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Van de redactie
De afgelopen maanden, en dan vooral het
najaar, hadden we een druk programma. De
ene na de andere (publieks)activiteit stond op
het programma: het Cultureel Zomerfestival,
Open Monumentendag, de Vlietdagen, de
Nationale Archeologiedagen, het kon niet op!
Er was een introductiecursus archeologie in de
bibliotheek, een filmpje over Forum Hadriani,
het geo-archeologisch project van ZHAAP, aan
van alles hebben we meegewerkt.
Ondertussen wordt er natuurlijk ook volop
doorgewerkt aan de vondstverwerking:
Ronald en Bram hebben een rapport geschreven over het oude AWV-onderzoek aan het
Soomerlustplein en Wim is al flink gevorderd
met een publicatie over de opgraving aan de
Herenstraat 1, waarover hij ons vertelde
tijdens de nieuwjaarsborrel. Karin houdt ons
op de hoogte van interessante literatuur die
het afgelopen jaar is verschenen.
Ook voor dit jaar staan er alweer allerlei
activiteiten in de steigers, waaronder de
Algemene Ledenvergadering, waarover u
hieronder kunt lezen.
Ik wens u veel leesplezier!

ten waarmee het verhaal van de noordelijke
Romeinse grens, de Nederlandse Limes, aan
het publiek wordt gepresenteerd. Dit is ter
voorbereiding op de ratificatie van de Nederlandse Limes tot Unesco Werelderfgoed, die
naar verwachting in 2021 zal plaatsvinden.
Museum Swaensteyn heeft in 2017 het initiatief genomen om, in samenwerking met de
gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Limes. Met het voormalige Forum
Hadriani en het kanaal Corbulo beschikken wij
immers over twee unieke en heel onderscheidende onderdelen van de Limes. Het
masterplan 'Romeinen aan de Vliet' wordt
ontwikkeld in nauw overleg met de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg,
Stichting 'Mooi Voorburg', Huygens' Hofwijck
en de gemeente. De provincie Zuid-Holland
heeft voor het opstellen van het masterplan,
voor de realisatie ervan, voor een nieuwe
Romeinenpresentatie in het museum en voor
digitalisering van onderzoeksgegevens een
subsidie toegekend in het kader van de
Erfgoedlijn Romeinse Limes.

Joanneke van den Engel-Hees

Algemene Ledenvergadering
Alvast voor in uw agenda: de Algemene
Ledenvergadering van de AWLV vindt plaats
op woensdagavond 17 april 2019.
Aansluitend aan de vergadering zal Peter van
der Ploeg, directeur van Museum Swaensteyn
en Huygens’ Hofwijck, ons op de hoogte
brengen van de plannen voor de verbeterde
visualisatie van Forum Hadriani in Park
Arentsburgh.
Op dit moment wordt op meerdere plekken in
Nederland, ruwweg langs de lijn Katwijk – Nijmegen, gewerkt aan de realisering van projec-

Reconstructie van Forum Hadriani (Bob Brobbel).

Cultureel Zomerfestival
Op zaterdag 25 augustus was de AWLV
vertegenwoordigd met een stand op het
Cultureel Zomerfestival om het publiek kennis
te laten maken met onze activiteiten. Het was
weer een gezellige dag die meerdere nieuwe
leden en abonnees voor onze nieuwsbrief
opleverde.
Joanneke van den Engel-Hees
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Open Monumentendag
Op zaterdag 8 september 2018 vond de Open
Monumentendag plaats. Het thema was dit
jaar ‘In Europa’, aansluitend bij het Europese
Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent lag
op wat ons cultureel bindt en daarmee komen
we vanzelfsprekend bij de Romeinen uit.
Grote delen van Europa behoorden tot het
Romeinse Rijk toen dat op zijn hoogtepunt
was in de tweede eeuw. Met het culturele
erfgoed van die periode hebben we, na bijna
2000 jaar, nog dagelijks te maken, bijvoorbeeld in onze taal en ons schrift.
Vandaar dat er dit jaar veel aandacht was voor
Park Arentsburgh, waar zich in de Romeinse
tijd Forum Hadriani bevond. Leden van
Vereniging Pax Romana, die Romeinse
soldaten en burgers uitbeelden zoals die in
Nederland geleefd hebben, waren in vol
ornaat aanwezig. Er was een Romeinse
schrijver, die liet zien hoe je met een
rudimentair schrijfinstrument als een rietpen
toch netjes op een papyrusrol kunt schrijven.
Een Romeinse dame wist alles van Romeinse
kleding, die meestal gemaakt was van wol of
linnen en bevestigd met een fibula (kledingspeld). Verder waren er een Romeinse kok die
allerlei heerlijkheden liet proeven, en een
smid die in het dagelijks leven ook smid was
en de prachtigste zwaarden kon maken. En
dan vraag je je af, wat kostte dat dan in die
tijd? Daarover kon je uitleg krijgen bij het
stalletje met Romeinse munten. Alle soorten
waren te zien, van de minst waardevolle as tot
de gouden aureus… Een Romeinse soldaat
verdiende per maand, naar nu omgerekend,
ongeveer € 250,-. Niet echt veel voor zo’n
gevaarlijk beroep!
De AWLV was aanwezig met een standje. Veel
mensen waren geïnteresseerd in onze
voorbeelden van inheems en geïmporteerd
aardewerk en natuurlijk onze dakpannen met
stempels en de afdruk van een hondenpootje
(of kat, daar wil ik vanaf wezen). Ook hebben
we veel vragen beantwoord over het Kanaal
van Corbulo en Forum Hadriani zelf. Behalve
het standje waren er natuurlijk de rondleidingen van Bram en Titia door Park Arentsburgh.
Dat dit onderdeel van de geschiedenis van
Voorburg erg leeft, bleek wel uit de grote
groep mensen die zich aansloot bij deze
rondleidingen.

Bert van der Valk hield twee lezingen in huize
Arentsburgh over het landschap van WestNederland ten tijde van de Romeinen. Deze
lezingen waren zo populair dat een deel van
de belangstellenden voor een dichte deur
kwam te staan; de zaal zat (over)vol.
De OMD 2018 was een zeer geslaagde dag
waarop we het publiek uitgebreid hebben
kunnen voorlichten over de Romeinse
geschiedenis van Voorburg.
Vian Gast

Vian Gast en Ronald Zalmé bij de AWLV-stand in
Park Arentsburgh (foto: Harma Aris).

Speurtocht tijdens de Vlietdagen
In samenwerking met de Stadscoalitie heeft
Vian Gast namens de AWLV een historische
kinderspeurtocht door de Herenstraat gemaakt. De speurtocht was verkrijgbaar bij o.a.
Museum Swaensteyn en diverse winkels en is
nu te downloaden via de AWLV-website.
Nationale Archeologiedagen: minisymposium
Vlaardingencultuur
Op zaterdag 13 oktober vond ons
minisymposium over de Vlaardingencultuur
plaats in ‘De Voorhof’ in Voorburg. Ondanks
het prachtige zomerweer zat de zaal vol met
ruim vijftig belangstellenden. Onze voorzitter
Kees van der Brugge heette iedereen welkom
en gaf daarna het woord aan wethouder
Nadine Stemerdink. Met een mooie toespraak
opende zij officieel het symposium.
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Leendert Louwe Kooijmans beet de spits af
met een beknopte samenvatting van de
Vlaardingencultuur. Hoewel hij in 20 minuten
slechts de allerbelangrijkste kenmerken kon
laten zien, was dit een essentiële introductie
voor de mensen in de zaal die niet zo bekend
waren met de Vlaardingencultuur.
De presentatie van André Kerkhoven ging over
de opgraving in Leidenhage Berberis. Het
aantal gedane vondsten tijdens deze opgraving loopt letterlijk in de honderdduizenden:
een wirwar aan grondsporen, stukjes versierd
en onversierd aardewerk, talloze vuursteenscherven en -scherfjes, dierlijke botten,
organische resten en zelfs een bijzondere
koperen kraal. Met zoveel materiaal om te
bestuderen is het van geen wonder dat de
gepresenteerde resultaten nog ‘voorlopig’
zijn. Experts zijn op dit moment bezig om de
vele vondsten te interpreteren. We wachten
met smart op het vervolg van dit verhaal!
Robert Hirschel vertelde na de pauze over de
opgraving die de AWLV zelf gedaan heeft aan
de Frekeweg in 2008. De belangrijkste
vondsten waren de resten van twee aardewerken potten en natuurlijk de overblijfselen
van twee moerasschildpadden. De potten zijn
deskundig gerestaureerd door Restaura. De
kleine pot staat nu in Museum Swaensteyn en
de grote staat samen met de schildpadresten
in de vitrine in onze werkruimte aan de Van
Naeltwijckstraat.

graven palen laat de structuren zien van zes
langwerpige, smalle huizen. Deze sigaarvormige plattegronden zijn onderscheidend
genoeg om van een ‘type-Den Haag’ te
spreken. De afbeelding hieronder laat een
reconstructie van de vindplaats zien. Andere
vondsten zoals brokjes aardewerk, bot, steen
en vuursteen laten zien dat deze Vlaardingencultuurbewoners leefden van vooral veeteelt,
wat akkerbouw en hun dieet verder aanvulden
met de opbrengst van de jacht, visvangst en
het verzamelen van noten, zaden en bessen.

Reconstructietekening Wateringse Binnentuinen
(Robert van der Mijle Meijer).

Jeroen van Zoolingen presenteerde de resultaten van de vindplaats Steynhof, nabij de
Wateringse Binnentuinen. Hij liet zien hoe je
door middel van virtual reality een levensecht
3D-beeld kunt oproepen van voorwerpen en
de omgeving. Zo’n virtuele voorstelling kan
aan de ene kant helderheid scheppen, aan de
andere kant roept het ook nieuwe vragen op:
‘Wat een mooie hut, maar was ie echt zo
smal?’
Uit de discussies in de pauze en aan het einde
bleek dat alle aanwezigen veel geleerd hadden
van de lezingen en dat ook voor de sprekers
zelf deze uitwisseling van kennis nuttig was.
Het bestuur van de AWLV wil iedereen die er
was van harte bedanken voor jullie bijdrage en
aanwezigheid. Wij vonden het een geslaagd
symposium en voor herhaling vatbaar.
Op onze website staan enkele verwijzingen
naar interessante websites en boeken:
https://www.awlv.nl/verslag-minisymposiumvlaardingencultuur-13-oktober-2018/.

Robert Hirschel tijdens het minisymposium over de
Vlaardingencultuur (foto: Vian Gast).

Everhard Bulten nam ons mee naar de
nieuwbouwwijk Wateringse Binnentuinen,
waar je vandaag de dag in ‘schitterende,
energiezuinige woningen in jaren 30 sfeer’
kunt wonen. De woningen uit de 2800 v. Chr.
sfeer zagen er natuurlijk heel anders uit. De
uitwerking van honderden sporen van inge-

Vian Gast
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Nationale Archeologiedagen: Corbulo Festival
Terwijl de prehistorieliefhebbers zaten te luisteren naar de lezingen over de Vlaardingencultuur, konden de Romeinenfans terecht bij het
door de gemeente georganiseerde Corbulo
Festival, dat zaterdag 13 oktober de Romeinen
terugbracht naar het Stationsplein in Voorburg. Na een optocht van een Romeins leger
met generaal Corbulo aan het hoofd, door de
Herenstraat, werd het kampement van
Vereniging Gemina Project bezet voor het
verblijf. Wethouder Astrid van Eekelen
opende daarna samen met Corbulo het
festival. Midvliet TV maakte een verslag:
www.youtube.com/watch?v=3JvShpTO4vM&t
=5s.

krijgen van het onderzoek van de pijpen die bij
een opgraving bij Molen de Salamander in
Leidschendam zijn gevonden.
In het tweede deel van de middag gaf Wim
van Horssen een overzicht van de opgraving
die de werkgroep zo’n twintig jaar geleden op
de hoek van de Herenstraat en de Rozenboomlaan in Voorburg heeft uitgevoerd en
waarvan het materiaal en de gegevens de
afgelopen jaren zijn bestudeerd. Daarna
konden de cursisten een aantal van de vondsten van deze opgraving bekijken.
De deelnemers bleken heel enthousiast te zijn
over deze introductiecursus archeologie.
Wim van Horssen

Joanneke van den Engel-Hees

Romeinse
soldaten
marcheren
Stationsplein (foto: Ot Douwes).

over

Onderzoek Soomerlustplein
Bram van den Band en Ronald Zalmé hebben
in oktober 2018 een verslag uitgebracht van
de vele uren die zij hebben besteed aan het
uitzoeken van het vondstmateriaal van een
heel oud onderzoek, namelijk de opgraving
aan het Soomerlustplein in Voorburg in 1988.
Vlak bij de opgravingsputten heeft in de 17e
eeuw de buitenplaats Vliënburg gelegen.
Helaas zijn daar geen resten van gevonden.
Het terrein leverde vondsten op uit de
Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd,
maar bleek tamelijk verstoord. Het verslag is
te vinden op de AWLV-website onder het
kopje Onderzoeken.

het

Joanneke van den Engel-Hees

Cursus archeologie in de bibliotheek
In samenwerking met onze werkgroep heeft
archeoloog Yvonne Lammers in de Voorburgse
vestiging van de Bibliotheek aan de Vliet in
oktober een cursus archeologie georganiseerd. Deze cursus, die bestond uit vijf
lesmiddagen, was bestemd voor mensen met
geen of weinig kennis van de archeologie. De
laatste lesmiddag werd verzorgd door twee
leden van onze werkgroep.
De 16 deelnemers kregen van Ton Gribnau
informatie over de geschiedenis, de productie
en de determinatie van kleipijpen, waarna ze
zelf met een vergrootglas op zoek mochten
naar productiemerken op de meegebrachte
kleipijpen. Daar was veel belangstelling voor.
Geïnteresseerden konden ook een exemplaar

Nieuwjaarsborrel
Woensdag 9 januari hebben we geproost op
het nieuwe jaar tijdens een goed bezochte en
gezellige nieuwjaarsborrel, waarvoor ook
leden van omliggende werkgroepen waren
uitgenodigd. De avond begon met een korte
en boeiende lezing van Wim van Horssen over
de opgraving aan de Herenstraat 1 in
Voorburg, waarover hij momenteel een
publicatie voorbereidt. De herberg die daar
gestaan heeft, De Bonte Os, was een trefpunt
van de prinsgezinden in de roerige periode
van het conflict met de patriotten eind 18e
eeuw. Vervolgens was er tijd om uitgebreid bij
te praten onder het genot van een borrel.
Joanneke van den Engel-Hees
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Romeinen aan de Vliet op Midvliet TV
2018 was het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed. Midvliet TV besteedde daar aandacht
aan door elke maand een onderdeel van het
erfgoed van de gemeente LeidschendamVoorburg en Stompwijk in de schijnwerpers te
zetten. Het ‘Erfgoed van de Maand’ november
2018 was ‘Romeinen aan de Vliet’. Samen met
Desi Goudman en Jacques van Herten van
Midvliet TV bracht ik een bezoek aan het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden,
Museum Swaensteyn en Park Arentsburg in
Voorburg om te vertellen over de Romeinse
geschiedenis van Leidschendam-Voorburg.
De Romeinse stad Forum Hadriani en het
Kanaal van Corbulo sluiten aan bij de
Nederlandse Limes, de grens van het
Romeinse Rijk, die is genomineerd als UNESCO
Werelderfgoed. Museum Swaensteyn werkt
momenteel in nauw overleg met de
Archeologische Werkgroep LeidschendamVoorburg, Stichting ‘Mooi Voorburg’, Huygens’
Hofwijck en de gemeenten LeidschendamVoorburg en Voorschoten aan een masterplan
‘Romeinen aan de Vliet’ om de Romeinse
geschiedenis beter zichtbaar te maken.
Het filmpje is te bekijken op YouTube (zoeken
op “Romeinen aan de Vliet” of onze website:
https://www.awlv.nl/romeinen-aan-vliet/.

De proefsleuf lag maar kort open, maar enige
leden van de AWLV hadden toch de
gelegenheid om te komen kijken. Voor de
liefhebbers was het weer smullen.
Joanneke van den Engel-Hees

Proefsleuf met het Kanaal van Corbulo in
Voorschoten (foto: Toine van Wieringen).

Joanneke van den Engel-Hees

Kanaal van Corbulo in Voorschoten gevonden
Archeologen van Vestigia Archeologie en
Cultuurhistorie hebben in de tweede week
van januari een proefsleuf gegraven in het
Frans Halsplantsoen in Voorschoten, op zoek
naar het Kanaal van Corbulo. Het precieze
verloop daarvan in Voorschoten was namelijk
nog niet goed bekend. Dit onderzoek wordt nu
gedaan in verband met het vaststellen van de
terreinen voor de aanwijzing van de Romeinse
Limes in Nederland als Unesco Werelderfgoed. Volgens regio-archeoloog Antoine
Roeloffs zijn er inderdaad sporen aangetroffen
van het Kanaal van Corbulo, inclusief houten
beschoeiingspalen en Romeins vondstmateriaal, zoals Romeinse dakpannen. Dit betekent
wederom een stap voorwaarts in het onderzoek naar de loop van het kanaal dat hier kort
na 47 na Chr. is aangelegd in opdracht van de
Romeinse generaal Corbulo.

Uit de proefsleuf kwam een complete Romeinse
kan van ruwwandig aardewerk tevoorschijn (foto:
Toine van Wieringen).

ZHAAP fietsroutes en tentoonstelling
Wat zijn de meest bijzondere plekken in uw
eigen omgeving? ZHAAP (Zuid-Hollandse
Archeologie en Aardkunde voor het Publiek)
brengt de vorming van het landschap en de
vondsten binnen de archeologie samen. Het is
een innovatief publieksproject dat twee
verschillende vrijwilligersgroepen bijeenbrengt vanuit erfgoed en natuurbeheer, in een
uniek samenwerkingsverband. Het hele jaar
zijn er tentoonstellingen, schoolbezoeken,
Geo-Archeolabs, workshops etc. georganiseerd. Nu is de laatste fase van het project
alweer van start gegaan.
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Op 19 november zijn twee studenten van de
Hogeschool Saxion te Deventer, Jeroen
Wiggenraad en Ruben Olsthoorn, begonnen
met een stage bij het project ZHAAP. De
opdracht die zij hebben gekregen is om door
middel van o.a. het maken en organiseren van
drie fietsroutes, in de regio's Vlaardingen,
Leidschendam-Voorburg en Dordrecht, het
publiek een nieuwe kijk op hun omgeving te
bieden. De studenten zijn ook op een
werkavond van de AWLV langs geweest om
onze leden te laten meedenken over de in de
route op te nemen locaties.
Zaterdag 2 februari werden de fietsroutes
gepresenteerd tijdens een fietsevenement in
de drie gemeenten. De drie nieuwe fietsroutes
zijn te vinden in de app izi TRAVEL.
ZHAAP heeft tevens een rondreizende minitentoonstelling georganiseerd: ‘De Mensen
van Nu op de Bodem van Toen’. Deze zal de
komende maanden te zien zijn bij de
Historisch Informatie Punten (HIP) in de
gemeente Den Haag.
Voor meer informatie zie www.zhaap.nl.

dig bodemonderzoek werd uitgevoerd (1520)
en sporen zijn vastgelegd (1552). Archeoloog
Tom Buijtendorp deed die bevindingen tijdens
drie decennia onderzoek naar de betekenis en
ligging van de verdronken ruïne bij Katwijk aan
Zee. Deels nog nooit gepubliceerde documenten en Romeinse vondsten zijn de komende
maanden te zien in het Katwijks Museum.
Het boek van Tom Buijtendorp, Brittenburg.
Verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk,
is te koop voor € 24,95.
De tentoonstelling in het Katwijks Museum is
te zien tot en met 25 mei 2019.
Archeologische Kroniek Zuid-Holland
De 49e jaargang van de Archeologische Kroniek Zuid-Holland met daarin de belangrijkste
opgravingen en vondsten uit 2017 werd in
november uitgebracht door het Erfgoedhuis
Zuid-Holland. Je kunt een ervaren en betrokken archeoloog zijn en veel horen, toch valt je
mond wel weer even open wanneer je de
vondsten van slechts één kalenderjaar weer
even bij elkaar ziet; en dan zijn dit alleen nog
maar hoogtepunten.
Topvondst is een laat-Romeins crematiegraf
met daarin een grote bronzen schaal, benen
kammen en een glazen voorwerp, gevonden
te midden van bewoningssporen in RijnsburgTrappenburg. De schaal is versierd met een
vogelkop. Het is werkelijk een juweel.
In Gouda werd gegraven rond de kerk toen er
nieuwe kabels moesten worden gelegd en
daarvoor een bredere sleuf noodzakelijk was.
Dicht tegen de kerkmuur werd een waar
kinderkerkhof aangetroffen. Hoewel men
vermoedt dat het om graven van relatief arme
mensen gaat, waren alle kinderen, zelfs de
doodgeborenen, in houten kisten begraven.
Ontroerend is de grafgift van een pijpaarden
beeldje in één van de kisten. In drie andere
kindergraven lagen blauwe kralen, mogelijk
onderdeel van een armbandje.
Ook rond de Grote of St. Jacobskerk in Den
Haag werd gegraven. Ook hier werden
uiteraard graven gevonden. Opvallend was dat
er sporen van grafkransen van buxus en
rozemarijn ter hoogte van de hoofden van
sommige overledenen werden gevonden. Op
een gedeelte aan de westzijde werd nogal wat
gebruiksaardewerk uit de late 14e en 15e eeuw

Boek en tentoonstelling over de Brittenburg
De mysterieuze Brittenburg - de eeuwen geleden bij Katwijk in zee verdwenen ruïne - moet
een bovengemiddeld Romeins fort zijn
geweest dat in de laat-Romeinse tijd in
verkleinde vorm in gebruik bleef. Aldus is de
uitkomst van jarenlang onderzoek waaraan
een nieuw publieksboek en tentoonstelling
zijn gewijd. De Brittenburg was zover bekend
de eerste plaats van de ruim 2000 kilometer
lange Romeinse noordgrens waar oudheidkun6

gevonden. Onder het kerkhof werden sporen
van akkers uit de IJzertijd aangetroffen.
Bij de meesten van ons bekender, maar
daarom niet minder leuk zijn de vondsten
gedaan op de Binckhorstlaan, gedaan bij de
aanleg van de Rotterdamsebaan. De Kroniek
doet er uitgebreid verslag van. Daarbij komt
ook het virtueel museum aan bod dat
momenteel te bezoeken is in het Trefpunt
Rotterdamsebaan op de Binckhorstlaan 340.
Daarbij wordt met name aandacht besteed
aan de veranderde inzichten over de Romeinse bewoning in dit gebied en aan de vondst
van drie 14e-eeuwse hofsteden.
De Kroniek is het lezen, en vooral het kijken,
meer dan waard.

allerlei doeleinden ooit gemaakt en in het
bezit van mensen gekomen. Met recht hebben
de samenstellers deze catalogus dan ook een
korte, veelzeggende titel gegeven: Spul.
De geschiedenis kan op veel manieren worden
beschreven, aan de hand van kaarten,
verhalen, archiefstukken, je kunt het allemaal
bedenken. De aanleg van de metro, waarbij
gegraven werd op een diepte van zo’n 25
meter, bood een unieke mogelijkheid om de
geschiedenis van Amsterdam te beschrijven
aan de hand van de voorwerpen gevonden op
de bodem van de rivier de Amstel.
Meer dan tegenwoordig was de Amstel in het
verleden een slagader van de stad. Op de
bodem bleek zich een waar archief van
voorwerpen, opgestapeld in een periode van
maar liefst drieduizend jaar, voorhanden.
De vondsten zijn afkomstig uit de bouwputten
die gemaakt werden voor de aanleg van de
stations. Archeologisch onderzoek vóór de
boor uit was niet mogelijk, dus de metrotunnel bleef grotendeels buiten het onderzoek. De boor heeft zeker een verstorend
effect gehad op een bodemarchief dat
aardlagen bevat die het historisch-geologisch
archief van de periode 124.000 tot 10.000
voor onze jaartelling bevatten. Jammer, maar
het gaat natuurlijk wel om een relatief zeer
smalle strook. Men heeft dat als een
voldongen feit geaccepteerd. Steekproefsgewijs is er wel onderzoek gedaan in de grond
die bij het boren vrij kwam en moest worden
afgevoerd. Eventueel hadden hier sporen uit
de laatste IJstijd en restanten van de kust van
de warme Eemzee (124.000-114.000 v. Chr.)
in kunnen zitten. De steekproeven hebben
niets opgeleverd.
Des te meer leverden de bouwputten op.
700.000 spulletjes werden tussen 2003 en
2012 door professionals, vrijwilligers en
studenten naar boven gebracht. In een
Statenbijbel-dikke publicatie zijn nu bijna
twaalfduizend daarvan afgebeeld. De grote
gevarieerdheid en de alledaagsheid ervan
maakt deze verzameling tot een waar verhaal
van de stad.
Het is een heerlijk boek om in te bladeren en
je almaar weer te verwonderen. Hoe komt
een deel van een hoepelrok in de Amstel,
hoeveel telefoons en abonnementen kunnen
mensen verliezen en hoeveel verschillende

Karin de Leeuw

Archeologische Kroniek van Zuid-Holland, de
belangrijkste opgravingen en vondsten uit 2017.
Uitgegeven door Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delft
2018, in samenwerking met de Provincie ZuidHolland. 63 p.

Wat je al niet vindt wanneer je een
metrotunnel graaft: Spul
“De geschiedenis van steden kan op talloze
manieren worden geschreven.” Met deze
ware woorden beginnen Jerzy Gawronski en
Peter Kranendonk hun verhaal over de
archeologische vondsten gedaan tijdens de
aanleg van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn.
Spullen, materiële cultuur in de bodem en aan
het licht gebracht door archeologen, zijn één
manier om materiaal te verzamelen voor een
geschiedenisverhaal.
Velen zullen de uitstalling van de meest
uiteenlopende artikelen in het trappenhuis
van station Rokin al gezien hebben. Spullen,
eindeloos veel spullen uit alle tijden en voor
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vormen hangsloten bestaan er eigenlijk? Je
kunt je blijven vergapen aan de aller
gewoonste dingen. Fotograaf Harold Stark
heeft hier een mooi staaltje werk geleverd.
Voor archeologen is dit boek tevens een
dateringshulp en modellenboek. Hoogleraar
archeologie Gawronski bleek al eerder met
zijn nauwkeurige publicaties van enorme
hoeveelheden vondsten iemand te zijn die de
standaard zet voor andere archeologen.
Van de zes locaties die voor het onderzoek
werden gebruikt, waren er vier met een
bestaande of voormalige waterbodem. Daarmee behoort het onderzoek zeker tot het
gebied van de rivierarcheologie. Maar daarnaast geven de vele voorwerpen ook een
beeld van de bewoningsgeschiedenis, de
geschiedenis van wie hier thuis zijn en wie de
stad bezoeken. Wanneer voorwerpen in een
relatief rustig stromende rivier met een zachte
bodem terechtkomen, zinken ze weg en
worden in grote hoeveelheden in de modder
bewaard. In de bodems van rivieren worden
uiteraard zaken gevonden die te maken
hebben met scheepvaart en ander leven op de
rivier. In een grote stad, waar dicht
opeengepakt veel mensen op de oever
wonen, is de rivier echter ook een archief voor
wat er aan de kant gebeurt. De rivier wordt als
afvalbak en riool gebruikt, zaken raken er per
ongeluk en met opzet in verzeild.
Onderling verschilden de putten sterk. Die bij
het Centraal Station bleek minder te bevatten
dan men tevoren had gedacht. Baggerwerkzaamheden in de 19e eeuw bij de aanleg van
het treinstation hebben waarschijnlijk de
zaken grondig verstoord en zo is toen veel
verloren gegaan.
De metrohalte bij de Ferdinand Bolstraat lag
tot de 19e eeuw buiten de stad en was
landbouwgebied. Wat betreft archeologische
vondsten leverde het daarom weinig op. De
opgraving was echter wel van belang voor
geo-ecologisch onderzoek. De meeste vondsten werden gedaan op het Rokin en Damrak,
waarbij die van het Damrak ouder zijn dan die
op het Rokin.
De vondsten werden ondergebracht in een
database. Soms zijn diverse vondsten samen
één record, bijvoorbeeld meerdere scherven
van een en dezelfde pot. Twee informatiecategorieën werden onderscheiden: opgravingsge-

gevens en objectgegevens. Daarnaast werden
informatiewaarden geregistreerd die betrekking hebben op functie, tijd en ruimte.
In tien hoofdstukken zijn de spullen aan het
publiek gepresenteerd. Het zijn rubrieken als
‘ambacht en industrie’, ‘wapens’ en ‘spel en
recreatie’. Zelf ben ik altijd geïnteresseerd in
aardewerk, maar in dit boek heb ik toch ook
veel zitten kijken naar het spannende
botmateriaal.
In dit boek kunnen we ons vergapen aan de
voorwerpen. Het is echter slechts de eerste
van twee publicaties. Het tweede deel heeft
de werktitel Ondergrond en stad en staat
gepland voor het volgend kalenderjaar. Dat
boek zal de organisatie en de uitkomsten van
het archeologisch onderzoek samenvatten.
Waarschijnlijk wordt het dus een meer
wetenschappelijke publicatie.
Spul is een overvol boek, voor kinderen, voor
grote mensen, voor op de salontafel en voor
in de kast van archeologen.
Karin de Leeuw
Jerzy Gawronski en Peter Kranendonk, Spul.
Catalogus archeologische vondsten Noord/Zuidlijn
Amsterdam. Uitgeverij De Harmonie 2018, 595 pp.
ISBN 9789463360500
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