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‘DE HOEKSCHE WAARD? HARTSTIKKE OUD!’
Door Jeroen Ras
‘De Hoeksche Waard? Niet oud. Ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Die sloeg de
bodem tot wel tien meter diepte weg. Daarvoor woonde er trouwens toch geen mensen in
het gebied. Want het was er te nat.’ Dit soort prietpraat werd tot diep in de jaren tachtig
verkondigd door menig gerenommeerd archeoloog. Nee, als je archeologische ontdekkingen
wilde doen kon je overal aan de slag, behalve in de Hoeksche Waard.
Dom, dom, dom. Want het was al lang bekend dat onze streek wel degelijk een bodemarchief
heeft. In 1941 werden Romeinse amforen gevonden in Westmaas. In 1964 werden tijdens het
opzuigen van zand uit de Binnenmaas scherven en botten gevonden. En tijdens een
geologisch onderzoek in 1971 bleek dat de bodem van de Hoeksche Waard helemaal niet was
weggespoeld. Sterker nog, oude lagen waren keurig afgedekt door meters klei en zand. Onze
bodemschatten waren juist gered door die Middeleeuwse overstromingen!
In het midden van de jaren zeventig begon een groep enthousiaste amateurarcheologen aan
een grootschalig onderzoek. De Hoeksche Waard moest op de archeologische kaart. Er
werden belangrijke ontdekkingen gedaan. Vondsten uit de Nieuwe Steentijd bijvoorbeeld van
vierduizend jaar geleden. Maar ook ongelooflijk veel sporen uit de Romeinse Tijd. Wat bleek?
Ons eiland herbergt een bodemarchief dat van nationaal en wellicht ook van internationaal
belang is.
Een mooi oud monumentaal pand kun je zien. Ondergrondse resten niet. Dat maakt dat ons
bodemarchief kwetsbaar is. Daarom is het zo fijn dat een aantal van de mooiste
archeologische vondsten uit de Hoeksche Waard binnenkort permanent in 't Hof van
Assendelft (Museum Hoeksche Waard, Heinenoord) te zien is. In een aansprekende opstelling,
gericht op het grote publiek. Zodat iedereen kan zeggen ‘De Hoeksche Waard? Die is
hartstikke oud!’.
Jeroen Ras is voorzitter van Stichting Archeologie Hoeksche Waard. Hij geeft op 12 februari 2015 een
lezing over de ontdekking van het Hoekschewaardse bodemarchief. De lezing vindt plaats in 't Hof van
Assendelft, Hofweg 13 te Heinenoord. Entree € 7,50 per persoon, incl. twee consumpties. Inloop 19.30
uur, aanvang lezing 20.00 uur. Aanmelden voor deze lezing kan via www.museumhw.nl of per e-mail:
info@streekmuseumhw.nl of per telefoon: 0186-601535.

