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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 via de landelijke website: https://www.awn-

archeologie.nl/lid-worden/ 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/afdeling/rijnstreek/ 

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze eerste Renus van het jaar 2018 bevat vooral de stukken voor de Algemene 

Ledenvergadering op 19 maart.  

Helaas moet gemeld worden dat ons een actief lid is ontvallen: Levina de Bree. Aan haar 

nagedachtenis wordt hieronder een stuk gewijd. 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

 

IN DANKBARE HERINNERING AAN LEVINA DE BREE 

 

Levina de Bree werd op 30 oktober 1952 geboren als vijfde van zes kinderen in een gezin op 

een boerderijtje in Boudewijnskerke, een gehucht tussen Zoutelande en Westkapelle. 

Eigenlijk is gehucht nog een te luxe naam, want door het kapotbombarderen van de 

Westkappelse Zeedijk in 1944 om de Duitsers te verdrijven, spoelde daar alles weg en werd 

niets meer op dezelfde manier herbouwd. Zij werd grootgebracht in een orthodox-christelijk 

gezin (Gereformeerde Gemeente), wat altijd een stempel op haar gedrukt heeft. Gods-dienst 

betekende veel voor haar, ook al was zij in Leiden lidmaat van een veel minder strenge Kerk. 

Zo ontstond een band tussen haar en ds. Ad Alblas, hervormd predikant te Leiden, die haar 

uitvaartdienst in Zoutelande leidde. Dat gebeurde op haar wens, zoals zij meer aantekeningen 

op papier gezet had; zo wilde zij in Zoutelande bij haar ouders begraven worden en vond de 

dienst plaats in het hervormde kerkje van Zoutelande. 

Na een opleiding tot verpleegkundige kwam zij in Utrecht en Leiden te werken, totdat een 

rugkwaal haar dat onmogelijk maakte. Om haar tijd zinvol te besteden, studeerde zij in Leiden 

kunstgeschiedenis en (klassieke) archeologie. Maar in beide vakken lagen de banen niet voor 

het opscheppen. Uiteindelijk zou zij in beide vakken niet echt aan de bak komen, al bleef het 

eenmaal geleerde steeds haar interesse houden. Vanwege de archeologie kwam zij in contact 

met de AWN, waar zij haar talenten op het gebied van tekenen en rapporteren ten nutte kon 

maken. Laatstelijk was zij bezig met de rapportage van de opgraving in Alphen aan den Rijn 

op de plaats waar het Raadhuis en Stepping Stone Gebouw kwamen. Dit was al in een vrij ver 

stadium gekomen en wij zijn het aan haar nagedachtenis en werk verplicht dit tot een goed 

einde te brengen. Zij was geen op de voorgrond tredend persoon, maar meer een stille werker 

in de schaduw. Maar wel een gedreven werker. Gedreven ook in haar andere werkzaamheden 

en hobby’s, zoals pianospelen, en vooral haar inspanningen voor Vluchtelingenwerk, wel 

blijkend uit een jarenlange gastvrijheid voor een uitgeprocedeerde vluchteling. 

Wij zullen mede daardoor haar nagedachtenis nog heel lang koesteren. 

 

 

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

AWN-AFDELING RIJNSTREEK OP MAANDAG 19 MAART 2018 

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 20 maart 2017 (zie hieronder) 

5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 
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7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2018 

8. Financiën (zie de stukken elders in deze Renus) en decharge van het bestuur 

9. Bestuurssamenstelling: voorzitter Dé Steures is reglementair aftredend en stelt zich 

niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als nieuwe voorzitter voor Joost Vorst, nu nog 

werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland en wonend te Leiderdorp. Tegenkandidaten 

kunnen gesteld worden volgens art. 10.2 van de statuten tot uiterlijk zeven dagen voor 

19 maart, schriftelijk ondersteund door tenminste tien leden. Deze kandidaatstelling 

moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waarin deze 

verklaart bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. Ook is er een vacature voor 

secretaris; het bestuur heeft hiervoor (nog) geen kandidaat weten te vinden en roept bij 

deze gegadigden op zich bij het bestuur te melden. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20.30 uur twee (korte) lezingen 

van de afscheidnemende voorzitter (Dé Steures) over Een gewone zaterdag in Matilo en 

Kenden de Romeinen de zaterdag wel? zullen volgen. Zie voor een korte introductie de 

website. 

 

Notulen ALV AWN – Afd. 6, Rijnstreek, maandag 20 maart 2017 
 

Aanwezig 

12 AWN-leden, het voltallig bestuur van AWN – Afd. 6 Rijnstreek en Henk Hegeman 

namens het AWN-hoofdbestuur. 

 

1. Opening 

De Renus is niet uitgekomen door onvoorziene omstandigheden. De Renus wordt door Pierre 

van Grinsven, Piet de Baar en Els Koeneman samengesteld. Helaas zijn er aantekeningen 

kwijtgeraakt en moet hij nu uit het hoofd geschreven worden. 

In de agenda staat dat Piet de Baar reglementair gaat aftreden. Er is geen tegenkandidaat. 

 

2. Notulen ALV 2016 

De Renus is niet uitgekomen, dus de notulen zijn niet gepubliceerd. Ze zullen bij de volgende 

ALV aan de orde komen. 

 

3. Jaarverslag bestuur 

Het jaarverslag van het bestuur ontbreekt, maar volgt en gaat nog doorgestuurd worden. 

 

4. Mededelingen bestuur 

 

4.1 Wisselingen bestuur 

Odile Hoogzaad treedt af en is niet herkiesbaar. Ze blijft wel de website bijhouden en 

assistentie verlenen bij het gezellig samenzijn na de lezingen. Dé Steures overhandigt haar 

een bos bloemen en houdt toespraak met uiting van waardering voor haar inzet. 

 

4.2 Secretaris 

Cristel Metsch stelt zich voor als nieuwe secretaris voor het bestuur van AWN – Afd. 6 

Rijnstreek. Zij wordt bij acclamatie benoemd. 

 

4.3 Voorzitter en coördinator lezingen 
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Vanaf de ALV van 2018 is er een nieuwe voorzitter voor de Rijnstreek nodig. Dé Steures 

geeft aan geen tweede termijn te willen vervullen. Er is een geschikte kandidaat in het vizier, 

maar anderen mogen zich ook kandidaat stellen. 

De functie van voorzitter bestaat onder andere uit vergaderen, ook buiten de AWN – Afd. 6 

Rijnstreek, en netwerken. 

 

4.4 Redacteur Renus en bestuurslid 

Piet de Baar is reglementair aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld; hij wordt als zodanig 

herkozen. 

 

4.5 Vice-voorzitter en redacteur Renus-Reeks 

Binnen het bestuur van AWN – Afd. 6 Rijnstreek is de functie van vice-voorzitter toegekend 

aan Pierre van Grinsven. Pierre is ook de redacteur van de Renus-Reeks. 

De provincie heeft subsidie toegekend voor publieksboekjes. Pierre probeert ook subsidie 

voor wetenschappelijke rapporten te krijgen. Dé Steures uit zijn complimenten hiervoor. 

 

5. Archeologisch jaarverslag 

Het archeologisch jaarverslag is samengesteld door Pierre van Grinsven en Gabor Mooij. 

Tijdens de ALV wordt de inhoud globaal doorgenomen. De bijdrage van Hans-Willem van 

der Leeuw gaat in de Renus verschijnen. 

 

6. Begroting 

Els Koeneman licht de begroting toe. Er is minder uitgegeven als begroot; dit komt doordat er 

geen deel in de Renus-Reeks verschenen is. Hierdoor zijn er ook minder inkomsten. Er is ook 

geen subsidie aangevraagd of gekregen. De rekening is achteruit gegaan door notariskosten in 

verband met het aanpassen van de statuten. De spaarrekening gaat aangesproken worden voor 

het vervangen van computers en het uitbrengen van rapporten. Er wordt uitgegaan van vier 

rapporten. De Hoorn gaat een extra dik rapport worden. 

De begroting voor 2017 is hetzelfde als de begroting van 2016. 

Opmerking van Jos de Wit namens de kascommissie: Els Koeneman heeft het goed gedaan. 

Er wordt op gewezen dat er een strenger toezicht moet zijn met betrekking tot de uitgifte van 

de Renus- rapporten in verband met exemplaren die verdwenen zijn. Er moet verantwoord 

worden waar ze blijven en ze moeten gefactureerd worden omdat ze duur zijn. 

 

7. Kascommissie 

Tijdens het verslag van de kascommissie wordt het punt van Jos met betrekking tot de Renus-

rapporten nogmaals aangehaald. De boeken en de bonnetjes moeten gecontroleerd worden. Er 

wordt voorgesteld om het bestuur voor het beleid van 2016 te dechargeren. 

Dé Steures vraagt Els om een uitgebreidere inventarisatie van de Renus-rapporten. Dit gaat in 

het vervolg gedaan worden. 

Het bestuur wordt gedechargeerd. 

Dé wijst erop dat de kascommissie uit drie man bestaat die rouleren. Dit keer waren het Jos de 

Wit, Ab van Grol en Jan Snaterse. Ab is niet bereid komend jaar onderdeel van de 

kascommissie uit te maken. Bert Zandbergen biedt zich aan. Jan Snaterse wil het ook volgend 

jaar doen. Jos de Wit wordt daardoor reserve. 

 

8. Beleidsvoornemens 2017 

• Het functioneren binnen de omringende netwerken zoals de Romeinenweek etc. gaat 

gehandhaafd en uitgebreid worden. 

• Er gaan zo snel mogelijk zo veel mogelijk Renus-rapporten gepubliceerd worden. Dit 
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is mogelijk omdat ze al bijna in definitieve vorm klaar liggen. 

• De rol binnen de landelijke AWN gaat gehandhaafd en uitgebreid worden. 

• Er blijft actief gezocht worden naar opgravingen voor de vrijwilligers van de AWN. 

De eisen van het veiligheidscertificaat gaan hiervoor beperkt worden tot datgene wat 

relevant is voor de archeologie. 

• Er wordt meegedaan aan zoektochten zoals de zoektocht bij Kasteel Oud-Poelgeest in 

Oegstgeest. Hier is veel gevonden en er is gebleken dat de Duitsers waarschijnlijk niet 

alleen in het kasteel, maar ook daarbuiten zaten. Ook zijn er veel geplette dakgoten 

gevonden. 

• Er wordt gevraagd of het mogelijk is om deel te nemen aan een grote opgraving. Dik 

Parlevliet wijst op de opgraving van het vliegveld Valkenburg en Pierre van Grinsven 

wijst op de opgraving van 12de-eeuwse boerderijen. 

• Wouter zegt contact te hebben met iemand die expert is op het gebied van onderzoek 

met drones. Hij stuurt de contactgegevens op een later tijdstip aan Cristel Metsch door. 

• In reactie op de vraag van Dick Parlevliet zegt Pierre van Grinsven tijdens zijn lezing 

na de ALV terug te komen op de mogelijkheden betreffende subsidie voor 

opgravingen. 

• Bert Zandbergen vraagt naar de opgraving in Katwijk. Pierre van Grinsven zegt hier 

nog niet aan toe gekomen te zijn. Over 1 à 2 weken vinden de eerste boringen plaats. 

Dit gaat rondgemaild worden zodra er meer bekend is. 

 

9. Rondvraag 

• Dé Steures vraagt naar de plannen voor activiteiten en rondleidingen in het kader van 

de Romeinenweek. Henk Hegeman zegt dat Tom Buitendorp een lezing geeft over het 

Brittenburgproject en het varen van de subbottom profiling boot, in het museum van 

Katwijk tijdens de Romeinenweek. Er wordt gesproken over een kraampje met 

informatie over de vicus. 

• Gabor Mooij wijst erop dat er weinig vondstmeldingen gedaan worden en vraagt hoe 

dit kan veranderen. Pierre van Grinsven zegt het hierover te gaan hebben in zijn lezing 

na de ALV. Henk Hegeman oppert dat de centrale meldingen beter georganiseerd 

moeten worden bij PAN, het project van Stijn Heeren en Nico Roymans van de VU. 

Els Koeneman geeft aan dat er hiervoor plek is in de Renus. Pierre wil de Renus 

uitbreiden. Gabor geeft aan dat een maillijst ook prima is. Dé wil afspreken met 

correspondenten dat meldingen per e-mail aan de AWN – Afd. 6, Rijnstreek, gedaan 

worden. Er is een idee om een Facebook-groep voor meldingen op te richten. 

Pierre van Grinsven oppert dat vage contacten en correspondenten geactiveerd moeten 

worden. 

• Henk Hegeman geeft een oproep van het landelijk bestuur van de AWN door. 

Iedereen is uitgenodigd om op zaterdag 8 april 2017 naar de ALV van het landelijk 

bestuur van de AWN in het Huis van Hilde te komen. Ook verwijst hij naar de 

studiedag op 22 april in Soesterberg over conflictarcheologie. Dé Steures, Piet de Baar 

en Els Koeneman gaan namens het bestuur van AWN – Afd. 6, Rijnstreek, naar de 

ALV van het hoofdbestuur. 

• Dé Steures is gevraagd door Staatsbosbeheer om een terrein te bewandelen voor 

vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Dit terrein heeft als bestemming nieuw 

wandelgebied en moet nog vrijgegeven worden aan het publiek. Hans-Willem van der 

Leeuw, Henk Hegeman, Dé en Els Koeneman gaan in de pauze na de ALV en de 

lezing een datum afspreken hiervoor en voor de wandeling in de duinen. 

• Bert Zandbergen wil de relatie tussen de AWN en de Vereniging van Vrienden van 
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Archeon verstevigen. Dé Steures geeft aan dat Jack Veldman een goede relatie is, en 

dat hij onlangs nog naar een lezing van de VVvA geweest is. Er was een volle zaal, 

waar zich ook leden van de AWN bevonden. De data van activiteiten van de AWN 

worden doorgegeven aan Joerie van Sister en op de website van de VVvA gezet. Het 

secretariaat stuurt de activiteiten door. Dé stuurt de lezingen door, zodat ze op de 

website gezet kunnen worden. 

• Er wordt melding gedaan van het feit dat leden van de AWN geen Archeon-

medewerkerspas meer krijgen. Er kunnen nog pasjes geregeld worden. Er wordt 

aangegeven dat dit gewaardeerd wordt, omdat deze gebruikt kunnen worden als 

legitimatiebewijs bij opgravingen, aangezien er ook AWN op staat. 

• Bert Zandbergen overhandigt zijn sleutel van het Archeologiehuis Zuid-Holland aan 

Dé Steures, die deze meteen doorgeeft aan Els Koeneman. 

 

Belangrijke data 

 

• De datum van de volgende ALV van de AWN – Afd. 6 Rijnstreek gaat plaatsvinden 

in week 12, op 19 maart 2018. 

 

• Zaterdag 8 april 2017 vindt de ALV van het landelijk bestuur van de AWN in het 

Huis van Hilde plaats. 

 

• De Romeinenweek vindt plaats van 29 april t/m 7 mei 2017 en heeft als thema '100% 

Romeins?' 

 

• De Reuvensdagen vinden dit jaar plaats in samenwerking met de Gemeente Leiden, 

Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden. Een van de onderwerpen zal 

'citizens & science' (burgerij & wetenschap) zijn. Het congres vindt plaats op 16 en 17 

november 2017. 

 

Christel Metsch, secretaris. 

 

 

 

Bestuurlijk jaarverslag over 2017 van AWN-afdeling Rijnstreek 
 

Bestuur 

 

Het bestuur kende in 2017 de volgende samenstelling:        gekozen:  aftredend: 

Dé Steures   voorzitter   17 maart 2014  2018 

Pierre van Grinsven  vice-voorzitter   23 maart 2015  2019 

Christel Metsch  secretaris   29 juni 2015 (plv.) 2019 

Els Koeneman   penningmeester  21 maart 2016  2020 

Piet de Baar   lid    20 maart 2017  2021 

 

Algemeen 

Zie voor de statuten van de Archeologische Vereniging Rijnstreek onze website. 

In 2017 heeft het bestuur zesmaal vergaderd in de werkruimte in het Archeologiehuis (op één 

keer in Noordwijkerhout na). Onderwerpen die het afgelopen jaar, net als het jaar en jaren 

daarvoor, op de agenda stonden, zijn de financiering van publicaties, de uitwerking van 
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vroegere opgravingen van onze afdeling, de Nationale Archeologiedagen en de relatie met de 

gemeenten binnen ons werkgebied. 

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

werkruimte. 

Onze nieuwe secretaris Christel Metsch kreeg al snel een andere werkkring en legde in 

september haar functie neer; in deze vacature werd gedurende het verslagjaar niet meer 

voorzien. De taken werden voorlopig onder de overige bestuursleden verdeeld. Zie hiervoor 

ook Renus 2017-2. 

Onze penningmeester Els Koeneman werd ook penvoerder voor twee gesubsidieerde 

projecten: ten eerste een project “Publieksbereik Archeologie”, waarbij de archeologie onder 

de aandacht van het publiek gebracht wordt met onder andere een serie publieksboekjes, en 

een project “Maritiem archeologisch onderzoek Brittenburg (Lugdunum)”. Voor beide 

projecten zijn in 2017 subsidies ontvangen, maar er zijn nog geen uitgaven voor gedaan. 

 

Door bestuursleden, en wel primair de voorzitter, is deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke 

ALV, dit jaar op 8 april in Castricum (‘Huis van Hilde’), en de Afgevaardigdendag op 11 

november te Amersfoort. Ook was onze afdeling vertegenwoordigd op het jaarlijkse regio-

overleg, georganiseerd met de AWN-afdelingen Haaglanden, Helinium en Lek- en 

Merwestreek en de Provincie op 18 mei. In het Erfgoedhuis in Delft vond op 16 maart en 5 

oktober een bespreking plaats waarbij dezelfde partijen aanwezig zijn. Regelmatig waren 

bestuursleden present bij overleg over ontwikkelingen in het Limes-gebied, zoals op de 

Limes-Tafel, en de Netwerktafel Romeinse Limes op 11 juli. Ook was er een 

vertegenwoordiging in het overleg van de werkgroepen Voorschoten, Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg. 

De gewenste permanente expositie van een of meer van de in de jaren ’70 opgegraven 

Romeinse schepen uit Zwammerdam kon ook in dit verslagjaar nog niet afgerond worden, 

maar er waren wel behoorlijke vorderingen. 

Ook dit jaar werd weer een aantal wisseltentoonstellingen ingericht in het Archeologiehuis, 

waarbij de Rijnstreek is betrokken. 

 

Huisvesting 

De gastvrijheid die wij genieten in het Archeologiehuis werd tot onze tevredenheid 

gecontinueerd. 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. Tegen het eind van het jaar kwam de 

Provincie/Erfgoedhuis Zuid-Holland met plannen om de tussenverdieping in te richten als 

ruimte voor wisseltentoonstellingen. Dat betekent dat die verdieping verbouwd moet worden 

en dus tevoren geheel door ons ontruimd voor zover het meubilair en spullen van de AWN 

betreft. De voorbereidingen voor deze in januari voorgenomen verbouwing begonnen al in 

december. Zie hiervoor ook Renus 2017-2. 

 

Omgang met Archeon en Provincie 

Ook in het verslagjaar was er intensief overleg met Archeon en de Provincie. Dit betrof in de 

eerste plaats onze huisvesting, maar omdat wij ook aardewerk voor de Provincie restaureren, 

vond regelmatig overleg met Inge Riemersma en Marc Phlippeau plaats. 

 

Werkzaamheden  

Er is in het verslagjaar gewerkt aan de uitwerking van meerdere kleinere opgravingen. Zeer 

intensief is gewerkt aan het gereedmaken van de publicatie van de grote opgraving Alphen-De 

Hoorn. In dit verslagjaar is op dat gebied veel bereikt. Ook de verdere publicatie van 
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rapporten en het (in de komende jaren) uitbrengen van een reeks publiekboekjes over dezelfde 

opgravingen kwam weer een flink stuk verder. Zo schreef Pierre van Grinsven een uitvoerig 

Plan van Aanpak voor de uitvoering van de AWN-Rijnstreek publicatiereeks. Inmiddels zijn 

enkele rapporten gereedgemaakt voor de druk. 

Ook werd het materiaal van het detectoronderzoek bij kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest op 

18 februari 2017 in nauw overleg met Ruurd Kok en Han Maksymiak bestudeerd en 

voorlopig geselecteerd. De publicatie daarvan zal weer plaatsvinden in het landelijke blad van 

de AWN (Archeologie in Nederland). 

De restauratieploeg ging ook in het verslagjaar gestaag voort met het restaureren van 

bijzondere stukken aardewerk, aangeleverd door het Provinciaal Archeologisch Depot. Na 

puzzelen en grondig schoonmaken, soms van sporen van oude restauraties, werd alles zo goed 

mogelijk als onze beperkte mogelijkheden toestaan, weer in optimale toestand gebracht. Deze 

relatie willen wij graag ook in de toekomst bestendigen en werkvoorraad zal er wel ten 

eeuwigen dage zijn. 

Bij de Nationale Archeologiedagen (14 en 15 oktober) waren vele leden betrokken, niet alleen 

in het Archeologiehuis (waar onder meer kinderen Romeinse munten konden oppiepen en 

scherven opgraven), maar ook in Matilo. Dit jaar vond de opening op 13 oktober plaats in het 

Archeologiehuis, waarbij ook de reconstructie van het gezicht van een van de slachtoffers van 

het massagraf uit Wassenaar door Maya d’Hollosy gepresenteerd werd; deze is sedertdien in 

de presentatie van de Provincie te zien. 

In het Depot werd begonnen met het logischer bij elkaar zetten van de dozen van nog niet 

uitgewerkte, althans niet officieel overgedragen, opgravingen van onze afdeling. Dit is nog 

niet voltooid. 

In Alphen aan den Rijn werd meegewerkt aan de TENToonstelling, een pop-up Archeo-

Hotspot, waar materiaal uit de Romeinse vicus onder leiding van Julia Chorus door 

deskundigen, het publiek en ook enkele leden van de AWN werd gepuzzeld en 

gedetermineerd. Zie ook Renus 2017-2. 

 

Tentoonstellingen 

Als deelnemer aan het Archeologiehuis-overleg heeft de voorzitter meegepraat over de 

wisseltentoonstellingen betreffende de Limes. 

 

Website 

De website van de Rijnstreek is te vinden op: http://www.awn-

archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/. Deze werd dit jaar grotendeels vernieuwd, wat weer voor 

enige problemen bij het overzetten van de content leidde. Odile Hoogzaad en Gabor Mooij 

beheren de website. Kopij voor de website kan gericht worden aan het algemene e-mailadres: 

awnrijnstreek@yahoo.com. Voor actuele informatie kan op de website gekeken worden. 

 

Leden 

Het aantal leden bedroeg aan het begin van het verslagjaar 102. Dit aantal steeg iets en aan het 

eind van het jaar bedroeg het 110. Een lichte stijging is overigens bij de meeste afdelingen te 

constateren. 

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 ons werkgebied vallen, waardoor onze 

activiteiten beter zichtbaar worden voor overheden en zusterverenigingen. 

Omdat het hoofdbestuur besloten heeft zelf het adressen/ledenbestand bij te gaan houden, 

werd een zwaar beroep op het bestuur gedaan om alles te controleren en vooral aan te vullen; 

dit vergde veel tijd van enkele bestuursleden. 

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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In het verslagjaar ontvielen ons enkele zeer oude verdienstelijke leden: Sjoerd Nieuwland en 

Toos (Catharina) Knijnenburg-Vis. Deze laatste was indertijd betrokken bij het restaureren. 

Inmiddels heeft zich bij de restauratieploeg gevoegd Annelies Overduin-Matze. 

 

Lezingen 

In 2017 zijn de volgende lezingen gehouden (zie voor een uitvoeriger omschrijving de 

website): 

Maandag 20 maart: Pierre van Grinsven, “Hoe regel ik aan mijn computer de 

belangenbehartiging van de archeologie in onze afdeling?” (na de ALV) 

10 april: Freek Lugt, over “De Schaal van Oegstgeest”. 

22 mei: Cathelijne Kruidhof, “De duikers van Bernisse”. 

21 augustus: Dé Steures, “De mijlpalen van Rijswijk”. 

18 september: Roos van Oosten, “Beerputten en waterkelders”. 

11 december: Menno Dijkstra, “Nieuw licht op Leithon. De opgraving van een 

vroegmiddeleeuwse nederzetting met geul in Leiderdorp”. 

 

De organisatie van de lezingen was in handen van Dé Steures. De plaats was steeds het atrium 

in het Archeologiehuis. De belangstelling voor de lezingen kan stabiel genoemd worden. 

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

e-mail een uitnodiging. 

 

Publiciteit 

In 2017 zijn er twee – digitale - nummers van ons afdelingsblad verschenen. De eindredactie 

werd verzorgd door Piet de Baar. Het is de wens van het bestuur om te komen tot een nog 

grotere frequentie van uitgave. Met het scannen en met OCR bewerken van alle oude 

Renussen (en voorlopers) werd dit jaar weinig vooruitgang geboekt omdat andere zaken 

telkens hogere prioriteit moesten krijgen. 

 

Archeologische contacten 

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

2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het 

archeologisch beleid. Uiterlijk in september 2009 zouden de gemeenten een archeologie-

beleidsnota 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. 

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. In 

Alphen aan den Rijn werd, na de samenvoeging met Boskoop en Rijnwoude, een nieuwe start 

gemaakt met (onder meer) de archeologie, ook met een commissie van bijstand, waarin de 

AWN tot onze spijt niet rechtstreeks vertegenwoordigd is. Wel voerden op 6 november de 

voorzitter en Gabor Mooij overleg met de gemeente en Omgevingsdienst over samenwerking. 

Een overeenkomst daartoe werd op 21 november door Mooij namens de AWN ondertekend. 

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

alle Leidse historische verenigingen deelnemen. Er is een open overleg met de gemeente 

Leiden, dat een informatief karakter heeft. 
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Op 16 en 17 november werden de Reuvensdagen in Leiden gehouden, voor enkelen ook nog 

doorlopend op 18 november. Diverse leden gaven daar acte de présence. 

 

Contacten met archeologische bedrijven. 

Met enkele archeologische bedrijven werden goede betrekkingen onderhouden, al resulteerde 

dat niet in concrete opgravingsacties. 

Ook is er meermalen contact geweest met RAAP (Ruurd Kok) ter voorbereiding van het 

zoeken naar de schans Lammen, met name over de vraag of met name onze AWN-

metaaldetectormensen vondsten kennen uit de tijd van beleg en ontzet van Leiden (1573/74), 

wat helaas niet het geval was. 

Wat de behoefte aan een Veiligheidscertificaat (VCA) betreft is er weinig ontwikkeling 

geweest. Gehoopt wordt dat dit binnen korte termijn wordt gerealiseerd. 

 

Het bestuur. 

 

ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 2017. 
 

Metaaldetectie onderzoek Oud-Poelgeest 2017. 
 

Op zaterdag 18 februari 2018 heeft de AWN-afdeling Rijnstreek een vervolgonderzoek uitgevoerd 

naar mogelijke metaalvondsten van het Canadese kamp dat in de meidagen van 1945 gelegen heeft in 

het park rondom het kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest. Op het terrein was een meetsysteem uitgezet 

dat weergegeven is in onderstaande figuur. 

 

 
Afb. 1. Het meetsysteem voor het metaaldetectie-onderzoek in het park van Oud-Poelgeest. 

De vakken waren 20 bij 30 m groot en waren gemarkeerd met plastic band. Per vak is door een 

metaaldetector-man gezocht waarbij er een AWN ’er meeliep om een goede registratie van de 

vondsten te krijgen. 

Er zijn weer veel metaalvondsten gedaan; het grootste deel bestond uit recente materialen zoals 

kroonkurken, blik, bouwmaterialen en onderdelen van auto’s en fietsen. Deze vondsten zijn na 

verwerking in een database gedeselecteerd. 

Bij dit onderzoek zijn meer militaire relicten gevonden dan bij het onderzoek in 2015, dat was 

uitgevoerd in het zuidwestelijk deel van het park. Met name is er veel meer munitie gevonden en 

militaire gespen. Van de ongeveer 60 munitierestanten zijn 21 van Canadese herkomst. Er zijn 46 

delen van gespen gevonden. 
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De metaalvondsten zijn verdeeld in een aantal subgroepen naar mogelijk gebruik, zoals in afb. 2 is 

weergegeven. 

 

 
Afb. 2. Metaalvondsten onderverdeeld in gebruiksgroepen. 

Van iedere gebruikersgroep is nagegaan hoe de verdeling was over de meetvlakken; dit om na te gaan 

of er mogelijke concentraties gevonden konden worden. In afb. 3 en 4 zijn de verdeling gegeven voor 

de categorie wapen en eetendrink. 

 

 

     
Afb. 3. Verspreiding categorie wapen. 

 

 

    
Afb. 4. Verspreiding categorie eetendrink. 

De vondsten die gerelateerd zijn aan wapens lijken meer aan de rand van het park gevonden te zijn, 

terwijl de categorie eten en drinken veel meer verspreid over het hele terrein lijkt te zijn. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat resten van pannen en bestek veel meer recent materiaal bevat. 
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De resultaten zullen in een rapport in de Renus Reeks worden verwerkt. 

 

Een aantal sfeerimpressies: 

        
Druk aan het werk Vondst van de dag: “Troostprijs, volgende keer meer     

geluk” 

           
Vondst: Nederlands uniformknoop.            Vondst: gespen van legeruitrusting. 

 

 
Aan het werk. 

 

Februari - april 2017: Vondsten zij-ingang Ipse-de Bruggen. 
 

Op enkele meters van de zij-ingang van het landgoed De Hooge Burch in Zwammerdam aan de 

Spoorlaan troffen AWN-leden van de Afdeling Rijnstreek in februari 2017 in 

een zijpad langs de sloot Romeins en vroegmiddeleeuws materiaal aan. Het 

ging o.a. om zogeheten Romeinse geverfde waar, ander Romeins aardewerk 

en Frankisch aardewerk en Romeins bouwmateriaal (fragmenten tegula en 

imbrex). Vlak achter die ingang langs en bij en in de sloot en op een plek waar 

twee rioolputten of regenwaterafvoerputten werden ingegraven, vonden zij 

ook materiaal zoals fragmenten bouwmateriaal. Eveneens werd een tegula- 

fragment gevonden met stempel Ex(ercitus) Ger(manici) Inf(erior) erop, dat 

door het leger van Beneden-Germanië in de late 2e eeuw werd gebruikt. Ook 

vonden Gabor Mooij en Hans-Willem van der Leeuw twee speelschijfjes. 
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18 april 2017: Zwammerdam tentoonstelling (schuilkerk). 
Op 18 april 2017 toonden Gabor Mooij en Hans-Willem van der Leeuw Zwammerdamse vondsten van 

de AWN aan de zeer geïnteresseerde inwoners van Zwammerdam. Dit gebeurde in een nieuw 

bijgebouw bij de 17e-eeuwse Remonstrantse schuilkerk in het pittoreske, oude dorpje aan de Oude 

Rijn. Het ging om vondsten uit de 17e-19e-eeuw die de AWN had gedaan bij de schuilkerk, samen met 

vondsten van het terrein van het Romeinse fort Nigrum Pullum bij Zwammerdam. Ook enkele 

AWN’ers kwamen kijken. Mooij en Van der Leeuw organiseerden deze zeer geslaagde avond samen 

met de Stichting Vrienden van de Schuilkerk Zwammerdam en de Historische Werkgroep 

Zwammerdam. Wie weet, is dit een opmaat naar meer van dergelijke vruchtbare samenwerkingen. 

 

 
Tentoonstellingsvitrinekastje. 
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Het inrichten van de tentoonstelling door AWN-lid Gabor Mooij. 

 

 
Gabor Mooij in gesprek met bezoekers: o.a. AWN-leden Chris Zwaan en Dick van der Kooij. 

 

Eind juni –december 2017: Onderzoek Limesweg bij dijkje Maximabrug-De 

Hoorn. 
 

Tussen eind juni en december 2017 vonden Gabor Mooij en Hans-Willem van der Leeuw bij 

graafwerk bij De Hoorn in Alphen aan den Rijn veel materiaal uit alle perioden vanaf de IJzertijd. Het 

ging om het afgraven van een landtongetje bij De Hoorn. Mooij en Van der Leeuw deden de vondsten 

zowel voor en tijdens de graafwerkzaamheden als op de stort van de afgevoerde grond. De vondsten 

zijn aardewerk, ijzeren voorwerpen, hout (palen, mogelijke brugdelen, voorwerpen, waaronder een 

kerfstok) en bot, waaronder een benen priem. Voordat het landtongetje was verdwenen, troffen de 

AWN-leden over bijna 30 meter een toen nog intact deel van de Romeinse Limesweg aan. Ondanks 

pogingen om dit unieke stukje grensweg te redden (onder andere via een artikel in het AD Groene 

Hart), verdween het in de bakken van de graafmachines. Het onderzoek op de stort leverde nog 

verrassend veel vondsten op die een beeld geven van het aanhoudende gebruik van dit gebied tussen 

de IJzertijd en de moderne tijd. 
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Het inmeten van het stuk Limesweg.    Een schep Limesweg. 

 

   
Stukken Limesweg!! 

 

Half juli 2017: Veldverkenning in polderpark Cronesteijn. 
Bekend is dat in de Kleine Cronesteijnse- of Knotterpolder (gemeente Leiden) vermoedelijk een 

nederzetting uit de Romeinse tijd heeft gelegen. Door heel de polder zijn veel bodemvondsten uit de 

Romeinse tijd gedaan, zowel van inheems als van geïmporteerd aardewerk. De archeologische 

vondsten wijzen op vrij intensieve menselijke activiteit in dit gebied gedurende de eerste eeuwen van 

onze jaartelling. 

Bij de aanleg van het polderpark Cronesteijn in 1982 is niet alleen Romeins maar ook 

vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. De Knotterpolder is van de 6e tot 8e eeuw bewoond 

geweest. 

Bij uitvoering van grondwerkzaamheden in polderpark Cronesteijn troffen we op 26 juli 2017 veel 

scherven aan uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen als Nieuwe Tijd. Een aantal dagen daarvoor had 

Hans-Willem daar eveneens tientallen scherven verzameld. De resultaten van die dagen zijn buiten het 

overzicht gehouden. De grondwerkzaamheden vonden plaats in het gedeelte van de polder waar in 

1982 de vindplaatsen III en IV waren (zie kaartje). Vermoedelijk zijn deze vondsten eveneens uit de 

aanwezige (uitgediepte) sloten gekomen en over het terrein verspreid. 
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Polderpark Cronesteijn in 1982. De archeologische vindplaatsen van Romeins aardewerk zijn 

gearceerd (uit Suurmond-van Leeuwen, “De Kleine Cronesteinse polder in Leiden”). 

Wij hebben alleen gezocht bij de vindplaatsen III en IV. 

 

Vondsten 

De vondsten bestaan uit aan de oppervlakte gevonden fragmenten aardewerk, glas en bouwmateriaal. 

Zo vonden we scherven van Romeinse tegula en imbrex, importaardewerk, maar ook fragmenten 

vroegmiddeleeuws (Merovingisch) en laatmiddeleeuws (Pingsdorf) aardewerk. Ook Nieuwe 

Tijdscherven werden gevonden: geglazuurd rood aardewerk, pijpenkopjes, majolica en 

tegelfragmenten. 

 

         
Een aantal van de vondsten uit de diverse tijdvakken. 
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Fragment Romeinse gladwandige witte kruik.                        Fragment Romeinse wrijfschaal. 

 

Eind december 2017: Voorstel blootleggen Limesweg bij Hazerswoude 

Rijndijk, Westvaartpark. 
Gabor Mooij deed eind december 2017 een voorstel bij de gemeente Alphen aan den Rijn om een stuk 

van de Limesweg bloot te leggen bij de nieuwbouwlocatie Westvaartpark bij Alphen aan den Rijn. Dit 

moet dan een bezienswaardigheid worden met een informatiezuil en als herkenningsteken een beeld 

van een Romeinse legionair. De locatie bevindt zich aan de noordkant van de nieuwbouwlocatie 

Westvaartpark, net ten westen van de rotonde naar de N209 (Gemeneweg). Zie het kaartje hieronder: 

 

De gemeente reageerde positief op het voorstel en beslist in het voorjaar van 2018 of het in praktijk zal 

worden gebracht. 

 

13 april 2017:  veldverkenning in Berkheide. 
In het duingebied Berkheide, ten noorden van de Wassenaarse Slag, gemeente Wassenaar is op 

verzoek van Staatsbosbeheer op 13 april een veldverkenning uitgevoerd door Dé Steures, Hans-

Willem van der Leeuw, Henk Hegeman en Els Koeneman. 
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Dé, Henk en Els.                                                  Hans-Willem bij stoppunt 6. 

 

Staatsbosbeheer (SBB) heeft de medewerking van de AWN-Rijnstreek gevraagd om een excursieroute 

door het terrein Berkheide na te lopen op resten uit de Tweede Wereldoorlog. De route is met Dé 

Steures vóórgelopen door Judith Hendriks van SBB en volgt gedeeltelijk het laarzenpad noordwaarts, 

dat begint bij hotel Duinoord, en gedeeltelijk door open terrein ten oosten daarvan. Het komt 

grotendeels overeen met complex 7, zoals beschreven in Archeologie van de Atlantikwall. 

De route die op 13 april gelopen is, is vastgelegd in het programma Locus Pro (een app voor Android), 

waarbij iedere stop een notitie kreeg met aanduiding wat we er aan onroerende zaken zagen, dan wel 

het vondstnummer als er losse vondsten zijn meegenomen. Het op deze manier noteren van de 

vondsten was een experiment. We hebben 2,3 km afgelegd. 

Stoppunt 1: zak 1, scherven wit porselein, waarschijnlijk kop en schotel. Zandig duinvalleitje. 

 
 

Stoppunt 2: aardwerk: mitrailleurnest. Top duin. Geen vondsten. Vanaf dit punt had Dé de vorige keer 

schuttersputjes gezien, maar die vinden we nu niet terug. 

Stoppunt 3: zak 2: stukken groen glas en een paar stukjes ijzer (granaatscherven?) in een verstuiving 

ca. 10 meter ten noorden van stoppunt 2. 

Stoppunt 4: bouwwerk (structuur 87): manschappenverblijf in een duinvallei, verstopt door duindoorn. 

Er omheen gelopen; buiten een lege fles Smirnoff niets gevonden. 

Stoppunt 5: bouwwerk (structuur 85): stoeptegels, twee ingegraven vierkante palen met ijzerwerk 

erom, stukken staal (profielen?). Staal in twee zakken, nummer 3a en 3b. Dichtbij de paaltjes stukken 

ijzer, diep ingegraven. 
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Beide foto’s: Els Koeneman. 

 

Stoppunt 6 (niet genoteerd in Locus): stuk van een betonnen buis, mogelijk van een schuttersputje. 

Stoppunt 7: bouwwerk (waarschijnlijk structuur 80). Eenmansgevechtspositie. Gat in de grond, 

metselwerk rondom, aan de oostzijde getoogd metselwerk, wat een gang ergens naartoe suggereert. 

Erin een stuk van een betonnen buis die een diameter van ca. 75 cm zou kunnen hebben, mogelijk van 

een schuttersput. 

      foto: Els Koeneman 

AWN-er Henk Hegeman druk bezig met onderzoeken. 

 

Stoppunt 8: zak 5 (waarschijnlijk geen zak 4 uitgegeven), stuk van een zinken dakgoot? Kist? 

   
Foto: Els Koeneman. 

 

Stoppunt 9: baksteen, roodbakkend. Laten liggen. Wel opgemeten: 21,5 x 11 x 5,5 cm. Er lagen 

meerdere bakstenen in de nabije omgeving (ca. 20 meter). 

Stoppunt 10: zak 6, sintelpad, merendeels ca. 1 cm in doorsnee, paar kleine stukjes en een aantal grote 

stukken meegenomen. 

Stoppunt 11: zak 7, stukjes pleisterwerk op een tegel, vensterglas. 

Vanaf hier laarzenpad terug naar hotel Duinoord, zonder verdere vondsten.  

 

Op 8 november is een 2e veldverkenning gelopen door Dé Steures, Hans Willem van der Leeuw en Els 

Koeneman, in gezelschap van boswachter Judith Hendriks. Een duingedeelte meer westelijk van het 

eerder doorlopen gebied leverde buiten enkele kleine granaatscherven in plofkuilen geen nieuwe 

vondsten op.  
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Financieel overzicht 2017 

 

 

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK - AWN afdeling 6

UITGAVEN EN INKOMSTEN 2017

uitgaven begroot inkomsten begroot

A Lezingen 427,24€       450,00€          1 Retributie AWN 917,50€        950,00€            

B Renus / Renusreeks -€              1.000,00€       2 Rente plusrekening 8,56€             30,00€              

C Bestuurskosten 297,04€       250,00€          3 vergoeding opgravingen -€               100,00€            

D Kosten Huisvesting  etc. 373,11€       250,00€          4 Subsidies -€               1.000,00€        

E Deskundigheidsbevordering 17,50€         100,00€          5 Inkomsten Renus reeks 43,00€          100,00€            

F Kosten opgravingen -€              100,00€          6 overig 150,00€        -€                   

G Kosten Uitwerkingen 62,76€         550,00€          7 uit eigen vermogen 107,34€        520,00€            

H Nationale Archeologie Dagen 48,75€         

totaal kosten 1.226,40€   totaal opbrengsten 1.226,40€    

2.700,00€       2.700,00€        

 

 BALANS 31-12-2017

liquide middelen bank,kas eigen vermogen 127,67€             

      betaalrekening 541,63€            reserveringen :

      spaarrekening 3.586,04€        afschrijving hardware 1.500,00€          

 uit te geven rapporten 2.500,00€          

TOTAAL 4.127,67€        TOTAAL 4.127,67€          

31-12-2016 4.240,76€        

vermogen t.o.v. 2016 -113,09€          

(reserveringen hardware: per jaar 500 voor 2 computers: 2013, 2014, 2015, geen extra reservering in 2016, 2017)  

(reserveringen rapporten:  uitgegaan van 4 rapporten à  EUR 400 per rapport, 900 voor de Hoorn )

BEGROTING 2018

uitgaven inkomsten

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

B Renus en Renus-reeks 1.000,00€   2 Rente spaarrekening 30,00€          

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 100,00€        

F Kosten opgravingen 100,00€       6 uit de reserve tbv publicaties 520,00€        

G Kosten Uitwerkingen 550,00€       

2.700,00€   2.700,00€    



22 

 

 

VOOR U GELEZEN: 

 
Nieuw licht op Leithon. Archeologisch onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse bewoning in 

plangebied Leiderdorp-Plantage (Themata 8), onder redactie van M.F.P. Dijkstra, A.A.A. 

Verhoeven en K.C.J. van Straten. ISBN 978-90-78863-88-5. 781 p. 

 

Deze dikke pil, bijna 800 bladzijden, lees je niet zomaar door; alleen al de Literatuurlijst 

beslaat de pagina’s 733-779. Uw recensent heeft dan ook niet de moed en tijd gehad om dit 

allemaal gewetensvol door te worstelen. Hier kan dan ook niet veel meer dan een indruk 

weergegeven worden. Maar die is dan ook verpletterend. Wel ieder denkbaar aspect heeft de 

volledige aandacht gekregen. Hier kan daar hoogstens een soort opsomming van gegeven 

worden. 

De opgraving begon op 1 mei 2013 en duurde tot 2 oktober van dat jaar. Het zogenaamde 

Samsomveld en tennispark De Munnik, een gezamenlijke oppervlakte van 8.646 vierkante 

meter, werden toen door de Universiteit van Amsterdam en Diachron B.V. met behulp van 

veel AWN’ers en vele andere vrijwilligers (onder meer van het Leiderdorps Museum) 

opgegraven. Ook werkten (vooral bij de uitwerking) 24 specialisten van allerlei aard er aan 

mee. Overigens is de naam Plantage alweer verouderd; het heet nu Leithonpark. Dat heeft te 

maken met het feit dat de opgravers een beschoeide geul gevonden hebben, die zij ‘Leitha’ 

gedoopt hebben (hopelijk met voldoende onderbouwing). 

Het boek begint met een uitvoerige Landschapsgenese, waarna hoofdstukken volgen over 

Bewoningssporen uit de Romeinse tijd, Bewoningssporen uit de Vroege Middeleeuwen en 

Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Daarna worden in afzonderlijke 

hoofdstukken vondscategorieën behandeld: aardewerk, metaal, munten en munthangers, glas, 

leer enz. enz., ook keramische objecten, Romeins keramisch materiaal, verbrand leem, 

natuursteen, touw en ga zo maar door. Ook zaken als bot, vis, mollusken en hout zijn 

uitvoerig besproken. Uiteindelijk volgt de synthese. 

Wie naadjes van kousen wil weten en vooral meer leren over de Merovingische sporen in en 

langs genoemde geul, moet dit boek zeker niet links laten liggen. Al moet je eerst diep 

ademhalen voordat je met lezen begint, want het belooft dan een hele zit te worden… 


