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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: 

Pierre van Grinsven, J.W. Frisolaan 33, 2252 HC Voorschoten, tel. 071-5615282 

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: http://www.awn-

archeologie.nl/lid-worden/ Het basislidmaatschap kost € 55,-- per jaar. Leden ontvangen 

vijfmaal 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 

E-mail: awnrijnstreek@yahoo.com 

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

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

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze vierde Renus van het jaar 2018 bevat een aankondiging van komende lezingen, 

mededelingen, actualiteiten en boekbesprekingen. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

LEZING(EN)  

Op maandagavond 29 oktober zal Yvonne van 

Amerongen, werkzaam bij Archol, een lezing   

houden, getiteld: Waarom juist groen en niet alleen 

graan belangrijk was in de prehistorie. 

Boeren verbouwen graan en hebben vee, dus ze hebben 

geen behoefte aan wilde voedselbronnen. Ze kunnen nu 

toch immers voor zichzelf zorgen? Dat is het beeld dat 

bestaat over het hebben van een gemengd boerenbedrijf 

in de prehistorie. 

Met deze lezing wil zij inzichtelijk maken waarom 

alleen boer-zijn niet genoeg was om een gezond leven te 

leiden in de Bronstijd en dat het eten van wilde planten 

essentieel was voor een succesvol bestaan. 

Aanvang 20.00 uur; toegang gratis; introducés welkom! 

 

Yvonne van Amerongen is opgeleid als bioloog aan de 

Universiteit van Leiden, in de richting Moleculaire en 

Cellulaire Biologie. Door een fascinatie met het 

verleden besloot ze vervolgens een tweede Master te 

behalen in de Archeologie, waarbij ze haar biologische 

kennis kon inzetten in de richtingen Archeobotanie en 

Prehistorie van Noordwest-Europa. Tijdens deze studie 

kwam een promotieplek beschikbaar, waarbij zowel 

biologie als archeologie een vereiste waren. Haar proefschrift benadert op een nieuwe manier 

het landschap en de bestaanseconomie van de boeren in de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) in 

West-Friesland (N-H), waarvan ze in de lezing een deel zal presenteren. Yvonne is nu 

werkzaam als senior specialist botanie bij het archeologische bedrijf Archol, gevestigd in de 

Faculteit der Archeologie in Leiden. Daarnaast heeft ze een aanstelling als post-doc 

onderzoeker in het interdisciplinaire EUROLITHIC project, waarbij getracht wordt de 

migratie van de mens en zijn vee en gewassen gedurende de prehistorie te volgen van het 

Nabije Oosten tot in Noordwest-Europa op basis van archeobotanische, zoölogische, 

linguïstische, aDNA en isotopendata. 

 

De volgende lezing wordt gehouden op maandagavond 26 november door Jeroen van 

Zoolingen (werkzaam bij de Gemeente Den Haag); zie voor de gegevens over deze lezing het 

vorige nummer van dit orgaan: Renus 2018-3. 

 

Op maandagavond 17 december zal Jasper de Bruin van de Universiteit Leiden spreken 

over de opgravingen bij Oegstgeest-Corpus. 
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AWN-ARCHEOLOGIE-ACTUALITEIT 

 

De opgraving in Katwijk-Zanderij fase 9 loopt prima, dankzij de inzet van AWN’ers van 

zowel afdeling Rijnstreek als andere afdelingen, veel studenten archeologie en 

belangstellenden uit Katwijk, waaronder ook kinderen, die zich onledig houden met het 

uitprepareren van putten met vooral veel bot. Hierover wordt geregeld gerapporteerd op de 

website www.katwijkzanderij.nl. Kortheidshalve wordt daarnaar hier verwezen. Dat wij heel 

dankbaar zijn voor al deze steun, behoeft wel geen betoog, en ook de (financiële) bijdragen 

van de gemeente Katwijk en vele anderen mogen hier in dankbaarheid genoemd worden. 

 

 
Foto: H.-W. van der Leeuw 
 

 

VOOR U BIJGEWOOND: 

 
Op 13 en 14 oktober werden de Nationale ArcheologieDagen (NAD) gehouden in (o.m.) 

Alphen aan den Rijn. In het veldje naast het toegangspad naar het Archeologiehuis werden 

weer zoals in vorige jaren (nieuwe) Romeinse munten en brokken aardewerk e.d. verborgen, 

waarna kinderen die mochten opgraven, vaak met behulp van een metaaldetector. Zoals alle 

afgelopen jaren was dit weer een groot succes; sommige kinderen waren amper te remmen in 

hun enthousiasme. Ook konden de bezoekers een kijkje nemen in onze werkruimte, waar ze 

niet alleen de vaste collectie aan voorbeeld-vondsten konden bewonderen en daar over verteld 

werd, maar ook de vele blauwe droogrekjes met de gewassen en te drogen liggende vondsten 

uit Katwijk-Zanderij konden bekijken. Vooral het vele bot met onder andere slachtsporen 

werd met interesse bekeken, al wisten de kinderen zonder uitzondering niet meer wat een 

mergpijpje was, zodat ze ook niet konden raden waarom die vroegere slagers die grote 

beenderen met een flinke bijl bewerkt hebben. Met op zaterdag 215 en op zondag 251 

bezoekers van deze ‘opgraving’ kan zeker van een succes gesproken worden en dit geeft ons 

de motivatie om volgend jaar weer mee te doen. 

 

http://www.katwijkzanderij.nl/
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Op zaterdag 13 oktober werd eveneens in het kader van de Nationale ArcheologieDagen bij 

de opgraving in Katwijk – de Zanderij een Open Dag gehouden. Ieder half uur werden er 

rondleidingen gegeven en kon men met eigen ogen zien hoe paalsporen eruitzien, dat een 

coupe niet alleen iets met ijs of haar kan zijn maar ook iets met zand, en dat de spitactiviteit 

van een boer van 1500 jaar geleden terug te zien is in het profiel. Geen 1100 bezoekers zoals 

bij de ADC opgraving van de romeinse weg een kilometer verderop, maar met een kleine 100 

bezoekers konden we terugkijken op een geslaagde Open Dag.  

 

 

 
 

VOOR U GELEZEN: 
 

Evert van Ginkel en Wouter Vos, Grens van het Romeinse rijk. De Limes in Zuid-Holland 

(Utrecht, Matrijs, 2018). 224 p. ISBN 978-90-5345-531-9 € 24,95. 

 

Om een soort alomvattend overzicht van alle aspecten van de Limes in onze regio te 

verkrijgen, hebben de auteurs zich uitgeput om een zo verhelderend mogelijk inzicht te geven 

in alles waar daar gespeeld heeft. Natuurlijk is het de stand van nu en over enkele jaren kan 

dat al weer bijgesteld moeten worden, maar voor het moment is dit boek wel het beste wat een 

geïnteresseerde kan raadplegen. Zoals verwacht mocht worden, blinkt het uit door het vele en 

fraaie illustratiemateriaal. Vooral zijn er vrij veel oude foto’s, uiteraard nog in zwart-wit, die 

niet echt breed bekend zijn. Het lijkt wel of er toch nog ergens een paar stapels onbekende 

foto’s opgedoken zijn, maar hoe dan ook, ze illustreren de passages over opgravingen in het 

verleden zeer fraai. En ook het overige fotomateriaal is goed, overvloedig en toepasselijk – 

het moderne lezerspubliek wil nu eenmaal veel plaatjes en daar is hier in ruime mate aan 

tegemoet gekomen. 

Veel onderdelen zijn aangehangen aan een persoon of functie en beginnen bijna als een 

sprookje. Een enkele keer vrees je dat de zijweg zo lang is dat je nooit meer op de hoofdweg 

terug zult komen, maar dat valt in de praktijk best mee. Van twee zo door de wol geverfde 

auteurs kun je niet anders verwachten dan dat ze met hun vlotte pen zeer leesbare verhalen 

produceren, en daarin wordt de lezer dan ook niet teleurgesteld. Het is bijna ondoenlijk om 

alle zaken op te sommen die meer of minder uitvoerig behandeld worden, dus daar zullen we 

maar niet aan beginnen. Echt controversiële zaken lijken er ook niet tussen te zitten. De meest 

actuele literatuur is ‘meegenomen’, dus ook op dat gebied is er niets te klagen. Kortom, een 

schitterend boek dat een ieder ter lezing aanbevolen kan worden. 


