
Archeologische Werkgemeenschap Nederland
Afdeling Rijnstreek
2008 - nummer 1

  

In dit nummer:
- ALV & Jaarverslagen (p. 2)
- Lezingen (p. 23) 
- Metaalvondsten  
  bodegraven (p. 25)



Renus is een uitgave van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.) en verschijnt tenminste twee-
maal per jaar. Oplage ca. 220 stuks. 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 GR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graaf-
werkzaamheden plaats (gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te red-
den: een kleine vondst kan het begin van iets belangrijks zijn!

Meehelpen met de 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, Langebrug 56 te 
Leiden, elke maandag (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 € 40,-- per jaar. Leden ontvangen zesmaal per 
jaar het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden persoonlijk uitgeno-
digd voor een eerste kennismaking met de afdeling.

Langebrug 56, 2311 TM  Leiden
awnrijnstreek@yahoo.com

www.awn.rijnstreek.geschiedenisbank-zh.nl
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Beste leden van de AWN afdeling Rijnstreek.

Bent u ook al in ons nieuwe onderkomen aan de Langebrug 56 geweest, 
waar wij samen met de mensen van het Archeologisch Centrum van de ge-
meente Leiden onderdak hebben gevonden? Na 18 jaren aan de Geregracht 
te hebben gewerkt, letterlijk op vier verschillende niveaus, kunnen we nu 
gebruik maken van een grote ruimte met veel tafels, veel kastruimte en 
een goede opstelling voor onze vondstendozen. Ook de contacten met de 
vrijwilligers van het Archeologisch Centrum zijn prima.

Helaas zal deze werkruimte maar voor twee jaren zijn. Het oorspronke-
lijke plan om samen met de provinciale archeologie te verhuizen naar het 
dan gerestaureerde weeshuis aan de Hooglandsekerkgracht gaat niet door. 
De provincie kon niet tot huurovereenstemming komen met de nieuwe 
eigenaar van het weeshuis, de Stichting Utopa. De provincie heeft wederom 
uitgesproken dat de AWN welkom zal zijn op een nieuwe locatie die de 
provincie nu aan het zoeken is. In ieder geval hebben we twee jaren de tijd 
om een nieuw onderkomen te vinden.

Archeologisch gezien was het een jaar waarin de afdeling zelf weinig 
heeft opgegraven. Uit het jaarverslag blijkt dat we wel actief waren in 
verkenningen en waarnemingen, maar een flinke opgraving zat er niet in. 
Wel zijn veel leden zeer actief geweest bij de uitwerking van de opgraving 
van Archeomedia langs de N-11, waar een nederzetting uit de Vlaardingen-
cultuur is opgegraven. Ook bij de verwerking van de vondsten is menig lid 
actief geweest.

Het jaar 2008 zal ons mogelijk meer opgravingactiviteiten brengen. 
We gaan in ieder geval de ontgraving van het terrein van Albert Heijn in 
Voorschoten begeleiden, evenals de funderingaanleg van fase 8 van de 
Zanderij in Katwijk. 

Verder zijn we bezig om contacten te verbeteren met een zestal arche-
ologische bedrijven die regelmatig opgravingen doen in onze regio. Het 
bestuur realiseert zich erg goed dat onze afdeling een opgravende afdeling 
moet blijven om als actieve afdeling te kunnen overleven.

Ik hoop u op een van onze activiteiten in 2008 te mogen ontmoeten.

Pierre van Grinsven,
Voorzitter afdeling Rijnstreek. 
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UitnOdiging VOOR het bijwOnen Van de algeMene 
ledenVeRgadeRing Van de awn afdeling RijnstReek

Maandag 18 februari 2008, Aanvang 19:30 uur
Plaats: Regionaal Archief Leiden, ingang Boisotkade 2A

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen/uitgegane stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2007 (zie 
hieronder)
Jaarverslagen (zie elders in deze Renus)
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie voor 2008
Financiën 
Bestuurssamenstelling. Het bestuur stelt voor om tot vijfde bestuurs-
lid te benoemen Bert Zandbergen. Bij eventueel tussentijds vertrek 
van Roos van Oosten uit de regio, zal hij haar opvolgen als secretaris. 
Tegenkandidaten kunnen gesteld worden mits die vóór aanvang van 
de vergadering een geschreven verklaring overleggen een eventuele 
benoeming te zullen aanvaarden en ondersteund door tenminste tien 
leden.
Beleidsdoelen van het bestuur
Stand van zaken huisvesting 
Rondvraag
Sluiting

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna om 20:30 uur een 
lezing zal worden gehouden door André Numan over middeleeuwse ker-
ken en kapellen in Noord-Holland (aankondiging zie elders in de Renus).
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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notulen van de algemene ledenvergadering van de awn-afdeling 
Rijnstreek, gehouden op maandag 12 februari 2007

Aanwezig: 18 leden en alle vier de bestuursleden
Notulen: Roos van Oosten 

 
agenda:
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.

2. Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor om punt 9 en 10 van de agenda om te wisselen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken
Ingekomen is de opzegging van de huur van onze werkruimte Hierover 
straks meer. Uitgegaan is de subsidieaanvraag aan het Vrijwilligersfonds 
Voorschoten. Uitgegaan is tevens een reactie aan het Hoofdbestuur (HB) 
over de aanschaf van het Deventer-systeem, officieel bekend onder de 
naam ‘het classificatiesysteem voor postmiddeleeuws aardewerk en glas’. 
Het HB was met de beheerder van het systeem overeengekomen dat het HB 
tweemaal het classificatiesysteem zou aanschaffen, dat daarna door meer-
dere afdelingen gebruikt zou mogen worden. Hoe meer afdelingen mee 
zouden doen, hoe lager de kosten voor de individuele afdeling. Het bestuur 
heeft aangegeven, mits onder bepaalde voorwaarden, hier positief tegen-
over te staan. Onze afdeling was echter de enige van de AWN-afdelingen 
die een positieve reactie gegeven heeft; ergo, het Deventer-systeem zal niet 
collectief voor alle afdelingen aangeschaft worden.

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2006
Niemand verlangt hierover het woord.

5. Jaarverslagen 2006
Deze geven geen aanleiding tot wezenlijke opmerkingen.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
Bert Zandbergen en Odile Hoogzaad hadden dit jaar zitting in de kascom-
missie. Bert meldt dat de kascommissie de boeken gecontroleerd heeft en 
geen onrechtmatigheden heeft geconstateerd, maar dat zij nog wel een 
aantal kritische vragen had die onder punt 8 aan de orde komen. 
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7.  Benoeming kascontrolecommissie voor 2007
In de nieuwe kascontrolecommissie nemen zitting Odile Hoogzaad (3e 
maal) en Ab van Grol.

8.  Financiën
(jaarrekening 2006 en begroting 2007 circuleren door de zaal)
De penningmeester neemt met de zaal de stukken door. De voorzitter 
merkt hierbij op dat volgend jaar deze cijfers gewoon in de Renus opgeno-
men worden.

Er zijn enkele opmerkingen en vragen vanuit de zaal. Menno Dijkstra 
wijst de penningmeester op een rekenfoutje in de post afschrijvingen. Leo 
den Hollander vraagt wat de reservering voor Bodegraven en Katwijk in-
houdt. De penningmeester licht toe dat dit geld inderdaad uitgegeven gaat 
worden; hier hebben wel al subsidies tegenover gestaan.

Bert stelt vragen namens de kascommissie: 
1) Hoe het kan dat bijna € 1000,- van de opgraving Aarlanderveen nog 
niet is afgehandeld? De penningmeester komt direct overeen met Dick 
van der Kooij dat er spoedig een afspraak hierover gemaakt wordt. De 
voorzitter benadrukt dat dit soort zaken in de toekomst echt sneller 
afgehandeld moet worden; dit maakt geen goede indruk. 
2) Hoe kunnen de financiën structureel verbeterd worden? 
De voorzitter licht toe dat bij opgravingen voortaan beter van tevoren 
subsidie aangevraagd moet worden. Dick merkt hierover op dat het 
altijd zo is dat de kosten van de opgravingen vooruitlopen op de inkom-
sten, maar dat dit later goed komt. 
3) Hoe zit het met de kostenpost van het Deventer-systeem? 
De secretaris licht toe dat deze reservering dit jaar in elk geval niet 
gerealiseerd zal worden, gezien de negatieve reacties van de andere 
AWN-afdelingen bij het hoofdbestuur.

9. Beleidsdoelen bestuur
De voorzitter verwoordt de beleidsdoelen van het bestuur aan de hand van 
een powerpoint-presentatie. Hoofddoelen zijn: 

een actieve dynamische afdeling blijven 
 - actieve werving van leden, vooral jongeren
 - meer bekendheid geven aan onze lezingen
 - betere werkafspraken op de maandagavond
 - een belangrijkere rol voor onze Renus
 - een open en transparante afdeling zijn

•
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meer aandacht voor rapportage van het onderzoek van de afdeling
 - grote opgravingen als De Hoorn en Bodegraven publiceren in   
 boekvorm
 - de Renus-Reeks (tussen 20 en 80 pag.)
 - verslagen van waarnemingen en verkenningen in de Renus, die ook  
 vaker kan verschijnen

stimulering van ons netwerk van AWN-correspondenten in de belang-
rijkste deelgemeenten in onze regio

 - contact houden met gemeenten
 - tijdig op de hoogte gehouden worden van bodemverstoring waar  
 voor geen archeologisch onderzoek vereist is 
 - goede contacten met onze buur-AWN-afdelingen

de noodzaak om een gravende afdeling te blijven
 - eigen archeologisch veldwerk
  daar waar geen archeologisch onderzoek gedaan wordt
  meer verkenningen en waarnemingen
  hand- en spandiensten voor provincie
 - samenwerken met archeologische bedrijven
 - continuïteit veldwerkcoördinatoren

10.  Bestuurssamenstelling 
Tijdens het zwangerschapsverlof van de secretaris zullen de voorzitter en 
het algemeen bestuurslid het secretariaat waarnemen. Voorts zoekt het 
bestuur met het oog op de komende verhuizing van de secretaris buiten de 
regio t.z.t. een nieuwe secretaris. Ook wordt gedacht aan de uitbreiding van 
het bestuur met een extra lid. 

11. Stand van zaken verhuizing 
De voorzitter licht de stand van zaken met betrekking tot de verhuizing 
toe. In principe verhuist de AWN mee met het Archeologisch Centrum van 
de gemeente Leiden. Nu liggen er plannen om naar de Leonarduskerk te 
verhuizen. Hier moet nog wel het nodige aan verbouwd worden om deze 
arbo-conform op te kunnen leveren. Het bestuur is in elk geval in gesprek 
met de gemeente. De gemeente heeft er wel op gewezen dat bij welke 
nieuwe lokatie ook meer dan een symbolisch huurbedrag betaald zal moe-
ten worden. De gemeente wil namelijk af van verkapte subsidiestromen. 
Wel is het direct weer mogelijk om subsidie hiervoor aan te vragen. 
Dick merkt op dat er bij de Geregracht geen sprake is van een verkapte 
subsidievorm en hij licht de gang van zaken bij de ingebruikname van het 
pand Geregracht toe. Het pand stond toen al tien jaar leeg en de afdeling 

•

•

•



Gebouwen van de gemeente was destijds van plan om Geregracht 50 af te 
breken. In die zin is er geen sprake van een verkapte subsidievorm, maar 
van behoud van een monument, doordat de AWN verantwoordelijk was 
voor het onderhoud en de kosten daarvan.
 
12. Rondvraag
Frits Kleinhuis (depotbeheerder provincie) wijst erop dat hij graag in een 
vroeg stadium wil weten hoe de verhuizing eruit gaat zien. Hij wil een lijst 
met opgravingen en het bijbehorende aantal dozen. De voorzitter zegt toe 
dit binnen twee weken op te sturen. 
Piet de Baar merkt op dat hij op zoek is naar oude Renussen om het archief 
compleet te krijgen. Menno Dijkstra antwoordt deze te kunnen leveren. 

13. Sluiting
Om ca. 20.30 uur wordt de vergadering gesloten. 

bestUURlijk jaaRVeRslag awn-afdeling RijnstReek OVeR 2007

bestuur
Het bestuur kende dit jaar de volgende samenstelling:     
          dienstjaren:
Pierre van Grinsven voorzitter      3 (v.a. 2005) 
Roos van Oosten  secretaris/coördinator lezingen 3 (v.a. 2005) 
Henk Hegeman  penningmeester    4 (v.a. 2004) 
Piet de Baar   lid/redactie Renus    7 (v.a. 2001)  

algemeen
In 2007 heeft het bestuur buiten de ALV zevenmaal vergaderd, een aantal 
keren in de werkruimte aan de Geregracht/Langebrug en de overige verga-
deringen roulerend bij de bestuursleden thuis. Daarnaast werd door telkens 
één of twee bestuursleden deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV in 
april dit jaar te Lelystad, de regiovergadering in september te Dordrecht en 
de afgevaardigdendag in november te Amersfoort. Belangrijke onderwer-
pen die het afgelopen jaar bij het bestuur van de AWN-Rijnstreek de revue 
zijn gepasseerd, zijn de verhuizing en de huisvesting. 

huisvesting
Nadat ons huurcontract van Geregracht 50 opgezegd was, hebben wij 
aangegeven op zoek te zijn naar tijdelijke huisvesting, totdat het voormalig 
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weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht gereed zou zijn. De afdeling 
Gebouwen van gemeente Leiden was bereid met ons mee te denken. Het 
toeval wilde dat ook het Archeologisch Centrum per 1 juli 2007 haar toen-
malige onderkomen in dat weeshuis moest verlaten en eveneens binnen 
de gemeente Leiden huisvesting zocht. De stadsarcheoloog heeft direct 
aangegeven dat de AWN ook in deze huisvesting opgenomen kon worden, 
mits de ruimte dat toe zou laten. Wij zijn het Archeologisch Centrum zeer 
erkentelijk dat de zaak zo heeft mogen lopen, zoals die is gelopen en wij 
nu over een geschikt onderkomen aan de Langebrug beschikken. In een 
officieel schrijven is dit ook aan het Archeologisch Centrum meegedeeld. 
Een kopie hiervan is verstuurd naar de provinciaal archeoloog, René Proos, 
en de beheerder van het provinciaal bodemdepot, Frits Kleinhuis. Op de 
nieuwjaarsborrel, die overigens officieel buiten dit boekjaar valt, is dit 
onderstreept met een symbolisch archeologisch cadeau, een nagemaakt 
zogeheten kometenglas.

Toch is hiermee de huisvestingsproblematiek nog niet van de baan. De 
provincie heeft te kennen gegeven niet aan de Hooglandse Kerkgracht te 
zullen komen. De provincie kreeg van de huidige eigenaar Stichting UTOPA 
(de gemeente Leiden heeft het pand verkocht) geen huurcontract langer 
dan vijf jaar. De provincie zoekt nu buiten Leiden naar een nieuw onderko-
men. Vanouds hebben wij als AWN veel banden met de provincie. Toch wil-
len we niet als een automatisme aansluiting zoeken bij de provincie, omdat 
daarmee ook onze ideale vestigingsplek, Leiden, uitgesloten zou zijn. Het 
is zeer te betreuren dat het Provinciaal Archeologisch Centrum in Leiden, 
waarover zoveel jaar gepraat is, op deze manier definitief van de baan is. 
Zolang de verbouwing van het weeshuis duurt, zitten we aan de Langebrug 
prima. De toekomst hierna is onzeker; wordt vervolgd.

De eigenlijke verhuizing is in twee etappes gerealiseerd. Zaterdag 16 
juni zijn de dozen voor het Provinciaal Bodemarchief afgevoerd naar Alphen 
aan den Rijn en 18 augustus is het restant (zowel dozen als inrichting) over-
gebracht naar de Langebrug. Veel dank aan degenen die zich zo hebben 
ingezet voor deze lichamelijk zware klus!

Inrichting werkruimte
Er is veel werk verzet om de werkruimte in te richten. Naast het weer op-
bouwen van de oude stellingen, kasten en rekken zijn er ook een nieuwe 
metalen afsluitbare kast en een houten boekenkast bijgeplaatst. 

Het archief van de vereniging is geïnventariseerd en geborgen in karton-
nen archiefdozen. Er is een inventaris beschikbaar. Op de maandagavond 
wordt ook gewerkt aan een inventarisatie van de bibliotheek. Vriendelijk 
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verzoek aan al degenen die een boek lenen, dit altijd op de leenlijst in de 
ordner aan te geven.

Naast het grote deel waar de werktafels staan en het grote berghok, 
beschikt de Rijnstreek ook nog over twee kleine afsluitbare kamers. Die 
ruimten zijn thans vochtig en (nog) niet gebruiksvriendelijk. Tijdelijk zijn 
er momenteel enkele vitrinekasten van het Archeologisch Centrum in 
opgeborgen. 

Omgang gemeente
Dit is het eerste jaar waarin wij rekening te houden hebben met een col-
lega-instantie. Bij de gemeente Leiden werken ongeveer vijf vaste krachten, 
een aantal tijdelijke projectmedewerkers (project Aalmarkt) en op maandag 
en dinsdag een groep van ca. tien vrijwilligers. Omwille van de goede om-
gang zijn er enkele huisregels opgesteld die in de kantine aan het prikbord 
hangen. De hoofdboodschap is: gebruik de spullen van de eigen club en 
niet die van anderen, houd elkaar niet van het werk en bemoei je niet met 
andermans werkzaamheden, maar ook: zeg elkaar gedag en drink een keer 
koffie/thee met elkaar. Kortom: niets anders dan een normale omgang die 
iedereen al gewoon is te doen. In de kantine hangt tevens een “smoelen-
boek” om elkaars namen onder de knie te krijgen.

Wij zijn te gast in het pand aan de Langebrug en zijn niet zoals voorheen 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Het pand vertoont 
enkele gebreken (zoals de lekkage in ons deel van de grote werkruimte). Dit 
is het Archeologisch Centrum reeds bekend. Zodra de financiële ruimte hen 
dat toestaat, wordt hier iets aan gedaan. Om onnodige verwarring hierover 
te voorkomen, willen we bij deze duidelijk aangeven dat zaken aangaande 
de huisvesting bij het bestuur gemeld kunnen worden. Het bestuur (in 
concreto zal dat meestal de voorzitter betreffen) neemt dan contact op met 
het Archeologisch Centrum.

Er zijn op dit moment zes sleutels in omloop bij de AWN-afdeling. 
Sleutelhouders zijn Piet de Baar, Pierre van Grinsven, Dick van der Kooij, Leo 
den Hollander, Aleid Muller en Roos van Oosten. Roos woont op nog geen 
100 m (Gekroonde Liefdepoort 20) van het gebouw vandaan; indien men 
voor een dichte deur staat of het gebouw in wil, is het handig met haar 
contact op te nemen.

 
weRkzaaMheden
Afgelopen jaar is er veel tijd gestoken in de voorbereiding van de verhuizin-
gen. Op dinsdagen is zorgvuldig al het gerestaureerde aardewerk ingepakt 
en overgebracht naar het depot in Alphen.
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Er werd gewerkt aan de uitwerking van Alphen1998 De Hoorn en Romeins 
Bodegraven 1995-1996-2002. Overlegbijeenkomsten vinden onregelmatig 
plaats en zijn in verband met de verhuizing enkele maanden opgeschort 
geweest. Tom Hazenberg is betrokken als discussieleider. Het vordert 
gestaag. 

Op de maandagavonden zijn diverse kleine waarnemingen opgepakt 
om deze in de vorm van een datarapport, een korte rapportage in de Renus 
en een Archisformulier af te kunnen ronden.

Vrijwilligersmarkten 
Net als voorgaande jaren heeft de afdeling zich in september op twee 
vrijwilligersmarkten gepresenteerd, in Voorschoten en in Leiden. De aan-
loop bij de kraam was groot. De speciale uitgave van Archeologie Actueel 
vond gretig aftrek. Een kleine vijftien personen heeft zich opgegeven als 
geïnteresseerde voor een nadere kennismaking. Deze personen hebben per 
e-mail een uitnodiging gekregen voor de lezingen. Toch meent het bestuur 
wel dat de aanwezigheid op dergelijke markten zinvol kan zijn, al vertaalt 
dit zich niet direct in een groeiend ledenaantal.

Voor de inrichting van de kraam is een paneel geleend van het landelijk 
bestuur. Dit was geen succes. Wel waren er dit jaar wat nieuwe foto’s. Verder 
zijn de eerdere edities van Archeologie Actueel uitvergroot op A3-formaat en 
geplastificeerd om zo een wat vrolijker invulling van de kraam te geven.

website en mailinglist
De website van de Rijnstreek is weer bijgewerkt! Het adres is: www.awn.
rijnstreek.geschiedenisbank-zh.nl 

Bert Zandbergen beheert de website. Kopij voor de website kan aan 
hem gericht worden (e-mail: bertzand@wanadoo.nl). De website is ook via 
de AWN-website (www.awn-archeologie.nl) gelinkt.

Voor actuele informatie kan op de website gekeken worden. Regelmatig 
worden er ook e-mails rondgestuurd met betrekking tot veldwerk, wanneer 
dit zich voordoet. Heeft u tot nu toe geen e-mail ontvangen, maar stelt u 
daar wel prijs op, dan graag even een bericht naar awnrijnstreek@yahoo.
com. 

leden
Het officiële ledental van de afdeling Rijnstreek bedroeg op de lijst van de 
AWN-ledenadministratie van 1 januari 2008 132 leden. Dit is ten opzichte 
van een jaar geleden een toename met 1 lid. 

In totaal krijgen 221 personen en instanties de Renus toegezonden. 
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Naast de leden zijn dit een aantal buitenleden en 76 instanties, bestaande 
uit overige AWN-organen, alsmede gemeenten en historische verenigingen 
die binnen onze afdeling vallen, waardoor onze activiteiten beter zichtbaar 
worden voor overheden en zusterverenigingen. 

lezingen
In 2007 zijn de volgende lezingen gehouden:

Maandag 13 februari (Regionaal Archief Leiden, in aansluiting op de 
jaarvergadering): Jan Willem de Kort (RAAP-West): Recente inzichten 
omtrent het Corbulokanaal.
Maandag 7 mei dubbellezing (Lipsiusgebouw): 20.00 uur  Jeroen van 
Zoolingen (medewerker Archeologie Den Haag): Den Haag – Uithofslaan. 
Een Cananefaats erf in de tweede eeuw. 21.00 uur Guus Besuijen (mede-
werker Hazenberg Archeologie): Het castellum Aardenburg – onderdeel 
van de Romeinse kustverdediging.
Maandag 1 oktober (Lipsiusgebouw): E. Eimermann (projectarcheoloog 
Archeologisch Diensten Centrum Amersfoort): ‘Fruitful flood’. Wonen 
langs Mijlpalen. Bewoning te Wateringen-Juliahof, Gemeente Westland. 
Neolithicum, Romeinse tijd, Middeleeuwen.
Maandag 19 november: Senne Diependael (Archeomedia): Hazerswoude-
Spookverlaat. Een midden- en laat-neolithische nederzetting op de grens 
van Alphen aan den Rijn en Rijnwoude. 

De organisatie van de lezingen was in handen van Roos van Oosten. De 
plaats van de lezingen was tweemaal op het Regionaal Archief Leiden 
waar Piet de Baar (actief lid èn werkzaam bij het Archief ) ons verwel-
komde. Dankzij de medewerking van twee medewerkers van de faculteit 
Archeologie vonden de andere lezingen plaats in een zaal van het 
Lipsiusgebouw van Universiteit Leiden. Dit verlaagt voor archeologiestu-
denten de drempel om een keer te komen en er kan bovendien kosteloos 
gebruik gemaakt worden van een beamer.

Publicaties door leden van Rijnstreek of over gegevens van de 
Rijnstreek 
In 2007 is een drietal nummers van ons afdelingsblad verschenen. De eind-
redactie, productie en verzending werden verzorgd door Piet de Baar. Corné 
van Woerdekom verzorgde de lay-out. De Renus-Reeks, de rapportenreeks 
van de Rijnstreek, heeft even stil gelegen.

•

•

•

•
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Dik Parlevliet en Dick van der Kooij, ‘Stedelijke bebouwing in een dorp: de 
welgeborenen van Katwijk’, Westerheem 56, 50-57. 

R. van Oosten, ‘Een kijkje achter de gevels van de Pieterswijk. De 
opgravingen op het voormalig ‘Groencomplex’ (de Pelgrimspoort), 
in: C.R. Brandenburgh (ed.) Dwars door de stad, Archeologische en 
bouwhistorische ontdekkingen in Leiden, 103-113, aldaar 105.  

Met hierin de vermelding van een AWN-waarneming gedurende de sloop 
van het Groencomplex (‘achter Langebrug 85’) van een 14de-eeuwse 
mozaïekvloer. 

L. den Hollander, Archeologie Actueel Voorschoten 3, Thema: tuinvazen 
opgraving Alphen aan den Rijn, Informatieblad AWN-Rijnstreek i.s.m. 
Hazenberg Archeologie. 

tentoonstellingen
Voor de tentoonstelling Dwars door de stad in het Archeologisch Centrum, 
toen nog gevestigd aan de Hooglandse Kerkgracht, is een bruikleen afgege-
ven van enkele tientallen kleine 14de-eeuwse ritsplavuizen, afkomstig uit de 
vloer van het Groencomplex.

Overig
Het bestuur heeft Dick van der Kooij voorgedragen voor de Grote Prijs der 
Nederlandse Veldarcheologie (GPNV) die jaarlijks uitgereikt wordt op de 
Reuvensdagen. Dick heeft jammer genoeg niet gewonnen en kon helaas 
vanwege ziekte ook niet aanwezig zijn bij de uitreiking, waarin lovende 
woorden door de jury werden gesproken over zijn inzet. Hieronder is de 
laudatio integraal weergegeven. 

Laudatio Dick van der Kooij, veldwerkcöordinator AWN-afdeling Rijnstreek.
De eerste kennismaking met Dick is voor menig professioneel archeo-
loog niet de gelukkigste, want vanaf de putrand weet Dick altijd wel een 
verbeter-suggestie in te brengen. Hij legt daarbij in een mum van tijd de 
vinger op de zere plek, want ongelijk heeft hij maar zelden. Wie Dick beter 
kent, weet dat elke aanwijzing uit een groot archeologisch hart komt en 
geen persoonlijk verwijt is, maar dat hij zuiver het algemeen archeologisch 
belang voor ogen heeft. Het is archeologie voor, archeologie na en archeo-
logie tussenin. 



12

Dick is al sinds jaar en dag veldwerkcöordinator bij de AWN-afdeling 
Rijnstreek. Hij is voor deze functie gemaakt: hij regelt het hele opgravings-
traject op een uiterst consciëntieuze wijze en een opgraving onder zijn 
leiding is verzekerd van kwaliteit, ervaring en deskundigheid. 

Spitsvondig pluist hij de rubriek gemeenteberichten uit en houdt bouw-
werkzaamheden nauwlettend in de gaten. Wanneer zijn archeologische 
neus hem bij een bedreigd terrein met hoge archeologische potentie 
brengt, dan gaat het circus lopen. Dankzij een jarenlange goede verhou-
ding met verschillende welwillende gemeenteambtenaren, de provincie 
Zuid-Holland en aannemers in het veld, weet hij zelfs in het Maltatijdperk 
voor de amateurarcheologen menig interessante opgraving te regelen en 
te organiseren, inclusief kraan en materiaalkeet. Het bouwproces is dan al 
zo ver gevorderd dat improvisatie vereist is. Al wordt de opgraving omringd 
door gehaaste aannemers, lawaai van machines en bouwverkeer dat af en 
aan rijdt, Dick blijft de rust zelve en verliest geen moment de controle over 
sporen, vondsten, de documentatie of het koffiezetten. De veldtekeningen 
die hij en zijn team vervaardigen zijn zo netjes, helder en duidelijk dat ze 
bijna publicatie-klaar zijn als ze het veld uitkomen. De materiaalkeet is altijd 
schoon en opgeruimd. Het veldmateriaal is na twintig jaar (!) gebruik nog 
altijd spik en span: de schoppen glimmen, de linten zijn schoon en de meet-
latten zijn nog steeds heel. Een prestatie als je opgraaft in het modderige 
westen van Nederland. Hij heeft veel AWN’ers, alsmede een aantal - toen 
nog jeugdige - professionals, de kunst van het opgraven bijgebracht.

Dick weet niet alleen hoe je moet opgraven, hij weet ook heel nauwkeu-
rig wat hij opgraaft. Zijn deskundigheid strekt zich uit van prehistorie tot 
en met de Nieuwe tijd, zowel het vondstmateriaal als sporen en structuren. 
Naast archeologie weet hij ook verrassend veel over bouwkunde en kunst-
geschiedenis. Hij houdt zijn vakkennis op dit gebied goed op peil door 
specialistensymposia en KNOB-studiedagen te bezoeken, veilingen af te 
lopen en altijd de meest recente vakliteratuur te raadplegen.

Dick fungeert als de grote vraagbaak bij het maken van gemeentelijke 
archeologische waardenkaarten in de Rijnstreek en als we voor al die 
advies-uren een commercieel seniorarcheoloog-uurtarief zouden mogen 
rekenen, dan zat AWN-Rijnstreek nu goed in de slappe was.

Jaar in jaar uit schrijft, of beter gezegd dicteert, Dick het archeologisch 
jaarverslag. Typen gaat hem niet snel af, maar dat hindert niet omdat hij 
namelijk over nog een eigenaardige gave beschikt: zonder enige hapering, 
zonder voorbereiding weet hij in netto een uurtje of drie zes A4’tjes aan 
volzinnen te dicteren. Elk stukje is een juweeltje: informatief, helder en uiter-
aard foutloos.



13

Al is Dick geen geboren vergadertijger, ook op dat gebied is al vaak een 
beroep op hem gedaan. Zo was hij van mei 1983 tot mei 1986 gewoon 
bestuurslid en daarna tot mei 1992 voorzitter van het bestuur van de 
AWN-afdeling. Daarmee was hij automatisch ook lid van de Archeologische 
Begeleidingscommissie van de gemeente Leiden. Veel van zijn kennis kon 
hij ook kwijt in lezingen, zowel algemene inleidingen over archeologie 
als met ‘lantaarnplaatjes’ gelardeerde diepgaande betogen over het ar-
cheologisch verleden van een bepaalde plek. Dat hij ook als corrector van 
publicaties van derden een zeer nuttige rol kon spelen, zoals bij themanum-
mers over de Rijnstreek in Westerheem, spreekt haast vanzelf, al valt het zelf 
publiceren hem wel eens zwaar.

We hopen dan ook van harte dat hij al zijn grootse uitwerkplannen, 
zoals van de opgravingen Alphen-De Hoorn, Bodegraven en Voorschoten-
Roucoop, kan realiseren, naast al dat kleine postzegelonderzoek dat hij ook 
nog tot een goed einde wil brengen.

Roos van Oosten
 

aRcheOlOgische cOntacten

awn correspondenten
In 2007 zijn we begonnen om AWN-correspondenten te gaan zoeken in de 
gemeenten van onze regio. Natuurlijk hebben we in diverse gemeenten een 
goede relatie met het gemeentebestuur om tijdig op de hoogte gebracht 
te worden als er sprake is van bodemverstoringen die het archeologische 
bodemarchief kunnen vernietigen. Met de nieuwe wet Monumentenzorg 
en archeologisch erfgoed moeten de gemeenten een belangrijkere rol gaan 
spelen om bij projecten op hun grondgebied archeologisch onderzoek te 
laten doen als er sprake is van hoge archeologische verwachtingswaarde. 
De gemeenten zijn nog niet helemaal ingespeeld op deze nieuwe rol, dus 
alertheid van de vrijwilliger met belangstelling voor archeologie kan helpen 
om bodemverstoringen te melden daar waar archeologisch onderzoek 
plaats moet vinden.

De AWN-correspondenten, meestal lid van een plaatselijke historische 
vereniging, zijn dus extra ogen en oren om verstoringen in de gaten te 
houden. De AWN-correspondent is officieel aangemeld bij B & W van de 
gemeente in een brief waarin ook wordt uitgelegd wat een AWN-correspon-
dent is en wat wij van hem of haar verwachten.
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Samen met het Historisch Genootschap van de Bollenstreek zijn voor een 
zestal gemeenten de AWN-correspondenten van start gegaan. Daarna 
zijn Oegstgeest, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn hier bij gekomen, 
zodat in een flink stuk van ons gebied nu officieel AWN-correspondenten 
werkzaam zijn. Bij Voorschoten en Bodegraven bestaat ook een goede 
relatie, maar die zal nog worden geformaliseerd. In Katwijk is het nu zo dat 
één keer per twee maanden er overleg is met de vier AWN-corresponden-
ten (twee voor Katwijk, één voor Rijnsburg en één voor Valkenburg), de 
Gemeentearcheoloog en de AWN.

In 2008 zal de rest van ons gebied worden aangepakt. Van belang is een 
goede relatie met historische verenigingen omdat daar mensen zitten die 
zeer goed op de hoogte zijn van wat er in hun dorp gebeurt. De provinciale 
archeoloog vindt het systeem van AWN-correspondenten een goede zaak 
en wil dat het ook uitgebreid wordt naar de rest van de provincie, maar dan 
uiteraard verzorgd door de andere AWN-afdelingen.

contacten met archeologische bedrijven
We hebben een speciale relatie met Hazenberg Archeologie Leiden. We 
krijgen vooral hulp bij het uitwerken van onze grote opgravingen als 
Alphen-de Hoorn en Bodegraven. Tom Hazenberg helpt ons hierbij om tot 
rapportage in boekvorm te komen. Verder worden we overal mee geholpen 
als we informatie nodig hebben, het lenen van een beamer en het uitzoe-
ken van bepaalde zaken. Een samenwerking waar we heel blij mee zijn.

We willen graag betere contacten met die commerciële archeologische 
bedrijven die veel opgravingen doen in onze regio om tot goede afspraken 
te komen wanneer mensen van onze afdeling mee kunnen doen aan een 
opgraving of uitwerking van een opgraving. Hierbij speelt de raamovereen-
komst die het hoofdbestuur van de AWN heeft afgesloten met sommige 
bedrijven een belangrijke rol. Er zijn brieven onderweg naar het ADC, 
Archol, Raap en Beckers & van de Graaf, waarin wij onze diensten aanbieden 
en tot praktische afspraken willen komen hoe onze bijdrage aan opgravin-
gen georganiseerd kan worden. In een later stadium zullen meer bedrijven 
worden benaderd. We hopen dat deze contacten leiden tot meer graafacti-
viteiten van onze leden.

Pierre van Grinsven
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jaaRVeRslag aRcheOlOgisch VeldweRk 
AWN afdeling Rijnstreek

Veldwerk en archeologische contacten algemeen
Ten aanzien van de hier volgende verslagen over het veldwerk van dit jaar 
moet een voorbehoud gemaakt worden: de vermeldingen over het vondst-
materiaal zijn slechts summier en nog niet definitief, omdat het merendeel 
ervan wegens de verhuisactiviteiten gedurende het verslagjaar slechts 
oppervlakkig bekeken is. 

BODEGRAVEN

Bodegraven-Dammekant/Paardenburgh
Achter de monumentale 17de-eeuwse boerderij Paardenburgh vinden in 
het kader van de aanleg van het bedrijventerrein “Rijnhoek” uitgebreide 
infrastructurele werken plaats. Achter de boerderij Paardenburgh werd 
daartoe een nieuwe scheidsloot gegraven; ons lid Chris Zwaan merkte in 
het zuid-west-profiel van deze sloot een iets donkerder gekleurde oudere 
ingraving op. Uit de ter plaatse liggende stort verzamelde hij enige zakken 
Romeins aardewerk. Na toestemming van RACM en de provincie verkregen 
te hebben, werd met steun van de gemeente en de aannemer ter plaatse 
een klein onderzoek ingesteld om de precieze aard van dit spoor nader te 
onderzoeken. 

Ten behoeve van de aanleg van een houten beschoeiing was de waarge-
nomen profielwand inmiddels vergraven en werd vanuit de nieuwe situatie 
op de locatie van de waarneming een werkput van ca. 7x8 m aangelegd. Uit 
het vlak werden wisselende hoeveelheden Romeins aardewerk verzameld, 
maar er vielen geen duidelijke spoorgrenzen of kleurverschillen te constate-
ren. Het materiaal lag in enige mate verstrooid en bevond zich niet in dichte 
concentraties en maakte de indruk zich niet tot één duidelijke laag te be-
perken. Bij het verder verdiepen van het vlak bleek een duidelijk spoor van 
een in noord-zuid-richting lopende middeleeuwse sloot aanwezig te zijn. 
Halverwege deze sloot werd nog een kort stukje van een zuidoost gerichte 
zijsloot zichtbaar, die slechts tot het vergraven talud gevolgd kon worden.

In het noordwest profiel werd geconstateerd dat de sloot zeker in drie 
fasen ingevuld is geraakt, waarbij de laatste fase gezien de aanwezigheid 
van een diepzwarte bodemlaag langere tijd moet hebben opengelegen. 
Van de dwarssloot kon vanwege het vergraven talud geen profiel getekend 
worden. Waar in het vlak geen conclusies te trekken vielen over de begren-
zingen van het spoor met het Romeinse materiaal, bleek gelukkig in het 
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zuidwest profiel toch een duidelijke insteek van dit Romeinse spoor zich 
af te tekenen, zoals al eerder in het sloottalud door Chris Zwaan geconsta-
teerd. In dit profiel was op dit punt het meeste vondstmateriaal toch dui-
delijk op de bodem van de ingraving aanwezig. Dit spoor was betrekkelijk 
ondiep, ca. 40 tot 60 cm, en werd in het profiel over een lengte van mini-
maal vier meter breed aangesneden. Doordat er geen gegevens in het vlak 
opgenomen zijn, was onduidelijk onder welke hoek dit spoor aangesneden 
was en wat de werkelijke breedte van het spoor was. Het plan voor het 
vervolg van het onderzoek betrof het aanleggen van een verlenging van de 
put vanuit dit zuidwest profiel teneinde ditmaal wel de contouren van deze 
Romeinse ingraving in het vlak te volgen en te constateren of het hier een 
simpele sloot/greppel betrof danwel een deel van een ingewikkelder struc-
tuur in de vorm van een erfsituatie of iets dergelijks. 

Deze vervolgactie werd een paar dagen uitgesteld wegens regenverlet 
en ziekte van de kraanmachinist en in weerwil van goed overleg met de 
gemeente en de hoofduitvoerder bleek bij terugkeer op het veld de uit-
gangssituatie geheel vernield door een invalmachinist van een onderaanne-
mer voor het aanbrengen van het definitieve sloottalud. Wegens de geringe 
beschikbare ruimte achter het oorspronkelijke profiel tot aan een oude 
kavelsloot leek het niet zinvol geheel opnieuw te starten. 

Het verzamelde Romeinse vondstmateriaal bevatte de gebruikelijke 
categorieën aardewerk, fabriekssteen en natuursteen en een niet te grote 
hoeveelheid bot. De conserveringstoestand van het bot was slecht; niet al 
het aanwezige bot was verplaatsbaar. Binnen het aardewerk ontbrak het 
Terra Sigilata vrijwel geheel; er was een redelijke hoeveelheid inheems-
Romeins aardewerk en kennelijk was op de locatie een groot dolium 
aanwezig geweest dat in talrijke tamelijke dunwandige scherven uiteenge-
broken was. Op een aardewerkfragment dat qua factuur mogelijk ook hier 
toe behoord kan hebben, was het achterste deel van een (naams?)graffito 
aanwezig: …]NSIITVS. Een deel van het Romeinse aardewerk is, in vergraven 
context, uit de middeleeuwse sloot verzameld. 

Het middeleeuwse vondstmateriaal bestaat voor het overgrote deel uit 
allerlei brokken en stukken laat-middeleeuws baksteenpuin (ondermeer 
een formaat van 23x16x6 cm), benevens enige brokken huttenleem. Slechts 
een zeer geringe hoeveelheid aardewerk was aanwezig. Met enige voor-
zichtigheid kan verondersteld worden dat wij misschien de randstructuren 
van een 13de/14de-eeuwse huisplaats kunnen hebben aangegraven. Reden 
voor deze veronderstelling is het aantreffen van een fragment van een 
gesneden bakstenen braadspitoplegger. 
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KATWIJK

Katwijk-Zanderij
Gedurende één dag in het vroege voorjaar is door een drietal leden een 
waarneming gedaan in het plangebied Zanderij. Er werd hier grondwerk 
verricht voor de aanleg van enige waterpartijen. Via de provincie Zuid-
Holland en de gemeente Katwijk was de melding ontvangen van het 
aantreffen van houten constructies in het duinzand gedurende deze 
werkzaamheden. Het gebied van de Zanderij heeft in het verleden al meer-
malen uitgebreide sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en Vroege 
Middeleeuwen opgeleverd. Het was dus enigszins een teleurstelling toen 
bleek dat het bij de houten constructies aangetroffen materiaal uit de 19e 
eeuw dateerde. Het hout maakte deel uit van beschoeiingsconstructies: 
gedeeltelijk in de traditionele vorm van horizontale planken geborgd door 
ingeslagen palen; anderzijds uit horizontaal staande planken, een dam-
wandconstructie dus. De precieze omvang en plattegrond van dit geheel 
kon in het veld niet worden vastgesteld. De oplossing werd aangedragen 
door ons lid en kenner van cartographisch materiaal van Katwijk bij uitstek, 
Dik Parlevliet. In dit gebied stroomt de beek vanonder de Kantineweg mid-
dendoor de Zanderij, waar hij tegenwoordig deel uitmaakt van een water-
partij die achter een aantal van de huizenblokken doorloopt. Tot ergens in 
de late jaren ’40 van de 20e eeuw werd de beek opgevangen in een bassin 
waar de damwandconstructie een deel van heeft gevormd. De ‘normale’ 
beschoeiingen zullen deel hebben uitgemaakt van de beekloop. Enige tijd 
na onze activiteit waren door windwerking(?) de houten constructies beter 
zichtbaar. Het blijkt een bezinkput van de Leidsche Duinwatermaatschappij 
met overloop te betreffen, die door Dik Parlevliet globaal is opgemeten. Er 
is nog geen tekening of kaartmateriaal van teruggevonden. De reden voor 
het opheffen van deze bassinconstructie is nog niet opgehelderd. 

Door de graafmachine was het terrein afgevlakt op een hoogte van circa 
0,5m –NAP. In dit vlak werden op een drietal plaatsen nog sporen aange-
troffen, waarvan niet een onderling verband kon worden vastgesteld. Het 
betrof tweemaal een kort rijtje paaltjes, eenmaal in oost-west-richting, de 
andere maal in noord-zuid-richting. In beide gevallen was het duidelijk dat 
we hierbij onder het oorspronkelijk loopvlak gezeten moeten hebben, daar 
de doorsnede en het profiel van de paaltjes in de coupe aangaf dat het hier 
de onderste restanten van de punten betrof. Dateerbaar vondstmateriaal 
werd ook niet aangetroffen; uitsluitend enige botfragmenten. Het derde 
spoor bestond uit twee stukken liggend hout, die de indruk maakten eni-
germate bewerkt te zijn. De lengte van deze beide stukken hout was 0,77m 
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en 0,51m. Dit hout leek niet deel uit te maken van een of ander werktuig; 
eerder moet gedacht worden aan dunne palen voor een omheining of 
wandconstructie. 

Ten slotte zijn nog waarnemingen gedaan aan twee profielen: de oost- 
en zuidwand van het aannemerswerk. Hierin was een sterk op en neer 
golvende venige band zichtbaar, die zo goed als mogelijk met de troffel 
zichtbaar is gemaakt en gefotografeerd. Bij dit proces werd een klein frag-
ment donkergrijs handgevormd aardewerk aangetroffen. Hiervoor is elke 
datering vanaf de Romeinse tijd tot circa 1400 mogelijk. 

LEIDERDORP

Hoofdstraat ter hoogte van de Resedastraat 
Uit een storthoop ten gevolge van rioleringswerkzaamheden nabij deze 
locatie is door ons lid Arnold Verkuylen enig vondstmateriaal verzameld. 
Het betreft een aantal laat 14de begin 15de-eeuwse steengoed- en roodbak-
kend aardewerkscherven. Ook werd een groot formaat baksteen aangetrof-
fen (27x12.2x6.5/6.8). Daarnaast bevond zich tevens een scherfje van een 
18de-eeuws Nederrijns bord onder het materiaal. Wat de oorsprong van dit 
vondstmateriaal zou kunnen zijn, is op dit moment onbekend. 
 
RIJNWOUDE

Hazerswoude-Dorp Westeinde
In maart 2007 heeft Becker & Van de Graaf bv een inventariserend veld-
onderzoek uitgevoerd aan het Westeinde 46a. Het plangebied is gelegen 
binnen een historisch bebouwingslint op een veenrest-dijk. Deze veenrest-
dijk is ontstaan als gevolg van ontginning en uitvening van het gebied, 
waarschijnlijk vanaf de dertiende eeuw. In de boringen is een intact veen-
pakket aangetroffen (gegevens uit rapport Becker & Van de Graaf, 2007). 
Mogelijk zijn er nog archeologische waarden aanwezig. Blijkens kaarten was 
er geen bebouwing op het onderzoeksperceel aanwezig vóór het begin van 
de twintigste eeuw.

Daar het oude huis gesloopt is en een nieuw huis gebouwd gaat wor-
den, is aan de AWN-Rijnstreek gevraagd om de ontgraving voor de kelder te 
begeleiden.

Op vrijdag 30 november 2007 is begonnen met het graven van een 
bouwput van 3m x 6m voor een te installeren kelderbak. Op ongeveer 60cm 
onder het maaiveld is een mestlaagje aangetroffen van ongeveer 10cm dik. 
Hieronder begon een rode veenlaag. Op ongeveer 1.50m onder maaiveld 
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is een concentratie van aardewerk (XVIIB) met wat bot aangetroffen en 
ook een losse scherf (XVIIB) aan de oostkant van de put. Het geheel is tot 
ca. 2.00m onder maaiveld uitgegraven. Op deze diepte zijn geen vondsten 
meer gedaan. Mogelijk is deze rode veenlaag een ophogingslaag, daar in dit 
pakket vondsten zijn aangetroffen.

Op 3 december heeft Chris Zwaan de stort afgepiept. Hij heeft noch 
metaal, noch andere vondsten aangetroffen. 

In een voor het huis gegraven put, 60cm diep, heeft hij wel nog wat ma-
teriaal verzameld, met name fragmenten aardewerk uit de zestiende eeuw. 
Deze ouder te dateren vondsten bevonden zich op een hoger niveau dan 
de zeventiende-eeuwse concentratie in de bouwput. Wegens de voortdu-
rende klink in het veengebied dienden de veenrestdijken permanent op-
gehoogd te worden. Waarschijnlijk is dat gebeurd met materiaal afkomstig 
van diverse locaties. Uit eerder AWN-onderzoek binnen Hazerswoude-Dorp 
is gebleken dat deze ophogingen een aanzienlijke diepte kunnen bereiken.

Ab van Grol, Suus Sprey 

VOORSCHOTEN

Molenlaan 16
Op dit perceel, gelegen aan de oostzijde van de strandwal waarop de 
Voorstraat ligt, werd een klein, waarschijnlijk 19e-eeuws arbeidershuisje 
gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Teneinde uit te vinden vanaf wan-
neer dit iets lager gelegen gebied in gebruik genomen is voor bewoning, 
werd een tweetal kleine proefputjes met de hand gegraven. Geconstateerd 
werd dat ter plaatse ophoging had plaatsgevonden, waarbij tevens afval 
was gedumpt. Er kon niet dieper gegraven worden dan 0,75m beneden 
maaiveld, het peil van het grondwater. Op dit niveau werd tevens een 
onappetijtelijke partij slachtafval aangetroffen. Het aangetroffen vondstma-
teriaal viel merendeels in de 19e en 20e eeuw te dateren, variërend van de 
gebruikelijke aardewerkcategorieën tot email uit de jaren ‘30/’40. Daarnaast 
was er tevens wat vroeger te dateren uitworp(?) van de bebouwing op de 
Voorstraat, namelijk een fragment Siegburg steengoed (15e eeuw) en een 
geringe hoeveelheid 17e/18e-eeuwse aardewerkfragmenten. 
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Dorpskerk
In dit verslagjaar werd het onderzoek voorlopig afgesloten. Deels vanwege 
werkzaamheden van funeraire aard, deels om de verworven gegevens 
eens nader te evalueren en te plotten binnen het door archiefonderzoek 
verworven kaartmateriaal. Hoewel conclusies met de nodige voorzichtig-
heid getrokken moeten worden, is het mogelijk dat wij gegevens over drie 
voorgaande fasen van het huidige kerkgebouw hebben ingetekend. Aan de 
hand van de op deze basis te ontwerpen plattegronden kunnen dan enige 
hypothesen opgeworpen worden en kunnen we gaan bezien waar binnen 
de toekomstige onderhoudswerkzaamheden verdere invulling en toetsing 
van deze plattegronden gewenst zijn. 

Het vondstmateriaal bestaat uit de aard van de locatie grotendeels 
uit diverse soorten bouwmateriaal, maar toch is het verrassend en niet 
onmiddellijk verklaarbaar dat op sommige plaatsen hoeveelheden scherf-
materiaal verzameld zijn. Kan dit materiaal afkomstig zijn uit ter ophoging 
aangevoerde grond of heeft er in minder gereglementeerde tijden vuilstort 
plaatsgevonden?

Leidseweg 102 - RK St.Laurentiuskerk
Rond deze 19de-eeuwse neogotische kerk ligt een kerkhof, dat sinds een 
aantal jaren weer geregeld als begraafplaats wordt gebruikt. Om deze reden 
werd het nodig geoordeeld aan de achterzijde een uitbreiding te realiseren. 
De oorspronkelijke begraafplaats werd hier afgesloten met een bakstenen 
kerkhofmuur, waarachter weiland lag. Ter voorbereiding van de uitbrei-
ding werd de zodenlaag verwijderd. Kerk en kerkhof liggen op het onder 
Voorschoten lopende strandwalsysteem. In het vlak van de uitbreiding 
werd een aantal smalle ingravingen zichtbaar dwars op de richting van de 
strandwal. Deze sporen zijn ons slechts bekend van foto’s en zijn ook niet 
uitgegraven. Er zijn twee mogelijke verklaringen te bedenken: of het betreft 
plantgaten voor een ooit rond het kerkhof aanwezige windsingel of het zijn 
uitveningsputten geweest. Bij het graven van het vlak is een hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld: voor zover bekeken vrijwel geheel 19de- en 
20ste-eeuws.

Wilgenlaan
Aan het einde van de Wilgenlaan juist over de strandwal in het begin van 
het veengebied ligt een perceel waarvan de locale historici Theo Laurentius 
en Piet van der Plas op basis van archiefgegevens aannemen, dat het de 
locatie van het hoogmiddeleeuwse kasteeltje “Starrenburgh” zou kunnen 
zijn. Ten einde deze hypothese te staven is een beperkt booronderzoek 



21

uitgevoerd. Duidelijk werd dat aan de westzijde de strandwal nog kon wor-
den aangeboord, maar dat in oostwaartste richting het veenpakket snel een 
dusdanige dikte bereikt dat het zand in de diepe ondergrond onbereikbaar 
is. 

Behoudens de archiefgegevens is er geen basis waarop op deze locatie 
een kasteelsite aantoonbaar is. Historisch kaartmateriaal, luchtfoto’s, reliëf in 
het veld e.d. bieden geen argumenten waarmee een voorzichtige invulling 
aan deze hypothese gegeven kan worden. Ook het uitgevoerde booronder-
zoek biedt geen duidelijke aanknopingspunten, waarmee ter plaatse een 
klein in hout uitgevoerd mottekasteeltje gereconstrueerd kan worden. Er 
is een kleine aanwijzing voor een mogelijke ingraving (gracht?), maar voor 
het verkrijgen van zekerheden zullen meer boorraaien met een dichter grid 
uitgezet moeten worden.

Veldwerk in samenwerking met de gemeente leiden
De gemeente Leiden heeft dit jaar op de locatie van de voormalige 
Aalmarktschool, waar een uitbreiding van de Stadsgehoorzaal moet plaats-
vinden, een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onder-
zoek is uitgevoerd in twee fasen. In de tweede tranche, het onderzoek van 
de diepere lagen binnen de door damwanden omsloten bouwput, hebben 
enkele leden van de afdeling enige malen hun medewerking verleend. Het 
werk bestond hoofdzakelijk uit het couperen van de talrijke kuilen en het 
verzamelen van vondstmateriaal uit de ophogingspakketten. 

Dick van der Kooij
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financieel jaaRVeRslag 2007

jaarlijkse kosten en opbrengesten per categorie 

 
balans per 31 december 2007

kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen  € 314.25 29-01-07  retour decl. Aleid Muller  € 32.28 

B Renus / Renusreeks  € 996.12 09-03-07 Raap archeologisch advies  € 10.00 

C Bestuursk.verhuizing etc.  € 342.44 17-05-07 1e retributie AWN 50%  € 432.50 

D Kosten Huisvesting c.a.  € 1 406.95 20-06-07 Archeomedia gift 2 feb  € 1 575.00 

E Deskundigheidsbevordering  € -   01-10-07 Sticht.Histor.Kring Liemeer  € 150.00 

F Kosten opgravingen  € -   01-10-07 Shell International bv  € 300.00 

G Kosten Uitwerkingen  € 5 936.91 08-11-07 2e retributie AWN 50%  € 435.00 

blad 3 Afschrijvingen 2007;compu  € 1 254.75 07-11-07 rente plusrekening 0,54%  € 32.83 

Kosten 2007  € 8 996.67  € 2 967.61 

kosten -/- afschrijvingen  € 7 741.92 (uitgaven)

Resultaat negatief  € 6 029.06- (= 2.967,61 -/- 8.996,67) opbrengsten -/- kosten

1 afschrijvingen tot eind 2006 100% 0 saldo eigen vermogen  € 3 245.46 

2 Aarlanderveen (declaratie)  € 944.00 

graafmachine; nog te innen ?? verplichtingen

1 Bod-1-  ‘95-’96-’02  € 323.00 

2 Katw-1-Achterw/Rijnstr’99  € 3 250.00 

3 TOTAAL verplichtingen  € 3 573.00 

reserveringen

4 HAZ-1  -  Dorpstr 67  ‘02  € 500.00 

5 Alp-1  -  Theater SSG ‘03  € 500.00 

6 Kat-2  -  Zanderij  2003  € 750.00 

3 Computer aansch. compl.  € 5 019.00 7 Sas-1 - Hfd/Kerkstr ‘02’03  € 500.00 

waarde eind 2006  € 3 764.25 8 Bod-2-Kerkstr’89-’91-’99-’0  € 500.00 

afschrijving 25% eind’07  € 1 254.75 9 Voor-1 - Wapen 2004  € 500.00 

waarde eind 2007  € 2 509.50 10 Voor-2 - Hema/G  2004  € 750.00 

11 Voor-3 - v Aken/Treub -’05  € 500.00 

12 Alp-2  -  de Hoorn - ‘98  € 750.00 

4 saldo girotel 31/12  € 2 575.56 13 TOTAAL reserveringen ‘07  € 5 250.00 

5 saldo giroplusrekening 31/12  € 6 039.40 

BALANSVERMOGEN  € 12 068.46  € 12 068.46 
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begroting 2008

lezingen VOORjaaR 2008

lezing: noord-hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen
Lezing door A.M. Numan op 18 februari 2008.

A.M. Numan is werkzaam bij het Amsterdams Archeologisch Centrum 
als hoofd Archeologische Velddienst en Conservator en is daarnaast 
al vele jaren actief bij de AWH, de Archeologische Werkgemeenschap 
Haarlem.  Zijn lezing is getiteld: “Noord-Hollandse kerken en kapellen in de 
Middeleeuwen, ca. 720 – 1200”.

 In de eerste helft van de achtste eeuw na Chr. werd westelijk Nederland 
gekerstend. Sindsdien zijn hier vele houten, tufstenen, maar vooral bakste-
nen kerken gebouwd. Tijdens de lezing, die de periode 720 – 1200 behan-
delt, zal worden ingegaan op de locatie waar de kerken zijn gebouwd in 
relatie tot het toenmalige landschap, de bewoning, enz. Ook zal worden na-
gegaan wie de kerken lieten bouwen. Daarnaast komen de constructiewijze 
van deze kerken en de verschillende kerktypen aan de orde. Vervolgens 
zullen enkele nog bestaande tufstenen kerken nader worden bekeken.

kosten opbrengsten

A Lezingen  € 350.00 1 Retributie AWN  € 860.00 

B Renus 3 uitgaven  € 1 000.00 2 Rente plusrekening  € 30.00 

C Renusreeks  € 1 000.00 3 Vergoeding opgravingen  € 1 000.00 

D Bestuurskosten  € 150.00 4 Te werven subsidies  € 1 000.00 

E Kosten Huisvesting p.m.  € -   5 Inkomsten Renus reeks  € 1 000.00 

F Deskundigheidsbevordering  € 500.00 6 nadelig saldo            -/-  € 2 864.75 

G Kosten opgravingen  € 1 000.00 

H Kosten Uitwerkingen  € 1 500.00 

Afschrijving compu  € 1 254.75 

 € 6 754.75  € 6 754.75 
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lezing: Verloren en gewonnen land
Lezing door Jorrit van Horssen op maandagavond 26 mei 2008.
20.00 uur, Lipsiusgebouw

Verloren en Gewonnen land - De ontginning van het Westland 700-1300
De ontginning van het Westland in de middeleeuwen is een weinig belicht 
onderwerp. De aandacht van historici was altijd gericht op de grote ontgin-
ningsbeweging: de ontginning van het Utrechts-Hollands veengebied vanaf 
de oevers van de Oude Rijn, de Rotte en de Gouwe. Het Westland vormt een 
uithoek van dat grote ontginningsgebied. 

Het is een klei- en zandgebied, dat deels de van oudsher bewoonde 
strandwallen bestrijkt en deels de van daaruit ontgonnen kleigebieden.

In de periode voor 700, de Merovingische periode, was de bewoning 
nog voornamelijk geconcentreerd op de strandwallen aan de kust en op 
de Naaldwijkse geest. In de daaropvolgende Karolingische tijd breidde het 
bewoonde land zich vermoedelijk uit over de hogere oeverwallen van de 
Maas en de kreken achter de duinen. De eerste ontginningen van de natte 
komgronden aan weerszijden van de oeverwallen begonnen waarschijnlijk 
pas aan het begin van de 11e eeuw. Of deze ontginningen ooit voltooid zijn, 
is niet bekend, omdat door overstromingen in de 12e eeuw het gewonnen 
cultuurland weer grotendeels verloren ging. De herontginning van het 
overstroomde land ging, onder leiding van de Hollandse graven, snel van 
start en was rond 1200 al volledig klaar, toen ook de bedijking langs de 
Maas voltooid werd. In de 13e eeuw verdichtte de bewoning in het Westland 
zich en begonnen zich de huidige dorpskernen te vormen.

Het onderzoek heeft zich gericht op de vraag hoe de ontginning van 
het Westland verliep in tijd en ruimte. De basis van het onderzoek wordt 
gevormd door een inventarisatie van alle vindplaatsen uit de 8e t/m de 13e 
eeuw in het Westland. De vindplaatsen uit de inventarisatie zijn weergege-
ven op reeks verspreidingskaarten waarop het verloop van de ontginning 
zichtbaar is.

 
De lezing zal plaatsvinden in een zaal in het Lipsius-gebouw (“Centraal 
Faciliteitengebouw”), aan het eind van de Doelensteeg.
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ROMeinse MetaalVOndsten in de awn-OPgRaVingen te 
bOdegRaVen

Hans Postma 

In de beschrijving van en conclusies uit archeologische opgravingen spelen 
vooral aardewerk-vondsten een cruciale rol. Maar ook metaalvondsten 
kunnen belangrijk zijn. Om die reden zijn de metaalvondsten van de drie 
grote opgravingen van AWN-Rijnstreek in de jaren 1995, 1996 en 2002 in 
Bodegraven nader bekeken. Dit is gedaan in verband met plannen om van 
Romeins Bodegraven een integrale beschrijving te geven in de Hazenberg-
serie. Op basis van een interne AWN-rapportage wordt in deze Renus het 
een en ander over die metaalvondsten medegedeeld.

De opgraving van AWN-Rijnstreek in Bodegraven in 1995 betreft een 
terrein aan de Willemstraat. Hier zijn resten van een poortgebouw en een 
deel van de wal van een Romeins fort, castellum, vrijgelegd. Dit is zeker een 
belangrijke vondst geweest waardoor Bodegraven definitief verzekerd is 
van een plaats op de Limes-kaart. Het aantal metaalresten, in deze opgra-
ving gevonden, is echter gering en bovendien voornamelijk niet-Romeins 
uit de aanleg en eerste lagen van de opgravingsputten. Het geringe aantal 
Romeinse metaalvondsten kan het gevolg zijn van het feit dat het slechts 
een deel van een klein castellum betreft, waar metaalresten niet gemakkelijk 
onder terechtkomen, en daar ook niet goed geconserveerd kunnen zijn. 
Een soortgelijke conclusie is getrokken bij opgravingen van het castellum in 
Alphen aan den Rijn (Polak e.a. 2004, p. 188). Een andere reden kan zijn dat 
het castellum in Bodegraven maar kort in gebruik is geweest. Op basis van 
dendrochronologie is bepaald dat twee eiken palen van het poortgebouw 
in het jaar 61 zijn gekapt. Het fort is dus in dat jaar of kort daarop gebouwd. 
De brandresten, die over een groot deel van het opgravingsterrein zijn 
gevonden, wijzen er op dat ook dit fort in het jaar 69/70 tijdens de Bataafse 
opstand door brand is vernietigd. Er zijn geen waarnemingen die er op 
wijzen dat het castellum in Bodegraven daarna weer is opgebouwd; in elk 
geval niet op deze plaats. Omdat bij deze AWN-opgraving geen metaalde-
tector is gebruikt, kunnen metalen voorwerpen aan de aandacht ontsnapt 
zijn.

Op het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg, dat in 1996 archeologisch 
is onderzocht, zijn resten van kaden en steigers blootgelegd. Hier is wel 
een groot aantal metaalresten gevonden, waarvan het merendeel Romeins 
is. Dit wijst op een grote Romeinse activiteit op dit terrein, hetgeen te 
verwachten is bij een dergelijke bebouwing. Wat de Romeinen hier gedaan 
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hebben, is ons niet bekend, maar het is redelijk te veronderstellen dat de 
Romeinse weg, die hier door een moeilijk terrein gaat, veel aanvoer van 
materialen en werkzaamheden heeft vereist. In het aardewerk, dat op dit 
terrein gevonden is, kunnen twee fasen, perioden, onderscheiden worden. 
Dit wijst erop dat hier Romeinse activiteiten over een langere periode ge-
weest zijn; mogelijk tot in de derde eeuw na Chr.

De AWN-opgraving in 2002 betreft eveneens een terrein aan de Oud-
Bodegraafseweg. Dit terrein is geïdentificeerd als een depressie in de 
Romeinse tijd naast en aan de oostzijde van het veenriviertje de Oude-
Bodegrave. Dat mondde uit in de Rijn. Bovengenoemde steigers en kaden, 
blootgelegd tijdens de opgraving van 1996, lagen aan de westzijde van dit 
riviertje vlakbij de monding in de Rijn. De Romeinen hebben blijkbaar afval 
in deze depressie gedumpt. Ook kan een deel van het gevonden materiaal 
met hoog water daar aangespoeld zijn. Het aantal hier gevonden metaal-
vondsten is vrij groot. Deze vondsten zijn grotendeels als Romeins herkend. 
De Romeinse weg moet tussen de opgravingsterreinen van 1996 en 2002 
gelegen hebben en daar de Oude-Bodegrave gepasseerd hebben via een 
brug of dam (Beunder, 1980).

De preciese locaties van deze drie opgravingen zijn in de publicatie 
“Romeinen in Bodegraven” op een plattegrond van Bodegraven aangege-
ven (Van der Kooij e.a., 2005). 

De gedetailleerde, in tabellen verzamelde vondstgegevens van de 
bovenvermelde drie opgravingen zijn niet in dit nummer van Renus 
opgenomen, maar kunnen geraadpleegd worden in de eerdergenoemde 
interne rapportage. Wel geven we de verdeling van alle metaalvondsten in 
metaalsoorten ijzer, koper cq. koperlegeringen (brons en messing) en lood 
van deze AWN-opgravingen in het bijgevoegde tabelletje. In totaal gaat het 
om 68 Romeinse vondsten. Al met al een te beperkte hoeveelheid om een 
zinvolle verdere indeling over het gebruik te maken. 

De meeste Romeinse metaalvondsten, namelijk 54, zijn van ijzer en be-
treffen voornamelijk spijkers. Vooral de opgraving in 1996 heeft veel ijzeren 
vondsten opgeleverd, hetgeen te maken kan hebben met bouwactiviteiten 
op en nabij dit terrein met zijn kaden en steigers. De spijkers hebben veelal 
vierkante doorsneden en platte koppen met lengten van omstreeks 3 tot 
10 cm en hebben vaak brede koppen tot wel 4 cm in diameter. Vaak is er 
geringe roestvorming, hetgeen wijst op een goede kwaliteit ijzer. Mogelijk 
is dit het gevolg van de productie van het ijzer en vervolgens het herhaald 
smeden om de spijkers in hun vorm te krijgen. Dit betekent een intensief 
contact met houtskool (of kolen) bij hoge temperaturen, waardoor het 
koolstofgehalte hoog is geworden. Dit is bepalend voor de kwaliteit en be-
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stendigheid van ijzer tegen roesten. Behalve spijkers zijn er nog wat stukjes 
ijzer gevonden in de vorm van plaat- en staaf-materiaal van meestal geringe 
afmetingen, die door hun context Romeins zullen zijn. In de opgraving van 
1996 zijn een ijzeren handgreep en een ellipsoïdaal gevormd object, moge-
lijk een slingerkogel, gevonden. In dit laatste object lijkt ijzeroxide verwerkt 
te zijn. 

Aan de andere kant van het “vondstenspectrum” van metaal in 
Bodegraven staat lood. Daar is bijzonder weinig van gevonden: slechts 
enkele brokjes met ongedefinieerde vormen maar geen loden voorwerpen. 
Die brokjes zouden resten kunnen zijn van plaatselijke loodverwerking.

Er zijn vondsten van koperlegeringen, tin-brons en messing, en wat 
koperen plaatjes. Daaronder bevinden zich stukjes Lorica squamata (plaat-
jespantser) van messing en Phalera (paardentuig); deze zijn van militaire 
oorsprong en komen uit de opgraving van Bodegraven 1996. Er zijn enkele 
bronzen ringen en riemversieringen gevonden. Hoewel behoorlijk bescha-
digd zijn twee stripjes messing met lood als verzwaring te herkennen, die 
mogelijk gemonteerd waren als hangers aan de randen van een paarden-
deken. Afbeelding 1 laat de voor- en achterzijden van die hangers zien. Het 
zijn strookjes messing van 15 mm breed en ongeveer 5 cm lang met daarin 
langwerpige “sleuven” geponst, waarin lood is gegoten. 

Twee andere vondsten van messing voorwerpen betreffen een 
Romeinse munt en een spatel; beide uit de opgraving van 2002. De munt is 
een goed geconserveerde Sestertius met aan de voorzijde een afbeelding 
van keizer Trajanus en op de achterkant godin Pax zittend op een zetel 
afgebeeld, zie afbeelding 2. Scepter en tak zijn vaag te zien. De randtekst 
aan de voorkant is: IMP.CAES.NERVA.TRAIAN.AVG.GERM.P.M. Op basis van 
deze identificatie kan vastgesteld worden dat die munt in 102 na Christus 
geslagen is. Aangezien deze munt vrij gaaf is, mag geconstateerd worden 
dat die niet lang in omloop is geweest voordat hij in Bodegraven verloren is 
geraakt. 

De spatel kwam tijdens de opgraving van 2002 in perfecte conditie 
uit de klei tevoorschijn. Zulke spatels werden door de Romeinen gebruikt 
als medische instrumenten. De vorm van deze spatel komt overeen met 
die van andere spatels langs het westelijk deel van de Limes gevonden. 
Zie afbeelding 26 in de Westerheem-uitgave van december 2005 (Van 
der Kooij e.a., 2005). In de vaste tentoonstelling van het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden zijn twee daarvan te zien. In de uitgebreide catalogus 
van Romeinse medische instrumenten van het Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum in Mainz (D) hebben alle weergegeven spatels andere 
vormen (Künzl, 2002). Dit zou kunnen wijzen op regionaal verschillende 
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producties of op verschillende handelsbetrekkingen van regionale delen 
van de Limes voor dergelijke medische objecten.

Tot slot wordt erop gewezen dat van de munt en spatel de metaal-
samenstellingen zijn gemeten. Zie voor de daarvoor gebruikte methoden 
het Westerheem-artikel van Van der Kooij e.a. (2005). De hoeveelheden zink 
in deze messing voorwerpen zijn respectievelijk 11,8 en 18,6 gewichts%, 
hetgeen aanzienlijk minder is dan de omstreeks 25 gew.% die de Romeinen 
met hun zogenaamde “cementatie”-techniek met koper konden vermen-
gen. Riederer (1974) geeft wat munten betreft daar een aardig overzicht 
van. Blijkbaar is de prijsverhouding van messing t.o.v. koper voor de produc-
tie van munten in de loop van de tijd aanzienlijk veranderd.

Afb. 1.  Hangertjes van messing, verzwaard met lood, vermoedelijk voor een    
 paardendeken. 

Afb. 2.  Romeinse Sestertius met afbeelding van keizer Trajanus en op de achterkant   
 godin Pax. Volgens Roman Imperial Coins geslagen in het jaar 102 na Chr. 
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Soort 1995 1996 2002 totaal
IJzer 2 39 13 54
Koper en koperlegeringen* 0 8 2 10
Lood 0   2   2   4
Samengesteld metaal 0   1**   0   0
Totaal 68

*brons of messing       ** messing met lood

Tabel:  Verdeling van de Romeinse metaalvondsten in Bodegraven in soorten  
 (ijzer, koper & koperlegeringen, en lood).

noten
1. Polak e.a., 2004, p. 188.
2. Beunder, 1980, p. 8.
3. Van der Kooij e.a., 2005, p. 275.
4. Künzl, 2002.
5. Riederer, 1974, p. 73.
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