
Barakken
Voor veel studenten stond ‘Oegst-
geest’ aan het eind van de vorige 
eeuw synoniem voor ‘de barak-
ken’.
‘De barakken’ – begonnen in hun 
leven als ’t Duijffhuijs – werden op 
vrijdag 18 september 1981 geopend 
door de heer Koppelaars, oud-lid 
van het College van Bestuur van 
de Rijksuniversiteit Leiden. ‘’t 
Duijffhuijs staat voor 200 semi-
permanente kamers in 20 pavil-
joens en is gelegen aan de Oude 
Rijnsburgerweg te Oegstgeest’, liet 
de Leidse Courant destijds weten.
Ook in die jaren was de kamer-
nood hoog. Toen ook nog eens de 
barakken aan het Piet Paaltjen-
spad gesloopt moesten worden 
voor de bouw van het LUMC, 
moesten er elders nieuwe kamers 
verrijzen. Het stuk grond voor ’t 
Duijffhuijs, zo ongeveer waar Park 
Landskroon nu ligt, was eigendom 
van de universiteit en oorspronke-
lijk bestemd voor uitbreiding van 
de Hortus Botanicus. De kosten 
voor ‘het barakkendorp’ bedroe-
gen in die tijd ongeveer drie mil-
joen gulden.
Ruim twee decennia lang woon-
den er daar studenten, die feest-
vierden in de ‘Middenbarak’. Het 
was er vredig totdat in juni 1998 
de Centrale Opvang Asielzoekers 
(COA) bekendmaakte er twee-
honderd vluchtelingen te willen 
huisvesten. Dat nieuws sloeg bij 
de studenten in als een bom, zo 
liet het Leidsch Dagblad weten, 
want velen genoten van ‘het sub-
cultuurtje’ in het wooncomplex. 
Zij kregen een brief dat ze hun 

kamer per 1 september moesten 
verlaten. Volgens de Stichting 
Leidse Studentenhuisvesting (SLS) 
waren de barakken versleten en 
was er een ‘niet onaanzienlijke 
leegstand’. Uiteindelijk kwamen 
er 180 vluchtelingen wonen, 
naast een groep studenten. Op 
1 september 2001 moesten deze 
asielzoekers de barakken weer 
verlaten, wat breed werd uitge-
meten in de media. De studenten 
bleven achter en wilden de (sterk 
verouderde) barakken niet verla-
ten. Dit mondde uit in een ‘ach-
terhoedegevecht tegen een nogal 
matig communicerende Stichting 
Leidse Studentenhuisvesting’, zo 
berichtte universiteitsblad Mare. 
Ook werden er woningen gekraakt 
door achtergebleven asielzoekers. 
Deze ‘soap’ resulteerde in allerlei 
procedures, waarbij de SLS uitein-
delijk aan het langste eind trok.
Op maandagmorgen 1 septem-
ber in 2003 werden de barakken 
uiteindelijk met de grond gelijk 
gemaakt.

Barakken II
Een subsidie vanuit Den Haag 
zorgde er een jaar later voor dat 
iets verderop in Nieuw-Rhijngeest 
Zuid opnieuw studentenwonin-
gen verschenen. Studentenhuis-
vester DUWO liet tussen septem-
ber 2004 en mei 2005 136 semiper-
manente voormalige asielzoekers-
woningen plaatsen, waarin zo’n 
540 studenten kwamen wonen.
Op vrijdag 14 januari 2004 kregen 
de eerste studenten (voor 225 euro 
all-in per maand) de sleutel van 
hun ‘plastic huis’.
Na jaren afwezigheid van studen-
ten, ze vertrokken eind 2013, zul-
len zij ergens in de komende jaren 
weer terugkeren. Het plan voor 
de woonwijk in Nieuw-Rhijngeest 
Zuid, bevat immers ook 300 stu-
dentenappartementen.
Daarover volgende week meer.

10WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020OEGSTGEESTER COURANT nieuw-rhijngeest zuid – deel I

     

Nederzetting Oegstgeest is 
‘werelddorp’ aan de Rijn
HISTORIE n In de eerste eeuwen na Christus was de rivierdelta 
van de Rijn een populaire plek voor nederzettingen, forten, 
versterkingen en handelsplekken. Zo bouwden Romeinen 
forten in Katwijk aan Zee, Valkenburg en Leiden (Roomburg). 
Op Oegstgeester grondgebied, al bestonden de huidige ge-
meentegrenzen toen natuurlijk nog niet, waren er in die ja-
ren waarschijnlijk geen Romeinse nederzettingen te vinden. 
Zouden we kunnen tijdreizen, dan moet het zo zijn geweest 
dat toen de Romeinen langs de Oude Rijn verdwenen, er zich 
andere volken aandienden die de rivier als levensader ge-
bruikten.
Pas vanaf de jaren negentig van de 
vorige eeuw begon er belangstel-
ling te bestaan voor wat er zich in 
de eerste eeuwen van onze jaartel-
ling langs de Rijn moet hebben af-
gespeeld op Oegstgeester grondge-
bied.
Toen er in 1990 werd gewerkt aan 
de A44, en er een nieuwe afslag naar 
Valkenburg werd gecreëerd, gingen 
amateurarcheologen op zoek naar 
moois in de zandhopen. Langs een 
uitgegraven sleuf, waar uiteindelijk 
de weg moest komen (het ‘wegcu-
net’ van de A44) werden eind van 
dat jaar door mijnheer A. Valstar uit 
Rijnsburg, die op pad was met zijn 
metaaldetector, twee Vroeg-Middel-
eeuwse zilveren munten gevonden.
Doordat de vondsten al heel snel 
werden aangemeld bij de provinci-
aal archeoloog, was het mogelijk de 
vindplaats ‘direct’ nader te inspec-
teren.
Begin januari 1991 ging men aan 
de slag. Er werd nog volop gewerkt 
aan het fietspad, en waren in een 
uitgegraven wegdeel over een af-
stand van ongeveer twintig meter 
verkleuringen zichtbaar. Een ar-
cheologisch medewerker van de ge-
meente Leiden en een assistent van 
de provinciaal archeoloog, onder-
zochten de strook waar het fietspad 
moest komen, en troffen een aantal 
Vroeg-Middeleeuwse sporen aan, 
waaronder een afvalkuil.
Aardewerk, botmateriaal en ‘ijzer-
slakken’ werden geborgen, en het 
aardewerk kon gedateerd worden 
als uit de zevende eeuw. “Het valt 
aan te nemen dat de bewonings-
sporen zich ook buiten het wegcu-
net uitstrekken”, was er in het rap-
port van archeoloog Wilfried Hes-
sing destijds te lezen.
“Deze woonplaats is de meest re-
cente vondst van een vroegmiddel-
eeuwse nederzetting in het mon-
dingsgebied van de Oude Rijn en 
onderstreept weer eens de bijzon-
dere positie die de omgeving van 
Leiden in de vroeg-middeleeuwse 
bewoningsgeschiedenis van ons 
land lijkt in te nemen,” schreef hij. 
En dat bleek ook zo te zijn.
Omdat het terrein verder niet ‘be-
dreigd’ werd, werd het met rust 
gelaten. “Het terrein van Nieuw-
Rhijngeest-Zuid, bestond tot dan 
toe vooral uit grasland”, vertelt 
Jasper de Bruin, die van 2009 tot en 

met 2014 als docent archeologie en 
opgravingsleider vanuit de Leidse 
universiteit bij de opgravingen 
op het terrein betrokken was. “Mij 
werd verteld dat het terrein vanaf 
de jaren ’40 eigenlijk een soort van 
noodveld vormde voor het nabijge-
legen Vliegkamp Valkenburg.”
Pas in 2004, toen de nieuwe stu-
dentenbarakken op het terrein ge-
plaatst zouden gaan worden, kreeg 
Archol BV (gelieerd aan de Faculteit 
der Archeologie van de Universiteit 
Leiden) de opdracht om aan de slag 
te gaan met opgravingen.

KLEI
“Oorspronkelijk lag het landschap 
een stuk hoger”, weet De Bruin te 
vertellen. “Maar er is veel Rijnklei 
afgegraven door de baksteenfabrie-
ken die hier stonden.”
Vanuit de historie is bekend dat er 
vanaf het begin van de zestiende 
eeuw in de regio veel dakpan- en 
steenbakkerijen langs de Rijn heb-
ben gestaan, die de rivierklei ge-
bruikten voor hun producten.
Ook later werd er gebruikgemaakt 
van rivierklei, door onder andere de 
bekende ‘Tegel- en Fayence fabriek’ 
Amphora, die in de huidige Leid-
se Hoge Morsch op Oegstgeester 
grondgebied stond. Deze fabriek 
werd in 1908 opgericht en in 1933 
gesloten.
In de hele regio Holland-Rijnland 
werden begin twintigste eeuw 
langs de Oude Rijn kalkovens (voor 
het produceren van ongebluste 
kalk voor gebruik in de bouw) en 
plateelfabrieken (aardewerkbakke-
rijen) opgericht die gebruikmaak-
ten van de uit de omringende pol-
ders opgebaggerde klei waarvan zij 
bakstenen, dakpannen en plateel-
producten maakten.
“Men dacht dat bij het ‘afkleien’ de 
vondstlagen gedecimeerd waren, 
temeer ook omdat door de eeuwen 
heen een aantal grote overstro-
mingen heeft plaatsgevonden. Dat 
bleek na het graven van de proef-
sleuven in 2004 en 2005 gelukkig 
mee te vallen”, aldus de Bruin.

GROTE HOEVEELHEID
Opgravingsleider de Bruin is heel 
enthousiast over de grote hoeveel-
heid archeologische vondsten die 
in 2004, 2005 en in de maanden 
april, mei, juni en juli van de 2009 

tot en met 2014 uit de grond van 
Nieuw-Rhijngeest Zuid kwamen.
“Het dorp dat hier lag, is één van de 
grootste en meest complete vroeg- 
middeleeuwse nederzettingen van 
Noord West Europa die is blootge-
legd. Het was niet zomaar een ge-
woon boerendorp. Het moet een 
belangrijke nederzetting zijn ge-
weest.” De Bruin benadrukt dat dit 
dorp model staat in binnen- en bui-
tenland voor nederzettingen uit de 
zevende eeuw. “Dat is nog niet iets 
dat is doorgedrongen tot de inwo-
ners en bestuurders van Oegstgeest 
denk ik.”
De ontdekking is van dien aard dat 
de ‘nederzetting Oegstgeest’ in de 
gedachten van alle Oegstgeestena-
ren naast Wolkers en Willibrord ei-
genlijk onlosmakelijk met het dorp 
verbonden zou moeten zijn.
“We hebben in de nederzetting 
heel veel bijzondere dingen ont-
dekt. De oudste waterwerken van 
West-Nederland bijvoorbeeld. Ook 
ontdekten we dat er honderd jaar 
eerder dan gedacht al grootschalig 
in wijn werd gehandeld, en dat er 
varkens werden geïmporteerd uit 
Duitsland en mogelijk paarden uit 
Engeland.
De nederzetting lag direct aan de 
kronkelige Rijn, die overigens in 
die tijd zo’n driehonderd meter 
verderop lag. Aan diverse water-
voerende aftakkingen (men was in 
het dagelijks leven immers gericht 
op de rivier) stonden meer dan 10 
huizen, waarin allerlei activiteiten 
plaatsvonden. Hoeveel mensen er 
per periode in dit dorp, door som-
migen als ‘Overdorp’ aangeduid, 
woonden is moeilijk met zekerheid 
vast te stellen. “Honderd man was 
in die tijd al veel.” Over de naam 
van het dorp is geen grote overeen-
stemming onder historici. “Ik ben 
geneigd te denken dat als het op 
oude kaarten over ‘Overdorp’ gaat, 
het over een nederzetting aan de 
andere kant van de Rijn gaat, op 
Katwijks grondgebied. Wat mij be-
treft heet de nederzetting gewoon 
‘Oegstgeest’”

BLOEIENDE PLAATS
De Bruin, die momenteel werkt als 

conservator bij het Rijksmuseum 
voor Oudheden, verklaart dat het 
dorp een bloeiende plaats moet 
zijn geweest zo tussen de jaren 550 
en 725. “Je kunt zien dat de bewo-
ners veel in de nederzetting hebben 
geïnvesteerd om haar bewoonbaar 
te maken. Zo stonden huizen op 
lage terpjes en was te zien dat men 
geulen probeerde te dempen.”
Toen de Rijn zich langzaam ver-
plaatste en minder doorvoerbaar 
werd door verzanding, vertrokken 
de bewoners uit de Rijndelta. “In die 
tijd werd bijvoorbeeld Dorestad, bij 
het huidige Wijk bij Duurstede, veel 
groter. Als de Rijn open was geble-
ven had deze Oegstgeester neder-
zetting kunnen uitgroeien tot een 
metropool. Wie weet was de VOC in 
dat geval uit onze deze streek naar 
de overzeese gebieden vertrokken”, 
lacht hij.

OPGRAVINGEN 2004 EN 2005
Toen duidelijk werd dat de stich-
ting DUWO tijdelijke studenten-
bakken (zie kader) wilde bouwen 
in wat toen Rijnfront-Zuid heette, 
kreeg ArcholBV de opdracht van de 
grondeigenaar, Vastgoed BV – Uni-
versiteit Leiden, een inventarise-
rend veldonderzoek uit te voeren.
Na analyse van de zestien proefsleu-
ven, die in het voorjaar van 2004 
werden gegraven, bleken verspreid 
over het terrein allerlei archeologi-
sche resten te liggen. De heer Proos 
van de Provincie Zuid-Holland be-
sloot hierop dat meer onderzoek 
nodig was. Toen al kon worden 
vastgesteld dat het resten moesten 
zijn van een vroeg-middeleeuwse 
(Merovingische) nederzetting. De 
Merovingen waren een dynastie 
van Frankische koningen.
De door Archol uitgevoerde op-
graving heeft zich beperkt tot de 
wegcunetten, proefsleuven onder 
de geplande baraklocaties en één 
grotere put ter hoogte van een huis-
plattegrond die in een put die bij 
een inventariserend veldonderzoek 
was herkend.
Voorafgaand aan de bouw van be-
levingsmuseum Corpus – Reis door 
de mens, (waarvoor in juni 2006 de 
eerste paal de grond in ging, en dat 
op 14 maart 2008 officieel door ko-
ningin Beatrix werd geopend) werd 
onderzoek gedaan in de grond. 
Door deze opgraving werd ‘belang-
wekkende informatie toegevoegd 
aan de bewoningsgeschiedenis van 
dit deel van Oegstgeest in de vroege 
middeleeuwen’, zo leest het onder-
zoeksrapport.
De vindplaats is volgens de onder-
zoekers ‘behoudenswaardig’. ‘In-
dien behoud in situ (inpassing van 
de archeologische plannen in de 
bouwplannen) niet mogelijk is, zal 
behoud ex situ (documenteren en 
opgraven) moeten plaatsvinden’, 
zo beveelt het rapport aan.
Om een compleet beeld te verkrij-
gen van de nederzetting werd be-
sloten dat er verder gegraven moest 
worden. Omdat er in het gebied nog 
niet verder gebouwd werd, werd dit 
nog niet verder in gang gezet.

Nieuw-Rhijngeest Zuid
ONDERZOEK n Dit is het eerste 
deel in een driedelige serie over 
het gebied Nieuw-Rhijngeest 
Zuid, waar de komende jaren 
honderden woningen zullen 
worden gebouwd.

Een financiële bijdrage van het 
Leids Mediafonds heeft de beno-
digde extra tijd voor deze produc-
tie vrijgemaakt, waardoor het voor 
IJsbrand Terpstra (Sleutelstad) en 

Willemien Timmers (Oegstgeester 
Courant) mogelijk was om archief-
materiaal te bekijken en een beroep 
te doen op de Wet openbaarheid 
bestuur. Alle artikelen uit deze se-
rie verschijnen ook op Sleutelstad.
nl, waarmee voor deze productie is 
samengewerkt.
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2009 TOT EN MET 2014
In 2008 werd de Archeologische 
Faculteit door de afdeling Vastgoed 
van de Leidse Universiteit gevraagd 
om in het gebied te gaan opgraven, 
als onderdeel van het eerstejaars-
programma.
Na in 2009 en 2010 succesvol te 
hebben opgegraven, was het vol-
gens Jasper de Bruin niet vanzelf-
sprekend dat er uitgebreid verder 
gegraven werd.
“Het archeologiebeleid was van de 
provincie bij de gemeente Oegst-
geest, en de universiteit vond dat 
men al behoorlijk wat had gedaan. 
Oegstgeest wilde graag verder gra-
ven, wij als faculteit ook, maar dat 
ging niet zonder slag of stoot”. Er 
volgden veel discussies tussen ge-
meente en de universiteit. Was er 
al genoeg gedaan? “Het leek alsof 
Oegstgeest en het Vastgoedbedrijf 
tegenover elkaar stonden.”
Het bleek een heel politiek spel. Zo 
goed als heel de bodem van Nieuw-
Rhijngeest Zuid moest nog archeo-
logisch worden onderzocht, en de 
universiteit wilde de grond natuur-
lijk archeologievrij aan de grote far-
maciebedrijven verkopen. Op alle 
niveaus werden discussies gevoerd 
over wat er met de grond moest ge-
beuren.
Eigenhandig schreef Jasper de 
Bruin een plan om van de braak-
liggende grond een plek te maken 
waar studenten archeologie opge-
leid konden worden. “Ik wilde dat 
er nog een jaar of wat geld in gesto-
ken werd, want deze opgravings-
plek mocht niet verloren gaan, en 
bovendien was het een prachtige 
plek om zo dicht bij huis onder-
wijs aan te verbinden. Dus ben ik 
bij iedereen langsgegaan. Externe 
deskundigen, juristen, bewakers 
van cultureel erfgoed, de gemeente 
Oegstgeest … werkelijk iedereen.”
Het onderwijsplan van De Bruin 
zorgde ervoor dat alle neuzen de-
zelfde kant op gingen staan. “Ik was 
erg blij dat na al dat lobbyen mijn 
plannen direct werden goedge-
keurd en we verder konden.” Hier-
door werd het onderzoek volledig 
door de universiteit betaald. Nieuw-
Rhijngeest Zuid bleef een grote op-
leidingsplaats voor archeologiestu-
denten, in totaal hebben ongeveer 

500 studenten leren opgraven in 
Oegstgeest en zijn er een twintigtal 
scripties over geschreven. Op de di-
gitale repository van de universiteit 
zijn veel van deze scripties te lezen.

TE LAAT
Helaas kwam dit besluit voor som-
mige plekken te laat.
Met lede ogen moest De Bruin toe-
zien hoe het Hilton Garden Inn 
werd gebouwd zonder dat de grond 
eronder eerst archeologisch was 
onderzocht. Dit tegen de aanbeve-
lingen van eerder onderzoek in. 
“Hoe het precies gegaan is, weet ik 
niet. Ik was verrast dat er met bou-
wen werd begonnen. Ik had heel 
graag het terrein onder het Hilton 
nog onderzocht, maar de gemeente 
had het project al aanbesteed. We 
hadden maar een maand nodig ge-
had. Zo jammer dat wij dat niet wis-
ten, en de gemeente daar niet op 
lette. We hadden met Corpus ook al 
wat pech gehad, omdat we dachten 
de grond onder het museum onder-
zocht te hebben toen plannen ver-
anderden, en de bouwers voor net 
even een andere definitieve plek 
kozen.”
De Bruin: “We hebben opgegraven 
in vier clusters, en van één daarvan 
weten we nu relatief weinig. Dat is 
jammer.”
De zeldzaamheid van de Nederzet-
ting Oegstgeest was, zeker in die 
jaren, nog niet doorgedrongen tot 
bouwers en grondwerkers. Ook in 
het Evaluatierapport Definitieve 
opgraving (DO) – Oegstgeest Bio 
Science Park -Campagnes 2009 t/m 
2014 valt deze frustratie te lezen. 
“Wel dient te worden opgemerkt 
dat de sloop van de barakken en het 
verwijderen van de riolering en lei-
ding schade heeft toegebracht aan 
het archeologische niveau. De on-
dergrond was hier verzadigd met 
water waardoor afdrukken van de 
rupsen, banden en bakken van de 
machines tot op een diep niveau 
werden aangetroffen”.

2017-2018
Eind 2017 en in 2018 werden in het 
zuidelijk deel van Nieuw Rhijn-
geest-Zuid opgravingen gedaan 
vanwege werkzaamheden aan de 
A44. Ook hier werden huizen en 

aan de Leidse kant van de A44 zelfs 
twee graven ontdekt. “De Nederzet-
ting Oegstgeest strekte zich echt 
veel verder uit dan we bij aanvang 
dachten.”

OPLEIDINGSPLAATS
De locatie was een prachtige oplei-
dingsplaats voor archeologiestu-
denten, en er werd jarenlang kei-
hard gewerkt.
De Bruin: “Vergis je niet, een ar-
cheoloog is behoorlijk fysiek bezig 
de hele dag.” Vier maanden per jaar 
werd er in de opgravingsperiode 
door de opgravingsleider, drie stu-
dentassistenten, drie stagiaires en 
tachtig eerstejaars veel werk verzet.
Hij bewaart goede herinneringen 
aan zijn tijd in Oegstgeest. “We 
wóónden daar een soort van. Soms 
kwam er zelf post binnen, die ge-
adresseerd was als ‘de keet naast 
Corpus’. Geweldig.”

GRAFVELD EN ENDEGEEST
Ondanks alle mooie vondsten, 
waaronder ook een aantal bijzon-
dere begravingen, is er bij de opgra-
vingen geen grafveld aangetroffen. 
Een dergelijk terrein is voor een ar-
cheoloog het summum (‘je ziet dan 
echte statusverschillen’) en levert 
een schat aan informatie op. Eer-
der suggereerde Oegstgeestenaar 
Freek Lugt dat het grafveld onder 
de A44 zou kunnen liggen, of dat 
doden op het grafveld in Rijnsburg 
zijn begraven, bij het daar ontdekte 
dorp. Jasper de Bruin denkt dat het 
terrein van Endegeest hiervoor de 
meest geschikte locatie is. “Dat is 
een terrein om in de gaten te hou-
den. Het is logisch om te denken dat 
men via een kreek met het lichaam 
naar de begraafplaats op een iets 
hoger gelegen strandwal voer, daar 
waar nu Endegeest is. Daar zouden 
dan zomaar driehonderd graven 
kunnen liggen.”
De Bruin betoogt dat dit het mo-
ment is om dit terrein te onderzoe-
ken. Endegeest is immers in deze 
maanden onderwerp van discus-
sie, en vanuit verschillende kanten 
worden plannen gemaakt om het 
landgoed voor een deel anders in 
te richten. “Ga niet halfslachtig 
te werk in dit bijzondere terrein”, 
adviseert De Bruin. “Dit is het mo-

ment. Het is in ieders belang om 
hier direct sleuven te graven om 
onderzoek te doen. Doe niet eerst 
proefboringen, want dan ben je 
twee keer je geld kwijt.”
“Geef bij alle projecten rondom 
Endegeest archeologie prioriteit!” 
betoogt De Bruin. “Zie archeologie 
niet als obstakel.”
Als ‘Opgravingen Endegeest’ er 
komt, zal dit geen onderwijsopgra-
ving worden. “Het archeologisch 
bestel is veranderd. De universitei-
ten hebben geen opgravingsver-
gunning meer, dat is jammer. Als 
dit Engeland was, zou de universi-
teit het terrein kunnen claimen als 
onderzoeksproject. Heel interes-
sant.”

AFRONDING
Over de afronding van dit zeer 
omvangrijke opgravingsproject is 
Jasper de Bruin niet bijzonder goed 
te spreken. “Doordat ik er zo hard 
aan getrokken heb, is het verleden 
van Oegstgeest gered. Daar heb ik 
nog geen bloemetje voor gekregen. 
Het lijkt alsof men het belang van 
dit geheel niet inziet, en het opge-
graven dorp er maar een beetje bij-
hangt. Slechts eenmaal heb ik per 
mail een verzoekje gehad over waar 
het eindrapport blijft, en nu, begin 
september, werd er gevraagd naar 
het rapport, maar meer belangstel-
ling is er niet.”
De Bruin verwacht dat als het boek 
verschijnt dat hij nu aan het schrij-
ven is over de opgravingen van de 
nederzetting, dit zal inslaan als een 
bom. “Zoals ik al zei, wat hier gele-
gen heeft is echt een heel bijzonde-
re nederzetting. Daar zou veel meer 
erkenning voor moeten zijn.”
Zes jaar is De Bruin bezig geweest 
met het schrijven van het boek 
‘Oegstgeest. A Riverine settlement 
in an early medieval world system’, 
dat begin 2021 verschijnt. Een pres-
tigieus boek in een prestigieuze 
serie. “Het was leuk geweest als er 
tussentijds naar geïnformeerd was. 
Oegstgeest gaat echt een begrip 
worden.”
Ook tijdens de opgravingen had De 
Bruin zich graag in meer belang-
stelling willen verheugen. “Natuur-
lijk zijn er wel Oegstgeestenaren en 
collegeleden langsgekomen, en is 
er wel mee-gegraven, maar een bij-

drage hebben we nooit gekregen. 
De inbreng van de gemeente Oegst-
geest was letterlijk vijf kratten bier, 
en verder niets.”

GESCHIEDENIS IN BEELD
Bij alle plannen die voor Nieuw-
Rhijngeest Zuid worden gemaakt, 
en de bouwprojecten die inmiddels 
in gang gezet zijn, zou iets terug 
te vinden moeten zijn van de zeer 
bijzondere geschiedenis van het ge-
bied, zo betoogt archeoloog Jasper 
de Bruin. “Je kunt aan van alles 
denken. Zet, wellicht op schaal, een 
vroeg-middeleeuwse boerderij in 
park Landskroon. Of maak een be-
schoeiing na van een deel van een 
oever. Of plaats een grote replica 
van de Schaal van Oegstgeest. De ge-
schiedenis krijg je voor niets – maak 
daar iets bijzonders van! De bal ligt 
nu bij de gemeente Oegstgeest en 
haar inwoners. Wat gaan we doen 
met dit bijzondere verleden? Maak 
wat budget vrij om de Nederzet-
ting Oegstgeest bij alle inwoners 
bekend te laten worden.”
Ook in de horeca, die zich in het ge-
bied gaat vestigen, zou de Merovin-
gische nederzetting terug te vinden 
moeten zijn. “Maak mooie vitrines, 
of een klein museum, of steek het 
geheel in als ‘eten op een middel-
eeuwse plek’. Dat maakt een win-
win situatie.”
Overigens vindt De Bruin het jam-
mer dat men op dit moment in 
Oegstgeest zoekt naar een niet-
bestaand Romeins verleden omdat 
daar subsidies voor zijn. “En dat 
terwijl er een heel mooi vroegmid-
deleeuws verhaal te vertellen valt.”
De Bruin zou zelf ook best mee 
willen werken om dit bijzondere 
verleden te ontsluiten voor ieder-
een. “Laat het echt bij de mensen 
terechtkomen. Maak een publieks-
boek over de nederzetting of de 
schaal. Zo kan men dit stuk verle-
den gaan omarmen als identiteit 
van het dorp. Bovendien kan deze 
geschiedenis gebruikt worden om 
de twee delen van Oegstgeest bij el-
kaar te brengen. Er zijn zoveel nog 
zoveel bijzonderheden en mooie 
verhalen die nog niet verteld zijn! 
Dat delen is veel belangrijker dan 
alleen maar even kort informeren 
naar een rapport.”

‘Meer bekendheid geven 
aan deze historische plek’
Wethouder Matthijs Huizing, die 
cultuurbeleid, monumenten en 
cultureel erfgoed in zijn porte-
feuille heeft, laat weten ‘het ontzet-
tend bijzonder te vinden dat er op 
Oegstgeester grondgebied zo veel 
interessante vondsten zijn gedaan 
en nog steeds gedaan worden’. 
“Dat willen we ook graag breed uit-
dragen. Vandaar dat er een mooi 
informatiebord in de maak is voor 
park Nieuw-Rhijngeest. Daarop 
komt informatie te staan over de 
oude nederzetting, de historie van 
het gebied en de bijzondere vond-
sten zoals de schaal, die zich nu in 
het Rijksmuseum van Oudheden 
bevindt.” De wethouder laat weten 
Dorpsmarketing Oegstgeest te zul-
len benaderen om te kijken hoe 
er samen met elkaar nog meer be-
kendheid gegeven kan worden aan 
deze archeologische vindplaats in 
Oegstgeest.
Ook de Vereniging Oud-Oegstgeest 
(VOO) is trots op dit stuk van het 
dorp. “Jasper de Bruin heeft twee-
maal een interessante lezing voor 
ons gegeven over deze nederzetting 
en alle vondsten”, vertelt voorzitter 
Rob Sturm. Als straks het boek van 
De Bruin gepubliceerd wordt, wil 
de verenging vandaaruit verder kij-
ken hoe ze dit stuk Oegstgeester ge-
schiedenis breder bekend kan ma-
ken. “Want iedereen moet weten 

dat er hier iets bijzonders boven 
de grond gekomen is,” benadrukt 
bestuurslid Onno Koerten. Beide 
heren zien graag een permanente 
tentoonstelling op een openbare 
plek in het dorp over Nederzetting 
Oegstgeest. “We zijn al in gesprek 
met de gemeente over een infor-
matiepaneel, maar volgend jaar, als 
het boek er is, willen we meer gaan 
doen met de wetenschap dat hier 
ooit een nederzetting lag die in de 
vroege middeleeuwen erg belang-
rijk moet zijn geweest.”
“Recent archeologisch en histo-
risch onderzoek heeft uitgewezen 
dat dit gebied ook na de Romeinen 
het oudst bewoonde deel is geble-
ven van wat nu Oegstgeest heet. Het 
blijkt niet een gewone nederzet-
ting te zijn geweest, maar een wel-
varend handelsknooppunt aan de 
Noordzee, tussen Engeland en Eu-
ropa, aan de monding van de Oude 
Rijn, met dank aan de Romeinse Li-
mes,” zet Jetteke Bolten, voorzitter 
Cultuurfonds Oegstgeest, uiteen. 
Samen met de VOO en van de Bewo-
nersvereniging Oegstgeest aan de 
Rijn is het fonds in gesprek om sa-
men draagvlak te creëren voor een 
kunstwerk in de openbare ruimte. 
“Ook het Universitair Vastgoedbe-
drijf staat hier positief tegenover, 
evenals de VOF, de bouwers in het 
gebied. Nu nog de financiering.”

Schaal van Oegstgeest
SCHAT n Op 4 juni 2013 werd bij 
de opgravingen in Nieuw-Rhijn-
geest Zuid een unieke, zeldza-
me zilveren schaal uit de eerste 
helft van de zevende eeuw ge-
vonden.

De samengestelde schaal, met een 
diameter van ongeveer 21 centime-
ter, is versierd met gouden dier- 
en plantfiguren en voorzien van 

goudbeslag, ingelegd met rode 
halfedelstenen. “De schaal moet in 
de vroege middeleeuwen een kost-
baar stuk zijn geweest. Tot het mo-
ment dat de schaal werd gevon-
den, waren er op de nederzetting 
in Oegstgeest geen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van een lo-
kale of regionale elite,” liet Jasper 
de Bruin destijds weten. De afbeel-
dingen op de schaal verraden een 

‘oostelijke oorsprong’, uit hooguit 
500 na Christus, terwijl vorm en 
decoratie wijzen op herkomst uit 
het Duitse Rijnland, in de eerste 
helft van de zevende eeuw.

Freek Lugt betoogt dat de eige-
naar van de schaal ‘Osger’ moet 
zijn geweest. “Dat geeft body aan 
de gedachte dat hij ooit echt heeft 
bestaan.”


