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AWLV-Nieuwsbrief – oktober 2016 
Redactie: Joanneke van den Engel-Hees en Robert Hirschel nummer 42 
 
 
Van de redactie 
Lang verwacht, toch gekomen: een nieuwe 
editie van de AWLV-Nieuwsbrief. Er is de 
afgelopen maanden meer dan genoeg gebeurd 
om verslag van te doen, maar vanwege 
heugelijke persoonlijke omstandigheden (mijn 
huwelijk) had uw redacteur even wat minder 
tijd. Maar we halen de schade nu in met een 
extra dikke nieuwsbrief. 
Wat hierin niet mag ontbreken, is natuurlijk het 
verslag van onze reis naar Engeland, met dank 
aan Vian Gast. Dat deze reis een succes was, 
moge ook blijken uit het feit dat de volgende 
buitenlandexcursie alweer gepland staat, dit 
keer naar Boedapest! 
Op de agenda voor deze week al staan een 
lezing over de opgraving Rotterdamsebaan en 
de Nationale Archeologiedagen. Tevens lopen 
er diverse tentoonstellingen en zijn er 
interessante publicaties verschenen, dus u hoeft 
zich niet te vervelen. 
Wim van Horssen kwam tijdens het uitwerken 
van oud onderzoek weer een vreemde vondst 
tegen en vraagt zich af wie dit herkent. 
In de vorige AWLV-Nieuwsbrief hebt u al 
kunnen lezen over de opgraving door Transect 
bij Leidsenhage, waar een aantal van onze 
leden meewerkte aan de zoektocht naar sporen 
van de Vlaardingencultuur. De opgraving 
duurde uiteindelijk circa 10 weken en werd in 
mei afgerond. Momenteel worden de vondsten 
uitgewerkt en is het wachten op het rapport, 
maar hieronder alvast een korte samenvatting. 
De AWLV nam ook deel aan de Romeinen-
week (samen met RAAP) en het Cultureel 
Zomerfestival. Tenslotte doet Vian nog 
uitgebreid verslag van de AWN-excursie naar 
de grafelijke zalen van het binnenhof. 
Ik wens u veel leesplezier! 
Joanneke van den Engel-Hees 
 
 
Reis naar Boedapest 
Tot ons groot genoegen kunnen wij u 
meedelen dat Gajus Scheltema, Nederlands 
ambassadeur te Boedapest, ons heeft 
uitgenodigd voor een bezoek aldaar. Op het 
programma staan in elk geval een bezoek met 
rondleiding aan de oude Romeinse stad 
Aquincum en een ontvangst op de ambassade. 

Zo’n mooie kans laten wij niet liggen en we 
zijn druk doende een excursie te organiseren! 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Hieronder 
staat de belangrijkste informatie tot nu toe: 
Wat: excursie naar Boedapest, met Aquincum, 
ambassade en nog veel meer! 
Wanneer: 18 t/m 23 mei 2017. 
Hoe: vliegtuig en hotel. Geprobeerd zal 
worden dit centraal te boeken om de kosten te 
drukken. Het staat iedereen natuurlijk ook vrij 
om zijn eigen voorzieningen te treffen. 
Programma: twee reisdagen en 4 hele dagen 
in de stad zelf met o.a. Aquincum en vele 
andere historische hoogtepunten. Later meer. 
Kosten: vermoedelijk minimaal 500 à 600 
euro, afhankelijk van tickets en overnach-
tingen; exclusief eten, drinken en toegang. 
Deelnemers: maximaal 20 mensen. Niet-
AWLV partners mogen mee. 
Opgeven: Vóór 1 november bij Vian Gast: 
jimvian.gast@gmail.com. 
Het is i.v.m. de boekingen belangrijk om vóór 
1 november op te geven. 
Voor vragen: jimvian.gast@gmail.com. 
 

 
De opgraving van Aquincum. 
 
 
Lezingen opgraving Rotterdamsebaan 
Woensdag 12 oktober en woensdag 16 
november om 20.00 uur vinden er twee 
lezingen plaats in de werkruimte van de 
AWLV aan de Van Naeltwijckstraat 9A te 
Voorburg. De lezingen worden georganiseerd 
door de AWLV en de AWN afdeling Den 
Haag e.o. 
Vanaf 2014 is de afdeling archeologie van de 
gemeente Den Haag met een groot onderzoek 
bezig dat uitgevoerd wordt voorafgaand aan de 
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aanleg van de Rotterdamsebaan, de nieuwe 
toegangsweg naar het centrum van Den Haag. 
Bij het onderzoek is een schat aan informatie 
naar boven gekomen en de eerste resultaten 
zijn al bekend. In de onderzoeken zijn twee 
periodes vertegenwoordigd, de Romeinse tijd 
en de Late Middeleeuwen, specifiek de 14e 
eeuw. 
Peter Stokkel, projectleider, senior KNA-
archeoloog van de afdeling archeologie, 
natuur- en milieueducatie van de gemeente 
Den Haag, heeft al eerder een zeer interessante 
lezing bij ons gehouden over deze uitgebreide 
opgraving. Er is nu veel nieuwe informatie 
bekend, genoeg voor twee lezingen! De twee 
lezingen beslaan ieder een periode waarvan de 
spectaculaire vondsten en voorlopige resultaten 
gepresenteerd zullen worden. 
In de eerste lezing op 12 oktober wordt 
ingegaan op de vondsten uit de Romeinse tijd. 
De vroegste archeologische sporen en 
vondsten dateren uit deze tijd. De zilverschat 
zal aan bod komen en specifiek zal ingegaan 
worden op twee voor de regio zeldzame 
Romeinse contexten, rijtjeshuizen en een erf 
met steenbouw. 
In de tweede lezing op 16 november zullen de 
vondsten uit de Late Middeleeuwen aan de 
orde komen. Hierbij zal ingegaan worden op 
de drie middeleeuwse erven en het 
landgebruik. Voornamelijk het verschil in 
rijkdom tussen de erven is intrigerend. 
Ronald Zalmé 
 
 
Nationale Archeologiedagen 
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 
oktober a.s. worden voor de tweede keer de 
Nationale Archeologiedagen gehouden, voor 
iedereen die wil weten welke verhalen er in de 
Nederlandse bodem verstopt zitten. Op deze 
dagen staat de archeologie in de schijnwerpers, 
met talloze activiteiten in musea, archeolo-
gische centra, depots en universiteiten. Bekijk 
het programma op www.archeologiedagen.nl. 
 

 

Archeologie uit je achtertuin 
Sinds een paar maanden is in het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden een nieuwe uitbrei-
ding te zien van de vaste opstelling 
Archeologie van Nederland: een 10 meter 
lange ladenkast met daarin de meest uiteenlo-
pende archeologische vondsten uit meer dan 
120 Nederlandse gemeenten. Uit elke 
gemeente is één object te zien. Ook de 
gemeente Leidschendam-Voorburg is verte-
genwoordigd, met – hoe kan het ook anders – 
een vondst uit Forum Hadriani, namelijk drie 
fraaie bronzen busten van respectievelijk de 
god Bacchus en twee vrouwen. Het zijn 
onderdelen van Romeins meubelbeslag, 
gevonden tijdens de opgraving van het AAC in 
2007/2008. 
Meer informatie over de objecten in de 
tentoonstelling is te zien op de projectwebsite 
www.archeologieuitjeachtertuin.nl. 
Joanneke van den Engel-Hees 
 

 
Romeins meubelbeslag uit Forum Hadriani 
(collectie provincie Zuid-Holland). 
 
 
Romeinse kust 
De mooie tentoonstelling over de Romeinse 
kust die de afgelopen maanden te zien was in 
het Rijksmuseum van Oudheden, is intussen 
alweer afgelopen. Op 12 september vond in het 
museum een symposium over de Romeinse 
kust plaats, waarbij werd vermeld dat ruim 
65.000 bezoekers de tentoonstelling hebben 
gezien. Tevens werd een publieksboek gepre-
senteerd, geschreven door Tom Hazenberg en 
Tanja van der Zon. 
Maar voor wie hem heeft gemist, niet getreurd: 
de expositie gaat op tournee door Nederland en 
zal van 14 oktober t/m 31 maart te zien zijn in 
het Huis van Hilde in Castricum, waar ook 
onze maquette van het Kanaal van Corbulo 
weer van de partij zal zijn. Daarna zal de 
tentoonstelling nog doorreizen naar Muzee 
Scheveningen (april – oktober 2017). 
Joanneke van den Engel-Hees 
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Velsen: Rome aan de Noordzee 
Onderdeel van de tentoonstelling over de 
Romeinse Kust zijn de vondsten uit Velsen, 
waarover archeoloog Arjen Bosman een fraai 
publieksboek heeft geschreven, Rome aan de 
Noordzee: burgers en barbaren te Velsen, dat 
het verhaal vertelt van de Romeinse forten van 
Velsen en de bijbehorende haven. 
2000 jaar geleden waren het roerige tijden in 
Nederland. De zuidelijke Nederlanden waren 
nog maar enkele tientallen jaren geleden 
veroverd door de Romeinen toen ze in 15 na 
Chr. een legermacht mobiliseerden om verder 
naar het noorden op te rukken. In Velsen 
(Noord-Holland) werd aan de kust een uniek 
fort met haven aangelegd. 
Honderden Romeinse soldaten en mariniers 
waren hier gelegerd. Al snel kwamen echter de 
Friezen in opstand tegen de Romeinen. Hoewel 
de historische bronnen hiervan schaars zijn, 
kunnen we de veldslag die geleverd werd 
volgen aan de hand van archeologische 
bodemvondsten. Meer dan 500 loden 
slingerkogels waren er nodig om de belagers 
bij het fort weg te houden, maar het was 
uiteindelijk tevergeefs. De Romeinen trokken 
zich terug maar lieten een onbewoonbare, 
vergiftigde plaats achter. 
Nog geen tien jaar later volgde een tweede 
poging. Opnieuw waren de Romeinen met een 
grootscheepse oorlogscampagne naar het 
noorden van Nederland en Duitsland 
begonnen. Natuurlijk moest er weer een basis 
bij Velsen komen. Dit keer kozen ze een 
nieuwe plek voor hun fort, 600 meter ten 
westen van het eerdere fort. Na een aantal 
jaren besloot Keizer Claudius echter dat het 
genoeg was en werd het fort verlaten. De Rijn 
zou de noordgrens van het Rijk blijven. 
 

 
 

Voor het eerst wordt na meer dan 50 jaar 
onderzoek een uniek en compleet overzicht 
gepresenteerd. Helder en duidelijk verteld en 
rijk geïllustreerd laat Arjen Bosman, dé kenner 
van Romeins Velsen, de forten tot leven 
komen. 
Het boek Rome aan de Noordzee: burgers en 
barbaren te Velsen, is voor € 24,95 (excl. 
verzendkosten) te bestellen via de website van 
uitgeverij Sidestone Press uit Leiden. 
 
 
Archeologische Kroniek 
Onlangs is de Archeologische Kroniek Zuid-
Holland over 2015 verschenen met daarin een 
artikel van Wim van Horssen over de 
publicatie van het AWLV-onderzoek naar de 
Leidsekade 39 in Leidschendam. Ook 
interessant is het stuk van Bram Jansen van 
RAAP over de recente onderzoeken naar het 
Kanaal van Corbulo in onze gemeente. De 
Kroniek is gratis te downloaden op 
www.geschiedenisvanzuidholland.nl/kroniek. 
Joanneke van den Engel-Hees 
 
 
Gepland onderzoek: Waterspoorpark 
Binnenkort zal door RAAP een booronderzoek 
uitgevoerd worden in het plangebied Water-
spoorpark 3 en 4. Het plangebied bestaat uit 
twee deelgebieden: deelgebied Populierendreef 
(west) en deelgebied Appelgaarde (oost). 
Beide delen liggen ten zuiden van het spoor 
tussen Den Haag en Leiden, ter hoogte van 
station Den Haag Mariahoeve. De plannen 
bestaan uit het graven van waterpartijen voor 
de opvang van oppervlaktewater. De terreinen 
hebben een lage archeologische verwachting. 
Joanneke van den Engel-Hees 
 
 
Gepland onderzoek: Noortheylaan 
In het kader van de ontwikkeling van de 
Duivenvoordecorridor wordt binnenkort een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de loca-
tie van het recent gesloopte kassencomplex De 
Bosrand aan de Noortheylaan 1d in Leidschen-
dam. Op deze locatie zijn groenontwikkeling 
en woningbouw gepland. 
Joanneke van den Engel-Hees 
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Wat is dit? 
Het lijkt op een bloempot, maar wel een 
vreemde, omdat er niet alleen een gaatje in de 
bodem zit, maar er ook gaten in de wand zijn 
gemaakt. Dit voor ons onbekende voorwerp 
van aardewerk komt uit een van de negen 
dozen met vondstmateriaal van de opgraving 
die de werkgroep twintig jaar geleden heeft 
uitgevoerd op de hoek van de Herenstraat en 
de Rozenboomlaan in Voorburg. 
De pot van aardewerk, waarvan we enkele 
fragmenten bezitten, heeft een standring van 
4,5 cm diameter en onderin een (of meer) 
gaatjes met een doorsnede van 5 mm, die vóór 
het bakken zijn aangebracht. Zo'n 5 cm boven 
de bodem zitten rondom, met een tussenruimte 
van 3 cm, gaten van 12 mm diameter. Deze 
zijn pas na het bakken aangebracht gezien het 
afgesprongen baksel. 
We hopen dat een van de lezers van deze 
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 
 

 
 

 
Bloempot met gaten van de opgraving Herenstraat 
1 en detail (foto’s: Joanneke van den Engel-Hees). 
 
 
 
 

Vondsten volkstuinen Arentsburgh 
In augustus 2015 heeft RAAP een archeo-
logisch booronderzoek uitgevoerd op het 
terrein van de amateurtuindervereniging 
Arentsburgh. De AWLV heeft bij die 
gelegenheid met een aantal leden van de 
tuindersvereniging afgesproken om de 
schervenvondsten uit hun tuin te onderzoeken. 
Een groot aantal scherven die op die tuinen 
zijn gevonden zijn daarom voor onderzoek 
meegenomen naar de werkruimte van de 
AWLV. De tuinders mogen niet voor niets 
slechts één spade diep graven, aangezien onder 
hun tuinen de resten van Forum Hadriani 
liggen. Desondanks komen er nog regelmatig 
vondsten naar boven. Gelukkig zijn veel 
tuinbezitters zich hiervan bewust en bewaren 
zij de scherven die in de grond gevonden 
worden. Leden van de AWLV hebben uit 11 
verschillende tuinen in totaal 595 scherven 
meegenomen voor onderzoek. Deze scherven 
zijn nu geanalyseerd in een rapport van Bram 
van den Band en Ronald Zalmé. 
Veel scherven dateren inderdaad uit de 
Romeinse tijd. Het lijkt erop dat het terrein, 
nadat de Romeinen zijn vertrokken, ruim 1000 
jaar braak heeft gelegen. De eerste gevonden 
scherven na de Romeinse tijd dateren uit de 17e 
eeuw. Bij het onderzoek is regelmatig gelukt 
om te achterhalen waarvan een scherf 
onderdeel was. Er is zelfs een onderdeel 
gevonden van een Romeinse centrale verwar-
mingsbuis (een tubulus). 
 

 
 

    
Amfoor  Verwarmingsbuis 

58

36

14
5 4 4 5 3 3 2 1 1 1

P
ij

p
e

n

N
a

tu
u

rs
t…

(K
o

o
k

)p
o

t

K
ru

ik

D
a

k
p

a
n

T
e

g
e

l

In
d

u
st

ri
e

e
l

A
m

fo
o

r

B
lo

e
m

p
o

t

K
o

m

B
o

rd

V
e

rw
a

rm
i…

W
ri

jf
sc

h
a

a
l

Scherven van:



 5

  
Kookpot   Wrijfschaal 
 
De AWLV wil ook in de toekomst graag de 
scherven onderzoeken die in de tuinen 
gevonden worden en zoekt dan ook actief 
samenwerking met de leden van de tuinders-
vereniging. 
Ronald Zalmé en Joanneke van den Engel-Hees 
 
 
Terugblik opgraving Leidsenhage- 
Berberis 
Op dinsdag 22 maart zijn 10 archeologen 
begonnen met het openleggen van de eerste 
opgravingsput, geholpen door een 21 ton 
graafmachine. Na drie dagen graven waren al 
meer dan 5000 vondsten gedaan, variërend van 
vuurstenen gereedschap tot scherven van 
aardewerkpotten. Ook botten van zoogdieren 
en wilde dieren zijn gevonden. 
De opgraving begon met het verwijderen van 
de bovenlaag, die hier circa 80 cm dik is en die 
uit opgespoten zand en veen bestaat. Op 80 cm 
diepte is het maaiveld van circa 3000 voor Chr. 
teruggevonden, in ongeschonden toestand. 
Volgens plan hebben de archeologen vervol-
gens 108 vakjes van 50 bij 50 cm uitgezet. Uit 
ieder vakje zijn drie laagjes van 5 cm dik 
verzameld. De uitgegraven laagjes zijn in 
zakken gestopt, die in ‘kooien’ zijn verzameld 
en op transport naar Moordrecht zijn gezet. 
Daar bevindt zich de zeefinstallatie, waar de 
grond over 2 mm maaswijdte wordt gezeefd, 
zodat ook de kleinste voorwerpen kunnen 
worden teruggevonden. Bijvoorbeeld de 
verkoolde schilletjes van hazelnoten en hele 
kleine splintertjes die bij de bewerking van 
vuursteen vrijkomen. 
Nadat deze zeefmonsters zijn verzameld, is 
met behulp van de graafmachine het 
opgravingsvlak verdiept tot op het ‘blonde’ 
duinzand. Hierbij kwamen tientallen donkere 
vlekken tevoorschijn, de stille getuigen van 
voorraadkuilen, afvalkuilen, paalkuilen en 
greppels die ooit deel uitmaakten van de 
nederzetting van de mensen van de zoge-
naamde Vlaardingencultuur. De archeologen 

hopen uit deze wirwar huisplattegronden en 
erven te kunnen reconstrueren. Ook kunnen zij 
uit de inhoud van deze kuilen en greppels 
aflezen waar ze precies voor dienden en waar 
voedselvoorraden uit bestonden. 
De opgraving heeft aan het licht gebracht dat 
de mensen van de Vlaardingencultuur hier 
huisdieren hielden, zoals varken, schaap, geit, 
rund en mogelijk ook hond (als gezelschaps- of 
jachtdier). Ook zijn botten gevonden van 
waarschijnlijk wilde dieren. ‘Waarschijnlijk’, 
want de botten moeten nog bekeken worden 
door specialisten. Ook zijn scherven gevonden 
van eens grote en minder grote voorraadpotten 
en kookpotten. Een bijzondere vondst is een 
hamersteen voor het bewerken van vuursteen 
(archeologen noemen dit ook wel een 
‘klopsteen’ of ‘percussiesteen’). Hij moet deel 
hebben uitgemaakt van de gereedschapskist 
van een ambachtsman of vrouw die hiermee 
met chirurgische precisie vuursteen bewerkte 
tot pijlpunten, schrabbers, priemen en messen. 
IJzer, koper, tin (met ijzer en tin kan je brons 
maken), zilver en goud waren deze mensen van 
de Vlaardingencultuur nog onbekend. Het 
vuursteen wordt daarom ook wel het staal van 
de Steentijd genoemd. 
 

 
De open dagen bij de opgraving in Leidsenhage 
trokken veel geïnteresseerden (foto: Ot Douwes). 
 
Er is ook wat meer inzicht verkregen in de 
landschappelijke ligging van de nederzetting. 
De nederzetting ligt op een lage duin, die in 
een strandvlakte is opgewaaid en niet, zoals 
eerder werd gedacht, op een strandwal ligt. Dit 
verklaart wellicht ook waarom de nederzetting 
relatief nog zo goed bewaard is gebleven. Het 
duintje ligt namelijk lager dan de strandwallen, 
die door hun hoge ligging erg kwetsbaar zijn 
voor bodemingrepen. Veel nederzettingen zijn 
hier dan ook verstoord als gevolg van afzan-
den, omputten en de aanleg van woonwijken. 
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Alle vondsten worden momenteel schoonge-
maakt en nader onderzocht. Als alles in kaart is 
gebracht (naar verwachting over ca. één jaar) 
wordt de balans opgemaakt en zal verslag 
worden gedaan van wat al het graafwerk heeft 
opgeleverd. 
Bron: www.leidsenhagevernieuwt.nl. 
 
 
RAAP Corbulo Romeinenweek 
Op dinsdag 3 mei kon het publiek in het kader 
van de Romeinenweek een kijkje komen 
nemen bij de opgraving van het Kanaal van 
Corbulo door RAAP aan de Landscheiding-
straat in Leidschendam. Een groep kinderen 
kon samen met de AWLV een dagje 
meegraven op de opgraving. Daarnaast werden 
er rondleidingen gegeven en stond de 
Mobilimes, een rijdend informatiecentrum 
over de Romeinen in Nederland, op het terrein. 
Er was zelfs een Romein aanwezig bij de 
opgraving. 
Het onderzoek heeft naast Romeinse scherven 
een flink aantal houten beschoeiingspalen 
opgeleverd. Van de opgraving zijn ook 
luchtfoto’s gemaakt met behulp van een drone 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Joanneke van den Engel-Hees 
 

 
Luchtfoto van de opgraving van het Kanaal van 
Corbulo, gemaakt met een drone (foto: gemeente 
Leidschendam-Voorburg). 
 

 
Martin van Rijn helpt de archeologen-in-de-dop 
(foto: Ot Douwes). 
 
 

AWLV-excursie naar Hadrian’s Wall 
16-25 mei 2016 
Toen de Romeinen in 43 na Chr. Brittannië 
binnenvielen, hadden zij er nog het volste 
vertrouwen in dat ze in korte tijd het hele 
gebied zouden kunnen veroveren en bezetten. 
Maar vooral het noordelijkste deel, wat nu 
Schotland is, bleek een lastige klus. In 122 na 
Chr. besloot keizer Hadrianus (117-138 na 
Chr.) de uitbreidingspogingen te staken en in 
plaats daarvan het veroverde gebied te 
consolideren. Hij liet een tastbare grens 
bouwen in de vorm van een muur dwars over 
Engeland, van Bowness-on-Solway in het 
westen tot Newcastle-upon-Tyne in het oosten, 
80 Romeinse mijlen ofwel 117 km lang. Deze 
Muur van Hadrianus hield de barbaren uit het 
noorden buiten, maar vormde ook een fysieke 
grens aan het Romeinse Rijk. 
 

 
Mariëlle van Marrewijk bij de Muur van Hadrianus 
(foto: Vian Gast). 
 
De Muur en zijn 16 forten en bijbehorende 
dorpjes (burgernederzettingen die ontstonden 
naast de forten met winkels en vertier en 
vermaak voor de soldaten, een zgn. vicus) 
werden bijna 300 jaar lang gebruikt en 
bewoond. Vandaag de dag zijn de resten van 
deze monumentale constructie een feestje voor 
archeologen. Zoveel prachtige archeologie in 
zo’n mooie omgeving (England’s fields of 
green), daar wilden wij van de AWLV ook 
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eens graag een kijkje nemen! Dus op 16 mei 
vertrokken wij met DFDS Seaways naar 
Newcastle-upon-Tyne voor een vol programma 
langs Hadrian’s Wall, met de bedoeling om de 
gehele muur te bezoeken van west naar oost. 
 

 
Engeland’s fields of green (foto: Vian Gast). 
 

 
Groepsfoto (foto: Vian Gast). 
 
De volgende dag kwamen we veilig aan in de 
haven, maar wakker gehouden door de 
motoren van de boot, was niet iedereen even 
uitgerust. Dus eerst theedrinken en lunchen bij 
Quilliam Brothers Teahouse in Newcastle-
upon-Tyne. Daartegenover ligt het Hancock / 
Great North Museum, ons eerste excursiepunt. 
Een maquette van de hele muur waar je van 
bovenaf op kon kijken was een mooi startpunt 
voor de rest van de reis. Dit was voor die dag 
ook de enige bezichtiging, want ons verblijf in 
de Lanercost Cottages was nog ruim een uur 
rijden en dan moesten er ook nog wat 
boodschappen gedaan worden. De dag 
eindigde met diner in de Blacksmiths Arms. 
Het huidige dorpje Bowness-on-Solway is 
waar de Muur eindigde aan de westkust. Ten 
zuiden hiervan werd de kust beschermd door 
losse forten. Dit gingen we op woensdag 
bekijken. In Bowness-on-Solway hebben we 
een prachtige strandwandeling gemaakt, maar 

van de Romeinen is niks meer te zien. In 
Maryport lag ooit een groot fort, waarschijnlijk 
gebouwd onder Hadrianus voor het Eerste 
Cohort van Spanjaarden. Op de resten ervan 
grazen nu schapen. Er is een prachtig museum 
bij, het Senhouse Roman Museum. Hier zijn 
vooral heel veel altaren te zien, gewijd aan 
verschillende goden en godinnen, zoals Jupiter 
en Minerva, maar ook de Keltische godin 
Epona. 
 

 
De kust bij Bowness-on-Solway (foto: Vian Gast). 
 

 
De schapen grazen op de resten van het fort bij 
Maryport (foto: Vian Gast). 
 
Op donderdag hebben we eerst het Tullie 
House Museum in Carlisle bezocht. Zij hebben 
ook een prachtige Romeinse afdeling en 
speciaal voor ons werden enige originele arte-
facten (fibulae, sieraden) tevoorschijn gehaald, 
die we mochten bekijken en vasthouden. Na de 
lunch splitste de groep zich, sommigen gingen 
het kasteel van Carlisle bezoeken, andere de 
Guildhall en enkelen raakten ook nog 
verdwaald in een enorme tweedehandsboeken-
winkel, waar je in de bijbehorende tearoom 
zelf echte, oude jazzplaten mocht opzetten 
(zwart vinyl, met naald en zo). Nu was de 
gemiddelde leeftijd van de deelnemende leden 
dusdanig dat dat geen probleem was. Aan het 
einde van de dag hebben we de Evensong in de 
kathedraal van Carlisle bijgewoond. Hier werd 
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prachtig gezongen door het koor tijdens de 
avonddienst. Het was heel bijzonder, die 
zuivere stemmen met het sterrenplafond in de 
kathedraal. Ter afsluiting hebben we Italiaans 
gegeten op de begane grond van de Guildhall; 
daar waar vroeger de leerlooiers en wevers 
werkten, bakken ze nu pizza. 
 

 
Guildhall Museum en Franco’s Ristorante (foto: 
Vian Gast). 
 

 
Het sterrenplafond van de kathedraal van Carlisle 
(foto: Vian Gast). 
 
Op vrijdag dan ons eerste bezoek aan een fort 
waar daadwerkelijk nog wat van te zien was, 
Birdoswald Roman Fort. De oostelijke 
toegangspoort is de best bewaard gebleven 
poort langs de Muur. De site is complex, want 
in de Romeinse werd er al continu her-, ver- en 
bijgebouwd door de opeenvolgende garnizoe-
nen, maar ook daarna is er van alles gebeurd. 

De plaats is met tussenpozen altijd bewoond 
gebleven en beslaat nu 1800 jaar geschiedenis, 
van Romeinen, middeleeuwers, border raiders 
en Victorianen tot het huidige museum en de 
site. 
 

 
Paul Baarslag en Robert Hirschel bij de oostelijke 
toegangspoort van Birdoswald (foto: Vian Gast). 
 
De volgende stop was Housesteads Roman 
Fort. Bij aankomst is het eerste wat je denkt: 
’hé, dit lijkt op het vorige fort’. En dat is 
natuurlijk ook zo, want al die forten zijn 
volgens dezelfde blauwdruk gebouwd. Een 
verdedigingsmuur in de vorm van een 
speelkaart, rechthoekig met afgeronde hoeken, 
onderbroken door vier poorten in de 
windrichtingen. In het midden de principia 
(kantoor en geldopslag), het praetorium (huis 
van de commandant, verwarmd en met eigen 
latrine), de horrea (graanschuren), een 
valetudinarium (ziekenhuis) en daaromheen de 
barakken voor de soldaten. Bij Housesteads 
zijn ook nog goed bewaarde resten van de 
latrines te zien. Het badhuis bevond zich buiten 
het fort. 
 

 
Plattegrond van fort Housesteads. 
 



 9

En zo waren we op zaterdag al op de helft van 
de excursie aangekomen, tijd voor het 
hoogtepunt: Vindolanda en het Roman Army 
Museum. In de ochtend gingen we eerst naar 
Vindolanda en het bijbehorende museum. In 
Vindolanda wordt al 40 jaar opgegraven, en ze 
zijn nog lang niet klaar! Er is een 
onvoorstelbare hoeveelheid prachtige spullen 
gevonden, met in het bijzonder veel leren 
artefacten zoals schoenen, en tent- en 
zadelresten, geconserveerd in de veenachtige 
ondergrond. Maar het beroemdst is Vindolanda 
natuurlijk om de Vindolanda Tablets, de 
oudste bewaard gebleven handgeschreven 
documenten van Engeland. Het gaat hier om 
dunne houten tabletjes ter grote van een 
ansichtkaart beschreven met inkt daterend uit 
de 1e en 2e eeuw na Chr. De boodschappen op 
deze ‘brieven’ variëren van officiële militaire 
correspondentie tot hele persoonlijke berich-
ten, zoals de beroemde verjaardagsuitnodiging 
en het verzoek van een soldaat aan zijn moeder 
om nieuwe sokken te sturen. De meeste 
tabletten liggen in het British Museum in 
Londen, maar enkele zijn in Vindolanda 
gebleven, met uitgebreide uitleg. 
 

 
Leren schoenen in het museum van Vindolanda 
(foto: Vian Gast). 
 
Daarna gingen we door naar het Roman Army 
Museum. In dit museum leer je van alles over 
het Romeinse leger, het is heel uitgebreid. Er is 
ook een prachtige film te zien, Edge of Empire, 
met een voorstelling van hoe het leven voor 
een soldaat aan de Muur geweest had kunnen 
zijn. 
Zondag was het een rustdag. Het was die dag 
heerlijk weer met veel zon, dus iedereen heeft 
wel een wandeling gemaakt door het mooie 
Engelse landschap, het klooster en de kerk van 
Lanercost bezocht (we logeerden tenslotte 
ernaast) en daarna lekker in de zon uitgerust.  

 
Lanercost Priory (foto: Vian Gast). 
 
Anderen hebben ook deze dag nog dingen 
bezocht, zoals de kathedraal van Hexham en 
het Angelsaksische kruis uit de 8e eeuw in 
Bewcastle. 
Na deze rustdag konden we er op maandag 
weer vol tegenaan, met als eerste stop de resten 
van de Tempel van Mithras, behorende bij het 
Romeinse Fort Broccolitia (nu niet meer te 
zien). Titia vertelde ons over Mithras en zijn 
cultus in het Romeinse rijk. Er staan nog drie 
altaartjes in de tempel (replica’s weliswaar 
vandaag de dag) en veel bezoekers laten 
muntjes daarop achter, zoals mensen dat 
gewend zijn te doen op heilige plaatsen. Hierna 
gingen we verder naar Chesters Roman Fort, 
dat bijzonder is omdat het een cavaleriefort is, 
met paarden. Naast het fort zijn de resten te 
zien van een badhuis langs de rivier. Vandaar 
kun je naar een platform lopen om de resten te 
bekijken van een Romeinse brug die ooit de 
rivier overspande. 
 

 
Mithrastempel van Broccolitia (foto: Vian Gast). 
 
In de middag hebben we Corbridge Roman 
Fort bezocht. Het bijzonderste wat hier te zien 
is, is natuurlijk de Corbridge Hoard, de 
verroeste overblijfselen van een kist met daarin 
de bezittingen van een Romeinse soldaat; zijn 
wapens, gereedschappen, dobbelstenen, kook-
gerei en het meest bijzondere, zijn lorica 
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segmentata. Dit borstharnas bestond uit ijzeren 
stroken, aan elkaar bevestigd met bronzen 
gespen. De resten uit Corbridge zijn de meest 
complete ooit gevonden. 
Aan het einde van deze lange dag werd 
besloten een laatste avondmaal te houden in 
een pub in Hexham. Claudia en Vian werden 
hartelijk bedankt met mooie cadeaus voor de 
organisatie en daarna heeft iedereen heerlijk 
gegeten. 
Toen was het tijd om naar huis te gaan, maar 
niet voordat we nog twee forten hadden 
bezocht, in Newcastle-upon-Tyne weliswaar, 
dus vlakbij de boot. Arbeia Roman Fort was 
een bevoorradingsfort. Hier bevonden zich dus 
meer graanschuren dan in andere forten. Op de 
site zijn een toegangspoort, een praetorium en 
een barak nagebouwd. Zo krijg je een goed 
idee van hoe het er in werkelijkheid uitzag. 
 

 
Reconstructie van de toegangspoort van Arbeia 
(foto: Vian Gast). 
 
De allerlaatste stop was toepasselijk ook het 
letterlijke einde van de Muur, Segedunum Fort 
bij Wallsend. Van het fort is niet veel meer 
over, maar er is een mooi museum bij. En toen 
was de koek toch echt op en was het tijd om 
naar de boot en naar huis te gaan. 
Het was een zeer geslaagde excursie, met heel 
veel archeologie, niet alleen Romeins, heerlijk 
eten met als hoogtepunt natuurlijk een 
originele Romeinse linzensoep bereid door 
Claudia, groene heuvels met schapen, koeien 
en bloeiende bloemen, tearooms met 
allerhande cakes en sweets, boeken, nieuw en 
tweedehands, en al die tijd ook nog eens 
heerlijk weer! 
Vian Gast 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rondleiding door de grafelijke zalen van het 
Binnenhof 
Op zaterdag 11 juni had de Commissie 
Deskundigheidsbevordering van de AWN een 
excursie georganiseerd naar de grafelijke zalen 
van het Binnenhof te Den Haag. Deze zalen 
zijn niet publiekelijk toegankelijk, dus voor de 
leden die mee waren, was het bijzonder dat we 
dit te zien kregen. De middag begon met de 
lezing ‘De onderkant van het grafelijk en 
stadhouderlijk hof in Den Haag’ door Monique 
van Veen. Hierin vatte zij de hoogtepunten uit 
haar boek Het Grafelijk en Stadhouderlijk Hof 
Den Haag samen. Zelfs zij kwam tijdens de 
excursie op plaatsen waar ze nooit eerder was 
geweest! Van het Binnenhof zoals het nu 
bestaat is weinig meer in de oorspronkelijke 
staat. Sinds het ontstaan ervan in de 13e eeuw 
zijn er voortdurend stukken aangebouwd, maar 
ook weggehaald. Er is gesloopt, hersteld, 
gerenoveerd en geconserveerd. Bouwkundig 
gezien is het Binnenhof een ingewikkelde 
puzzel geworden. 
Deze interessante geschiedenis gingen we 
bekijken tijdens de rondleiding. Onze gids was 
dhr. Jan Kamphuis, senior historisch bouwkun-
dige van het Rijksvastgoedbedrijf. We begon-
nen in de Ridderzaal, de bekendste zaal van het 
grafelijk zalencomplex. Daar staan natuurlijk 
de tronen voor het voorlezen van de troonrede, 
en voor diegenen die er nog nooit geweest 
waren, was het leuk om die eens in het echt te 
zien. Het meest opvallende aan de Ridderzaal 
is het huizenhoge plafond. Dit lijkt origineel, 
maar de oorspronkelijke, middeleeuwse kap is 
in 1861 vervangen door een eigentijds dak van 
glas en gietijzer. Deze ongepaste 
‘vernieuwing’ is enige decennia later, bij de 
grote renovatie aan het eind van de 19e eeuw, 
door de bekende architect Pierre Cuypers 
(1827-1921) weer vervangen door een exacte 
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kopie van de middeleeuwse overkapping 
(gelukkig waren er nog tekeningen). Zo kreeg 
de Ridderzaal zijn historische karakter terug. 
Dwars achter de Ridderzaal, te bereiken via 
een trap, ligt de Rolzaal. De Rolzaal is ouder 
dan de Ridderzaal. Hij is gebouwd ten tijde 
van Rooms-koning / graaf Willem II, de vader 
van Floris V, en is dus een kleine 800 jaar oud. 
Ook deze zaal heeft door de eeuwen heen 
verschillende bestemmingen gehad, net als de 
Ridderzaal. Het plafond van de Rolzaal is een 
19e-eeuwse reconstructie van de vermoedelijke 
middeleeuwse situatie. 
 

 
De tronen (foto: Vian Gast). 

 

 
Het plafond van de Rolzaal (foto: Vian Gast). 

Boven de Rolzaal ligt nog een mooie kamer, 
maar die kan niet worden gebruikt omdat deze 
ruimte volgens de huidige voorschriften niet 
brandveilig te maken is. Een kleine torentrap 
als enige in- en uitgang voldoet niet meer aan 
de eisen. Hierboven ligt dan de zolder. We 
hadden het niet verwacht, maar net als bij 
gewone mensen thuis bleek deze zolder 
stampvol te liggen met oude spullen! Allerlei 
ornamenten, plinten, koperen lampen, prachtig 
geverfde schilden, balken, kastjes, deuren en 
nog veel meer, liggen daar, soms al eeuwen, te 
wachten op herbestemming. Het zijn de resten 
van eerdere verbouwingen en renovaties. Alles 
is geïnventariseerd, maar niemand weet meer 
waar deze spullen oorspronkelijk in het 
gebouw vandaan komen. Het bewogen 
verleden van het Binnenhof ligt hier tastbaar te 
wezen. Erg bijzonder. 
 

 
Rommel op zolder (foto: Vian Gast). 
 
Een andere mooie zaal is de De Lairessezaal, 
genoemd naar Gerard de Lairesse (1640-1711), 
die de wandschilderingen gemaakt heeft. Deze 
prachtige voorstellingen zijn in de Napole-
ontische tijd smaller gemaakt om ruimte te 
maken voor extra pilasters. Het plafond was 
ook ooit beschilderd, maar die voorstellingen 
zijn nu verdwenen. Deze zaal is aan renovatie 
toe, maar daar is discussie over. De vraag is 
hoe het nu te restaureren: volgens de laatste 
mode (wat vinden we anno 2016 mooi), het 
behouden zoals het nu is (en de pilasters en 
kleuren uit de Napoleontische tijd volgen), of 
herstellen zoals het oorspronkelijk was. Maar 
hoe was dat dan? Aan de muren is verf 
weggenomen om te kijken welke kleuren onder 
de huidige laag zitten, en dat zijn er heel wat. 
Dit vraagstuk, over hoe een oude ruimte die al 
vele malen van uiterlijk en bestemming 
veranderd is, het beste gerenoveerd kan 
worden om ‘oud’ te blijven, maar toch een 
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functie kan hebben in deze moderne tijd, is iets 
dat voor het hele Binnenhof geldt. 
 

 
Kleuronderzoek (foto: Vian Gast). 

 
Na deze zeer boeiende excursie met stof tot 
nadenken hebben we ook nog een bezoek 
gebracht aan Museum de Gevangen Poort. In 
de 13e eeuw vormde dit gebouw de imposante 
hoofdpoort tot het kasteel van de graven van 
Holland, nu bekend als Het Binnenhof. Het is 
een prachtig gebouw, maar van al die martel-
werktuigen wordt je niet vrolijk. Onze gids kon 
zeer levendig vertellen over de erbarmelijke 
omstandigheden waaronder de arme gevangen-
en daar verbleven. Ook bracht hij met behulp 
van de aanwezige werktuigen de scherpe 
verhoren (bekenning door marteling) tot leven 
en de rillingen liepen, in ieder geval bij mij, 
over de rug. Als afsluiter was er nog het 
huiveringwekkende verhaal over de lynchpartij 
en verminking van de gebroeders Johan en 
Cornelis de Witt. Hierna was iedereen echt toe 
aan een drankje en werd deze zeer geslaagde 
middag afgesloten bij Dudok! 
Vian Gast 
 
Bronnen: 
http://historie.hdpnet.nl/cen001b.htm 
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/arch
ipedia.asp?id=404 
http://cuypersjaar.nl/documenten/a4_folder_lrdef.p
df 
http://www.isgeschiedenis.nl/gebouwen-aan-het-
binnenhof/geschiedenis-van-de-ridderzaal-en-het-
binnenhof/ 
https://www.gevangenpoort.nl/gebouw 

Getrouwd 
Op donderdag 11 augustus 2016 is Joanneke 
Hees, onze penningmeester en redacteur van 
deze Nieuwsbrief, in het huwelijk getreden met 
Herwin van den Engel. Vele leden van onze 
werkgroep waren van deze heuglijke gebeur-
tenis getuige en nog meer hebben een bijdrage 
gegeven voor een speciaal sieraad voor 
Joanneke en de huwelijksreis naar een 
archeologisch verantwoorde omgeving (de baai 
van Napels). Tijdens de receptie is bijgaande 
foto gemaakt. Namens alle leden wens ik 
Joanneke en Herwin heel veel geluk samen. 
Robert Hirschel 
 

 
Trouwfoto van Herwin en Joanneke in het 
Rijksmuseum van Oudheden (foto: Marco Peter). 
 

 
AWN-ers tijdens de receptie (foto: Marco Peter). 
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Cultureel Zomerfestival 
Op zaterdag 27 augustus was de AWLV 
wederom met een stand vertegenwoordigd op 
het druk bezochte Cultureel Zomerfestival aan 
de Koningin Julianalaan in Voorburg om de 
activiteiten van onze werkgroep aan het 
publiek te laten zien. De sfeer was uitstekend 
en we hebben diverse boeken verkocht en 
nieuwe aanmeldingen voor onze nieuwsbrief 
gekregen. 
Joanneke van den Engel-Hees 
 

 
Robert Hirschel, Kees van der Brugge en Vian Gast 
achter de stand (foto: Ot Douwes). 
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