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AWLV-Nieuwsbrief – april 2016 
Redactie: Joanneke Hees en Robert Hirschel nummer 41 
 
 
Van de redactie 
Het voorjaar is volop losgebarsten en er staan 
dus weer heel wat activiteiten op het 
programma voor de komende tijd. De agenda 
vertoont weer een hoog Romeinengehalte met 
de komende Romeinenweek, het Romeinen-
festival, de tentoonstelling Romeinse Kust en 
natuurlijk onze aanstaande reis naar de Muur 
van Hadrianus in Engeland! 
Maar dat betekent niet dat we geen oog meer 
hebben voor andere tijdsperioden: in winkel-
centrum Leidsenhage loopt momenteel een 
grote opgraving met veel vondsten uit de 
Vlaardingencultuur. Leden van de AWLV 
werken enthousiast mee met opgraven en 
voorlichten van het publiek. 
Roos van Oosten houdt binnenkort een lezing 
voor de AWN afdeling Den Haag e.o. over 
middeleeuwse beerputten. Het rapport over de 
kleipijpen van de opgraving bij molen De 
Salamander is klaar en Wim van Horssen 
vraagt zich af wat hij toch aan moet met een 
glasvondst uit de opgraving Herenstraat 1. 
Ten slotte kijken we ook over de gemeente-
grenzen heen met een update over de 
rechtszaak rondom de bedreigde graven onder 
de Nieuwe Kerk in Delft en een boekbe-
spreking door Karin de Leeuw over de 
archeologische vondsten van Wassenaar. 
Ik wens u veel leesplezier! 
Joanneke Hees 
 
Opgraving steentijdnederzetting 
Leidsenhage 
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek 
vormt de renovatie van het winkelcentrum 
Leidsenhage. Dit winkelcentrum in Leidschen-
dam ligt op een oude strandwal. Op de oude 
strandwallen in Zuid-Holland kunnen zich 
resten van steentijdnederzettingen bevinden. 
Proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door 
Transect in augustus 2015 toonde inderdaad 
aan dat er op een diepte van 0,8 tot 1,3 meter 
een steentijdnederzetting is geweest van de 
Stein-Vlaardingen Groep ofwel Vlaardingen-
cultuur (3500-2500 jaar v. Chr.). Op basis van 
de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek 
is in overleg met de gemeente besloten het 
gebied onder de parkeerplaats tussen het 
winkelcentrum en de Burgemeester Banning-

laan op te graven, een gebied van 2400 m2. Op 
de parkeerplaats gaat gebouwd worden, 
waardoor het bodemarchief definitief verstoord 
zou worden. 
Op 23 maart 2016 is de archeologische 
opgraving gestart. Er zijn 12 archeologen van 
Transect bezig met de opgraving, die 5 tot 10 
weken zal duren. AWLV ondersteunt het 
onderzoek met 11 vrijwilligers, die parttime 
assisteren bij het opgraven en het geven van 
voorlichting aan het publiek. Op 14 april waren 
vier van de geplande negen putten opgegraven. 
De eerste put bleek vrijwel onverstoord en 
leverde zeer veel vondsten op. Ook de andere 
drie putten leverden interessante vondsten, 
maar waren gedeeltelijk verstoord door 
werkzaamheden in de jaren zestig. Tot nu toe 
zijn er 600 sporen gevonden, waarvan velen 
van palen. Meest waarschijnlijk heeft er een 
boerderij gestaan in de lengterichting van de 
strandwal. 
 

 
De eerste opgravingsput in Leidsenhage tijdens de 
open dag van 26 maart (foto: Joanneke Hees). 
 

 
Op de plek van de oranje jalons zijn paalsporen 
aangetroffen van een boerderij (foto: Ot Douwes). 
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Er zijn honderden vondsten opgegraven. De 
vondsten bestaan uit fragmenten aardewerk, 
bewerkt vuursteen, botten, verbrande leem, 
kiezels en houtskool. De aardewerken scherven 
zijn van potten en bakplaten. De meeste zijn 
onversierd, maar ook is er een met visgraat 
versierde scherf gevonden van een pot die 
typisch is voor de Enkelgrafcultuur en wellicht 
door ruilhandel verkregen is. De botten zijn 
zowel verbrand als onverbrand. Eén vondst 
bestond hoogstwaarschijnlijk uit slachtafval 
van een rund. Ook zijn er twee tarwekorrels en 
verbrande hazelnootresten gevonden. De 
Universiteit van Groningen onderzoekt 
momenteel of het mogelijk was om op de zilte 
grond van een strandwal tarwe te verbouwen. 
De opgraving kan op veel belangstelling van 
het winkelend publiek rekenen. AWLV-
vrijwilligers zijn behulpzaam geweest bij het 
beantwoorden van de vele vragen uit het 
publiek (helaas voor sommige kleine kinderen, 
we zoeken geen dinosaurus). Er zijn twee open 
dagen geweest, waarbij met behulp van 
replica’s van potten en vuursteen uit andere 
opgravingen uitleg gegeven is aan het publiek. 
De open dagen trokken honderden belang-
stellenden, waaronder veel kinderen. 
 

 
Archeoloog André Kerkhoven van Transect geeft 
uitleg over de vondsten (foto: Ot Douwes). 
 
De samenwerking tussen de professionele 
archeologen van Transect en de amateurs van 
de AWLV verloopt uitstekend. Uit de vondsten 
kan nu al geconcludeerd worden dat de 
opgraving een succes is. Het is nog te vroeg 
om conclusies te trekken t.a.v. hoe de 
nederzetting eruit gezien heeft, welke handel 
men dreef en welke activiteiten men 
ontplooide. De opgraving loopt nog en de 
vondsten moeten nog verwerkt en 
geanalyseerd worden. 
Henk Tukker 

Romeinenweek met Kanaal van Corbulo 
Duik in de meivakantie, van 30 april tot en 
met 8 mei 2016, in het Romeinse verleden. 
Tijdens de derde editie van de Romeinenweek 
staat het thema Water centraal. Kom naar dit 
grootste Romeinenevenement in Nederland. Er 
zijn activiteiten in het hele land, ook bij jouw 
in de buurt. Of misschien wil je wel een 
uitstapje naar Duitsland maken. Ook daar doen 
instellingen mee. Kijk gauw op 
www.romeinenweek.nl wat het programma 
allemaal biedt! 
 
Op dinsdag 3 mei kun je komen kijken bij het 
archeologisch onderzoek naar het Kanaal van 
Corbulo in Leidschendam! Aan de rand van de 
put kun je zien hoe een archeologisch 
onderzoek in zijn werk gaat en zullen 
archeologen je er van alles over vertellen. 
Het kanaal werd rond 47 na Christus gegraven 
door manschappen van de Romeinse generaal 
Corbulo. Het vormde een verbinding tussen 
Maas en Rijn en liep langs Forum Hadriani (bij 
Voorburg) naar het Romeinse fort Matilo (bij 
Leiden). De noordelijke loop van het 
Romeinse kanaal is in hoofdlijnen bekend, 
maar op deze locatie bij de Oude Trambaan en 
Rijnlandstraat blijkt het kanaal een vreemde 
bocht te maken. Waarom het kanaal daar een 
bocht maakte, is nog niet bekend, maar dat 
zullen de archeologen hopelijk bij dit 
onderzoek te weten komen! Voor meer 
informatie zie www.romeinenweek.nl. 
De AWLV zal op deze dag samen met een 
groep kinderen in de leeftijdscategorie van 10-
13 jaar meehelpen met deze opgraving van 
RAAP. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Aanmelden is verplicht, zie 
www.awlv.nl. 
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Romeinenfestival 
Opnieuw bezoeken de Romeinen Nijmegen! 
Tijdens het tweejaarlijkse Romeinenfestival 
komen op 4 en 5 juni 2016 de Romeinse 
Spelen tot leven. 
Sport en spel vormden een belangrijk 
onderdeel van de Romeinse samenleving. Elke 
zichzelf respecterende stad kende in de 
Romeinse tijd een vorm van Spelen. Diverse 
onderdelen van die Spelen beleef je nu zelf in 
de oudste stad van Nederland! Demonstraties, 
shows en gladiatorengevechten vormen het 
hoogtepunt voor jong en oud. 
Geniet van spectaculaire optredens of neem 
deel aan leerzame workshops. Een markt met 
boeken, spellen en Romeinse ambachten 
begeleidt het tweedaagse festival. 
Het Romeinenfestival vindt plaats in 
Museumpark Orientalis. 
 
Lezing Roos van Oosten: De stad, het vuil 
en de beerput 
Dinsdag 7 juni om 20.00 uur organiseert de 
AWN afdeling 7 Den Haag en omstreken een 
lezing in de werkruimte van de AWLV aan de 
Van Naeltwijckstraat 9A te Voorburg. 
Roos van Oosten vertelt over haar onderzoek 
naar middeleeuwse beerputten. Het onderwerp 
is tevens de titel van haar boek. De 
Nederlandse stadsarcheologie heeft veel, maar 
weinig overzichtelijke informatie opgeleverd. 
Het boek biedt een archeologische en histo-
rische analyse van de beerput in de stedelijke 
samenleving van de Late Middeleeuwen tot de 
vroegmoderne tijd. De verplichte beerput in de 
Middeleeuwen verdwijnt in de Gouden Eeuw 
en dat leidt tot vervuilde grachten, een enorme 
stank, gebrek aan schoon water, onhygiënische 
toestanden en ziekten. De opvattingen van het 
stadsbestuur over afvalverwerking waren totaal 
anders dan die van vandaag de dag. 
 
Tentoonstelling Romeinse Kust 
Donderdag 31 maart werden onder grote 
belangstelling maar liefst vier tentoonstel-
lingen tegelijk geopend in het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden. Een daarvan is de 
tentoonstelling Romeinse Kust, gemaakt door 
gastconservator Tom Hazenberg. 
De tentoonstelling Romeinse kust gaat over het 
leven aan de Nederlandse kust in de Romeinse 
tijd. U komt meer te weten over handel en 
scheepvaart, de militaire organisatie van de 
kustverdediging, religie en wonen bij zee. 

Bewandel de Romeinse kust van noord naar 
zuid en ontdek hoe de Romeinen en andere 
bewoners daar zo’n tweeduizend jaar geleden 
leefden en werkten. U ziet hun wapens, 
kostbaarheden, huisraad en handelswaar. 
Samen met maquettes van forten, tempels en 
een schip, vertellen die het verhaal over 
strijdgewoel, scheepvaart, wonen, handel en 
religie. 
Voor kinderen is er een spel met Romeinse 
boten om de kust af te speuren. 
De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, 
de Limes, liep dwars door wat nu Nederland is, 
langs de loop van de Rijn. In het westen 
mondde deze rivier uit in dat andere 
belangrijke water: de Noordzee. Het 
kustgebied van Nederland was daarom voor de 
Romeinen een gebied dat extra belangrijk was 
met het oog op handelsbelangen en militaire 
strategie. 
In de tentoonstelling ziet u voorwerpen uit de 
collectie van het Rijksmuseum van Oudheden 
die afkomstig zijn uit plaatsen en gebieden aan 
zee, van Texel tot Zeeland. Ze zijn aangevuld 
met objecten uit musea in de kustregio's. 
 

 
De kade van Forum Hadriani (illustratie: Mikko 
Kriek). 
 
Een van de plaatsen die aan bod komt in de 
tentoonstelling is Forum Hadriani, met onder 
andere aandacht voor de haven die in 
2007/2008 is ontdekt, en het Kanaal van 
Corbulo. De AWLV is dan ook de trotse 
bruikleengever van de maquette van het 
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Kanaal van Corbulo, die voor de gelegenheid 
is voorzien van een mooie nieuwe kap en 
onderstel. 
De tentoonstelling duurt t/m 25 september 
2016 en zal daarna nog doorreizen naar een 
paar andere locaties langs de Romeinse kust. 
Voor meer informatie zie www.rmo.nl. 
 
Erfgoeddag ‘Schatten aan de Vliet’ 
Afgelopen zaterdag 16 april werd het 
toeristisch seizoen in Leidschendam-Voorburg 
feestelijk geopend met de eerste Erfgoeddag 
‘Schatten aan de Vliet’. Deze dag was 
georganiseerd door het Erfgoedpodium, dat in 
2015 is opgericht op initiatief van Museum 
Swaensteyn en de gemeente als opvolger voor 
TOEN Leidschendam-Voorburg. Alle stich-
tingen en verenigingen die actief zijn op het 
gebied van erfgoed, geschiedenis en cultuur in 
onze gemeente zijn hierin verenigd, dus ook de 
AWLV. 
Het publiek kon kiezen uit een uitgebreid 
programma met activiteiten, zoals stadswande-
lingen, rondleidingen, familieworkshops of een 
tochtje op de Vliet. Daarnaast is in Museum 
Swaensteyn op die dag het nieuwe VVV-punt 
geopend. 
Enkele leden van de AWLV stonden paraat in 
Park Arentsburgh om rondleidingen te geven 
over Forum Hadriani. Het was wel wat 
koukleumen met die harde wind, maar 
gelukkig bleef het toch grotendeels droog. 
Titia Kiers en Robert Hirschel leidden bij 
elkaar zo’n 24 zeer geïnteresseerde mensen 
rond door het park. 
Joanneke Hees 
 
 

 
Titia Kiers geeft uitleg bij een van de stadsbakens 
in Park Arentsburgh (foto: Joanneke Hees). 
 
 
 

Aanbieding pijpenrapport De Salamander 
Afgelopen jaar is door Ton Gribnau en Ronald 
Zalmé hard gewerkt aan het bestuderen van de 
kleipijpen die gevonden zijn bij de opgraving 
bij houtzaagmolen De Salamander in 1996 
door de toenmalige Archeologische Werkgroep 
Leidschendam. Bij dat onderzoek is een groot 
aantal kleipijpen uit de 17e-19e eeuw 
gevonden. Pijpen zijn vaak goed te determi-
neren en te dateren vanwege de merken en 
versieringen die erop aangebracht zijn. 
Begin dit jaar hebben de auteurs het eerste 
exemplaar van het rapport officieel 
overhandigd aan Kees van der Brugge, de 
voorzitter van de AWLV. 
Het rapport is te vinden op onze website, 
www.awlv.nl. 
Joanneke Hees 
 

 
Voorzitter Kees van der Brugge (links) ontvangt het 
pijpenrapport van Ton Gribnau (foto: Ronald 
Zalmé). 
 
Wie weet wat dit is? 
Op het ogenblik zijn we tijdens de werkavon-
den bezig met de uitwerking van de opgraving 
die de werkgroep twintig jaar geleden heeft 
uitgevoerd op de hoek van de Herenstraat en 
de Rozenboomlaan in Voorburg. Op die plaats 
heeft de gemeente een kantoor met woningen 
laten bouwen, dat overigens inmiddels alweer 
door het gemeentepersoneel is verlaten. 
Voordien was op die plek een school, de Van 
Wassenaer Hoffmanschool, die in 1880 was 
gebouwd. Wat er daarvoor op dit terrein 
gebeurde, hopen we met name door de 
bestudering van de negen dozen met 
vondstmateriaal die onze opgraving in 1996 
heeft opgeleverd, te weten te komen. 
Op een van de dozen zat een post-it geplakt 
met de vermelding 'inktpot'. Uit die doos 
kwam het bijgaand afgebeeld voorwerp van 
glas. Omdat het een geheel gesloten vorm is 
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met uitzondering van een smal 'tuitje' kunnen 
we ons moeilijk het gebruik als inktpot 
voorstellen. Het lijkt ons lastig om die met inkt 
te vullen. Iemand opperde dat het de dop van 
een glazen pot zou zijn geweest. Er zitten 
echter slijtsporen op het glas en die zouden in 
dat geval bovenop gezeten hebben. Dus dat is 
ook niet erg waarschijnlijk. Maar wat is het 
dan wel? 
 

 
Mysterieus glazen voorwerp (foto: Joanneke Hees). 
 
We hopen dat een van de lezers van de 
Nieuwsbrief ons kan vertellen wat dit voor 
object is. We vernemen dat graag via het 
emailadres: lucus@live.nl. Alvast hartelijk 
bedankt voor het meedenken. 
Wim van Horssen 
 
Gang naar Raad van State voor grafveld 
Nieuwe Kerk Delft 
De AWN - Vereniging van Vrijwilligers in de 
Archeologie en de Oudheidkundige Werkge-
meenschap Delft (OWD) hebben op 24 maart 
beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht 
van de Raad van State. Zo vechten zij samen 
de vergunning aan die de gemeente Delft heeft 
verleend voor de bouw van een evenementen-
kelder onder en direct naast de kerk. 
De ondergrond van de kerk en naaste 
omgeving bevat een voor de geschiedenis van 
Delft uniek archief. Er liggen vele honderden 
Delftenaren begraven. Velen daarvan werden 
bijgezet voordat grote stadsbranden het 
papieren archief van Delft vrijwel geheel 
hebben vernietigd. Dit bodemarchief kan maar 
één keer gelezen worden. De omvang van het 
voorgestelde archeologisch onderzoek bij de 
aanleg van de ondergrondse evenementenhal is 
zo minimaal, dat het nauwelijks zinvol is. 80 % 
van de begraven mensen zal niet worden 

onderzocht. Herbegraven, zoals wel is gesteld, 
maakt later wetenschappelijk onderzoek niet 
meer mogelijk. AWN en OWD maken de 
vergelijking: “Alsof je uit een archief zonder 
selectie een aantal documenten kiest om te 
bewaren, van andere documenten alleen wat 
losse pagina’s en de rest laat vernietigen.” 
In een eerder beroep bij de rechtbank Den 
Haag zijn de twee partijen in het ongelijk 
gesteld. De rechtbank oordeelt dat de gemeente 
bij afweging van de betrokken belangen in 
redelijkheid tot de vergunningverlening heeft 
kunnen besluiten. “Naar onze mening zijn voor 
een zorgvuldige belangenafweging de feiten 
onvoldoende onderzocht en heeft er geen 
werkelijke belangenafweging plaatsgevonden,” 
zo verklaren beide verenigingen. 
AWN en OWD stellen samen: “De gemeente 
heeft onzes inziens haar besluit en het toestaan 
van zo’n beperkt archeologisch onderzoek 
onvoldoende onderbouwd. Het Programma van 
Eisen voor het archeologisch onderzoek is ver 
onder de maat. Alternatieven zijn niet echt 
onderzocht en de gemeente heeft geen gebruik 
gemaakt van de wettelijke mogelijkheid een 
tegemoetkoming te geven voor excessieve 
kosten. Daarom willen wij een uitspraak van 
de Raad van State.” 
Met het beroep willen de AWN en de OWD 
voorkomen dat dat archeologisch archief 
vrijwel ongelezen verloren gaat. Daarnaast 
gaat het hen ook om de wijze waarop de 
archeologische monumentenzorg wettelijk is 
geregeld. “Wij maken ons grote zorgen over de 
bescherming van ons archeologisch erfgoed 
wanneer zou blijken dat gemeenten een 
ongeclausuleerde beleidsvrijheid hebben voor 
wat ze behouden en vernietigen van dat 
erfgoed. We vragen de hoogste bestuurs-
rechters hier duidelijkheid over te geven.” 
Bron: www.awn-archeologie.nl. 
 
Graven in Wassenaar kleurrijk te boek 
gesteld 
Wassenaar is van vandaag, maar zeker ook van 
gisteren. Met gisteren bedoel ik niet alleen een 
recent verleden, maar ook een bewoningsge-
schiedenis van vele duizenden jaren. De oudste 
archeologische vondst tot nu toe in deze plaats 
is tenslotte een tand van een wolharige 
mammoet. En die is zo’n 11.500 jaar oud. 
Enthousiaste amateurarcheologen hebben in 
ongeveer veertig jaar een rijk verleden bloot 
gelegd dat reikt van een bronstijdgrafveld tot 
onderzoek naar de resten van de Atlantikwall. 
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Vondsten en de historie van de opgravingen 
zijn nu samen gebracht in een mooi vormge-
geven boek van auteur Robert van Lit. ‘Rijk 
aan bodemvondsten, de archeologie van 
Wassenaar’ is de titel van het werk, dat is 
uitgegeven door de Stichting Historisch 
Centrum Wassenaar. 
Met nostalgie wordt verslag gedaan van de 
oude tijd, toen amateurs nog mochten graven 
en eigenaren vaak geneigd waren toestemming 
te geven voor een onderzoek. Net als elders 
zijn in Wassenaar de amateurs sinds het begin 
van deze eeuw vrijwel uit het veldwerk 
verdreven. Nu houden ze zich bezig met 
verwerken, beschrijven en onderzoeken; het 
boek is er mede de neerslag van. 
Uit de goede oude tijd stamt het verslag van de 
samenwerking met de Leidse hoogleraar 
Louwe Kooijmans rond de opgraving in het 
Weteringpark, waarbij twaalf skeletten werden 
gevonden uit de periode rond 1700 v. Chr. 
De opgenomen verhalen over de Brittenburg 
zullen velen al kennen. Minder bekend en mis-
schien wel typisch Wassenaars, is het verhaal 
over de opgraving van gedeelten van de 
voormalige galg. Toen in 1775 bij de huidige 
straat Het Kerkehout een stuk geestgrond 
omgespit moest worden, kregen de arbeiders 
de opdracht goed uit te kijken naar mogelijke 
resten van dit voormalig schrikmonument. 
Initiatiefnemer was ambachtsheer Jacob Jan 
graaf van Wassenaar Obdam. Waarschijnlijk 
vond hij een dergelijke vondst mede 
interessant omdat het een teken was van de 
rechtsmacht die werd uitgeoefend door zijn 
familieleden uit een ver verleden. Toen 
inderdaad hout en menselijke resten werden 
gevonden, zorgde de graaf voor een verslag en 
werd daarmee de tweede amateurarcheoloog in 
zijn familie. Hij wordt genoemd in het 
hoofdstuk ‘aartsvaders’. Daarmee worden de 
amateurarcheologen die de huidige vereniging 
groot hebben gemaakt bedoeld. Een aardig 
idee om ook deze mensen in beeld te brengen. 
Het boek is heerlijk om door te bladeren, maar 
ook een bruikbaar naslagwerk, met een 
handige kaart van vindplaatsen en een 
notenapparaat en literatuurlijst. 
Karin de Leeuw-van Lierop 
 
Robert van Lit, Rijk aan bodemvondsten, de 
archeologie van Wassenaar, uitgegeven door 
Stichting Historisch Centrum Wassenaar, 2015. 
ISBN 9789491229121. 
 

 
 
 
Housesteads en Vindolanda 
Nog minder dan een maand te gaan voordat we 
vertrekken naar Engeland voor onze reis langs 
de Muur van Hadrianus! Nog een keer bereidt 
Titia Kiers ons voor op een paar niet te missen 
sites. 
De forten van Housesteads en Vindolanda zijn 
wel de toeristische hoogtepunten van Hadrians 
Wall, niet alleen omdat er veel overblijfselen 
bewaard gebleven zijn, maar ook omdat er nog 
steeds opgravingen aan de gang zijn en de 
bezoeker zo het ontdekkingsproces van nabij 
kan meemaken. Ze liggen niet ver van elkaar. 
 
Stop 4: Housesteads 
Housesteads is gebouwd aan de Wall, hoog op 
een rotsige heuvelkam van waaruit men een 
fascinerend uitzicht heeft over wat eens het 
onbedwongen ‘Barbaricum’ was. 
Deze ligging had echter ook zijn nadelen. Door 
de steile hellingen bleek de noordelijke poort-
uitgang heel moeilijk te gebruiken, zodat men 
meestal via de westpoort een omweg nam naar 
een lager gelegen poort door de Wall. Verder 
was er bovenop de heuvelkam geen stromend 
water aanwezig. Daarom moesten er een aantal 
stenen reservoirs gebouwd worden om het 
regenwater in te verzamelen. 
De plattegrond van het fort is in het terrein 
goed te herkennen: de soldatenverblijven, de 
graanpakhuizen, het hoofdkwartier en de 
woning van de commandant. In een hoek van 
de ommuring ligt een goed bewaarde latrine. 
Aansluitend aan het fort is er al vrij snel ook 
een vicus ontstaan, die door een droge gracht 
omsloten was. 
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Plattegrond van het fort van Housesteads. 
 

 
Latrine in Housesteads. 
 
Housesteads is genoemd naar een boerderij 
vlak in de buurt, die in de 16e en 17e eeuw een 
berucht nest van veedieven en smokkelaars 
was. Deze bandieten hebben zich gelukkig niet 
aan de historische resten vergrepen. Bij de 
Romeinen had het fort verschillende namen, de 
bekendste is Verovicium. 
Het is nu in eigendom en beheer bij de 
National Trust en English Heritage. Er is een 
museum dat in 2013 geheel gemoderniseerd is. 
Op het terrein wordt nog dagelijks gegraven, 
waarbij ook vrijwilligers uit allerlei landen 
worden ingeschakeld. Nog onlangs had een 
studente uit Canada zo de vondst van haar 
leven: een Romeinse dakpan met in de klei de 
voetstap van een Romeinse bouwvakker. 
 

 

Stop 5: Vindolanda 
Vindolanda, het andere fort, ligt beneden aan 
de Stanegate, de militaire weg die in opdracht 
van Trajanus in het begin van de 2e eeuw 
aangelegd is. 
De opgravingen zijn hier begonnen in 1831 
door Anthony Hedley. Hij liet van stenen uit 
de ruïnes naast de site een landhuis bouwen, 
dat hij Chesterholm noemde. Het is tegenwoor-
dig als museum in gebruik. 
Vindolanda bleek een bijzonder rijke site en 
dat leidde ertoe, dat Eric Birley, een archeo-
logieprofessor uit Durham, zich in 1930 in 
Chesterholm vestigde en daarna ruim 50 jaar 
werkte aan de verdere ontsluiting van het fort 
en de naastgelegen vicus. Zijn zoon Robert 
richtte in 1970 de Vindolanda Trust op. De 
familie Berly beheert ook het 10 km verder 
gelegen Roman Army Museum in Carvoran. 
Het fort Vindolanda is al in het jaar 85 
gebouwd, zoals alle versterkingen in die tijd in 
hout. Zo heeft het ongeveer twintig jaar dienst 
gedaan, met verscheidene uitbreidingen. Om 
een indruk te geven van zo’n vroeg fort is een 
houten wachttoren met de aangrenzende 
aarden wal op de site nagebouwd. 
 

 
Houten wachttoren met aarden wal in Vindolanda. 
 
Van 104 tot 120 is het fort in onbruik geraakt, 
maar omstreeks 120 tijdens de bouw van 
Hadrians Wall is het herbouwd, nu in steen. 
Ook van dit fort is een toren met een stuk muur 
nagemaakt. De vicus werd ook herbouwd, 
eveneens in steen. 
Tot circa 400 na Chr. is er dan permanent 
militaire bezetting en burgerbewoning. Daarna 
verdwijnt het Romeins gezag en verwordt de 
site tot een vindplaats van bouwmateriaal. 
 
Tablets 
Tegenwoordig geldt Vindolanda als de 
vindplaats van een unieke groep vondsten. Het 
zijn de ruim 400 houten schrijfplankjes, die 



 8

tevoorschijn kwamen toen grote afvalhopen 
met veel brandresten zorgvuldig onderzocht 
werden. 
Deze schrijfplankjes zijn anders dan de 
bekendere exemplaren waarop met een 
metalen pen in een waslaag geschreven werd. 
De plankjes uit Vindolanda waren dunner, van 
inheems hout gemaakt en beschreven met inkt. 
Ze dateren uit de late jaren negentig, voor de 
bouw van de Wall. 
Door dit archief kreeg men een beeld van de 
dagelijkse gang van zaken in een legerplaats 
aan de rand van de Romeinse samenleving. Het 
waren vrij vaak Germanen die de brieven of 
rapporten schreven, maar ze schreven in het 
Latijn, de taal van het Romeinse leger. 
De onderwerpen die aan de orde komen, laten 
zien waar de kampcommandant regelend 
moest optreden: verzoeken om verlof, terug-
brengen van deserteurs, klachten van hande-
laren die mishandeld zijn door soldaten en die 
bij de centurio geen gehoor kregen. 
Eén tablet heeft niets met militaire bureaucratie 
te maken en is daarmee veruit het meest 
populair bij het grote publiek: 
‘Claudia Severa (vrouw van een commandant 
van een nabijgelegen fort) stuurt aan Sulpicia 
Lepidina, vrouw van Flavius Cerialis, prefect 
van de IX cohort Batavorum in Vindolanda, 
een uitnodiging voor haar komend 
verjaardagsfeestje’. 
We zijn nu 2000 jaar verder, maar sommige 
dingen klinken als de dag van gisteren. 
Titia Kiers 
 
Meer informatie over de ‘Vindolanda Tablets’ is 
onder andere te vinden op de wetenschappelijke 
website van de universiteit van Oxford: 
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/. 
 
 

 
Uitnodiging van Claudia Severa aan Sulpicia 
Lepidina. 
 

 
Resten van stenen gebouwen in Vindolanda. 
 

 
Vrijwilligers helpen mee op de opgraving in 
Vindolanda. 
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