg, onder 
begeleiding van lokale deskundigen. Zij nemen 
u mee langs de stadsbakens die verspreid door 
het park staan en geven daarbij uitleg over de 
resten die onder het park zijn gevonden. 
Aansluitend is er een borrel in het park. 
 
Forum Hadriani was een stad die in de 
Romeinse tijd langs het Kanaal van Corbulo 
lag, op de locatie van het huidige Voorburg 
West. Forum Hadriani werd door keizer 
Hadrianus gesticht en werd van Romeinse 
nederzetting een stad naar Romeins model. 
 
Sprekers 
Archeoloog Mark Driessen vertelt tijdens het 
minisymposium over de opgravingen in 
Voorburg-Arentsburg. In 2007/2008 ontdekte 
hij met zijn team een Romeinse haven in 
Forum Hadriani. Afgelopen jaar verscheen zijn 
boek over de opgravingen. 
Ook de lokale archeologische werkgroep heeft 
de afgelopen 30 jaar onderzoek gedaan naar 
het Romeinse verleden van de gemeente. 
Joanneke Hees, lid van de AWLV, zal daar 
tijdens deze middag meer over vertellen. 
 
We hopen u te mogen begroeten op vrijdag 16 
oktober! 
 
Aanmelden 
Meld u voor maandag 12 oktober aan voor 
deze middag door een mail te sturen naar: 
aanmelden@burodebrug.nl en ontvang het hele 
programma. 
Deelname is gratis! 
 
Informatie 
Datum: 16 oktober 
Tijd: 13:00 – 16:30 u 
Locatie: Verrezen Christus Parochie  
Fonteynenburglaan 36 in Voorburg 
www.archeologiedagen.nl 
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Studiedag Deskundigheidsbevordering 
Op zaterdag 31 oktober organiseert de 
Commissie Deskundigheidsbevordering van de 
AWN een studiedag over aardewerk in Bergen 
op Zoom, bedoeld voor AWN’ers (en andere 
belangstellenden) die tenminste over enige 
basiskennis van aardewerk beschikken. 
Op het programma staan een lezing door 
Marco Vermunt, de stadsarcheoloog van 
Bergen op Zoom, en enkele praktijkgerichte 
workshops. 
De kosten bedragen € 25,- per deelnemer, 
inclusief werkmateriaal en koffie / thee. 
Als extraatje bieden we u graag de gelegenheid 
om na afloop van de studiedag nog een 
begeleide wandeling te maken door de 
historische binnenstad van Bergen op Zoom; 
daarvoor betaalt u dan € 5,- extra. 
 
Datum: 31 oktober 
Tijd: aanvang om 10.15 uur 
Locatie: Hotelschool Zoomvliet College, 
Bergen op Zoom 
Meer informatie en aanmelden bij Kees 
Daleboudt, cdaleboudt@planet.nl. 
 
 
Tentoonstelling ‘Leven langs de Limes’ 
In het Archeologiehuis Zuid-Holland, het 
archeologiemuseum van de provincie Zuid-
Holland en Archeon, is een tentoonstelling te 
zien over Romeins Voorburg. In de Romeinse 
tijd lag in Voorburg een heuse stad, Forum 
Hadriani genaamd. Ontdekkingen in het haven-
gebied van deze stad en nieuwe inzichten in de 
loop van het Kanaal van Corbulo (zie elders in 
deze Nieuwsbrief), dat Forum Hadriani 
verbond met de Oude Rijn, geven een beeld 
van het Romeinse watermanagement. 
Aan de hand van vondsten, kaarten en 
afbeeldingen schetst de tentoonstelling de 
geschiedenis van het onderzoek naar zowel het 
kanaal als Forum Hadriani en wordt inzicht 
geboden in de weg- en waterwegen in Zuid-
Holland in de Romeinse tijd. Blikvanger is de 
maquette van de aanleg van het Kanaal van 
Corbulo die door de AWLV in bruikleen is 
gegeven. 
De tentoonstelling is de tweede in een serie 
van vier die in het kader van de Erfgoedlijn 
Limes door de provincie Zuid-Holland 
mogelijk wordt gemaakt. De Limes is de grens 
van het Romeinse Rijk, die in Nederland werd 
gevormd door de Oude Rijn. Langs deze rivier 
lag een uitgebreid systeem van forten en 

wachttorens van waaruit de Romeinse soldaten 
de grens bewaakten. Eerder was een 
tentoonstelling over Alphen aan den Rijn te 
zien, waar in de Romeinse tijd een fort gelegen 
was. Volgend jaar zullen Limesvondsten uit 
achtereenvolgens Bodegraven en Zwammer-
dam de revue passeren. 
De tentoonstelling is nog te bekijken tot en met 
oktober 2015. 
 

 
Maquette van de aanleg van het Kanaal van 
Corbulo (foto: Joanneke Hees). 
 
Algemene Ledenvergaderingen van 13 mei 
en 3 juni 2015 
Op woensdag 13 mei was onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. Of het nu kwam 
door enkele speciale agendapunten die aan de 
orde zouden komen of omdat de betrokkenheid 
van de leden bij de vereniging hoog is, feit is 
dat er relatief gezien een grote opkomst was. 
De voorzitter werkte vlot de eerste negen 
punten van de agenda af. Deze betroffen zaken 
die traditioneel ieder jaar terugkomen, zoals de 
verschillende verslagen en de begroting. Vanaf 
agendapunt 10 werd het ‘interessanter’. Dit 
punt behelsde het beleidsplan voor de jaren 
2015-2020. Nadat de voorzitter kort nog even 
de totstandkomingsgeschiedenis uit de doeken 
had gedaan, was het woord aan de leden die 
overigens in een eerder stadium al hun visie op 
het conceptbeleidsplan hadden kunnen geven. 
Hierdoor bleef het aantal opmerkingen beperkt 
tot één voorstel voor een kleine aanvulling en 
kon het beleidsplan na de toezegging van de 
voorzitter dat die wijziging zou worden 
verwerkt, eindelijk worden goedgekeurd. 
Ook het volgende agendapunt was niet 
alledaags. Het betrof een voorstel tot statuten-
wijziging om het mogelijk te maken dat de 
vereniging in voorkomend geval zonder direct 
niet-ontvankelijk te worden verklaard bezwaar 
zou kunnen maken tegen besluiten van de 
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gemeente. Verder is van de gelegenheid 
gebruikgemaakt om nog enkele andere 
wijzigingen aan te brengen. Hoeveel leden er 
ook aanwezig waren, het waren er bij lange na 
niet genoeg om het voorstel tot wijziging van 
de statuten in eerste lezing direct aan te nemen, 
zodat er een extra ledenvergadering bijeen 
moest worden geroepen. 
Deze extra Algemene Ledenvergadering is op 
woensdag 3 juni 2015 gehouden. Achttien 
leden hadden de moeite genomen om naar de 
werkruimte te komen. Alleen de statuten-
wijzing stond op de agenda. Na de uitleg van 
de voorzitter over de procedure werden de 
conceptstatuten met algemene stemmen 
aangenomen. 
Op vrijdag 26 juni 2015 is de akte van statu-
tenwijziging bij de notaris gepasseerd. Wie 
daar belangstelling voor heeft, kan de nieuwe 
statuten inzien via onze website. 
Robert Hirschel 
 
Bezoek van VOEKS aan de AWLV 
Op donderdagmiddag 21 mei hebben zo’n 12 
leden van de Vereniging van Oud-Employés 
der Koninklijke/Shell (VOEKS - afdeling Den 
Haag) een bezoek gebracht aan de AWLV. Na 
de ontvangst in onze werkruimte hebben onze 
bezoekers enkele korte presentaties gekregen 
over de geschiedenis van de AWLV en over 
Forum Hadriani en het Kanaal van Corbulo. 
Na een bezichtiging van de diverse ruimtes, is 
het gezelschap vervolgens op de fiets gestapt 
om zich te begeven naar Park Arentsburgh, 
waar wij na een inleiding bij het monument 
voor Forum Hadriani aan de Prinses Marianne-
laan een rondleiding hebben gegeven met 
uitleg over Forum Hadriani. Daarbij werd 
stilgestaan bij de stadsbakens die her en der in 
het park staan opgesteld. 
 

 
Stadsbaken in Park Arentsburgh (foto: Ton 
Gribnau). 

Ook is nog even een blik geworden bij de 
“buren”, het oude terrein van het 
doveninstituut Effatha, waar nu het complex 
Nieuw Hadriani ligt. Daar staat in de tuin een 
bronzen kop van Hadrianus en ook is er een 
bronzen plaat met uitleg. 
Vervolgens ging het op de fiets via een korte 
stop op de plaats waar een dag eerder een 
opgraving was geweest waarbij het Kanaal van 
Corbulo waarschijnlijk was teruggevonden, 
richting het Romeinenpad in Leidschendam. 
Daar is in het groen een stuk Kanaal van 
Corbulo zichtbaar gemaakt, compleet met een 
op de Romeinen geïnspireerde houten brug. De 
fietstocht eindigde op de Rietvinklaan, waar in 
een groenstrook de loop van het Kanaal van 
Corbulo in de bestrating is aangegeven. Op 
enkele plaquettes staat daarover de nodige 
informatie. Afgaand op de reacties van de 
deelnemers bleek dat het een leerzame en 
geslaagde middag was geweest, waarbij 
ongetwijfeld het prachtige, zonnige weer een 
grote rol heeft gespeeld. Veel dank gaat uit 
naar de vrijwilligers van de AWLV die dit 
bezoek tot een succes hebben gemaakt. 
Robert Hirschel 
 

 
Uitleg bij de reconstructie van het Kanaal van 
Corbulo in de Rietvink (foto: Ton Gribnau). 
 
Demonstratie aardewerk restaureren 
Op 27 mei jl. gaf Gerard van der Drift in de 
AWLV-werkruimte een demonstratie in het 
restaureren van aardewerk. Gerard is een 
keramist die in het verleden gewerkt heeft voor 
de archeologische afdeling van de gemeente 
Delft, onder leiding van Epko Bult. Daar deed 
hij de kennis en ervaring op in dit vakgebied 
op. 
We kregen een lijst met de benodigde 
materialen en een gebruiksaanwijzing. Na een 
korte inleiding ging Gerard aan de slag om een 
wand van een potje weer heel te maken. Het 
bleek een proces waar je handig en geoefend 
voor moet zijn om een redelijk resultaat te 
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boeken. De kleur van het gips moet zoveel 
mogelijk lijken op die van het potje. Bij het 
mengen van de kleurstoffen moet het mengsel 
iets donkerder worden dan je wenst als 
resultaat, omdat het lichter opdroogt. Ook de 
verhouding gips en water berust op ervaring. 
Voor het aanbrengen van de pasta is een vaste 
hand nodig. 
Twee van onze leden hebben aangegeven zich 
met de restauratie van aardewerk te willen 
bezighouden op de woensdagavonden. Gerard 
is bereid om te zijner tijd naar de resultaten 
van hun werk te komen kijken (tel. 015-
2147964). 
 
Voor het restaureren heb je nodig: 
- rubberen nap (bouwmarkt); 
- modelgips (hobbyzaak); 
- houtlijm (oplosbaar in water); 
- pigment: sienna, rauwe omber, oker. 

Pigmenten mengen op een glazen plaatje, gips 
erbij en goed mengen, iets lichter dan het 
keramiek. 
Doe een beetje water in de nap en doe het 
gipsmengsel erbij; er moet een puntje droge 
gips boven blijven, dan pas roeren. 
Gebruik witte plasticine (kinderklei van de 
hobbywinkel) om de vorm van het gat te 
maken. 
Maak met het gips de vorm en dikte van het op 
te vullen keramiek. 
Nadat het gips goed verhard is, schuren tot 
gewenst oppervlak. 
Om het glazuur na te bootsen gebruik schellak 
opgelost in alcohol. 
Inge Ooms 
 

 
Levensgroot bronzen beeld van Agrippina (foto: 
Lonneke Smiet). 

Excursie Nijmegen 
Vrijdag 29 mei vierden we ons 30-jarig 
jubileum met een ledenexcursie naar Nijmegen 
(zie ook de vorige nieuwsbrief). We hebben 
een bezoek gebracht aan Museum Het 
Valkhof, waar we een uitgebreide speciale 
rondleiding kregen langs een deel van de vaste 
opstelling en de tentoonstelling ‘Van hun 
voetstuk’ over vondsten van Romeinse 
bronzen beelden langs de Nedergermaanse 
Limes. 
Voorafgaand aan het museum hebben we eerst 
een stadswandeling gemaakt langs diverse 
Romeinse vindplaatsen in Nijmegen-Oost. De 
wandeling werd afgesloten met een heerlijke 
‘Romeinse’ lunch in het museumcafé. Al met 
al was het een geslaagde jubileumexcursie. 
Robert Hirschel en Joanneke Hees 
 

 
Romeinse lunch (foto: Vian Gast). 
 
Onderzoek Kanaal van Corbulo 
In de vorige AWLV-Nieuwsbrief schreven we 
over het onderzoek van RAAP naar de 
precieze ligging van het Kanaal van Corbulo in 
Leidschendam in het kader van de Erfgoedlijn 
Limes van de provincie Zuid-Holland. De 
boringen in februari zijn mei vervolgd door 
een proefsleufonderzoek in de Dokter van der 
Stamstraat. 
Uit de boringen was al gebleken dat het kanaal 
verrassend genoeg afbuigt in de buurt van de 
Schoorlaan en een vrij scherpe, bijna haakse 
bocht maakt in westelijke richting. Tegen alle 
verwachtingen in is het kanaal dwars door een 
uitloper van de strandwal gegraven, dus door 
het zand, niet de klei- en veengrond. 
Aangezien zand geen stabiele ondergrond is 
voor een kanaal, moet hier een beschoeiing 
aanwezig zijn geweest, waarvan een houten 
paal is aangeboord op de kruising van de 
Schoorlaan / Landscheidingsstraat. C14-onder-
zoek leverde een datering van rond 55 na Chr. 
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op, dus inderdaad een paar jaar na de 
aanlegdatum van het kanaal. 
Een stuk verderop loopt het kanaal weer verder 
in zuidwestelijke richting. In de proefsleuf aan 
de Dokter van der Stamstraat kon een duidelijk 
profiel van het kanaal blootgelegd worden, 
waarin ook enkele scherven Romeins 
aardewerk zijn aangetroffen. Het kanaal had 
een breedte van zo’n 12 meter. Een houten 
beschoeiing is op deze plek niet gevonden. 
Joanneke Hees 
 

 
Proefsleuf aan de Dokter van der Stamstraat (foto: 
Martin van Rijn). 
 
Onderzoek volkstuinen Arentsburgh 
De tuindersvereniging Arentsburgh is in de 
jaren vijftig opgericht. De gemeente verhuurde 
grond op de terreinen van het landgoed 
Arentsburgh die na de archeologische 
opgravingen jarenlang als sportvelden door de 
voetbalverenigingen v.v. Maasstraat en FC 
Voorburg waren gebruikt. 
Het complex is nadien herhaaldelijk uitgebreid 
en bevat nu meer dan 100 tuinen. Dat de grond 
nog vol zit met archeologische resten blijkt wel 
uit de vele scherven die nog altijd uit de grond 
omhoog komen en door de leden worden ver-
zameld. 
 

 
Booronderzoek door RAAP in de volkstuinen van 
Arentsburgh (foto: Ronald Zalmé). 

In het kader van een onderzoek naar eventuele 
vervuiling van de grond van alle Voorburgse 
volkstuinen heeft de gemeente een milieu-
technisch onderzoek laten uitvoeren. Op 
Arentsburgh is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt en aan RAAP opdracht gegeven om 
een archeologisch booronderzoek uit te voeren. 
Dit onderzoek is begin augustus uitgevoerd. 
De resultaten zijn nog niet bekend, maar 
hiervan wordt binnenkort een rapport 
opgesteld. 
Met een aantal leden van de tuindersvereniging 
is afgesproken om de schervenvondsten uit hun 
tuin te onderzoeken. Een groot aantal scherven 
die op die tuinen zijn gevonden is daarom voor 
onderzoek meegenomen naar de werkruimte 
van de AWLV. Uit de meeste gesprekken die 
met de leden zijn gevoerd blijkt dat zij 
geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het 
terrein en de soms bijzondere vondsten die uit 
de grond tevoorschijn komen. Samen met het 
bestuur van de vereniging wordt nagedacht op 
welke wijze de AWLV hierbij kan helpen. Er 
is al geopperd om een informatiebord met 
aansprekende voorbeelden van scherven en/of 
een presentatie te verzorgen op de 
jaarvergadering die jaarlijks in maart wordt 
gehouden. Wordt vervolgd… 
Ronald Zalmé 
 
Prehistorie in Leidsenhage 
Op 20 augustus 2015 is door archeologisch 
adviesbureau Transect een proefsleuf gegraven 
ter plaatse van de parkeerplaatsen ter hoogte 
van Febo en Bart Smit in Leidsenhage. 
De reden van dit onderzoek was dat men een 
vermoeden had dat in de grond nog resten uit 
de prehistorie aanwezig waren. Alvorens er 
bouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden 
was in het kader van de omgevingsvergunning 
en het vigerend bestemmingsplan een archeo-
logisch onderzoek noodzakelijk. 
Op ca. 0,8 m onder maaiveld was een bruine 
zandlaag aanwezig met vuursteentjes en 
fragmenten gemagerd aardewerk (aardewerk 
met stukjes hergebruikt aardewerk en kwarts). 
Volgens een medewerker is er een dun laagje 
veen aanwezig met ook aardewerkscherfjes, 
maar deze veenlaag heeft AWLV-lid Martin 
van Rijn niet waargenomen. 
Gezien het bodemprofiel is in het verleden 
sprake geweest van grondverbetering, waarbij 
de veenlaag is nagenoeg geheel is verwijderd. 
De cultuurlaag onder het veen (donkergrijs 
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zand met een dikte van ca. 15 cm) is niet 
verwijderd. 
Op dinsdag 25 augustus 2015 heeft Transect 
een tweede sleuf gegraven, ter hoogte van 
Febo, en meer richting Leidsenhage. 
Bij deze graafwerkzaamheden was onderge-
tekende gedurende ca. 6 uur aanwezig en heeft 
meegeholpen met het opschonen van het vlak 
en andere werkzaamheden. Later in de middag 
heeft AWLV-lid Hans Ooms nog een handje 
geholpen. 
De sleuf gaf hetzelfde beeld als de eerste sleuf. 
Helaas was de helft van de cultuurlaag in deze 
sleuf verdwenen. 
Bij het verdiepen was duidelijk zichtbaar dat 
plaatselijk enkele centimeters veen (soms met 
klei) aanwezig waren op een diepte van ca. 
0,8m onder maaiveld. Onder deze veenlaag 
was weer een ca. 15 cm donkergrijze 
cultuurlaag aanwezig. 
In het zand zijn ca. 8 vuursteentjes gevonden 
waarvan één een zogenaamde knoopschraper. 
Er zijn ook diverse aardewerkscherven 
aangetroffen met een grootte van ca. 1-8 cm. 
De scherven waren dik, vaak met een 
verbrande laag aan de buitenkant en voorzien 
van kleine stukjes kwarts. 
Wanneer er mensen kwamen kijken, werd door 
Martin aan de hand van enkele vondsten 
uitgelegd wat de graafwerkzaamheden 
omvatten en wat er zoal is gevonden. 
 

 
De eerste proefsleuf bij Leidsenhage (foto: Martin 
van Rijn). 

Er zijn enkele opvallende zaken waargenomen, 
zoals: 
• er zijn zeer weinig stukjes kwarts 

aangetroffen (in Zijdepark werden zeer veel 
stukjes kwarts gevonden afkomstig uit 
aardewerk); 

• de cultuurlaag en de onderkant van het veen 
waren redelijk vondstrijk; 

• in de cultuurlaag is ook een laag hout 
aangetroffen. Dit hout is niet geborgen; 

• er zijn geen grondsporen aangetroffen, met 
uitzondering van wellicht enkele paalgaten; 

• er is in het verleden grondverbetering 
toegepast, maar de cultuurlaag is over een 
grote oppervlakte intact. 

Op voorhand is niet aan te geven of er een 
vervolgonderzoek, dus een opgraving, komt. 
Een en ander hangt af van de determinatie van 
de vondsten, de resultaten van de gezeefde 
grond en de conclusies van het adviesbureau 
en de regio-archeoloog. 
Martin van Rijn 
 

 
Halinka en Titia achter de kraam op het Cultureel 
Zomerfestival (foto: Joanneke Hees). 
 
Cultureel Zomerfestival 
Zaterdag 29 augustus was de AWLV net als 
vorig jaar weer vertegenwoordigd met een 
stand op het Cultureel Zomerfestival in 
Voorburg. Het was een drukke, gezellige dag 
met heel mooi weer, dus we hadden weinig te 
klagen. Hooguit misschien dat we in een 
relatief rustige hoek van het terrein stonden, 
dus wat minder bezoekers langs kregen, maar 
we stonden wel in de buurt van vergelijkbare 
culturele instellingen, zoals Mooi Voorburg, de 
HVV en Museum Swaensteyn, dus dat was 
ook voor ons gezellig bijkletsen. We hebben 
diverse boeken verkocht, onze lijst met 
nieuwsbrieflezers uitgebreid en zelfs een 
nieuw lid! Volgend jaar weer dus! 
Joanneke Hees 



 7

Vitrine met archeologische vondsten in 
molen De Salamander 
Momenteel wordt tijdens de werkavonden hard 
gewerkt aan de herinrichting van de vitrine met 
archeologische vondsten in molen De 
Salamander in Leidschendam. De vorige op-
stelling was al oud en dringend aan vervanging 
toe. Begin juli is een nieuw educatief centrum 
geopend bij de molen, zodat de jeugd nog beter 
kan worden voorgelicht over de geschiedenis 
van dit fraaie stukje cultureel erfgoed. 
Eveneens bijna klaar is het rapport van Ton 
Gribnau en Ronald Zalmé over de vele 
kleipijpen die bij molen De Salamander 
gevonden zijn en waarover u in eerdere 
nieuwsbrieven al vaker hebt kunnen lezen. 
We houden u op de hoogte. 
Joanneke Hees 
 
Twee fragmenten met tinglazuur, 
waarschijnlijk van thee- of koffieservies 
Bij de vondsten van de molen De Salamander 
in Leidschendam waren twee stukken 
aardewerk met tinglazuur, één met blauw-witte 
beschildering en één met een polychrome 
decoratie. Beide fragmenten hebben een 
standring en lijken onderdeel uit te maken van 
een kommetje en een klein bordje met een wat 
verhoogde rand. Het gaat om gebruiksgoed uit 
het einde van de 18e eeuw. In dat verband is 
het niet vreemd om te spreken van een 
theekommetje en een koekjes- of gebaks-
schaaltje, al moet een ander gebruik niet 
uitgesloten worden. 
Uit opgravingen waarbij beerputten van 
achttiende-eeuwse drinkgelegenheden zijn 
blootgelegd in Delft en Vlaardingen1 weten we 
dat in die tijd thee en koffie snel populair 
werden. Onder de hele bevolking nam de 
consumptie ervan snel toe. Waarschijnlijk 
waren de eerste hele serviezen die door de 
industrie geleverd werden theeserviezen. In de 
beerputten was opvallend dat de kwaliteit van 
gevonden koffie- en theeservies van een 
hogere kwaliteit was dan het eetserviesgoed. 
Nu waren dit cafés, maar er is geen reden om 
aan te nemen dat dit wezenlijk verschilde van 
de situatie bij het gewone volk thuis. Mogelijk 
had het er mee te maken dat het koffie- en 
theegerei een relatief nieuwe mode was en dat 
de industriële productie van aardewerk- en 

                                                           
1 Cora Laan, Drank & drinkgerei, een archeologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek naar de alledaagse drinkcultuur 
van de 18e-eeuwse Hollanders (Amsterdam 2003). 

steengoedsoorten in opkomst was. De bekende 
Delftse pottenbakkerijen hadden het moeilijk 
in die tijd. Zij produceerden de tinglazuren. De 
concurrentie kwam met name van het Engelse 
roomgoed. De industrialisatie was daar verder 
voortgeschreden en daarmee de massaproduc-
tie van een gelijkmatige kwaliteit. Verder was 
er Chinees porselein op de markt in diverse 
kwaliteiten en majolica of faience, dat 
afkomstig kon zijn uit Nederland, Duitsland of 
bijvoorbeeld ook Italië. 
 

 
Bord met gekroonde hondenkop van molen De 
Salamander (foto: Joanneke Hees). 
 
De twee fragmenten vallen op door hun 
decoraties. In het eerste (type f-bord-8 (1780-
1800), blauw-wit, tinglazuur, standring) is een 
karikaturale (honden)kop te zien met een kroon 
op zijn kop. 
Aan weerszijden van de kop zijn twee letters 
weergegeven, mogelijk een S aan de linker en 
een H aan het kant van de kop. De letters 
zouden kunnen duiden op een titel als Sijne 
Hoogheid. Het is mogelijk onderdeel van een 
combinatie van vier letters. Zowel twee als vier 
letters kwamen voor in dit soort politiek getint 
aardewerk. De twee letters zouden dan iets 
lager hebben gestaan. Van Oranjewaar zijn 
bijvoorbeeld voorbeelden bekend waarop de 
initialen P V   staan. 2 

O R 
Daar gaat het om een enigszins naar de 
werkelijkheid geschilderde afbeelding op een 
bord.3 Gezien het uiterlijk van de afgebeelde 
persoon gaat het hier niet om een bordje om de 
hoogheid te eren, maar is er sprake van 

                                                           
2 Naast elkaar kwam ook voor, zoals op een schaaltje 
dat gevonden werd in Sint-Philipsland met links naast 
het hoofd PW en rechts DV – Prins Willem de 
Vijfde). Zie: www.zeeuwseankers.nl, Politiek correct thee 
drinken in Sint-Philipsland.  
3 D.F. Lunsingh Scheurleer, Oranje op aardewerk. Van 
Willem de Zwijger tot koningin Beatrix (Lochem,1994). 
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patriottengebruiksgoed. De initialen naast het 
hoofd zullen dus ook anders uitgesproken zijn. 
Zo waren ook bordjes met DK bekend, wat 
vertaald werd met De Koning, maar ook met 
De Kat, en anders met KH, waarvan de 
vertaling Keeshond of Koning Hond luidde, 
spottend bedoeld dus. 
In de herberg in Vlaardingen trof men in de 
beerput zowel koningsgezind als patriotten-
keramiek aan. Of deze verschillende borden 
kort na elkaar of tegelijk gebruikt werden is uit 
de opgraving niet op te maken. Of er van 
gegeten werd of dat men het serviesgoed aan 
de muur hing is mij ook niet bekend. 
 

 
Kommetje met koopman van molen De Salamander 
(foto: Joanneke Hees). 
 
In het tweede, polychrome fragment (komvor-
mig, standring) is een koopman met een 
uitstalblad afgebeeld in blauw, geel, bruin, 
groen en bruinrood. Het geheel is voorzien van 
zwarte lijnen. Naast de afbeelding staat: 
 

koop koop 
wat volkkie 

 
De woorden zouden goed kunnen verwijzen 
naar populaire (Sinterklaas)versjes uit die tijd. 
Zo staat in het zang/dichtbundeltje ‘Het verma-
kelycke Haagse bos, zijnde verciert met de 
nieuwste en aangenaamste liederen die 
hedendaags gezongen worden’ (derde druk 
1773) een couplet: 
 

Nu wel volkkie al te hoop 
Kuyer, smul en koop goed koop 
Ruytere paarden, bessie en koek 
Voor uw kindren zoet en kloek… 

Zo kan dit dus goed een kommetje zijn om met 
pepernootjes op tafel te zetten of om een kindje 
gezoete thee uit te laten drinken. Thee werd in 
die tijd nog bijna altijd uit kommetjes zonder 
oortje gedronken. 
Karin de Leeuw-van Lierop 
 
Chesters Roman Fort 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is 
aangekondigd, staat er voor volgend jaar mei 
een reis naar de Muur van Hadrianus op de 
planning. In de lange aanlooptijd tot de 
excursie laten we in onze nieuwsbrief 
regelmatig het licht schijnen op verschillende 
plekken bij de Muur die zeker een bezoek 
waard zijn. 
 
Stop 2: Chesters Fort 
Ongeveer 20 km ten westen van Corbridge, pal 
ten noorden van Hexham, liggen de overblijf-
selen van een authentiek wallfort. Het is 
vrijwel direct in steen gebouwd toen Hadrian’s 
Wall aangelegd werd. De Romeinen noemden 
het Cilurnum; bij ons staat het bekend als 
Chesters Fort. Het lag op een glooiende helling 
met uitzicht op de rivier North Tyne en 
beheerste zo de brug op de kruising van de 
Wall en de rivier. 
 

 
Plattegrond van het fort van Chesters. 
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Het fort 
Het fort zelf is slechts voor een beperkt 
gedeelte opgegraven, maar uit de fundamenten 
van de toegangspoorten en enkele stukken 
muur zijn de afmetingen – 140 bij 110 meter – 
af te leiden en door vergelijking met andere 
forten in Britannia kan de plattegrond met 
grote waarschijnlijkheid volledig ingevuld 
worden. 
De weg over de Wall liep dwars door het fort 
heen, maar die is blijkbaar nooit voor wagen-
verkeer gebruikt. Er zijn namelijk geen 
slijtsporen van wielen in de oost- en de 
westpoort gevonden. Voor plaatselijk vervoer 
langs de Wall waren in de muren van het fort 
twee kleinere poorten aangebracht. 
 

 
Chesters Roman fort. 
 
Cilurnum was een cavaleriefort met barakken 
voor soldaten en stallen voor paarden. De 
cavalerie gold als elite-eenheid en de accom-
modaties, zoals het hoofdkwartier en de 
woning van de commandant, waren groter en 
luxueuzer van uitvoering dan bij de infanterie-
troepen gebruikelijk was. De officieren 
kwamen meestal uit belangrijke Romeinse 
families die van huis uit een zekere welstand 
gewoon waren. 
De manschappen werden vaak gerekruteerd uit 
overwonnen volkeren. In dit geval zijn uit 
inscripties Dalmatiërs en Germaanse Vagionen 
bekend. 
 
Het badhuis 
Een aantrekkelijk element in Chesters is het 
militaire badhuis aan de voet van de helling bij 
de rivier. Er is vrij veel opgaand muurwerk 
bewaard gebleven, zodat men een goede 
indruk kan krijgen van de opeenvolging van de 
koude en warme baden. 
Opvallend is de grote entreeruimte met een 
muur met nissen. Over het gebruik van die 
nissen is veel geschreven, maar niemand weet 
er het fijne van. Hetzelfde geldt trouwens voor 
de 33 skeletten die in de ruïnes gevonden zijn. 
 

 
De resten van het badhuis van Chesters. 
 
De duistere eeuwen 
Toen er in de 4e eeuw een eind kwam aan de 
Romeinse militaire bezetting van Britannia 
betekende dit ook dat vestingwerken niet meer 
onderhouden werden. De forten veranderden 
op den duur in woonplaatsen voor inheemse 
groepen, die in zekere mate nog zichzelf maar 
niet meer het Romeinse Rijk verdedigden. 
De overbodig geworden gebouwen werden een 
soort steengroeven waar men gratis bouwmate-
riaal weghaalde. In de wijde omtrek kan men 
hier en daar hergebruikte bouwonderdelen 
tegenkomen, vaak nog met inscripties of 
reliëfvoorstellingen. 
Door de eeuwen heen raakte de site als erfgoed 
echter steeds meer buiten de publieke 
belangstelling. 
 

 
Plattegrond van het badhuis van Chesters. 
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Herontdekking van de site 
In 1796 (midden in de Franse revolutie) 
kwamen de gronden waarop het fort gelegen 
was in handen van een zekere Nathaniel 
Clayton. De idyllische ligging van de 
glooiende helling tussen zijn huis en de rivier 
leek hem geknipt voor de aanleg van een park. 
De Romeinse resten vond hij voornamelijk 
hinderlijk. Hij maakte één uitzondering: de 
ondergrondse kluis van het hoofdgebouw liet 
hij uitgraven en nam hij als een soort folly op 
in zijn landschapsplan. 
Verder liet hij grote hoeveelheden vruchtbare 
aarde aanvoeren, zoals bij meer grote buitens 
gedaan werd als de oorspronkelijke onder-
grond bijvoorbeeld uit rotsen bestond en 
minder geschikt was voor plantengroei. 
Hierdoor werden wel de Romeinse resten 
afgedekt en voorlopig voor verdere aantasting 
behoed. 
Dat veranderde toen zijn zoon John in 1832 het 
landgoed erfde. Die had juist heel andere 
belangstellingen dan zijn vader. Hij heeft 
gegraven, niet alleen in zijn eigen park, maar 
ook verder langs de Wall bij Housesteads en 
bij Brocolitia, waar het Mithrastempeltje 
gestaan had. Gelukkig waren zijn middelen 
en/of zijn tijd niet onbeperkt (hij groef alleen 
op maandag) en er ligt ook nu nog genoeg 
onder de grond voor latere onderzoekers. Toen 
John in 1890 overleed, zette een neef van hem 
de opgravingen voort. 
 

 
Chesters Museum. 
 
Het museum 
Deze neef liet voor de vondsten op het terrein 
een bescheiden onderkomen bouwen, in zijn 
soort een aantrekkelijk voorbeeld van laat 19e-
eeuwse museumstijl. Het werd in 1903 voor 
het publiek geopend en heeft de tijd vrijwel 
ongeschonden doorstaan. 

Nu, een eeuw later, heeft men overal langs de 
Wall de exposities en musea drastisch 
opgeknapt en gemoderniseerd, maar de charme 
van Chesters museum heeft iets unieks en dat 
is nu dan ook – zo schrijft een folder – 
“restored to its Victorian glory”. Small fry ten 
opzichte van ons Teylers Museum, maar toch. 
Onder de gevarieerde collectie vondsten 
bevindt zich onder andere een sculptuur van de 
godin Juno, staand op een koe, en een 
uitzonderlijk fraaie verzameling ijzeren 
werktuigen en wapens. 
Titia Kiers 
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