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Beste lezers,

Vorige week is onze werkruimte feestelijk heropend! We zijn heel blij dat 
de schervenavonden weer iedere woensdagavond plaats kunnen vinden. In 
deze nieuwsbrief leest u meer over het nieuwe project 'Put van Reuvens' dat 
aanstaande woensdag van start gaat. 
Verder treft u natuurlijk de agenda aan, daarnaast informatie over de
aanstaande A.L.V. met bestuurswissels, èn twee interessante verhalen over 
vondsten uit de Schoolstraat en Forum Hadriani. 
We wensen u veel leesplezier met deze 50ste nieuwsbrief!

Werkruimte AWLV:

Redactie:

Contact:

Van Naeltwijckstraat 9A,
2274 NV Voorburg
Marjolein van den Dries
Vian Gast 
vian.gast@icloud.com 

Op 20 november 2021 overleed ons 
trouwe lid Paul Baarslag. Zijn 
plotselinge overlijden heeft ons diep 
geraakt. Paul was sinds 1985 lid bij 
onze werkgroep. Hij hielp iedere 
woensdagavond bij vondstverwer-
king en was ook onze bibliothecaris. 
Tijdens de sluiting vanwege Corona 
heeft hij van de tijd gebruik gemaakt 
om de hele bieb weer op orde te 
brengen. In de vorige nieuwsbrief 
is hij hierover geïnterviewd. Nu de 
werkgroep weer open is, missen we 
zijn vriendelijke en trouwe
aanwezigheid heel erg.

Van de voorzitter
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 50, een mooie mijlpaal in het bestaan van 
onze werkgroep.
Na maandenlange sluiting door Corona, hebben we goed nieuws: op 16 
maart hebben we de werkruimte feestelijk heropend! Vanaf nu is het dus 
weer mogelijk voor onze leden om op woensdagavond te komen.

Achter de schermen heeft het bestuur zich met een aantal beleidszaken 
beziggehouden. Een kleine greep uit de onderwerpen: 
• Om de continuïteit van kennis op het gebied van vondstverwerking te 
waarborgen, is het belangrijk om meer leden bij vondstverwerking te be-
trekken.
• We proberen het veldwerk in onze gemeente beter structureren: van 
melding van verstoringen tot het volgen en archiveren van archeologisch 
interessante plekken.
• We willen de communicatie en PR optimaliseren.
• Het stappenplan van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
uitwerken. Met name de taken van bestuur en de bestuursaansprakelijkheid 
kwamen aan de orde. 
• ‘De Romantische Limes’ is een plan waarbij de Romeinse en de 19de 
eeuwse geschiedenissen van Park Arentsburgh verbonden worden en 
zichtbaar worden gemaakt voor de bezoeker. De AWLV is betrokken bij dit 
project waarbij onze adviezen vooral betrekking hebben op het vertellen 
van het verhaal van Forum Hadriani.

Onze geplande activiteiten voor dit jaar staan in de agenda. Hopelijk kan 
alles dit jaar wèl doorgaan!

Overigens wordt dit voor mij de laatste nieuwsbrief die ik voorzie van een 
voorwoord. Na 16 jaar voorzitterschap wordt het tijd om het stokje over 
te dragen aan een nieuwe voorzitter en leg ik in mei mijn voorzittershamer 
neer. Ik neem dus alvast afscheid vanaf deze plek maar doe dit officieel 
tijdens de komende ALV in mei.

Kees van der Brugge
Voorzitter AWLV
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Vanuit de werkruimte: 23 maart start project 'Put van Reuvens'

De Algemene Ledenvergadering op woensdag 11 mei 2022. 
Hierbij de vooraankondiging dat we de A.L.V. willen houden op 11 mei 2022. Reserveer deze datum vast in de 
agenda. In mei ontvangen al onze leden hiervoor een uitnodiging. 

Bestuurssamenstelling
Een belangrijk onderwerp op de agenda van de A.L.V. is de samenstelling van het bestuur. 
Eind 2021 hebben Ronald Zalmé en Vian Gast aangegeven hun plaats in het bestuur op te geven. Ook is er een 
rooster van aftreden opgesteld omdat diverse bestuursleden al lang in het bestuur zitten en statutair gezien af zou-
den moeten treden (en eventueel weer herbenoemd kunnen worden). Dit betekent dat onze voorzitter Kees van de 
Brugge heeft aangegeven af te treden en zich niet herkiesbaar stelt. Ook algemeen bestuurslid Titia Kiers heeft na 
jarenlange inzet in ons bestuur, besloten dat zij stopt. 

Het bestuur zal bestaan uit Joanneke van den Engel-Hees, Alexandra Oostdijk en René van der Ven en is dus naarstig 
op zoek naar uitbreiding. 

Het bestuur is in ieder geval op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarnaast wil het bestuur belangrijke 
functies binnen de werkgroep, zoals het Veldwerk en de Vondstverwerking, versterken. Dat kan door hier een 
bestuurslid voor aan te stellen, maar vooral zijn we op zoek naar leden die hierin een meer praktische/uitvoerende 
rol kunnen vervullen. 

De samenstelling van het bestuur zou er als volgt uit komen te zien: 

Rol Invulling
Voorzitter vacature
Penningmeester Joanneke van den Engel
Secretaris René van der Ven
Veldwerk vacature
Vondstverwerking vacature
Erfgoed algemeen Alexandra Oostdijk
Communicatie en PR Marjolein van den Dries

Al geruime tijd houdt Marjolein van den Dries zich bezig met werkzaamheden op het gebied van Communicatie en 
PR. Het bestuur zal tijdens de A.L.V. dan ook voorstellen haar als bestuurslid in die functie te benoemen. 

De komende maanden zullen we een en ander verder toelichten. Is je interesse gewekt voor een van de genoemde 
functies/werkzaamheden? Meld je dan aan bij onze secretaris René van der Ven voor meer informatie. 

Op 23 maart gaat het project 'Put van Reuvens' van start. In 1827-1828 heeft Caspar Reuvens een keldertje en een 
waterput opgegraven op Park Arentsburgh. In 1988 zijn deze opnieuw opgegraven om meer informatie over de 
exacte ligging en conserveringstoestand te verkrijgen. De vondsten van deze opgraving zijn nooit uitgewerkt, maar 
nu staan de 17 dozen met aardewerk klaar in onze werkruimte om onderzocht te worden.

Het project start op 23 maart met een presentatie over Forum Hadriani en deze opgraving. Voor diegenen die nog 
niet bekend zijn met vondstverwerking en/of Romeins aardewerk zal in de eerste weken de nadruk liggen op kennis-
making met het materiaal en deskundigheidsbevordering op het gebied van Romeins aardewerk. Bij de uitleg wordt 
gebruik gemaakt van onze uitgebreide vergelijkingscollectie. Er wordt ook gewerkt aan een hand-out met instructies 
om (later) zelfstandig te kunnen werken.Het hele project zal ongeveer een jaar in beslag nemen.
Start: 23 maart
Vervolg: ieder woensdagavond 20:00-22:00 van Naeltwijckstraat 9A (AWLV werkruimte).

Wil je aan dit project meewerken? Geef je op bij vian.gast@icloud.com. 
Er kunnen maximaal 6 leden zonder ervaring aan meewerken (i.v.m. begeleiding). 
 

Vanuit het bestuur



Nationale Archeologie Dagen: 17, 18 19 juni

Erfgoeddag 30 april: Oranje aan de Vliet

De Nationale Archeologie Dagen (NAD) vinden dit jaar plaats op 17, 18 en 
19 juni. Er zijn honderden activiteiten door het hele land. Het programma 
van de AWLV zal plaatsvinden op 19 juni is Park Arentsburgh. Details worden 
later bekend.
https://www.archeologiedagen.nl/programma/ .

De Erfgoeddag van Leidschendam-Voorburg op zaterdag 30 april heeft het 
thema Oranje aan de Vliet. Wij verzorgen twee rondleidingen op Forum 
Hadriani: om 13.00 en 14.00 uur start een rondleiding van ongeveer 45 mi-
nuten. Ook is er voor kinderen een romeinse knutselactiviteit (tussen 14.00-
16.00 uur) in wijkcentrum Agora. 

Open Monumenten Dag 10 september
Het programma van de A.W.L.V. is nog niet uitgewerkt. Later ontvangt u meer informatie.

Een spaarpot uit de Schoolstraat door Wim van Horssen

Afb. 2: Spaarpot
NZ-lijn Amsterdam

Keramiek om kapot te slaan? Het klink raar, maar dat was uiteindelijk wel de bedoeling van de spaarpotten van 
aardewerk, die vroeger werden gebruikt. Wie nu nog munten spaart, heeft daarvoor meestal een spaarpot met een 
luikje van onder, zodat men deze na het legen opnieuw kan gebruiken. De spaarpotten van aardewerk hadden die 
voorziening niet en konden dus maar eenmaal worden gebruikt. Ze moesten kapot worden geslagen om de inhoud 
te bemachtigen, waarna van de spaarpot niets anders restte dan de scherven. Archeologen vinden dan ook alleen 
maar fragmenten van spaarpotten en geen hele. Het is dus geen wonder dat van de spaarpot van roodbakkend
aardewerk die de werkgroep bij een opgraving in 1992 achter de Schoolstraat in Voorburg heeft gevonden, alleen 
een fragment over was. Gelukkig wel naar blijkt een heel herkenbaar fragment.
Bij een spaarpot van aardewerk denken we al gauw aan een spaarvarken. Die vorm is niet toevallig, want het echte 
varken was vroeger in veel huishoudens op het platteland in feite ook een spaarpot. Dat beest werd het hele jaar 
door vetgemest om in november te worden geslacht. Een deel van het vlees werd dan geconsumeerd en de rest 
geconserveerd. Zo ging, goed gevuld, ook het spaarvarken van aardewerk er uiteindelijk aan.
Het gevonden fragment heeft echter niet de vorm van een varken, maar is uivormig (afb. 1). Ik kende die vorm niet 
totdat ik in Amsterdam in metrostation Rokin met de roltrap omlaag ging. Naast die trap heeft de archeologische 
dienst van Amsterdam zo’n tienduizend vondsten uitgestald van de zevenhonderd duizend die gedaan zijn tijdens 
de bouw van de Noord-Zuid metrolijn. Daartussen stond een kleine verzameling van spaarpotten met precies zo’n 
uivorm (afb. 2). De verklaring voor deze vorm voor een spaarpot ligt wat minder voor de hand, dan voor die van 
het spaarvarken. Gedacht wordt dat die zou verwijzen naar de moederborst. Alleen daar komt iets uit zonder dat er 
geweld voor nodig is...  Wat er dan ook de verklaring van is, onze Voorburgse spaarpot blijkt een bekend type te zijn 
geweest, dat ouder is dan de spaarpot in de vorm van een varken. Dit type spaarpot werd gemaakt in het laatste 
kwart van de 16e en het eerste kwart van de 17e eeuw.

Dit najaar: publicatie over dit onderzoek
In het najaar verschijnt een boek over de opgravingen die de werkgroep in de jaren tachtig en negentig in de 
Schoolstraat in Voorburg heeft uitgevoerd. Daarin worden nog veel meer vondsten, zoals deze spaarpot, besproken 
en afgebeeld. 

Afb. 1: Spaarpotfragment Schoolstraat

GEO week 30 mei-3 juni: Informatie volgt



Evert van der Graaff is betrokken lid van de AWLV en woont vlakbij Forum Hadriani. Regelmatig loopt hij rond over 
het park en houdt hij werkzaamheden goed in de gaten. Begin dit jaar zijn er graafwerkzaamheden geweest voor het 
vervangen van de bijna honderd jaar oude gasleidingen. Daarvoor is het tracé tussen de Mariannelaan - 
Arentsburghlaan - Hoekenburglaan - Effathalaan - Veldhoenlaan tot een diepte van ongeveer 1 meter uitgegraven. 
Dit gaf Evert de gelegenheid om zijn hobby uit te oefenen: Het op zijn woonplek verzamelen van Romeinse scherven. 
Hij heeft de werkzaamheden nauwkeurig gevolgd en heeft er voor ons het volgende verslag over geschreven.

Het terrein van het voormalige Forum Hadriani heeft als ondergronds rijksmonument een beschermde status. In het 
park van buitenplaats Nieuw Hadriani waar ik woon, mag je dan ook zonder toestemming van de RCE niet dieper 
graven dan een spade diep (=30 centimeter). Voor de vervangen van een aantal bomen in ons park is daarom Iepie 
Roorda (Senior-adviseur Archeologie bij de RCE) speciaal langs gekomen om ter plekke te bespreken wat de
parkvereniging van plan is. In de ontwerpvergunning staat dan ook duidelijk dat ik als lid van de AWLV bij het graven 
van de plantgaten voor de nieuwe bomen (~50 cm diep bij ~50 x ~50 cm omtrek), toezicht moet houden en daarvan 
binnen drie weken verslag moet uitbrengen bij de RCE. Kortom: er is gewoonlijk weinig gelegenheid om op legale
wijze naar Romeins vondstmateriaal te zoeken. Vandaar dat ik erg blij ben met de graafwerkzaamheden in mijn
naaste omgeving. 

Ofschoon dat leidingentracé bij de bouw van die wijk rond 1930 natuurlijk al grondig verstoord is, komt er bij die 
graafwerkzaamheden nog best veel Romeins materiaal naar boven: scherven van aardewerk, wat slachtafval, wat 
metaal en natuurlijk ook wel recenter materiaal zoals pijpenkoppen. Van het slachtafval en de stukjes metaal is
natuurlijk niet met zekerheid vast te stellen dat het Romeins is, maar gezien de associatie met talrijk Romeins aarde-
werk en behoorlijk schaars recenter aardewerk (o.a. pijpenkoppen) is het wel waarschijnlijk.

Sinds het begin van de graafwerkzaamheden in september 2021 loop ik bijna elke dag langs de plek waar op dat
moment gegraven wordt. Veel van de buurtbewoners herkennen mij nu als die oudere meneer die, met zijn blik op 
de grond, gericht uit de hopen losse aarde stukjes onooglijke materiaal opraapt. Dit ‘schooien naar Romeins
materiaal’ is overigens ook een aardige manier om de buurtgenoten een beetje te leren kennen. Ik word vrij vaak 
aangesproken met de vraag ‘wat zoekt U daar?’ 

Scherven rapen op Forum Hadriani - Evert van der Graaff

Foto 1: Hoek Arentsburghlaan - Mariannelaan januari 2022



Het meest bijzondere gesprek was met een nazaat van Caspar Reuvens die zelfs een portret van zijn bijzondere 
voorvader aan de muur heeft hangen. De meeste andere buurtbewoners beseffen weliswaar dat ze op de plek van 
het Forum Hadriani wonen, maar hebben nauwelijks een idee wat voor vondstmateriaal er voor hun deur voor het 
oprapen ligt.  Ik kom zelden iemand tegen die ook opzoek is naar materiaal. Uitzondering is een meneer met een 
metaaldetector (pas gekregen verjaardagscadeau). Voor mij is dat fijn want dan wordt het Romeins vondstmateriaal 
niet voor mijn neus weggehaald.
 Het personeel van de aannemer die het werk uitvoert kent mij ondertussen ook goed en heeft een enkele keer wat 
voor mij opzijgelegd. 

De oogst van Romeins materiaal
De oogst van mijn verzameltochten is weliswaar niet van museale kwaliteit maar voor een amateur toch best aardig. 
Zo heb ik vrij veel terra sigillata scherven gevonden (door de rode kleur gemakkelijk te herkennen in de uitgegraven 
aarde). Hetzelfde geldt voor dakpannen (‘tegula’ en ‘imbrex’) - helaas tot nog toe geen enkel fragment met een 
stempel of een pootafdruk. Verder een paar fragmenten van ‘tubuli’, stukken van wrijfschalen, goed herkenbare 
stukken amfoor en/of andere kruiken, en grote aantallen scherven van diverse soorten aardewerk. Alles wat ik 
verzameld heb geef ik ter registratie door aan Bram van den Band zodat de informatie (soort materiaal, locatie) niet 
verloren gaat. 

Na die registratie brengt Bram het materiaal weer bij mij terug en neemt de volgende lading dan weer mee.  Hier 
onder een foto van wat ik zelf aardige vondsten vind. 

Foto 2: Vondstmateriaal afkomstig van Park Arentshburg, gevonden door  Evert van der Graaf
De scherf rechtsonder heeft de letters VV erin gekrast (op zijn kop)



Voor mij het meest aansprekend is de terra sigillata scherf met de ingekraste initialen ‘ V V ’. Het is natuurlijk een 
gevalletje ‘hinein interpretieren’ maar het is leuk om deze ingekraste letters te koppelen aan de enige bewoonster 
van Forum Hadriani waarvan we door een grafschrift met zekerheid de naam kennen: Victoria Verina. 
‘Aan de goden van de onderwereld. Voor Victoria Verina, mijn zeer toegewijde vrouw, afkomstig uit Forum Hadriani 
in de provincie Germania Inferior. Zij leefde 30 jaar. Haar man, Aemilius Deciminus, legerarts van Legio I Adiutrix, 
heeft dit laten maken voor zijn verdienstelijke vrouw.’

Als verhaal zal het bij een rondleiding over Forum Hadriani best leuk klinken: ‘Deze scherf is mogelijkerwijs 
door Victoria Verina voordat ze rond het jaar 150 met haar man naar het verre Pannonia verhuisde, zelf 
weggegooid toen ze voor de verhuizing haar keukenkastje opruimde.’ 

De graafwerkzaamheden zijn in februari afgerond. Als ik in de toekomst nog wat bijzonders vind komt dat 
in een volgende AWLV nieuwsbrief aan bod, beloofd.

Evert van der Graaff 


