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Renus is een uitgave van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische Werkgemeenschap voor 

Nederland (A.W.N.). Redactie: P.J.M. de Baar. 

 

Gegevens uit Renus mogen worden overgenomen, mits met voldoende bronvermelding, en er een 

kopie van het artikel, waarin gegevens uit Renus werden verwerkt, aan de redactie wordt gestuurd. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vondstmeldingen 

Als u iets gevonden heeft waarvan u denkt dat het van belang kan zijn, of als u weet dat anderen 

vondsten hebben gedaan, belt u dan a.u.b. met een van de volgende mensen: 

Dick van der Kooij, Welterdreef 93, 2253 LJ Voorschoten, tel. 071-5764072 

Leo den Hollander, Coornhertstraat 55, 2332 AP Leiden, tel. 071-5312172 

Suus Sprey, Burg. Visserpark 14, 24-5 GR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986 

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats (gaan) 

vinden. Help mee het bodemarchief te redden: een kleine vondst kan het begin van iets belangrijks 

zijn! 

Meehelpen met opgravingen? 

Heeft u belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kunt u bij bovengenoemde 

personen vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen komen en voor de 

precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt erop gewezen dat ervaring absoluut niet 

vereist is. 

 

Restaureren, tekenen en vondstverwerking 

Deze werkzaamheden vinden plaats in onze werkruimte, Archeologiehuis Zuid-Holland naast 

Archeon in Alphen aan den Rijn, elke maandagavond en dinsdag (behoudens als er een feestdag of 

lezing is). 

 

Opgave van nieuwe leden 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het Administratiekantoor AWN, Postbus 714, 3170 AA 

Poortugaal, tel. 010-5017323, awn@vandinther.nl. Het basislidmaatschap kost € 50,-- per jaar. Leden 

ontvangen zesmaal per jaar het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden persoonlijk 

uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de afdeling. 

 

AWN afd. Rijnstreek, Archeonlaan 1A, 2408 ZB Alphen aan den Rijn 

awnrijnstreek@yahoo.com 

website http://www.awn-archeologie.nl

mailto:awn@vandinther.nl
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE AWN-

AFDELING RIJNSTREEK 

MAANDAG 23 MAART 2015 

 

Plaats: Archeologiehuis Alphen aan den Rijn (bij Archeon), aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen 

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2014 (zie hieronder) 

5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2015 

8. Financiën (zie de stukken elders in deze Renus) 

9. Bestuurssamenstelling: de secretaris, Bert Zandbergen, heeft de wens te kennen gegeven om 

zijn taak neer te leggen en uit het bestuur te treden op de ALV. Het bestuur heeft diverse 

personen gevraagd om zich kandidaat te stellen voor een bestuurslidmaatschap, maar is daar 

niet in geslaagd. Bij deze de oproep aan alle leden die geïnteresseerd zijn in een 

bestuurslidmaatschap om zich bij het bestuur te melden. Over de inhoud van de 

bestuursfunctie kan nader overlegd worden. 

10. Stand van zaken van de beleidsdoelen van het bestuur 

11. Rondvraag 

12. Sluiting. 

 

Na de ledenvergadering zal meteen begonnen worden met de lezing, dit keer door voorzitter Dé 

Steures, die een door Tom Hazenberg gemaakte Powerpoint-presentatie zal tonen, geheten Een 

zaterdagmiddag in Matilo. Hierin wordt een beeld gegeven van hoe het dagelijks leven er in een 

Romeins fort (castellum Matilo bij Leiden) en de bijbehorende vicus er vermoedelijk aan toe ging. 

Ook zal er een aantal andere aspecten over de Romeinse tijd behandeld worden. 

Na afloop zal er als gewoonlijk gelegenheid zijn tot napraten met een natje en droogje. 

De gegevens over de volgende lezingen zijn nog niet allemaal beschikbaar. Let dus op onze 

website waarop de komende lezingen aangekondigd zullen worden! En ook voor de lezingen van 

de Vereniging van Vrienden van Archeon, waar ook leden van de AWN welkom zijn, mits zij zich 

maar aanmelden (activiteiten@vrienden-archeon.nl). Volgens de website en het blad NoVA 

zullen dat zijn: op 8 april door Menko Wiersma over oude veerassen, met name de blaarkop, en 

op 22 april door prof. Herman Pleij over het leven in de Middeleeuwen. 

  

mailto:activiteiten@vrienden-archeon.nl
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de AWN-afdeling Rijnstreek op 17 maart 2014. 

Aanwezig zijn het bestuur: Pierre van Grinsven, voorzitter, Bert Zandbergen, secretaris, Els 

Koeneman, penningmeester, Piet de Baar, bestuurslid, Odile Hoogzaad, bestuurslid, en 15 leden. 

 

1. Voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur. 

 

2. De agenda wordt vastgesteld zoals rondgestuurd. 

 

3. Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

4. De notulen van de algemene ledenvergadering van 25-2-2013 worden goedgekeurd. Aleid Muller 

vraagt naar het donateurschap. Voorzitter geeft aan dat dit in behandeling is bij het hoofdbestuur. 

Als afdeling zoeken we sponsors per activiteit.  

De notulen van de speciale ledenvergadering van 17-5-2013 worden zonder wijziging goedgekeurd. 

De voorzitter meldt dat op afzienbare termijn de statuten bij de notaris zullen passeren. 

5. Over het Bestuurlijk Jaarverslag zijn geen opmerkingen. 

Het Archeologisch Jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

6. Dé Steures geeft namens de kascommissie een resumé: de commissie heeft de juistheid van de 

bedragen geconstateerd. Daarnaast heeft zij enige steekproeven genomen en de juistheid van de 

gevoerde administratie geconstateerd. 

7. Dé Steures doet de suggestie om voor de kascommissie een driemanschap te benoemen, waarin 

men ieder twee jaar op en één jaar af functioneert. Als nieuwe kascommissieleden worden 

benoemd: Helco Mulder en Jan Snaterse. 

8. Bert Scheepers stelt een vraag over het grote verschil tussen ‘begroot’ en ‘uitgegeven’ bij de post 

‘bestuurskosten’. De penningmeester geeft aan dat de kosten voor “Gered uit de Grond” hierin 

opgenomen zijn. Zij erkent dat deze werkwijze onduidelijkheden veroorzaakt; bij dit soort activiteiten 

is het beter om een aparte rekeningpost op te nemen. Dick van der Kooij vraagt of de subsidies de 

uitgaven dekken. De voorzitter bevestigt dat dit het geval is. Onze financiële positie is afgelopen 

boekjaar niet verslechterd. Ook de uitgaven van het rapport van Bodegraven drukken niet op de 

begroting. 

Gabor Mooij vraagt om uitleg over een groot verschil bij de post ‘huisvesting, computer etc.’. De 

penningmeester geeft aan dat dit de uitgaven zijn voor een laptop met bijbehorende software, 

waarvoor in het voorafgaande boekjaar subsidie van de RABO-bank is ontvangen. Ook is er rond € 

500,-- besteed aan een niet voorziene uitgave van een papieren ‘Renus’. 

Dick van der Kooij merkt op dat de afdeling een bedrag van Katwijk heeft ontvangen dat ooit 

uitgegeven moet worden. De voorzitter zegt dat dat wordt besteed aan rapportage.  

Hij geeft aan dat de financiële situatie redelijk rooskleurig is. De kosten van huisvesting en de ‘Renus’ 

zijn vervallen. 
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Dick van der Kooij vraagt hoe het staat met de ‘koffiepot’. Piet de Baar deelt mee dat de koffie e.d. 

deels uit de algemene middelen bekostigd wordt, en deels door de Provincie verstrekt wordt. 

9. Pierre van Grinsven memoreert dat onder zijn voorzitterschap drie verhuizingen hebben 

plaatsgevonden, een aantal rapporten is uitgegeven en de relatie met gemeenten vorm heeft 

gekregen. Publieksarcheologie wordt belangrijk nu het doen van opgravingen moeilijker wordt; 

alleen bij een goede relatie met gemeenten raak je bekend met de mogelijkheden voor opgravingen. 

De voorzitter vermeldt verder de goede samenwerking met de andere bestuursleden. 

Pierre van Grinsven treedt af en Dé Steures neemt het voorzitterschap over. Els Koeneman dankt 

Pierre voor zijn inzet en inspiratie en overhandigt hem een bos bloemen. 

Gabor Mooij stelt dat de regelementen voor het indienen van tegenkandidaten wel erg zwaar zijn. 

Piet de Baar zegt dat dit geënt is op de statuten van het hoofdbestuur. 

 

10. Dé Steures dankt Pierre als zijn opvolger en voorganger. Hij vertelt dat zijn belangstelling uitgaat 

naar redactiewerk. Maar hij verwacht de vereniging te volgen en aan te sturen. Publieksbereik, 

belangenbehartiging en publicaties hebben onverminderd zijn aandacht. Het aantal overlegorganen 

is onder het voorzitterschap van Pierre aanzienlijk uitgebreid. Waar nodig zullen we de contacten  

blijven koesteren. Maar ‘overleg om het overleg’ moeten we vermijden.  

Gabor Mooij vraagt naar de belangenbehartiging. De voorzitter geeft aan dat wij de belangen van de 

archeologie in de regio blijvend willen behartigen. We moeten structureel overleggen met 

gemeenten. 

Dick van der Kooij stelt dat het overleg in Alphen aan den Rijn in samenwerking met de historische 

verenigingen in goede banen geleid moet gaan worden.  

Henk Hegeman merkt op dat het erfgoedoverleg dichtbij en door lokale bewoners gedaan moet 

worden. 

Dick van der Kooij wijst erop dat het inhuren van externen door bezuinigingen onder druk ligt. In 

kleine kernen moeten we streven naar lokale netwerken die reële invloed kunnen uitoefenen. 

11. Jos de Wit vraagt naar de ANBI-status. Het bestuur zet uiteen wat deze inhoudt. Uit deze status 

volgt dat schenkingen voor de inkomstenbelasting als aftrekpost opgevoerd kunnen worden. 

Henk Hegeman bedankt Pierre namens het hoofdbestuur en spreekt de hoop uit dat hij zitting zal 

blijven nemen in de overlegorganen. 

Dick van de Kooij meldt dat het veldwerkmateriaal niet goed is verzorgd; de schaafschop en het 

waterpasstatief lijken onbruikbaar. Ook het aanvullen van materiaal verdient aandacht, en er is ook 

een haspel verdwenen. De voorzitter zegt toe dit bij de betrokkenen aan te kaarten. 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20:25 uur de vergadering. 
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Bestuurlijk jaarverslag over 2014 van AWN-afdeling Rijnstreek 

 

Bestuur 

 

Het bestuur kende in 2014 de volgende samenstelling:        gekozen:  aftredend: 

Pierre van Grinsven  voorzitter  13 febr. 2006  2014 

Dé Steures   voorzitter  17 mrt.  2014  2018 

Bert Zandbergen  secretaris  18 febr. 2008  2016 

Els Koeneman   penningmeester    5 mrt.  2012  2016 

Odile Hoogzaad   lid   23 febr.  2009  2017 

Piet de Baar   lid   25 febr. 2013  2017 

 

Algemeen 

 

Het karakter van de AWN heeft de afgelopen jaren een drastische wijziging ondergaan. Van een 

gravend en verzamelend leven kwamen we tot een meer sedentaire bestaanswijze. De activiteiten 

verschoven van de put naar de computer en de vergadertafel. De romantiek en spanning van het 

veldwerk is vrijwel verdwenen. In de plaats daarvan kwamen erfgoedbeheer, -behoud, 

publieksarcheologie en educatie. De onvrijwillige omschakeling is voltooid en de balans van deze 

overgang kunnen we gaan opmaken. De nieuwe activiteiten blijken een beperkte aantrekkingskracht 

voor onze – en nieuwe – leden te hebben. Opgravingsmogelijkheden zijn beperkt tot ‘vrijgegeven’ 

gebiedjes en assisteren bij archeologische bedrijven. De malaise in de bouwsector zorgt ervoor dat er 

weinig opgegraven wordt en derhalve is er weinig werkgelegenheid voor de AWN. 

Gelukkig is er een ruime voorraad aan nog uit te werken AWN-opgravingen uit het verleden. 

 

In 2014 heeft het bestuur viermaal vergaderd in de werkruimte in het Archeologiehuis en ten huize 

van de voormalige voorzitter. Onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda stonden, zijn de 

financiering van uitwerking van publicaties, de uitwerking van voormalige opgravingen van onze 

afdeling, huisvesting en de relatie met de gemeenten binnen ons werkgebied. Met dit laatste hangt 

samen een verandering in de status van onze afdeling. Binnen afzienbare termijn hoopt het bestuur 

het proces om te komen tot een zelfstandige vereniging binnen de landelijke AWN bij de notaris af te 

ronden. 

De notulen van de vergaderingen zijn steeds geprint en daarna te vinden op het prikbord in de 

werkruimte.  

Door bestuursleden is deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV, dit jaar in Amsterdam, en aan de 

Afgevaardigdendag in november te Amersfoort. Onze afdeling was aanwezig bij het jaarlijkse regio-

overleg met de Provincie en de AWN-afdelingen Haaglanden, Helinium en Lek- en Merwestreek. In 
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het Erfgoedhuis in Delft vond ieder kwartaal een bespreking plaats waarbij dezelfde partijen 

aanwezig zijn. Regelmatig waren bestuursleden present bij overleg over ontwikkelingen in het Limes-

gebied. De secretaris heeft met Tom Hazenberg overleg gehad met overheden om te komen tot 

vernieuwde aandacht voor de in de jaren ’70 opgegraven Romeinse schepen uit Zwammerdam. Het 

haalbaarheidsonderzoek is inmiddels aangeboden en de Provincie heeft dit gebruikt als basis voor 

een advies. De conclusie is dat tentoonstellen bij het Archeon levensvatbaar is. Inmiddels zijn 

stappen genomen om te komen tot verwezenlijking van een expositie. 

Samen met het Erfgoedhuis en het Archeon heeft de AWN subsidie aangevraagd om een aantal 

wisseltentoonstellingen in te richten in het Archeologiehuis. Het thema is Romeins materiaal van de 

Limes uit Alphen-Castellum, Leidschendam-Voorburg, Bodegraven en Zwammerdam. De eerste van 

de vier wordt 13 maart 2015 geopend en zal enige maanden duren. 

 

We hebben bezoek gekregen van een grote groep leden van de AWN-afdeling Zeeland voor een 

bezoek aan het Archeologiehuis. 

  

Huisvesting 

We zijn al een aantal jaren te gast in het Archeologiehuis. Het bestuur is gelukkig met deze ruimte en 

wil dit graag continueren. We delen de ruimte beneden met het Archeon en dat levert soms wat 

ergernissen op. Materiaal  dat niet achter slot en grendel is opgeborgen, ligt soms op een 

onverwachte plek. 

Over praktische zaken vindt er regelmatig ‘huisvestingsoverleg’ plaats tussen de verschillende 

partijen die bij het Provinciaal Archeologisch Centrum betrokken zijn. Onze voorzitter behartigt daar 

onze belangen. 

De werkruimte functioneert naar omstandigheden goed. De opgerolde tekeningen zijn dit jaar in een 

kast opgeborgen, wat veel ruimte heeft opgeleverd. We moeten erop blijven letten dat dozen die 

niet op afzienbare termijn gebruikt worden voor uitwerking of restauratie naar het Provinciaal Depot 

gebracht worden. Een begin is gemaakt om te inventariseren wat er aan AWN-materiaal in het depot 

ligt.  

Een goede opbergplaats voor ons opgravingsmateriaal is een wens van het bestuur die in het 

verslagjaar nog niet verwezenlijkt is. 

Door een goede verbinding met het Internet is veel gewonnen; veel verenigingszaken kunnen nu 

vanuit de werkruimte gerealiseerd worden. Ook is het nu mogelijk om met eigen laptop/smartphone 

middels de Archeon wifi in te loggen op het Internet 

 

Omgang met Archeon en Provincie 

Wij delen het Archeologiehuis met de Provincie Zuid-Holland (waarbij Frits Kleinhuis ons 

aanspreekpunt is) en het Erfgoedhuis Zuid-Holland (met als aanspreekpunten Janneke van Haver-Plas 

en Marie-France van Oorsouw), terwijl onze ‘huisbaas’ Archeon in de persoon van Jack Veldman een 

grote rol speelt waar het gebouw betreft. We zijn alle partijen erkentelijk voor hun gastvrijheid en 

prijzen ons gelukkig met ons onderkomen. Ook in 2014 hebben wij op het gebied van de educatie 

weinig tegenprestaties kunnen leveren. Het is onduidelijk of en wanneer dit actueel wordt. 
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Waar wij de begane grond en de bovenste verdieping onder de kap als ons ‘eigen’ territorium mogen 

beschouwen, is de tussenverdieping niet uitsluitend voor de AWN bedoeld. Dat samen-wonen en –

werken vergt enige inschikkelijkheid. Onze ruimte op de tweede verdieping staat in principe ook 

open voor gebruik door de Provincie.  

 

Werkzaamheden  

Er is in het verslagjaar gewerkt aan de uitwerking van: 

Romeins Bodegraven 1995-1996, 2002. Dit project is in het voorjaar voltooid en het Renus-rapport 

wordt heruitgebracht. 

Op de maandagavonden is gewerkt aan de uitwerking van kleinere opgravingen, Alphen-

Burgemeester Visserpark en Alphen-Steekterweg; voorzien wordt dat deze publicaties worden 

gebundeld en/of op de website geplaatst worden. 

Inmiddels is de uitwerking en verslaglegging van Alphen-De Hoorn weer opgepakt. Dit is de grootste 

opgraving van AWN-Rijnstreek in haar bestaan en verdient een gedegen en fraaie publicatie. 

De restauratieploeg heeft een stabiele samenstelling  en gaat gestaag voort met het restaureren van 

bijzondere stukken aardewerk aangeleverd door het Provinciaal depot. 

 

Tentoonstellingen  

Er zijn presentaties van ‘ons’ materiaal in de permanente opstelling in het Katwijks Museum en de 

Oudheidkamer in Koudekerk. Ook werden enkele zaken waardig bevonden om in de expositie in het 

Archeologiehuis getoond te worden. Er werden dit jaar besprekingen gehouden die wellicht tot een 

bruikleen voor tentoonstellingen zullen leiden. 

 

Website en mailinglist 

De website van de Rijnstreek is te vinden op: http://www.awn-archeologie.nl/06/. Odile Hoogzaad 

en Gabor Mooij beheren de website. Kopij voor de website kan gericht worden aan het algemene e-

mailadres: awnrijnstreek@yahoo.com. Het belang van de website wordt groter, ook voor publicatie 

van onze rapporten. 

Voor actuele informatie kan op de website gekeken worden. Regelmatig worden er ook e-mails 

rondgestuurd, met betrekking tot veldwerk en andere zaken. Niet van alle leden zijn e-mailadressen 

aanwezig, ondanks herhaalde verzoeken daartoe in de ‘Renus’ missen we nog een tiental adressen. 

Hebt u tot nog toe geen e-mail ontvangen, maar stelt u daar wel prijs op, dan graag even een bericht 

naar awnrijnstreek@yahoo.com.  

 

Leden 

Waar we in 1989 nog 171 leden hadden, is het officiële ledental van de afdeling Rijnstreek nu 111. 

Dit is ten opzichte van twee jaar geleden een netto afname met 5 leden. 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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In totaal krijgen ruim 130 personen en instanties de Renus toegezonden. Naast de leden zijn dit een 

aantal buitenleden en heel wat instanties, bestaande uit overige AWN-organen, evenals gemeenten 

en historische verenigingen die binnen onze afdeling vallen, waardoor onze activiteiten beter 

zichtbaar worden voor overheden en zusterverenigingen.  

Kees Beunder, oud-lid van de vereniging en een gewaardeerd regionaal historicus en amateur-

archeoloog, is helaas dit jaar overleden. 

 

Lezingen 

In 2014 zijn de volgende lezingen gehouden: 

- 17 maart, Adrie Tol: Bewoningsresten in het plangebied Aarle in de gemeente Best;  

- 14 april, Peter van den Broeke: Inheems aardewerk uit de IJzertijd en de Romeinse tijd in West- en 

Zuid-Nederland; 

- 19 mei, Arjan den Braven:  Nijmegen in de Karolingische tijd: de palts en zijn omgeving; 

- 29 september, Dé Steures: De laat-Romeinse grafvelden van Nijmegen; 

- 27 oktober, Koert Salomons: Duizend terpen in het veen: laatmiddeleeuwse terpen in het West-

Nederlands veengebied; 

- 24 november, Jan-Willem Oudhof: Tiel rond het jaar 1000. 

Daarnaast was er op 10 maart ter gelegenheid van het uitbrengen van de publicatie  in Bodegraven 

een lezing van Dick van der Kooij over de AWN-opgravingen aldaar. 

Bij de lezingen zijn steeds zo'n 25 - 35 toehoorders; in Bodegraven waren rond 60 mensen aanwezig. 

De organisatie van de lezingen was in handen van Pierre van Grinsven en is nu overgenomen door Dé 

Steures. De plaats was steeds het atrium in het Archeologiehuis. De ruimte is goed, alleen het 

‘traplopen’ naar beneden vereist voorzichtigheid en wordt ontraden. De belangstelling voor de 

lezingen is stabiel.  

De Vereniging van Vrienden van het Archeon houdt haar lezingen ook in deze ruimte. AWN-leden zijn 

daarbij welkom, en andersom geldt hetzelfde. 

Lezingen worden op de website aangekondigd. Leden en belangstellenden ontvangen ook via e-mail 

een uitnodiging. Krijgt u geen e-mails, maar stelt u daar wel prijs op, dan graag even een bericht naar 

awnrijnstreek@yahoo.com. Dit is vooral van belang omdat de papieren uitgave van de Renus is 

vervallen. 

 

Publicaties  

In 2014 is één – digitaal - nummer van ons afdelingsblad verschenen. Digitale verspreiding is niet 

ideaal, maar beduidend goedkoper. Vrijwel alle AWN-afdelingen zijn overgestapt op een digitaal 

contactorgaan. De eindredactie en productie werden verzorgd door Piet de Baar. Het is de wens van 

het bestuur om te komen tot een grotere frequentie van uitgave. Er is een begin gemaakt met het 

scannen en met OCR bewerken van alle oude Renussen (en voorlopers); na correctie zullen deze op 

de website geplaatst worden. Een groot voordeel hiervan is dat ze dan digitaal doorzoekbaar zijn. 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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In 2014 is het rapport over de AWN-opgravingen in Bodegraven verschenen. Het is in samenwerking 

met de Historische Kring op een druk bezochte avond gepresenteerd en heeft veel aandacht 

gekregen. 

 

Archeologische contacten 

Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007 zijn 

de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoeren en handhaven van het archeologisch beleid. In 

september 2009 zouden de gemeenten een archeologie-nota hebben moeten goedkeuren waarin 

staat hoe zij het beleid denken te gaan uitvoeren. In de praktijk komt dit neer op het hebben van een 

verwachtingskaart en een beschrijving wat te doen bij bodemverstoringen in een gebied met hoge 

archeologische verwachtingen. Ook in 2014 hadden nog niet alle gemeenten een door de raad 

goedgekeurd archeologisch beleid. Waar mogelijk biedt het bestuur suggesties bij het tot stand 

komen van een goed beleid en de daartoe benodigde nota. 

In 2008 zijn we begonnen met het invoeren van AWN-correspondenten, leden van de AWN of van 

een historische vereniging, die in hun (deel van een) gemeente mede toekijken of de gemeente wel 

in overeenstemming met de nieuwe wet handelt. Deze correspondenten blijken in de praktijk naar 

tevredenheid te functioneren, zij het vaak in een signalerende functie, waardoor het bestuur toch 

nog veel hulp bij het zetten van verdere stappen moet bieden.  

De AWN neemt deel aan het overleg in het kader van de Erfgoedkoepel, een orgaan waarin alle 

Leidse historische verenigingen deelnemen en dat weer nieuw leven is ingeblazen. Er is een open 

overleg met de gemeente Leiden, dat een informatief karakter heeft. 

 

Contacten met archeologische bedrijven. 

We prijzen ons gelukkig over de goede kontakten met de Milieudienst Zuid-Holland; daardoor zijn we 

in staat geweest te assisteren bij een (nood)opgraving in Alphen aan den Rijn.  

Op uitnodiging van RAAP heeft de secretaris een voordracht gehouden op de archeologische 

vrijwilligersdag in Den Haag. 

Een ontwikkeling waar de afdeling aandacht aan moet geven is het verschijnsel dat archeologische 

bedrijven steeds meer vragen naar vrijwilligers die in het bezit van een VCA (veiligheids) certificaat 

zijn. Binnen onze afdeling is dat minder dan een handvol. Het hoofdbestuur zal actie in dezen 

ondernemen. 

Ook wordt steeds meer een probleem dat archeologische bedrijven of andere partijen steeds vaker 

een VCA-certificaat eisen; dat is een persoonlijk certificaat van voldoende kennis op het gebied van 

veiligheid. Het behalen en behouden hiervan vergt wel enige inspanning. Wellicht wordt landelijk 

door de AWN hiervoor een oplossing gevonden. 

 

 

Bert Zandbergen, secretaris 
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Archeologisch Jaarverslag 2014 

Door Dick van der Kooij 

Alphen aan den Rijn 

Hoorn/Leidse Schouw 

Naast het kruispunt Hoge Rijndijk-Leidse Schouw werd een deel van de waterpartij, die hier in 1999 

werd gegraven als singel rond het bedrijventerrein, waarop wij in 1998 de opgraving Swanendrift 

hebben uitgevoerd, weer gedempt voor de aanleg van een verbindingsweg naar de Maximabrug. 

Begeleid werd dit werk door Theo Broekhof en Bert Zandbergen. De locatie ligt in het tracé van de 

Limesweg. In het begin van de jaren ’70 zijn door Cees Beunder hier de eerste waarnemingen 

gedaan. Bij de aanleg van het kruispunt in 1987 zijn door de AWN en ROB opgravingen gedaan en 

later, in 1996, iets oostelijker daarvan door ROB en provincie. Bij de huidige werkzaamheden is geen 

Romeins materiaal meer aan het licht gekomen – de opgravingen zijn dus effectief uitgevoerd - , 

maar puin van de boerderij, die hier tot 1996 stond. Dit was een van de drie boerderijen binnen het 

gebied van het bedrijventerrein en waarschijnlijk de jongste, zoals het afbraakmateriaal ook laat zien. 

Er zijn fragmenten van een vloersysteem gevonden, bestaande uit holle vierkante bakstenen, 

horizontaal gelegd en met een dunne laag beton afgestreken. Dit systeem werd veelvuldig gebruikt in 

de jaren ’50 en later vervangen door de bouw geheel in beton. Slechts een paar scherven zijn 

gevonden, die in de vorige eeuw zijn te dateren. 

Bodegraven/Reeuwijk 

Bodegraven, Oud-Bodegraafseweg 

Het Albert Heijn-filiaal wordt aan de zuid- en westzijde uitgebreid. Op verzoek van de gemeente 

wordt dit werk door de AWN-Rijnstreek begeleid. Voorafgaand aan de bouw van deze vestiging, 

begin negentiger jaren, is geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de bouwput zijn allerlei 

sporen geconstateerd, die zonder tekening of foto’s te maken ruwweg zijn uitgespit op vondsten. De 

hoop was dat bij het huidige werk wel iets waar te nemen zou zijn. Na een dag in de regen moest 

helaas geconcludeerd worden dat dit niet gerealiseerd zou worden. Het leek erop dat veel al 

verstoord was (strook oude bouwput) en zo er al iets te zien was, werd dit verhinderd door het 

grondwater, nog vermeerderd met de regen. In de uitermate modderige bouwput is in de volgende 

dagen wel Romeins vondstmateriaal verzameld, ongelukkigerwijze dus zonder dat de context kon 

worden vastgesteld. Helaas weer een gemiste kans om meer inzicht te krijgen in de tot heden zo 

onduidelijke topografie van Bodegraven in de Romeinse tijd. 

Het vondstmateriaal is de gebruikelijke mix van aardewerk en bouwmateriaal; bot is nauwelijks 

aangetroffen, wel enig metaal dankzij de detector. Niet alle aardewerkcategorieën zijn 

vertegenwoordigd - niet verwonderlijk gezien de totale hoeveelheid. Amphoor is een grote groep; 

onder de paar terra sigillatascherven zijn opvallenderwijs twee pottenbakkersstempels. Een: OFVITA , 

lezing: OFFICINA VITALIS betreft een bedrijf werkzaam in de eerste eeuw, waar ook het baksel op 

wijst (Zuid-Gallisch). Bij het metaal is de voornaamste vondst een munt (as) van Nero. Na 

schoonmaken bleek hij in een goed determineerbare staat te verkeren (determinatie Han 

Maksymiak). Op de voorzijde de kop van Nero met lauwerkrans naar rechts en randschrift met titels; 

de keerzijde toont Victoria naar links gewend met krans en palmtak. Datering 62-66, muntplaats 

Lugdunum (Lyon). De rest van het metaal bestaat uit een eenvoudige draadfibula, die goed bewaard 

is, en een klein harnasonderdeel. Onder het bouwmateriaal valt, gezien de hoeveelheid, de 

aanwezigheid op van twee flinke brokken later, dikke, groot formaat vloertegels. Er is een vage 
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melding dat ter hoogte van AH in de westelijke oeverzone van de Oude Bodegrave grof 

bouwmateriaal zou zijn waargenomen. De vondst van laterfragmenten wijst in de richting van een 

substantieel gebouw, want niet ieder gebouw was hiermee bevloerd. Een en twee kan in dezelfde 

richting wijzen. Bij de huidige stand van kennis ligt deze locatie buiten de wallen van het mogelijke 

castellum, dus met veel voorzichtigheid en vraagtekens: een badgebouw? Die lagen meestal buiten 

de versterking. 

De beide bovenstaande dateringen passen in de gegevens van onze opgravingen in 1995/6: eerste 

eeuw voor het aardewerk op de westoever van de Oude Bodegrave en 61-69/70 voor de 

(hout)datering van het poortgebouw aan de Willemstraat. 

Voorschoten 

Voorstraat 18-20 

Aan de achterzijde van deze panden, echter bouwkundig één gebouw, ligt een kelder, mogelijk de 

oudste (XVI/XV?) van het dorpscentrum. Voor een nieuwe functie wilde de eigenaar een uitbreiding 

aan deze kelder bouwen. De tuin achter het pand ligt in het middenblok tussen Voor- en 

Schoolstraat, naar wij aannemen het oudste en ook het hoogstgelegen deel van het dorp. Met een 

navenante archeologische verwachting en dichtbij onze opgraving “achter Voorstraat 16”. Sinds de 

herijking van het archeologiebeleid in 2013 en de vergroting van het vrij te verstoren oppervlak heeft 

de gemeente in het historische centrum feitelijk de zaak uit handen gegeven, daar uit de aard der 

zaak de beschikbare ruimte voor aan- en uitbreidingen beperkt is. Zo ook in dezen. In goed overleg 

met de eigenaar is door de gemeente bereikt dat het graafwerk voor de nieuwe kelder door de AWN 

begeleid zou worden. Gedurende de zomer is regelmatig contact geweest met de eigenaar, die in 

overleg was met aannemers over deze nieuwbouw. Uiteindelijk kwam hier een oplossing uit, die zeer 

archeologieonvriendelijk bleek. Deze bestond uit het plaatsen van een soort glijbekisting, die van 

binnenuit naar beneden gegraven wordt. Daarin was voor niet-werknemers geen plaats: einde 

exercitie. 

Over deze gang van zaken zal eens nagedacht moeten worden om een strategie met alternatieven uit 

te werken. Via de te verwachten gang van zaken zal een gestage erosie van het bodemarchief 

plaatsvinden en de kans om sporen uit de ontstaansperiode van het dorp aan te treffen, illusoir 

worden. Recent is in artikelen in de archeologische pers hier vanuit andere plaatsen ook al op 

gewezen. Wellicht moet teruggegrepen worden op het aloude handwerk. Dit lijkt moeilijk 

verenigbaar met de samenstelling van het ledenbestand.  

Veldwerk in samenwerking met derden 

Katwijk 

Katwijk aan Zee, Uitwatering 

Katwijk Kustwerk omvatte de  uitbouw van de zeewering en het strand. Beide pieren van de 

uitwatering werden zeewaarts verlegd. Tot 3 meter onder NAP werd de ondergrond verwijderd, 

gezeefd en gecontroleerd op archeologische vondsten. Dit grootschalige werk heeft ruim een week 

(7 x 24 uur) geduurd. Aan deze ‘ opgraving ‘ deden twee leden van onze afdeling mee. Er was meer 

belangstelling vanuit de leden, maar RAAP en Ballast Nedam stonden op het bezit van een VCA 

certificaat. Er werden geen resten van de Brittenburg aangetroffen.. 
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Rijnsburg, Centrum, Vlietstede 

Ter voorbereiding van de renovatie van het bejaardenhuis is een deel afgebroken. Voorafgaand aan 

de nieuwbouw is onderzoek gedaan door het bedrijf IDDS. De locatie ligt ten dele op de Rijnsburgse 

Burcht; hiervan zijn paalsporen en een deel van de wal en de gracht aangetroffen. 

Er is overleg geweest of de AWN aan deze opgraving mocht deelnemen; een paar plaatselijke leden 

zijn er bij betrokken geweest. Helaas, de opgraving vorderde zo rap dat hij binnen twee weken 

afgesloten was. Conclusie: in voorkomende gevallen zo vroeg mogelijk de vraag stellen, ook omdat 

de ervaring leert dat de leden niet op stel en sprong kunnen klaarstaan. 

Voorschoten 

Donklaan 

Op het voormalige Defensieterrein, waar inmiddels alle zware funderingen verwijderd waren, vond 

eind van de zomer een definitief onderzoek plaats door Archol (Universiteit Leiden). Hier heeft de 

AWN in 2011 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, dat in de zuidwesthoek van het gebied een 

bescheiden Vlaardingen-cultuur vindplaats opleverde. In 2013 heeft RAAP verdere aanvullende 

sleuven getrokken, die weinig naders aantoonden. Archol heeft over het gebied van de Vlaardingen 

vondsten drie aaneengesloten putten aangelegd. Wederom werd vrijwel geen prehistorisch 

vondstmateriaal aangetroffen; kennelijk had de AWN op deze locatie het vindersgeluk. 

Bij het AWN-onderzoek is op een tweetal plaatsen pottenbakkersafval gevonden van de 

aardewerkfabriek Groeneveldt, die op hetzelfde terrein stond tegen de spoorbaan aan. Tussen de 

jaren ’20 en ’70 heeft dit bedrijf luxe, kunstzinnige keramiek geproduceerd , die nog steeds fervente 

verzamelaars kent. Geschiedenis en producten zijn zwaartepunten in het (verzamel)beleid van het 

Museum Voorschoten. De AWN heeft aangeboden om uit de bovenlagen gedurende het graven 

eventueel Groeneveldtafval te verzamelen. Dit was uiteraard niet in de Programma van Eisen 

opgenomen - het onderzoek was op prehistorie gericht. Het heeft een zakje vondsten opgeleverd, 

waarvan met name het hulpmateriaal interessant is, omdat van archief en productiemiddelen van 

het bedrijf niets bewaard is gebleven. 

Centrum, voormalige Rabobank-locatie en Deltaplein 

Aan het einde van het jaar was het sloopwerk op dit terrein, dat doorloopt tot het pand van de 

Hema, voldoende gevorderd om het graven van proefsleuven mogelijk te maken. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd door het bedrijf Archeodienst uit Zevenaar. Vier sleuven zijn aangelegd, verspreid over de 

locatie. Duidelijk werd dat er een veelheid aan sporen sluimert onder het zand van dit grote terrein: 

van prehistorie en LME tot in de Nieuwe Tijd. Een persbericht spreekt van 100 vondsten, hoe dit ook 

maar te interpreteren valt, maar kennelijk betekent het: veel (meer dan verwacht). Het bedrijf had 

twee dagen uitgetrokken voor het veldwerk, maar uiteindelijk werden het er vier. Op verzoek 

hebben een paar leden een hand toegestoken, om het afwerken te bespoedigen. Alles is bedreigd en 

dient opgegraven te worden. Behoud in situ is niet mogelijk: het bouwplan voorziet in een 

parkeergarage onder het gehele blok. 
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Archeologisch jaarverslag Gabor Mooij, Alphen aan den Rijn en Bodegraven 2014 

 

Alphen aan den Rijn 

 

Burgemeester Visserpark 

Van de vondsten gedaan in februari en maart 2013 in het Burgemeester Visserpark in Alphen aan 

den Rijn (Romeinse vondsten: bouwmateriaal, aardewerk, verbrand bot, zie jaarverslag AWN 

Rijnstreek 2013) is de determinatie in 2014 afgerond. Dit betekent dat met de rapportage kan 

worden gestart. Het gevonden verbrand bot is onderzocht in Leiden door Stichting LAB. Hier kwam 

niets inhoudelijks uit, behalve dat het om menselijk bot gaat. Er komt nog een rapportage van RAAP 

aan. 

 

Steekterweg 

De determinatie van de middeleeuwse vondsten bij de Steekterweg (Middeleeuws aardewerk, 

baksteen, bot en enkele Romeinse scherven) van juni-september 2013 is klaar. Ook hier kan nu met 

de rapportage worden begonnen. 

 

Rijnoord 

Van de vondsten bij Rijnoord van eind 2013 is een rapportage van RAAP op komst. De AWN 

Rijnstreek moet nog stortvondsten determineren. 

 

Avifauna, steenfabriek 

Gabor Mooij heeft de vondsten bij Avifauna van eind 2013 gedetermineerd. Het bijbehorende 

rapportje is in afronding. Het gaat om 19e- en begin 20e-eeuwse sporen van een droogloods en een 

oven van een steenfabriek.  

 

Oudshoorn, school 

Eind januari 2014 onderzocht Gabor Mooij een funderingsmuur achter de kerk van Oudshoorn, die 

bloot kwam te liggen bij het graven van een sloot. Het eind 19e- of begin 20e-eeuwse muurtje hoorde 

bij een school die zich vroeger naast de kerk van Oudshoorn bevond. Het leverde verder weinig 

vondsten op. Gabor Mooij heeft een melding bij Archis gedaan.  

 

Oudshoorn, boerderij Delftzicht 

In mei vond Gabor Mooij samen met Ab van Grol bij Oudshoorn een afvalkuil met veel 19e-eeuws 

aardewerk (mineraalwaterflessen, Bergen op Zooms aardewerk). Deze kwam bloot te liggen bij de 

aanleg van het talud van de nieuwe vijver op de locatie van Rijnoord (ten oosten van de kerk van 

Oudshoorn). Mooij dacht dan ook eerst dat de vondsten bij het buiten Rijnoord hoorden, maar uit 
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onderzoek van oude kadasterkaarten concludeerde hij dat de kuil bij de rond 1960 gesloopte 

boerderij Delftzicht hoorde. Op verzoek van de Omgevingsdienst West-Holland gaat de AWN 

Rijnstreek de vondsten verder onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: afvalkuil boerderij Delftzicht, Oudshoorn, Bergen op Zooms aardewerk in de grond 

 

Alphen aan den Rijn, centrum, Lage Zijde/Thorbeckeplein  

Vanaf november 2014 herontwikkelt de gemeente de omgeving van het Thorbeckeplein aan de Lage 

Zijde. Hierbij vindt sloop plaats van panden aan de Rijnzijde. De AWN Rijnstreek (Bert Zandbergen, 

Gabor Mooij) heeft hierover in juni 2014 met de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland 

overlegd. Op ons uitdrukkelijk verzoek en op verzoek van de Historische Vereniging Alphen aan den 

Rijn vindt er archeologische begeleiding door RAAP plaats bij de sloop van de panden aan de 

Rijnzijde. De eerste vondsten zijn gedaan en die wijzen erop dat hier al sinds de middeleeuwen 

bebouwing heeft gestaan. De sloop lijkt nu nog te worden uitgebreid naar andere panden aan de 

Lage Rijnzijde, zodat het ook in 2015 belangrijk blijft hier een vinger aan de pols te houden. 

 

Hazerswoude, veeneiken 

In maart 2014 bekeek Gabor Mooij resten van bomen die uit de veengrond waren gekomen bij de 

aanleg van een gasleiding tussen Hazerswoude en Hazerswoude-Rijndijk. Het bleek om eiken te gaan 

die in het Zuid-Hollands veengebied veel in de veengrond worden aangetroffen en soms zelfs in de 

veenweiden aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Hoe ze daar gekomen zijn, is vaak een raadsel. De 

ouderdom van dergelijk hout kan alleen met dendrochronologisch onderzoek worden bepaald. 
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Zwammerdam, Hooge Burch 

Op de Hooge Burch bij Zwammerdam heeft Gabor Mooij eind 2013 en begin 2014 Romeins materiaal 

gevonden bij de aanleg van een sportveld en een nieuwe unit voor de bewoners van het terrein. Het 

gaat om vondsten van het terrein van het Romeinse fort. Interessante vondsten waren onder andere 

glas en een netverzwaring (zie foto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: netverzwaring Zwammerdam (ca. 5 bij 10 cm) 

 

  

Bodegraven 

 

Limespark, eiken, ontginningssporen en een afvalkuil 

Bij een veldverkenning tijdens de aanleg van het recreatiegebied Limespark tussen de A12 en de 

spoorlijn aan de  zuidoostkant van Bodegraven vonden Chris Zwaan en Gabor Mooij in juni 2014 

vroegmiddeleeuws en wellicht ook Romeins aardewerk in de overgangslaag van veengrond naar 

bouwvoor. Dit interessante materiaal, dat mogelijk meer vertelt over de ontginningsgeschiedenis van 

het gebied, moet nog verder worden onderzocht. In de laag net onder het maaiveld troffen Mooij en 

Zwaan ook scherven, metaal en glas uit de nieuwe tijd aan. Ook vonden zij twee bomen die rechtop 

stonden in de afgraving van de recreatieplas. Mooij heeft houtmonsters van de bomen laten bekijken 

door Biax. Dit bureau concludeerde dat het ging om twee eiken die groeiden in tijden met weinig 

voedsel, omdat de jaarringen dicht op elkaar stonden. 
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Verder vond Chris Zwaan in juli 2014 een afvalkuil net ten zuiden van het spoor aan de noordkant 

van het Limespark. Samen met Gabor Mooij heeft hij de kuil onderzocht en vondsten gedaan. Het 

ging om aardewerk, glas, leer en metaal uit de tweede helft van de 19e eeuw.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: veenafgraving Limespark Bodegraven met eik 
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AFDELING RIJNSTREEK - UITGAVEN EN INKOMSTEN 2014

kosten begroot opbrengsten/ontvangsten begroot

A Lezingen € 421,55 450,00€      1 Retributie AWN 942,50€        950,00€         

B Renus / Renusreeks € 824,15 850,00€      2 Rente plusrekening 44,61€          75,00€           

BB extra kosten RR6 (Bodegraven) € 1.051,99 3 vergoeding opgravingen -€              100,00€         

C Bestuurskosten € 177,35 600,00€      4 Subsidies tbv RR6 Bodegraven 1.150,00€     1.000,00€     

D Facilitaire kosten € 148,51 350,00€      5 Inkomsten Renus reeks 615,00€        75,00€           

E Deskundigheidsbevordering € 0,00 100,00€      6 verkoop Westerheem € 25,00

F Kosten opgravingen € 0,00 100,00€      uit reserve -€              500,00€         

G Kosten Uitwerkingen € 25,44 250,00€      

totaal kosten 2.652,84€   2.700,00€  totaal opbrengsten € 2.652,84 2.700,00€    

uitleg

BB Extra kosten voor Rapport Bodegraven: 4 Subsidies t.b.v. Rapport Bodegraven 

opmaak  € 786,50 Nut Algemeen Bodegraven € 500,00

proefdrukken € 60,49

gem Bodegraven bijdrage 

overige kosten € 150,00

presentatie € 205,00

gem Bodegraven bijdrage 

rapport RR6 € 500,00

totaal € 1.051,99 totaal € 1.150,00

(In 2013 ontvangen van Hist. 

Ver. Bodegraven: EUR 500) 

 

AFDELING RIJNSTREEK - BALANS 2014

liquide middelen bank,kas eigen vermogen € 1.406,80

      betaalrekening 953,13€        reserveringen :

      spaarrekening 3.953,67€     afschrijving hardware € 1.000,00

overige rapporten € 2.500,00

4.906,80€    € 4.906,80

uitleg afschrijving hardware: jaarlijks EUR 500 , 2 computers, printer

overige rapporten: verwachting: 4 rapporten a EUR 400, 1 rapport a EUR 900

AFDELING RIJNSTREEK - BEGROTING 2015

2015 kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen € 450,00 1 Retributie AWN € 950,00

B Renus Reeks € 600,00 2 Rente spaarrekening € 50,00

C Bestuurskosten € 250,00 3 vergoeding opgravingen € 100,00

D Huisvesting/facilitaire/diversen € 250,00 4 Subsidies € 1.000,00

E Deskundigheidsbevordering € 100,00 5 Inkomsten Renus reeks € 600,00

F Kosten opgravingen € 100,00 6 uit de reserve tbv publicaties

G Kosten Uitwerkingen € 950,00

2.700,00€   2.700,00€    

uitleg: Kosten uitwerking: 

Renus Reeks opmaakkosten 

printen 

presentatie
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DE ONTCIJFERING VAN DE TEKST OP HET “ZWAARD VAN ALPHEN”. 

 

In de laatste aflevering van “Madoc”, Tijdschrift over de Middeleeuwen, staat een artikel van de hand 

van Marc van Hasselt, historicus en medewerker van Archeon, onder de titel: “Een mysterieus 

zwaard uit Holland”. Hierin behandelt hij de tekst in zilveren letters in de bloedgoot van een zwaard, 

dat in 2002 in Alphen aan den Rijn gevonden werd. Dit zwaard bevindt zich thans (na uiteraard een 

grondige conservering) in de permanente tentoonstelling in het Archeologiehuis, zeg maar achter 

onze werkruimte, en kan daar dus door een ieder bewonderd en bestudeerd worden. Helaas is de 

wijze van tentoonstellen dusdanig dat de – veel slechter leesbare – tekst op de andere kant (de 

“achterkant”) van het zwaard niet zichtbaar is; een spiegel of zo zou dat kunnen ondervangen, maar 

als daardoor de toeschouwer in verwarring gebracht zou worden, kan natuurlijk ook volstaan worden 

met een eersteklas foto. Daarbij wordt bedoeld een foto niet alleen van fotografische perfectie, maar 

ook dat bijvoorbeeld de verdiepte plaats waar zilveren letters weggeraakt zijn, tijdelijk gevuld wordt       

met kalk of iets dergelijks. Dit is natuurlijk een precisie-klus, die mogelijk overbodig wordt door knap 

Photoshoppen of zo. 

Het artikel is als het ware het hoogtepunt in een langdurige discussie. Op de website 

‘www.myarmoury.com, Historical Arms Talk, swordblade find from Alphen aan de[!] Rijn’, heeft zich 

vanaf 29 augustus 2011 opnieuw een gedachtenwisseling ontsponnen tussen diverse internationaal 

bekende deskundigen over dit soort zwaarden en teksten. Ook de Nederlandse pers heeft erover 

bericht; zo bracht het Algemeen Dagblad van 26 maart 2009 een (té fantastische) oplossing van prof. 

A. Oren te Jeruzalem en kopte het Algemeen Dagblad van 8 augustus 2014 “Mysterie van Alphens 

zwaard na 12 jaar ontrafeld”. Dat suggereert op zijn minst dat de raadselachtige tekst voor een flink 

deel ontcijferd is, maar het is algemeen bekend dat de koppenmakers van kranten wel eens 

overenthousiast en sensatiebelust zijn. Op 4 november 2014 hield Marc van Hasselt ook een lezing 

voor de Vereniging van Vrienden van Archeon, waarbij hij niet meteen een pasklare oplossing 

presenteerde. Nu het artikel er is, blijkt dat er niet meer dan vijf letters, de beginletters, het voor 

werkelijk iedereen goed leesbare BENED, dat een afkorting moet zijn van Benedicat of Benedictus, 

boven alle twijfel verheven zijn. Daarna loopt het in feite dood, al zal de meerdere keren 

voorkomende lettercombinatie SCS wellicht Sanctus (=heilig) betekenen. Op basis van een 

vergelijkbaar zwaard in Berlijn met de (slecht leesbare, en op de illustratie juist net niet afgebeelde) 

tekst MTINIUS kwam hij op het idee dat het op het Alphense zwaard aan de voorzijde één keer en op 

de achterzijde twee keer voorkomende woord MTINIUS gelezen moet worden als Martinus, ook 

bekend als Sint Maarten. Dat is een heilige die in onze streken zeer populair was; niet voor niets was 

het de patroonheilige van het bisdom Utrecht, aan wie ook de bisschoppelijke kerk (de Dom in 

Utrecht) toegewijd was (belangrijker dus dan de huidige patroon van het aartsbisdom Utrecht Sint 

Willibrordus). Het was ook een zeer krijgshaftige heilige, dus dat lijkt nog extra toepasselijk. Maar het 

probleem begint al bij de beginletter: is dat wel een M? Het lijkt eerder een letter O met een krul 

eraan (vergelijkbaar met de staart van een apenstaartje, het symbool @). In de Middeleeuwen 

komen in zowel Latijnse als (Middel-)Nederlandse teksten veel afkortingstekens voor, waaronder een 

soort staartje dat gewoonlijk staat voor ‘on’ als het na een c volgt, maar met enige goede wil kan er 

ook de toen zeer veel gebruikte afkorting ‘er’ in gezien worden, en na een M zal dat inderdaad wel 

als Mer gelezen moeten worden, en in een woord als Mertinus kan best Martinus gezien worden. 

Maar waar Van Hasselt in het begin een groot voorstander van deze lezing was, is dat in het artikel 

nu dusdanig afgezwakt dat het niet meer dan een vage suggestie is. Bovendien komt ineens een 

andere heilige met een naam die met een M begint om de hoek kijken: Mauritius, ook al een martiale 
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heilige, en patroonheilige van de wapensmeden (en nog heel veel meer). Maar afgezien van die 

gewraakte beginletter, de rest van de letters wijst niet bepaald in de richting van Mauritius, en ook is 

het niet goed denkbaar dat een wapensmid zijn patroonheilige maar liefst drie keer op een zwaard 

zou zetten. 

Van Hasselt behandelt ook de ouderdom van het zwaard (mogelijk twaalfde eeuw) en de reden 

waarom het zwaard, zo te zien opzettelijk gebroken, in de Oude Rijn bij Alphen is terechtgekomen. 

Dat daarbij de gedachten meteen uitgaan naar de zogenaamde Loonse Oorlog van 1203-1206, 

spreekt vanzelf: in 1204 vluchtten de ridders van Lodewijk van Loon vanuit hun kamp niet ver van 

Rijswijk (dat het eventueel in Koudekerk zou zijn geweest, zoals in noot 14 vermeld, moet volstrekt 

afgewezen worden) langs of door Leiden en Alphen naar Utrecht. Daarbij gooiden zij wapentuig dat 

hen hinderde weg. Of de eigenaar van dit zwaard ook last van zijn wapen had, zal wel nooit meer te 

achterhalen zijn. Volgens Van Hasselt moet het opzettelijk net zo lang heen en weer gebogen zijn tot 

het brak. Dat zo’n kostbaar zwaard beter maar niet in handen van een vijand kon vallen, is wel 

duidelijk, maar dat je op de vlucht je beste zwaard gaat breken en in het water gooien, is 

merkwaardig: heb je daar wel tijd voor terwijl de vijand je al letterlijk op de hielen zit, en zou je dat 

zwaard niet beter kunnen houden om heldhaftig strijdend ten onder te gaan, in plaats van je laf op 

de vlucht te laten neerschieten of –slaan? 

Gebroken zwaarden komen vaker voor, en dan vooral weggeworpen in water, maar het zou meer 

voor de hand liggen wanneer zo’n kostbaar zwaard alleen dan gebroken werd als de drager ervan 

overleden was en bijvoorbeeld geen nakomelingen had. In later eeuwen was het bij laatste 

naamdragers van een geslacht zonder afstammelingen gewoonte om het familiewapen, vaak 

geschilderd op een houten wapenschild, letterlijk boven het graf in stukken te breken, uiteraard 

symbolisch. Van Hasselt behandelt ook vrij uitvoerig enkele zwaarden die zo belangrijk waren dat ze 

een naam hadden: Excalibur van King Arthur en Durendale van Roeland (uit het Chanson de Roland); 

met beide is het overigens slecht afgelopen. Het Alphense zwaard zal wel geen naam gehad hebben, 

dus de tekst zal wel niet iets zijn in de geest van ‘Ik heet N.N. en …’; denkbaarder is iets in de geest 

van: Ik ben toegewijd aan xx. De tekst (door de auteur voorzichtig verondersteld een magische 

inscriptie te zijn) zal eerder een vrome wens voor de eigenaar inhouden, wellicht onder aanroeping 

van één of meer heiligen. 

De tekst is in ieder geval door “diverse latinisten en paleografen” bekeken, waarvan de bekende J.P. 

Gumbert met name genoemd wordt, maar kennelijk durfde geen van hen een fatsoenlijke 

interpretatie aan. Dat is verwonderlijk, en ook betreurenswaardig. Het is hier niet de plaats om zelf 

met allerlei wilde interpretaties te komen, maar op zo’n manier komt de discussie naar te vrezen is 

tot stilstand. Voor zoiets moet eigenlijk een soort forum gevormd worden, waarop iedereen, zonder 

vrees voor gezichtsverlies of angst neergesabeld te worden, met inventieve ideeën kan komen, waar 

anderen dan weer op kunnen reageren. Alleen door voortgaande discussie kan er ooit een 

(gedeeltelijke) oplossing gevonden worden. Het artikel werkt een beetje als een deken die het hele 

probleem als in een grafwade hult. Een laatste zin als “Maar wellicht juist door het mysterie van de 

inscriptie, blijft het Alphense Zwaard een unieke en intrigerende archeologische vondst.” doet vrezen 

dat de discussie gesloten wordt verklaard, en dat waar juist alle deskundigen aangespoord zouden 

moeten worden om hun licht over deze zaak te laten schijnen. Commentaar is dus welkom, hoe meer 

hoe liever. 

P.J.M. de Baar 

 

 


