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Renus is een uitgave van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, Afd. 6 van de AWN. 
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, 2405 CR 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 de secretaris van het Hoofdbestuur, 
secretaris@awn-archeologie.nl. Het basislidmaatschap kost € 50,-- per jaar. Leden 
ontvangen zesmaal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland. Nieuwe leden worden 
persoonlijk uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de afdeling. 
 
Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, Archeonlaan 1A, 2408 ZB 
Alphen aan den Rijn 
awnrijnstreek@yahoo.com 
website http://www.awn-archeologie.nl/06/ 

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
http://www.awn-archeologie.nl/06/
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, Vereniging 
van Vrijwilligers in de Archeologie, 
 
Deze Renus ontvangt u later dan de bedoeling was, maar zo gaat dat soort zaken nu eenmaal 
wel eens. Hopelijk ervaart u het als een leuk kerstcadeautje. 
Onder de afdelingen van de AWN is Rijnstreek zeker niet de minste. Het is een grote afdeling 
(we zitten nu eenmaal in een dichtbevolkt gebied) met een actief bestuur en veel actieve 
leden. Op het gebied van belangenbehartiging wordt onze afdeling vaak als voorbeeld 
genoemd. Ook op andere gebieden blazen wij onze partij goed mee. Maar zoals ook maar 
weer eens op de laatste Afgevaardigdendag bleek: onze communicatie met de leden is veel 
minder intensief dan in veel andere afdelingen. Eén keer per jaar een Renus met vooral 
jaarverslagen en af en toe een mailing wegens een komende lezing, vaak ook nog aan de late 
kant, is onder de maat, zeker onder de middelmaat. Daar moet dus echt wat aan gedaan 
worden. En dus heeft het bestuur op de laatste vergadering maar weer eens besloten om in 
ieder geval de frequentie van de Renus flink op te schroeven. Hoewel het nog geen 
Nieuwjaar is, moet dat toch als een zeer goed voornemen gekwalificeerd worden. Maar u 
weet het ook: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Goede voornemens 
moeten gerealiseerd worden door mensen, mensen die het al druk genoeg hebben, wel eens 
belemmerd worden doordat ze ziek, zwak of misselijk zijn of andere personen in hun naaste 
omgeving hebben die daar last van hebben, en ga zo maar door. Kortom, het bestuur zou 
graag zeer vele berichten aan u willen doen toekomen, hele verhalen naar u sturen, u van 
alle nieuwtjes op de hoogte houden, maar dat kost allemaal energie en er komt ook nog 
eens techniek bij kijken en iedereen weet dat die ook niet altijd even goed meewerkt. Toch, 
wij zitten weer vol goede voornemens. Maar Renus is van alle tijden een blad voor de leden, 
maar zeker ook van de leden geweest. Wij verzoeken u dan ook om op Nieuwjaar eens een 
(extra) goed voornemen voor te nemen: wijs het bestuur op zaken die spelen en breder 
bekend zouden horen te zijn, schrijf ook eens een stukkie (de redactie zal het wel ontdoen 
van type- en taalfouten, dus dat mag geen belemmering zijn) of liefst zelfs een doorwrocht 
verhaal. Onze Renus is in principe oneindig groot, dus een bladzijde boven of onder maakt 
niet uit, maar manuscripten voor complete boeken zouden misschien een andere route 
kunnen volgen. En als u (realiseerbare) wensen hebt, horen wij die ook graag, en zelfs kritiek 
mag! 
 
Als wij, bestuur, en u, leden, nu gewoon de afspraak maken dat we er echt 
tweerichtingsverkeer van maken, dan kan 2018 niet meer stuk! 
 
Het bestuur wenst u in ieder geval alvast veel leesplezier. 
 
LEZINGEN 
 
Bij deze wordt u herinnerd aan de eerstkomende lezing op maandag 11 december a.s., 20.00 
uur in het Archeologiehuis, door Menno Dijkstra: Nieuw licht op Leithon. De opgraving van 
een vroegmiddeleeuwse nederzetting met geul in Leiderdorp. Zie voor de inhoud het al 
eerder verzonden mailtje of onze website. U bent welkom vanaf 19.30 uur voor eventueel 
nog een kopje koffie of thee, en dat alles geheel gratis! 
Het bestuur is inmiddels bezig met het organiseren van nieuwe lezingen in 2018; ook de 
Reuvensdagen boden weer gelegenheid tot het aanhoren van diverse lezingen en sprekers, 
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zodat ook daar weer onderwerpen en personen uit voort kunnen komen. U hoort daarover 
in 2018 nader, maar noteert u alvast de datum van de ALV (jaarvergadering) met lezing: 
maandag 19 maart. De naam en onderwerp staan nog niet vast, maar daarover zult u meer 
lezen in de Renus waarin ook de jaarstukken staan. 
 
BESTUURLIJKE ZAKEN 
 
Bestuursleden gezocht! 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 20 maart j.l. benoemde u Cristel Metsch tot 
bestuurslid, met als taak het secretariaat. Wij als bestuur waren blij dat zij dit wilde doen, 
ook al zou het in principe maar voor een jaar zijn; uiteraard hadden wij de stiekeme hoop 
dat het niet bij een jaar zou blijven. Voor een jonger iemand, liefst een archeoloog, kan het 
secretariaat van een AWN-afdeling een goede leerschool zijn, zeker als er zeer ervaren 
medebestuursleden, gepokt en gemazeld in het besturen en met een flinke (levens)ervaring, 
allerlei tips en trucs vertellen en je voor uitglijders behoeden en zelfs de punten en komma’s 
corrigeren. Aan de andere kant hopen die krasse knarren dat hun digibetisme enigszins 
gecompenseerd wordt door de knowhow op het gebied van de moderne media etc. van een 
jonger iemand. Maar helaas, het heeft niet lang mogen duren. Een nieuwe baan vol nieuwe 
uitdagingen en dus bijbehorend tijdgebrek… Kortom, het bestuur zit weer zonder secretaris. 
Hierboven is in een paar woorden een soort profielschets geschetst, maar wij zijn ook blij 
met een versterking met een algemeen bestuurslid, zelfs als dat al wat ouder is, want dan is 
er in ieder geval versterking en kan de secretariaatsfunctie mogelijk anders ingevuld worden. 
Voor het moment is besloten dat Pierre van Grinsven met name het mailverkeer verzorgt en 
Els Koeneman zaken als de ledenadministratie. 
Voor de komende vacature door het regulier aftreden van de voorzitter menen wij erin 
geslaagd te zijn een waardige opvolger gevonden te hebben. Uiteraard hoort u daar t.z.t. 
nader over. 
 
Ledenadministratie 
 
Nu we het daar toch over hebben: het Hoofdbestuur heeft besloten om de centrale, 
landelijke ledenadministratie niet langer aan het administratiekantoor Van Dinther over te 
laten, maar die zelf te doen; het meeste zal wel op de schouders van secretaris Kluitenberg 
neerkomen. Wij hebben dan ook regelmatig contact met hem. Maar de administratie is toch 
niet helemaal perfect en Rijnstreek heeft naast leden ook geïnteresseerden en andere 
contacten die de Renus, uitnodigingen voor lezingen enz. moeten krijgen. Om er twee of 
meer dubbele administraties op na te houden, is met de moderne middelen onnodig en zelfs 
onwenselijk, maar dan moet alles wel op orde zijn. Als er op een maandagavond een paar 
personen opdagen die naar een lezing willen, maar die uitgesteld blijkt te zijn, is dat toch 
een teleurstelling. Zeker als later blijkt dat er een bepaald vinkje in een geautomatiseerd 
systeem niet aangezet is of zo. Daarom is er nu een actie bezig van vooral Els Koeneman om 
alle oude bestaande adreslijsten door te vlooien en daar een goedwerkende universele lijst 
met diverse mogelijkheden van te maken. Mocht u verhuizen e.d., dan is in principe een 
mailtje aan secretaris@awn-archeologie.nl voldoende, maar wij stellen het toch op prijs om 
ook een mailtje te krijgen; mocht er ergens iets foutgaan, dan blijkt er bij de periodieke 

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
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vergelijking van de lijsten van hoofdbestuur en afdeling wel dat er iets niet goed gegaan is en 
kan dat alsnog gecorrigeerd worden. 
 
LOOOOPENDE ZAKEN 
 
Soms gaan zaken op een holletje, soms lijkt het meer op een rustig kuieren met de handen 
op de rug. Soms in het tempo van een slak, soms ineens in het tempo van een 
stroomversnelling. En soms loopt het, op rolletjes of op zijn Echternachs. Daar kan iedereen 
over meepraten: vooral de overheid heeft de naam dat haar ambtelijke molens maar 
langzaam malen (en hopelijk wel grondig). Dus als je met de overheid van doen hebt… En 
Rijnstreek heeft natuurlijk heel veel met overheden te maken, niet alleen op het vlak van 
belangenbehartiging, maar ook wat onze huisvesting betreft. Daarover het volgende. 
 
Tussenverdieping 
 
Toen het Archeologiehuis ontworpen en gebouwd werd, was de bovenste verdieping 
bestemd voor de provincie voor een museum, en ook het voorste gedeelte kwam in beheer 
bij de provincie. Dat gaf Rijnstreek de begane grond en bovenste verdieping in gebruik, 
terwijl de tussenverdieping bestemd was voor onderwijsdoeleinden. Het plan was dat daar 
op tafels scherven uitgespreid zouden worden, zodat de leerlingen zelf zouden kunnen 
puzzelen, tapen, lijmen en zelfs restaureren, maar dan beperkt tot gipsen. Omdat dat wel 
eens een vies karweitje kan zijn, waren er zelfs stofjasjes aangeschaft. De AWN had 
toegezegd daarbij te helpen, dus aan de kinderen uit te leggen hoe alles er normaliter aan 
toegaat of hoe het het beste kan gebeuren. Sommige leden hebben daartoe zelfs een soort 
(didactische) bijscholing gekregen. 
Maar de praktijk was anders: als er schoolklassen kwamen, was dat onder begeleiding van 
medewerkers van Archeon die het verhaal vertelden, zodat AWN’ers eigenlijk niet nodig 
waren. En dat puzzelen tot en met gipsen: daar bleek helemaal geen tijd voor te zijn. Nog 
afgezien van de vrees voor geknoei. Kortom, wat eigenlijk had moeten worden wat we nu 
een Archeohotspot noemen, is nooit van de grond gekomen. En omdat het zonde is om een 
zo mooie ruimte ongebruikt te laten, heeft de AWN deze min of meer geüsurpeerd; een 
beetje extra armslag is nooit weg. 
Inmiddels waren vage plannen om wisseltentoonstellingen in het Archeologiehuis in te 
richten, wèl gerealiseerd. Er zijn er inmiddels alweer heel wat gehouden, in het 
overgebleven hoekje boven naast het Atrium. Maar dat is logistiek geen succes: te 
bekrompen en te moeilijk vindbaar, in een donkere hoek. En dat terwijl er een prachtige 
ruimte op de tussenverdieping eigenlijk onbenut was. Dat er dan eens gedacht wordt om die 
tijdelijke tentoonstellingen veel meer lebensraum en licht te geven, is niet gek. Maar bij de 
overheid, dus ook de provincie (en in haar kielzog het Erfgoedhuis te Delft) malen de molens 
inderdaad soms traag, maar soms ook weer ineens snel. En dus werden wij, nadat er al een 
flinke tijd geleden eens voorlopig over gesproken was, nu toch wel een beetje verrast door 
het bericht dat de operatie het volgend jaar, wellicht al in januari, ineens van start gaat. Wij 
hadden als voorwaarde gesteld dat de bovenverdieping afsluitbaar gemaakt zou moeten 
worden en dat wordt uiteraard geheel gehonoreerd. Ook voor de berging van spullen die wij 
daar hebben wil de Provincie op alle mogelijke manieren behulpzaam zijn in het vinden van 
andere plekken. Tijdelijk, tijdens de bouwactiviteiten, moet de hele verdieping ontruimd 
worden (want anders zit alles ineens vol stof vanwege het boren en zagen), dus ook daar 
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moet nog wat op verzonnen worden. De komende tijd zal het bestuur, in overleg met 
iedereen die daarvoor in aanmerking komt, gaan puzzelen waar wat gaat komen; mogelijk 
kan een of meer van de vier werktafels die daar nu staan ons al aanwezige (over)oud 
meubilair vervangen. Maar dat een flinke herschikking, ook voor de toekomst, nodig is, zal 
geen betoog behoeven; zo zullen er ook zaken naar het Provinciaal Depot gebracht moeten 
worden, zeker zaken die in de afgelopen jaren toch niet zo vaak gebruikt zijn als indertijd 
gedacht. Ook zullen er weer nieuwe afspraken met de provincie gemaakt moeten worden. 
Wanneer u dus over enige tijd de tussenverdieping ziet, zou die er wel eens heel anders uit 
kunnen zien dan u gewend was. En zo blijft het spannend (al zal het ook zweetdruppels 
kosten). 
 
Publieksbereik 
 
Het is nu zeker dat wij een substantiële subsidie van de provincie zullen krijgen in het kader 
van het programma Publieksbereik Archeologie en van het Hoofdbestuur van de AWN als 
Rijnstreek in de komende drie jaar twaalf rapporten (in de Renus-Reeks) en zes 
publieksboekjes uitbrengt. Dat is uiteraard een flinke klus, maar van de rapporten zijn er 
heel wat die alleen nog op een definitieve vormgeving wachten, en andere zijn al een flink 
eind in de pijplijn. Het schrijven van de publieksboekjes op basis van die rapporten zal 
daarentegen nog wel wat voeten in de aarde hebben, maar met vereende krachten moeten 
we er kunnen komen. En daarmee voldoen we aan in ieder geval de morele plicht om over 
alles wat we opgegraven hebben ook mededeling te doen aan zowel de professionele wereld 
(de rapporten) als het publiek, door middel van vlot leesbare en rijk geïllustreerde boekjes. 
 
 
VOOR U GEHOORD EN BELEEFD 
 
De jaarlijkse Afgevaardigdendag in Amersfoort was dit jaar grotendeels aan twee thema’s 
gewijd: de afdelingen en de belangenbehartiging. Geconstateerd is dat veel afdelingen 
weinig bestuurskracht hebben: veel bestuursleden die dat al haast oneindig lang doen (25 
jaar bestuurslid is helemaal niet zo uitzonderlijk!), maar wel ouder worden, en veel 
vacatures, die maar moeilijk te vervullen zijn (daarom blijven die inmiddels krasse knarren 
ook maar steeds zitten: er zijn geen opvolgers te vinden die met evenveel fanatisme en 
kennis hun taak verrichten). Daardoor krijgen te weinig bestuursleden te veel hooi op hun 
vork, terwijl de taken eerder groter dan kleiner worden.  Ook Rijnstreek kan daar dus van 
meepraten! Ook zijn er veel leden die je ’s nachts wakker mag maken voor een opgraving en 
staan ze graag ‘met hun poten in de modder’, maar papierwerk en vergaderen: liever niet. 
Daarom werd de vraag voorgelegd of een samensmelting van enkele afdelingen niet 
wenselijk zou zijn, en daarbij eventueel de provinciegrenzen meer in acht te nemen. Ook al 
onderschrijven veel afdelingsbesturen de problematiek, er zijn in 66 jaar zoveel historische 
banden gegroeid dat een herschikking op grote schaal op weinig enthousiasme kan rekenen. 
Voorshands lijken de afdelingen dus rustig voort te bestaan, al zijn er al enkele opgeheven 
(zij het dat Noord-Holland Noord weer uit de as is herrezen) of aangehaakt aan een actiever 
afdeling. Ook in Zuid-Holland zal de boel voorlopig wel de boel blijven. 
Wat de belangenbehartiging betreft hield Pierre van Grinsven zijn al eerder voor onze 
afdeling gehouden betoog over dat onderwerp. Iedereen is het er in principe mee eens, al 
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zal dit op meerdere plaatsen als een taakverzwaring ondervonden worden en zal menig 
afdelingsbestuurder er wel eens over zuchten. 
In het AWN-magazine van Archeologie in Nederland zal hiervan nog wel een uitvoeriger 
verslag komen. 
 
De Reuvensdagen, dit keer in Leiden, werden van 16-18 november gehouden. Zoals 
gebruikelijk waren er veel, doorgaans korte, lezingen en presentaties, er was een 
archeologische markt en meer dan 500 (amateur-)archeologen waren aanwezig. Kortom, 
een zeer drukke happening. Het is haast ondoenlijk om ook maar een soort overzicht van 
alles te geven. In ieder geval was alles zeer geanimeerd, en er was ook gelegenheid om na te 
praten in het gebouw van de Faculteit der Archeologie (het Van Steenis). Voor de echte 
diehards was er op zaterdag nog o.m. een rondleiding door Leiden door Dick de Boer, altijd 
goed voor een enthousiast verhaal. Diverse van onze leden hebben op een of meer van de 
dagen deelgenomen. 
 
In het Stadhuis van Alphen aan den Rijn is er twee keer een pop-up Archeohotspot onder de 
titel TENToonstelling gehouden, onder leiding van Julia Chorus. Ook is deze enige tijd op het 
Rijnplein (of bij minder goed weer in theater Castellum) te zien geweest. Daar werd als 
publieksactiviteit (met alle bijbehorende zaken als berichten in de moderne media) gewerkt 
aan het materiaal van de opgravingen die rond het castellum hebben plaatsgevonden, dus 
waar de vicus vermoed wordt. Deskundigen lieten nog eens alle materiaal door hun handen 
gaan en konden vaak veel meer bijzonderheden daarvan aflezen dan degenen die indertijd 
(soms al vijftig jaar geleden) het materiaal gedetermineerd hebben. Ook hierbij hebben 
diverse leden van de AWN meegewerkt en onder de bezoekers bevonden zich ook enkele 
van onze leden. 
 
In Katwijk aan den Rijn is een deel van de Zanderij vrijgegeven voor onderzoek door de AWN. 
Daar mogen wij in de periode juni-augustus 2018, voorafgaand aan de bouw in het najaar, 
een opgraving organiseren. Deze zal vier weken duren, maar wel zes dagen per week. De 
oppervlakte is dusdanig groot dat Rijnstreek dit nooit alleen kan realiseren. Daarom wordt 
het een opgraving onder de paraplu van het Hoofdbestuur, vertegenwoordigd door Channa 
Cohen Stuart. AWN’ers uit heel Nederland zullen daarbij welkom zijn, opdat er te allen tijde 
naast een in te huren ervaren beroepsarcheoloog steeds minimaal vier AWN’ers werkzaam 
zullen zijn. Dat dat een goede inroostering vergt, zal geen betoog behoeven. Dat de kosten 
ook fors zullen zijn, zal ook wel niet nader uitgelegd hoeven te worden; er wordt gerekend 
op subsidies van de provincie, de gemeente, de eigenaar van de grond en het Hoofdbestuur 
van de AWN. Pierre van Grinsven schrijft nu aan het Programma van Eisen en houdt contact 
met alle partijen. Hier hoort u dus nog nader over! 
 
Ook dit jaar deed Rijnstreek mee aan de Nationale Archeologie Dagen (13-15 oktober). Op 
13 oktober vond de aftrap voor Zuid-Holland plaats in ons Archeologiehuis, waar wij 
uiteraard vertegenwoordigd waren. Het harde werk kwam op de zaterdag en zondag daarna: 
weer een ‘opgraving’ van scherven en vooral ‘Romeinse munten’ op het veldje voor het 
Archeologiehuis en daarbinnen demonstratie van puzzelen-tapen-plakken-restauratie enz. 
Het was weer flink druk en veel kinderen gingen tevreden met een scherf of (nep)munt naar 
huis. Hoewel het vermoeiend was (de hele dag in touw en vaak in gebogen houding staan 
valt voor niet zo jeugdigen meer best zwaar), was na afloop de stemming zeer tevreden: hier 
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doe je het voor! En volgend jaar opnieuw! De data, 12, 13 en 14 oktober, staan alweer vast, 
dus noteer ze vast maar. 
 
 
VOOR U GELEZEN 
 

 
 
E.H.P. Cordfunke, Het verleden op de schop. Ontmoetingen op het grensvlak van 
geschiedenis en archeologie, 1950-1980. Zutphen, Walburg Pers, 2016. ISBN 
9789462490994. 128 blz. € 19,95. 
 
Gelukkig is een organisatie als de AWN een erelid te hebben dat hoogbejaard veel van zijn 
herinneringen aan inmiddels overleden grootheden uit de Nederlandse archeologie en 
historie op papier zet! En daarbij ook een welversneden pen heeft. En als lid van het 
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Hoofdbestuur gedurende vele jaren talloze contacten in ‘het wereldje’ had. En ook als 
‘amateur’ zoveel kennis had en heeft dat dat vele professionals in de schaduw stelt. Ook al 
ben je als lezer pas veel later bekend geraakt met deze grootheden, of heb je iemand vanuit 
een andere hoek gekend, het blijft toch altijd onderhoudende lectuur, en voor sommigen 
geldt dat nu pas eens goed in het volle licht gesteld wordt wat voor een belangrijke, maar 
soms wat onbekende of ondergewaardeerde rol zo’n grootheid gespeeld heeft. Zeker, 
sommigen zijn in het archeologische wereldje best wel bekend, om niet te zeggen beroemd, 
zoals Renaud, Modderman en Halbertsma. Maar van een aantal personen die vooral een rol 
speelden in Alkmaar en omgeving is wat minder bekend. 
Het begint met pater Jan Hof, een Benedictijn uit het (nieuwe) klooster te Egmond, die 
bezeten was van de geschiedenis van de roemruchte abdij van Egmond, op loopafstand 
gelegen. Dat zo iemand vroeger of later contact zou krijgen met Cordfunke, was 
onvermijdelijk, en de passie van Hof, ook waar het opgravingen betreft (hij was primair 
historicus), spat van de bladzijden af. 
Frits Hugenholtz was ook historicus, hoogleraar in Utrecht en specialist in de Middeleeuwen. 
En de geschiedenis van vooral die periode is alleen maar te begrijpen dankzij de archeologie. 
Daarentegen was Henk Schoorl een autodidact die zowel archeologie als historie tot zijn 
jachtgebieden rekende. Vele jaren lang speelde hij een uiterst belangrijke rol voor de AWN 
als de onvermoeide perfectionistische administrateur. Zijn finest hour was wel het krijgen 
van een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam in 1990. 
Jaap Renaud was hoogleraar in vooral de kastelenkunde in Delft en Utrecht en nog beter 
bekend als medewerker van de ROB. Dat Cordfunke dus nauw contact met hem zou krijgen, 
was onvermijdelijk, zeker ook vanwege de opgravingen naar de dwangburchten van Floris V 
rond Alkmaar. Ook in Warmond en diverse andere plaatsen in Rijnland heeft hij naar 
kastelen gegraven, erover gepubliceerd en meegewerkt aan publicaties van derden. 
Henk Calkoen was min of meer de oprichter van de AWN (toen nog beperkt tot westelijk 
Nederland) en als een spin het web; ook “Westerheem” profiteerde van zijn schrijf- en 
vooral tekentalent door de vele zelf geïllustreerde artikelen die hij er in bijdroeg. 
Pieter Modderman was vooral geïnteresseerd in de prehistorie en ging dat doceren aan de 
Universiteit Leiden. Ook hij was een prominent AWN’er, zelfs erelid. 
Hein Rombach was geen archeoloog, maar archivaris, en bepaald een goeie, echt een 
wandelende encyclopedie waar het Alkmaar en omgeving betrof. Dat Cordfunke met hem 
vriendschappelijke banden aanknoopte, spreekt haast vanzelf. 
Arie Schermer was een echte amateurarcheoloog, die haast dag en nacht in het veld te 
vinden was. Vooral als veldverkenner en waarnemer bij opgravingen speelde hij een 
onmisbare rol. 
En het rijtje wordt besloten door Herre Halbertsma, die geschiedenis studeerde, maar al snel 
door het archeologievirus besmet werd. Zijn carrière, met als hoogtepunt een langjarig 
dienstverband aan de ROB, wordt uitvoerig beschreven. 
Eigenlijk had ik hier ook Willem Glasbergen verwacht, toch ook een icoon uit de 
hoogtijdagen van Cordfunke. Maar misschien had hij daar minder contact mee. Voor de 
Rijnstreek heeft Glasbergen evenwel heel veel betekend. Maar Cordfunke zal in die tijd nog 
wel met heel wat meer bekende personen contact gehad hebben, zonder dat dat tot een 
speciale relatie, laat staan vriendschap, leidde. 
Het voordeel van een insider als beschrijver is dat je een goede indruk krijgt van vooral het 
karakter van de betrokkenen. Soms wordt met zoveel woorden gezegd dat die of die een 
zachtmoedig karakter had; dat kleurt meteen iemand in. Een (ambtelijke) carrière kan nog 
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wel uit archieven en publicaties gedestilleerd worden, maar een karakterisering als deze 
kunnen vaak alleen degenen geven die iemand héél goed gekend hebben. 
Behalve over deze kopstukken komt nog veel meer over de amateur-archeologie en b.v. de 
indertijd roemruchte Muiderberg-symposia aan de orde. Het is goed dat dit soort zaken in 
druk verschijnt, geschreven door een persoon die wetenschappelijk genoeg is om 
weloverwogen oordelen te geven. 
 

 
 
Jeroen van Zoolingen, Het verleden van de velden. Archeologie van de Duin- en Bollenstreek. 
Noordwijkerhout, Triquetra B.V., 2017. ISBN 978-90-903-0201-0. 151 blz. € 19,95. 
 
Bij de sfeervolle presentatie van dit boek in de Witte Kerk van Noordwijkerhout was het 
voltallige bestuur aanwezig (na afloop werd er in de schaduw van de kerk een 
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bestuursvergadering gehouden, dus uw bestuur weet het nuttige en het aangename te 
verenigen) en het moet worden gezegd: een beter ambiance dan in die afgeladen (kleine) 
kerk had men niet kunnen verzinnen. Opgegroeid in en rond Noordwijkerhout had de auteur 
al vroeg belangstelling voor alles wat er in de grond gevonden werd. Als dan later 
archeologie je vak wordt, is het logisch dat je geboortestreek, zeg maar de gemeenten 
Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk volgens de huidige 
grenzen, een speciaal plekje in je hart krijgt. En erkend moet worden: hij heeft zijn taak niet 
licht opgevat. Eerst is er een korte studie over de geologie met fraaie kaartjes waar er zand, 
klei en veen in de ondergrond zit; een soort basiskaart komt bij elke periode in aangepaste 
vorm weer terug. Hierbij wordt ook gesproken over de latere afzandingen en het afgraven 
van duinen en diepspitten en omspuiten van bollenland. Daarna komen de eerste bewoners 
van deze streek aan bod, vooral uit de Nieuwe Steentijd. Op diverse plaatsen zijn er b.v. 
stenen bijlen e.d. gevonden, maar ook het aardewerk wordt besproken. Uit de Bronstijd is 
vanzelfsprekend het beroemde bronsdepot uit Voorhout, gevonden in 1907, een 
hoogtepunt. Het is uiteraard onmogelijk alle gevonden voorwerpen te bespreken, voor zover 
die al bekend zijn uit de musea en Archis, zodat het vaak inderdaad alleen maar de 
voornaamste zaken betreft. Toch is het gevoel dat de spullen die er echt toe doen of gedaan 
hebben wel behandeld worden; dit geldt voor alle perioden. Een uitvoerige bespreking krijgt 
ook de Romeinse tijd; vanzelfsprekend vooral ten zuiden van de Limes, maar toch ook heel 
wat plekken ten noorden daarvan leverden materiaal. En zoals overal ook hier geïllustreerd 
met tal van prachtige foto’s. En telkens afgezet tegen de algemene en lokale geschiedenis 
door de eeuwen heen, zodat alles goed in zijn context geplaatst is. Natuurlijk is er wel eens 
een foutje of minder juiste bewering, maar dat valt in het geheel zo goed als weg. Het boek 
eindigt met de conflictarcheologie van de Tweede Wereldoorlog, met de bunkers van de 
Atlantikwall en een lanceerinrichting voor de V-1 in het Keukenhofbos, en tot slot een stand 
van zaken van nu. 
Alles overziende moet gesproken worden van een prima overzicht, dat een ieder van harte 
ter lezing aanbevolen kan worden. 


