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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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VOORwOORd

Beste leden van de AWN-afdeling Rijnstreek.

Het was een rustig jaar 2008 voor onze afdeling. We hebben zelf weinig kun-
nen opgraven; het bleef bij een enkel proefsleufje, een aantal boringen en 
veldverkenningen. Wel konden onze leden meehelpen bij een aantal opgra-
vingen uitgevoerd door commerciële bureaus in onze regio. Zo is er gegra-
ven in Noordwijk door Becker & Van de Graaf, in de Zanderij samen met het 
ADC en ook in Voorschoten. Het moet gezegd worden dat de belangstelling 
om mee te graven eigenlijk beperkt was: een teleurstellende ervaring.

We hebben wel genoten van ons onderkomen in de Langebrug 56, 
waar we gastvrijheid genoten in het Gemeentelijk Archeologisch Centrum. 
Een mooie grote ruimte, waar we later nog met genoegen aan terug zullen 
denken. We konden een aantal nieuwe actieve leden verwelkomen - dat is 
prettig en geeft meer houvast voor de vaste kern.

We hebben wel hard gewerkt aan onze publicaties over Bodegraven en 
Alphen-De Hoorn en op 17 februari 2009 komen de eerste vier rapporten 
uit van onze nieuwe Renus Reeks.

In 2008 hebben we er veel energie in gestopt om in een aantal gemeen-
ten in onze regio mee te werken aan het totstandkomen van gemeentelijk 
archeologisch beleid. Sinds september 2007 zijn het de gemeenten zelf die 
verantwoordelijk zijn voor het archeologisch beleid binnen hun gemeente. 
Een aantal gemeenten heeft het daar nogal moeilijk mee. Het is voor de 
AWN een goede kans om de contacten met de gemeenten te verbeteren. 
Wij hopen dan ook dat we in 2009 de eerste regio-archeoloog mogen 
verwelkomen, wat de archeologie nieuwe kansen biedt. We zullen hard 
moeten werken om een nieuw onderkomen te vinden voor onze afdeling 
omdat we in 2010 waarschijnlijk de ruimte in de Langebrug zullen moeten 
verlaten. Het bestuur is druk doende een aantal mogelijkheden uit te wer-
ken. We hopen dat we in 2009 weer een groot aantal nieuwe actieve leden 
mogen verwelkomen. 

Ikzelf hoop u op een van onze activiteiten in 2009 te mogen ontmoeten.

Pierre van Grinsven
Voorzitter afdeling Rijnstreek.
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UitnOdiging

voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de AWN-afde-
ling Rijnstreek op maandag 23 februari 2009

Plaats: Regionaal Archief Leiden, ingang Boisotkade 2A, aanvang 19:30 uur.

Agenda
Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 februari 2008 (zie 
hieronder)
Jaarverslagen (zie elders in deze Renus)
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie voor 2009
Financiën (zie de stukken elders in deze Renus)
Bestuurssamenstelling: Piet de Baar is statutair aftredend en niet herkies-
baar. Het bestuur stelt voor om Odile Hoogzaad in zijn plaats te benoe-
men.  Tegenkandidaten kunnen tot voor het begin van de vergadering 
gesteld worden volgens de regels van het Huishoudelijk Reglement.
Stand van zaken beleidsdoelen van het bestuur
Stand van zaken huisvesting 
Rondvraag
Sluiting

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20:30 uur 
Marieke van Dinter een lezing zal houden over het geofysische landschap 
van de Romeinse limes onder de titel Natte voeten. Romeinen in de Rijn-delta; 
een landschapsreconstructie van het westelijke deel van de Limes (zie voor 
meer elders in deze 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

12 februari 2008

Aanwezig
16 leden en alle vier de bestuursleden: Pierre van Grinsven (voorzitter), Roos 
van Oosten (secretaris), Henk Hegeman (penningmeester) en Piet de Baar 
(lid). Jan Nieuwenburg is aanwezig namens het hoofdbestuur van de AWN.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Hij biedt excuses aan 
voor het late verschijnen van de Renus; de volgende keer moet het beter. 

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

ingekomen/uitgegane stukken
Er is een bedankbrief gestuurd aan het Archeologisch Centrum. Een kopie 
is gezonden aan R. Proos, F. Kleinhuis en de afdeling Gebouwen van de 
gemeente Leiden. Wij hebben hierin aangegeven het als prettig te ervaren 
bij het Archeologisch Centrum ingehuisd te zijn.

notulen AlV 18 februari 2007
Niemand verlangt hierover het woord, zodat ze worden vastgesteld.

jaarverslagen 2007
De jaarverslagen geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Verslag kascontrolecommissie
Ab van Grol en Odile Hoogzaad hadden zitting in de kascontrolecommissie. 
Odile voert namens de kascommisie het woord. De inkomsten en uitgaven 
klopten. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De Girotel kost wel 
elke keer geld, namelijk € 28,- per jaar. Nieuwenhuis merkt daarover op dat 
het bij een andere bank niet veel goedkoper zou zijn. De Aarlanderveen-
kwestie ad € 944,- is nog steeds niet opgelost, tot ongenoegen van de 
kascommissie. De penningmeester licht toe dat hij er alles aan gedaan 
heeft om de nodige informatie (namelijk een adres en naam van een wo-
ningbouwcorporatie) los te peuteren, maar dat de verantwoordelijke veld-
werkcoördinator deze niet heeft gegeven. Hij kan hierdoor geen rekening 
opsturen. De penningmeester licht mondeling toe dat het licht en water 
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van de Geregracht te laat zijn opgezegd, waardoor er enkele termijnen 
teveel zijn betaald, maar dat we die terug zullen krijgen. Dit bedrag moet 
nog komen. De jaarlijkse subsidie van Voorschoten is nog niet binnen. Het 
financieel verslag zoals weergegeven in de Renus klopt niet helemaal. Een 
optelling in de computer is niet goed gegaan, waardoor het niet € 8996,67 
maar € 10.251,42 moet zijn. De afschrijving is ook niet correct verwerkt. Het 
resultaat blijft echter evenwel zo negatief als is weergegeven. In het alge-
meen wordt opgemerkt dat ten aanzien van de financiën er teveel uitgaven 
zijn en te weinig inkomsten.

Dé Steures biedt zich aan om zitting te nemen in de kascommissie voor 
het jaar 2008, hetgeen gaarne aanvaard wordt. Ab van Grol blijft nog een 
jaar.

financiën
Jan Bloot merkt op dat de post reserveringen uitwerkingen aanzienlijk lager 
is dan oorspronkelijk. Dit komt doordat de reservering voor Bodegraven (ca. 
€ 6000,--) afgeboekt is. 

Er wordt opgemerkt dat de rente op de spaarrekening erg laag is (0,5%). 
Het zou de moeite kunnen lonen om een andere bank te zoeken. De pen-
ningmeester neemt het punt in overweging.

Bestuurssamenstelling
De penningmeester wordt herbenoemd voor vier jaar. Bert Zandbergen 
wordt gekozen als vijfde bestuurslid. Hij neemt de taken van Roos van 
Oosten over zodra zij buiten de regio gaat wonen.

Beleidsdoelen van het bestuur
Pierre licht aan de hand van een Powerpoint-presentatie de beleidsdoelen 
toe.

Jongere leden werven wil nog niet zo vlotten.
Open en transparante afdeling zijn. Betere werkafspraken op de maan-
dagavond zijn nodig. In kleine clubjes wordt op de maandag gewerkt. 
Het gaat vooruit, maar is nog niet ideaal. Veel zaken op dit punt zijn 
vooruitgegaan met de nieuwe huisvesting. 
Meer rapportages van oude opgravingen

 - Belangrijke rol voor de Renus. De Renus moet meer korte rapporta-  
 ges gaan bevatten. 

 - Grote opgravingsrapportages. Uitwerking De Hoorn en Bodegraven. 
 - Renus-rapporten-reeks. Tom Hazenberg heeft een subsidie hiervoor  

 in het vooruitzicht gesteld.

•
•

•
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 - Meer kleine rapportages door meer verschillende mensen. Pierre   
 geeft een voorbeeld van een verslag van Ab van Grol dat in de Renus  
 komt. Hij benadrukt dat het een activiteit is voor iedereen en dat   
 iedereen uitgedaagd kan worden om dit te doen. 

Ons netwerk van AWN-correspondenten uitbreiden en versterken.  om 
de nieuwe AWN-correspondent aan een gemeente voor te stellen, 
wordt een brief aan die gemeente gestuurd. Het proces loopt goed in 
de gemeente Katwijk. Gemeentelijk archeoloog Boudewijn Voormolen 
organiseert daar iedere twee maanden een overleg. Samenwerking met 
oudheidkamers, historische verenigingen en bijvoorbeeld Golda is ook 
belangrijk.
Een gravende afdeling blijven.
 Eigen opgravingen doen wordt in het algemeen moeilijker, al pas-  

 seren er nog wel eens kleine klusjes ten behoeve van de provincie. Er  
 zijn brieven gestuurd naar bedrijven om duidelijk te maken dat wij als  
 AWN graag meehelpen op een opgraving. Er zijn nog geen reacties   
 binnengekomen. Er zijn ook beroepsarcheologen binnen onze   
 afdeling benaderd of zij bereid zijn om éénmaal per jaar een    
 zaterdag op te graven en dan veel uitleg te geven aan de AWN-leden  
 die daarbij aanwezig zijn.

Aleid Muller vraagt of de jonge beroepsarcheologen dat voor niks doen, 
waarop het antwoord bevestigend is. Odile Hoogzaad merkt op dat 
het voor professionals soms niet mogelijk is om AWN-ers bij het werk te 
betrekken omdat er tegelijkertijd bodemsanering gerealiseerd wordt, 
waarbij veel strengere eisen gelden.

Meer educatieve activiteiten ontwikkelen. 
Dit is nog niet van de grond gekomen.

stand van zaken ten aanzien van de huisvesting
Het plan om met de provinciale en gemeentelijke archeologische centra 
mee te verhuizen naar het Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht gaat 
niet door. De provincie is voor zichzelf en AWN-Rijnstreek op zoek naar een 
andere huisvesting en onderzoekt daartoe thans twee locaties. Wanneer le-
den suggesties hebben voor een eigen huisvesting van alleen de Rijnstreek, 
zijn die van harte welkom. In ieder geval zit het meeverhuizen met het 
Gemeentelijk Archeologisch Centrum er niet in, hoe graag beide partijen 
dat ook zouden willen, aangezien dat niet voldoende ruimte voor ons heeft.

•

•

•
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Rondvraag
Bij de Rondvraag meldt Nieuwenhuis dat de ALV van de AWN op 26 april in 
’s-Hertogenbosch plaatsvindt. Hij zoekt verder nog een opvolger voor zijn 
post verzekeringen en veiligheid in het hoofdbestuur.

Roos van Oosten merkt op dat het belangrijk is om over veiligheids-
schoenen te beschikken wanneer mensen willen deelnemen aan opgravin-
gen door archeologische bedrijven. Ze zijn incidenteel in de aanbieding bij 
bouwmarkten of bij speciaalzaken (Timmerman op de Haarlemmerstraat te 
Leiden).

Bert Zandbergen merkt op dat de Renus alleen nog maar op de website 
zou moeten komen. Piet de Baar zou best op Internet willen, maar de 
meeste aanwezigen zijn fel tegen. Jan Nieuwenhuis waarschuwt voor alle 
berichtgeving per e-mail. Bert stelt voor om de Renus-reeks op de website 
te zetten.

sluiting
Om 20.25 uur wordt de vergadering gesloten.

BestUURlijk jAARVeRslAg Awn-Afdeling RijnstReek OVeR 2008

Bestuur
Het bestuur kende dit jaar de volgende samenstelling:     
          dienstjaren:
Pierre van Grinsven -voorzitter      3 (v.a. 2006) 
Roos van Oosten  -secretaris/coördinator lezingen tot mei 2008
Bert Zandbergen  -secretaris/coördinator lezingen 1 (v.a 2008) 
Henk Hegeman  -penningmeester    4 (v.a. 2004) 
Piet de Baar   -lid/redactie Renus   7 (v.a. 2001)  

Algemeen
In 2008 heeft het bestuur buiten de ALV zeven keer vergaderd, een aantal 
keren in de werkruimte aan de Langebrug en de overige vergaderingen bij 
de voorzitter thuis. Daarnaast werd door telkens één of twee bestuursleden 
deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV (dit jaar op 26 april in Den 
Bosch), de regiovergadering op 23 september bij ons in Leiden en de afge-
vaardigdendag op 15 november te Amersfoort. Belangrijke onderwerpen 
die het afgelopen jaar bij het bestuur van de AWN Rijnstreek op de agenda 
stonden, zijn de huisvesting en de mogelijkheden voor opgraven.
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Huisvesting
We zijn nu ruim een jaar gevestigd aan de Langebrug. De ruimte is goed, we 
hebben bijna alles zoals we het willen. De relatie en de samenwerking met 
het Gemeentelijk Archeologisch Centrum is goed. Toch komt er waarschijn-
lijk op afzienbare tijd een einde aan ons verblijf hier. Het Archeologisch 
Centrum gaat in 2010 verhuizen naar het Weeshuis aan de Hooglandse 
Kerkgracht. Voor de AWN is daar geen plaats. Het is niet reëel om te ver-
wachten dat de AWN na de verhuizing als kraakwacht nog lang gebruik kan 
maken van de voormalige brandweerkazerne. Het bestuur is in gesprek met 
de gemeente Leiden over vervangende ruimte.

Er ligt een aanbod van de provincie om gebruik te maken van hun nieu-
we ruimte in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Dat heeft als voordeel dat 
het ruimteprobleem voor lange tijd opgelost is. Daar staat tegenover dat 
voor de meerderheid van de actieve leden de wekelijkse reis naar Alphen 
wat bezwaarlijk is. De tegenprestatie voor de gastvrijheid is nog niet inge-
vuld, maar is er wel. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een ruimte in 
Leiden of anders dicht in de buurt van Leiden.

Inrichting werkruimte
De werkruimte is naar tevredenheid ingericht en voldoende groot. De 
verlichting is goed, maar de verwarming laat soms te wensen over. 
De boeken en tijdschriften zijn goed toegankelijk. De uitlening blijft een 
punt van aandacht. Iedereen wordt dringend verzocht alles heel precies 
op de uitleenlijst te noteren.
Er is behoefte aan nog een (nieuwe) computer. Het bestuur wil hiervoor 
fondsen reserveren.
Een verbinding met het Internet is wenselijk, maar kan niet via de ge-
meente gerealiseerd worden.

Omgang gemeente
Wij delen het pand met een collega-instelling. Bij de gemeente Leiden wer-
ken ongeveer vijf vaste krachten en op maandag en dinsdag een groep van 
ca. tien vrijwilligers. Omwille van de goede omgang 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 de andere, houd 
elkaar niet van het werk en bemoei je niet met andermans werkzaamhe-
den, 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. 

Wij zijn te gast in het pand aan de Langebrug en dus niet zoals voorheen 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Het pand vertoont 

•

•

•

•
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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 moeten worden. Het bestuur (in 
concreto zal dat meestal de voorzitter betreffen) neemt dan contact op met 
het Archeologisch Centrum.

werkzaamheden
Er wordt gewerkt aan de uitwerking van:

Alphen De Hoorn 1998
De uitwerking is op dit moment enigszins vertraagd. Wel heeft dit jaar het 
geplande interview plaatsgevonden met de heer Kempen, die zijn gehele 
leven geboerd heeft op de terreinen van Swanendrift, de naastliggende 
boerderij bewoonde en ons indertijd in de fase van de veldverkenning 
attent gemaakt heeft op de puinvoorkomens in zijn weiland.

Als nieuw onderdeel van het totale overzicht door de tijd heen van de 
archeologie in het gebied van De Hoorn en met name van de Romeinse 
Tijd zijn wij dit jaar begonnen een geheel onuitgewerkte opgraving van de 
ROB/Prov. Z-H uit 1996 nader te bekijken. Het vondstmateriaal is inmiddels 
gedetermineerd en een aantal monsters van o.m. grindhoudende grond 
zijn uitgewassen. Een probleem zijn de tekeningen, waarvan de interpreta-
tie zeer onduidelijk is. Aanwezig zijn kuilen en een aantal palen; een voor de 
hand liggend patroon ontbreekt. Aannemelijk is toch wel dat de limesweg 
nabij moet liggen.

Romeins Bodegraven 1995-1996, 2002
Dit project ligt op schema.

Overlegbijeenkomsten van beide projecten vinden onregelmatig plaats. 
Tom Hazenberg is betrokken als discussieleider. 

Kleine projecten
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. 

De begeleiding Hazerswoude-Dorp 2007 Westeinde is dit jaar geheel 
afgewerkt en in een kort artikel in Renus 2008-2 gepubliceerd. De determi-
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natie van het vondstmateriaal van de kleine opgraving Bodegraven 2007 
Dammekant werd voltooid en een paar voorwerpen getekend.

De restauratiegroep nam dit jaar de niet geheel complete vormen uit 
de beerputten van Katwijk 1999 Achterweg-Rijnstraat in behandeling. 
Daarnaast werden uit diverse projecten in Bodegraven de losse individuele 
potten, zowel post-middeleeuws als Romeins, gerestaureerd. Een waar 
meesterstuk is de reconstructie van een Romeinse kruik met ingeknepen 
schenktuit, type St. 214B, waarvan op een klein raakvlak na, de gehele mid-
denzone ontbrak. Dit is daarmee ook het enige voorwerp uit de opgraving 
Bodegraven 1995 Willemstraat (het poortgebouw) dat exposabel is.

De stage/samenwerking met de dames van de Oudheidkamer 
Nieuwveen m.b.t. de restauratie van de collectie Bosch werd door ziekte 
onderbroken.

tentoonstellingen
Er waren dit jaar geen langer lopende tentoonstellingen met door de AWN-
Rijnstreek opgegraven voorwerpen. Wel zijn er nog steeds de presentaties 
van ‘ons materiaal’ in de permanente opstelling in het Katwijks Museum en 
de Oudheidkamer in Koudekerk. 

Voor de Open Monumentendagen werd een kortlopende expositie in 
Alphen aan den Rijn ingericht met de Reuvensdag-posters en aardewerk 
van de opgraving Alphen 1998 De Hoorn.

Daarnaast is medewerking verleend bij de tentoonstelling “De 
Romeinen in Zuid-Holland” van het Erfgoedhuis in het Historisch Museum 
Voorschoten. O.a. zijn foto’s en tekeningen beschikbaar gesteld voor wand-
borden ter illustratie van de vraag: “Wat is opgraven?” Ook is wat veldmate-
riaal uitgeleend om de etalage van het museum een archeologische uitstra-
ling te geven. Ten slotte: opvallend in deze provinciale tentoonstelling was 
het aantal ‘oude bekenden’: vondsten door de AWN gedaan in onderzoek 
sinds de jaren ‘80!

Inmiddels wordt al meegewerkt aan de voorbereidingen voor de “ar-
cheologie in de Pact van Duivenvoorde” tentoonstelling, die in 2009 in de 
musea van Voorburg, Voorschoten en Wassenaar moet staan.

Vrijwilligersmarkten 
Net als voorgaande jaren heeft de afdeling zich in september op de vrijwilli-
gersmarkt in Voorschoten gepresenteerd. De aanloop bij de kraam was niet 
groot. De speciale uitgave van de Archeologie Actueel vond gretig aftrek. 
Een aantal personen heeft zich opgegeven als geïnteresseerde voor een 
nadere kennismaking. Toch meent het bestuur wel dat de aanwezigheid 
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op dergelijke markten zinvol kan zijn, al vertaalt dit zich niet direct in een 
groeiend ledenaantal.

Op de ‘dag van de archeologie’ van 6-8 juni bij Kasteel Keukenhof gaven 
we ook twee dagen acte de presence.

De vereniging was ook present op de Geschiedenisdag op 8 november 
in de Hooglandse kerk met als hoogtepunt de presentatie van de Leidse 
canon, samen met de Leidse erfgoedkoepel. De belangstelling voor onze 
kraam was goed. Met 5000 bezoekers was deze podiumdag een groot 
succes.

De vereniging was tijdens de ‘week van de geschiedenis’ op 18 oktober 
met een kraam aanwezig in Katwijk, waar ook demonstraties werden 
gegeven.

website
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@gmail.com). 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 nog toe geen e-mail ontvangen, maar stelt u 
daar wel prijs op, dan graag even een bericht naar awnrijnstreek@yahoo.
com. 

Het hoofdbestuur bestudeert de mogelijkheden om voor alle afdelingen 
websites ter beschikking te stellen. De site van de afdeling Flevoland is 
geselecteerd als een goed voorbeeld. In ieder geval moet de nieuwe site in-
teractief worden, de leden van de afdeling moeten de mogelijkheid hebben 
om materiaal te uploaden. De commissie waarin Bert Zandbergen zitting 
heeft, streeft ernaar om dit jaar de nieuwe website in de lucht te hebben.

leden
Het officiële ledental van de afdeling Rijnstreek bedroeg op de lijst van de 
AWN-ledenadministratie van 1 januari 2009 116 leden. Dit is ten opzichte 
van een jaar geleden een afname met 16 leden. 

In totaal krijgen ruim 200 personen en instanties de Renus toegezonden. 
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.
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lezingen
In 2008 zijn de volgende lezingen gehouden:

13 februari (Regionaal Archief Leiden, in aansluiting op de jaarver-
gadering): Jan Willem de Kort (RAAP-West), middeleeuwse kerken in 
Noord-Holland.
7 mei: Jorrit van Horssen (gemeente Leiden), Het Westland in de Romeinse 
tijd.
1 oktober: Dé Steures, Laat-Romeinse grafvelden in Nijmegen.
17 november: Peter Schut (RACM), De watervoorziening in Romeins 
Nederland.

De organisatie van de lezingen was in handen van Roos van Oosten. De 
plaats van de lezingen was éénmaal op het Regionaal Archief Leiden, waar 
Piet de Baar (actief lid èn werkzaam bij het Archief ) ons verwelkomde; dank-
zij de medewerking van twee medewerkers van de faculteit Archeologie 
vonden de andere lezingen plaats in een zaal van het Lipsius-gebouw van 
Universiteit Leiden. Dit verlaagt voor archeologiestudenten 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 de Westerheem (5-2009) publiceerde onze (oud-)secretaris, Roos 
van Oosten, een artikel over een ceramisch object met een onbekende 
functie.
In dezelfde Westerheem stond ook een doorwrocht artikel van ons oude 
buitenlid Simon Oud over een campagne van de Romeinse vloot. Helaas 
is Simon onlangs overleden, waarover elders meer.
Na vele jaren van noeste arbeid heeft Dé Steures zijn nieuwe publicatie 
kunnen inleveren bij de drukker. Laat-Romeinse grafvelden in Nijmegen 
is binnenkort verkrijgbaar.
 Eveneens binnenkort verkrijgbaar zijn de eerste vier afleveringen in de 
Renus Reeks. 

In 2008 is een tweetal nummers van ons afdelingsblad verschenen. De 
eindredactie, produktie en verzending werden verzorgd door Piet de Baar. 
Corné van Woerdekom verzorgde de lay-out. 

•

•

•
•

•

•

•

•
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Archeologische contacten
AWN-correspondenten: het project om in alle gemeenten in onze regio 
een AWN-correspondent te hebben, vordert gestaag. In 2008 zijn we 
doorgegaan met te pogen om AWN-correspondenten aan te stellen in de 
gemeenten van onze regio. Met de nieuwe wet monumentenzorg/archeo-
logisch erfgoed moet de gemeente een belangrijkere rol gaan spelen om bij 
projecten op zijn 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 bodem-
verstoringen te melden daar waar archeologisch onderzoek plaats moet 
vinden.

De AWN-correspondenten, meestal leden van een plaatselijke histori-
sche vereniging, zijn dus extra ogen 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-correspondent is en wat 
wij van hem of haar verwachten. De contacten met de gemeenten worden 
daardoor geïntensiveerd. 

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, Valkenburg, Rijnsburg 
en Bodegraven hier bij gekomen, zodat in een flink stuk van ons gebied nu 
officieel AWN-correspondenten werkzaam zijn. Het tweemaandelijks over-
leg van de correspondenten met de gemeentelijk archeoloog in Katwijk 
draait goed. Het overleg in Oegstgeest heeft geleid tot extra archeologisch 
onderzoek.

In 2009 gaan we verder met correspondenten aanstellen voor die 
gemeenten/dorpen waar er nog geen is. Van belang is een goede relatie 
met historische verenigingen omdat daar mensen zitten die heel 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.

Een gunstige ontwikkeling in onze regio is het benoemen van regionaal 
archeoloog in Voorschoten/Leidschendam-Voorburg/Wassenaar. Waar 
mogelijk stimuleren we dit.
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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 De 
Hoorn en Bodegraven. Tom Hazenberg helpt ons hierbij om tot rapportage 
in boekvorm te komen. Ook krijgen we steun bij het uitbrengen van de 
Renus-reeks, 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 afdelingen mee kunnen doen aan een 
opgraving of uitwerking van een opgraving. Hierbij speelt de raamover-
eenkomst die het hoofdbestuur van de AWN heeft afsloten met sommige 
bedrijven een belangrijke rol. In het afgelopen jaar hebben leden van onze 
afdeling geassisteerd bij opgravingen van Becker & Van de Graaf en bij 
het ADC. We hopen dat deze contacten leiden tot meer graafactiviteiten 
van onze leden. Overigens is aantal gravende leden van onze vereniging 
beperkt. Niet altijd kan gehoor gegeven worden aan een aanbod van een 
commercieel archeologiebedrijf. Een belemmering is mogelijk ook de werk-
uren van deze bedrijven.

Bert Zandbergen, secretaris

jAARVeRslAg ARCHeOlOgisCH VeldweRk 2008

Algemeen
Een AWN-lid heeft bij bodemsaneringen, uit de terreingedeelten met licht 
vervuilde grond, materiaal verzameld uit afvalkuilen. De vondsten zijn af-
komstig uit de volgende locaties:

Bleiswijk: Dorpsstraat 76
Moerkapelle: Dorpsstraat 25-31
Gouda: Kattesingel 9-11
Aalsmeer: Praamplein
Leiden: Ankerpark/Zijlsingel

De fragmenten aardewerk zijn bij binnenkomst bekeken en de datering is 
globaal vastgesteld op eind 17e eeuw en begin 18e eeuw. Vervolgens is het 
materiaal gewassen en voorlopig in zakken opgeslagen. 

•
•
•
•
•
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Momenteel worden de vondsten uit de afvalkuilen van Moerkapelle 
gedetermineerd. De datering omvat een wijdere range, van een fragment 
vuurklok uit het midden van de 15e eeuw, tot gebruiksaardewerk uit de 18e 
eeuw.

Bleiswijk, Gouda en Aalsmeer vallen niet binnen onze regio. Dit materi-
aal wordt t.z.t. overgedragen aan de betreffende archeologische instanties.

Verdere verslaglegging van deze vondstgroepen volgt in het jaarverslag 
2009. (Suus Sprey)

Vooruitlopend op het onderstaande veldwerkoverzicht moet erop gewe-
zen worden dat twee vermeldingen geen betrekking hebben op (eigen 
AWN)veldwerk. Het betreft twee particuliere materiaalverzamelingen, die 
bij de AWN binnengekomen zijn. Dit materiaal is – naar aan te nemen valt 
- afkomstig van bepaalde beperkte herkomstlocaties en heeft als zodanig 
een zekere archeologische waarde, die opname in dit overzicht als een soort 
vondstmelding rechtvaardigt. Het betreft de vermeldingen Hazerswoude-
Rijndijk en Voorschoten-Krimwijk.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Kerk en Zanen – Geluidswal N11
In oktober hebben twee AWN-ers – na overleg met de provinciaal arche-
oloog René Proos - een gedeelte van de geluidswal van de Alphense wijk 
Kerk en Zanen afgelopen. Zie voor een uitvoerige rapportage elders in deze 
Renus.

NOORDWIJK

Noordwijk-Binnen-Boeckhorst
Ten zuiden van de toeleidingsweg (Van Berckelweg) naar de nieuwbouw-
wijk Boeckhorst worden twee lange appartementenblokken, project 
‘Voorduinen’, gebouwd. Op deze locatie is door RAAP een vooronderzoek 
met boringen uitgevoerd (Raap-notitie 2509), waaruit bleek dat in het NW-
deel van het plangebied mogelijk zwaar verstoorde archeologische resten 
aanwezig waren. Later zijn door RAAP in de noordelijke bouwput binnen de 
damwand drie proefsleuven onderzocht, waar onder een veenlaag op een 
diepte wisselend van 0,85 tot 1,85 m –Mv een akkerlaag met eergetouw-
krassen is aangetroffen. Het gebied ligt op de strandwal c.q. strandvlakte, 
wat het golven van de laag kan verklaren. De laag heeft een dikte van 10 
à 30 cm. Er zijn geen dateerbare vondsten aangetroffen, slechts houtskool 



15

en brokjes natuursteen. Als datering wordt Laat-Neolithicum of Bronstijd 
voorgesteld; ca. 500 m noordwaarts is in 1998 een Bronstijdboerderij 
opgegraven. 

Inmiddels was de aannemer begonnen met het uitgraven van de 
bouwput. Voor het archeologisch begeleiden van dit werk was op zo’n korte 
termijn geen professioneel bedrijf te vinden. Het verzoek daartoe bereikte 
de AWN aan het einde van de week; de begeleiding zou na het weekeinde 
dienen plaats te vinden en intussen zou de aannemer de lagen boven de 
veenlaag verwijderen. Met kunst- en vliegwerk bleek het mogelijk een be-
knopte opgravingsploeg op de been te brengen, waarbij behulpzaam was 
dat het object van onderzoek uitzonderlijk was: prehistorie graven is een 
hoge uitzondering bij de afdeling. Sommigen lukte het zo snel een (halve) 
vrije dag te regelen.

Bij aankomst op de eerste begeleidingsdag bleek alras dat over de wijze 
van uitvoering van die begeleiding ondanks het telefonisch vooroverleg 
niets was voorbereid. De werkwijze van de aannemerskraan was niet in 
overeenstemming te brengen met de archeologische doeleinden. Na 
veel wachten en praten kwam er na de middag een tweede graafmachine 
voor het archeologische werk. Intussen was duidelijk geworden dat het 
NW tweederde deel van de bouwput rond de proefsleuven 2 en 3 voor de 
archeologie opgegeven moest worden. De aandacht werd geconcentreerd 
op het aaneengesloten gebied ten zuiden van sleuf 1, ongeveer een derde 
deel van de totale bouwput. Hier werden in U-vorm aaneengesloten de 
werkputten 4, 5 en 6 (ruim 300 m2) op het niveau van de eergetouwsporen 
aangelegd. De ploegsporen waren hier putbreed aanwezig en waarschijnlijk 
ook damwandbreed.

Eénmaal ploegen met een eergetouw bestaat uit het aanbrengen van 
twee voren loodrecht op elkaar. Op sommige delen van het vlak, waar 
de sporen zeer duidelijk waren, was te tellen dat er nog vier ploegfasen 
zichtbaar waren. De sporen liepen ononderbroken door: er was geen sein 
van enige indeling of percelering door greppels of walletjes. De vlakken zijn 
uitgebreid gefotografeerd; één put is grotendeels getekend. Daarbij werd 
duidelijk dat door zon- en windwerking de humeuse inhoud van de voren 
snel oxideert. Dit type onderzoek blijkt dus zijn eigen protocol te vergen: 
zeilen en sproeiers meenemen, baan na baan direct achter de machine 
aan fotograferen. Van de (verlaagde) profielen zijn kolommen opgenomen; 
er is een pollenbak geslagen door de veenlaag, die in feite uit twee lagen 
bestaat. Ook uit de voren zijn aparte monsters genomen, naast een paar 
algemene grote monsters. Voor eigen onderzoek heeft Wim Kuijpers (UL) 
eveneens monsters genomen. Gelijk het RAAP-onderzoek zijn er geen 
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dateerbare vondsten aangetroffen, slechts enkele witte kwartskiezeltjes. 
Voor een datering biedt een 14C-monster uit de pollenbak misschien een 
uitkomst.

 
RIJNWOUDE

Hazerswoude-Rijndijk-Rijnenburg
Op de hoek van de Gemeneweg en de Hoge Rijndijk ligt de monumentale 
17e eeuwse boerderij ‘De Rijnenburg’. Deze hoeve is waarschijnlijk de 
opvolger van de voorburchtbebouwing van het laat-middeleeuwse kasteel 
‘De Rijnenburg’, dat te situeren is op het naastliggende perceel van de 
Waterleidingmij. Bij de diverse grondwerkzaamheden van deze maatschap-
pij heeft de AWN al vanaf het midden van de jaren ’80 waarnemingen 
gedaan naar sporen van deze verdedigbare burcht, die maar kort bestaan 
heeft. Daarbij maakten wij kennis met Axel van Reeuwijk, die een van de 
bijgebouwen van de boerderij bewoonde. Omdat zijn bedrijf in de sector 
van de vloer- en wegaanleg viel, heeft hij ook wel eens bemiddeld bij graaf-
machineassistentie van onze werkzaamheden. Enige tijd geleden echter is 
hij overleden en dit jaar bereikte ons de vraag of wij interesse zouden heb-
ben voor zijn verzameling “oudheden”. 

De omvang van de collectie omvat ca. twee bodemarchiefdozen. Een 
deel bestaat uit natuursteen van meer geologisch belang; dit deel zullen wij 
afstoten. Het archeologische part is voor het grootste deel bouwmateriaal; 
daarnaast is er een hoeveelheid aardewerk, uitsluitend scherven. Volgens 
zeggen is alles verzameld bij (grond)werkzaamheden op en om de boerde-
rij. Opvallend is het aandeel van de Romeinse fabsteen in het totaal; ook is 
er Romeins aardewerk, waaronder een paar grotere fragmenten van grote 
vormen, zoals (kruik)amfoor. In de Middeleeuwen is de burcht hier gepland 
om samen met ‘Groot-Poelgeest’ aan de overzijde in het Koudekerkse voor 
de graaf de Oude Rijn te beheersen. Voor ons in de huidige landschaps-
situatie is niet bepaald navoelbaar, waarom juist op deze plek. In de 
Middeleeuwen moeten de strategen van de grafelijkheid om duidelijke 
redenen de locatie bepaald hebben, valt aan te nemen. Mutatis mutandis 
moet dit a fortiori gegolden hebben voor de planners van het Romeinse 
leger, die een onbeschreven landschap voor ogen hadden. Dus mogen wij 
hier bv een Romeinse wachttoren situeren? Iets Romeins is hier geweest, 
want al in de 19e eeuw zijn op het RMO vondsten aangebracht uit een 
afkleiing bij de ‘Rijnenburg’.

De collectie zal na beschrijving worden ondergebracht in het museum 
te Hazerswoude.
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VOORSCHOTEN

Centrum-Sir W. Churchillweg
Dit jaar is het hoofdriool in de Churchillweg vernieuwd. Van de uitvoerder 
ontvingen wij via de provincie een melding van vondsten van archeologica 
bij het graven van de nieuwe sleuf. Het betrof een houten, getimmerd riool 
of af/aanvoerkoker en een dierenskelet. Beide vondsten bevonden zich 
dicht bij elkaar in de sleuf nabij de rechte hoek in het beloop van de straat 
ter hoogte van de bedrijfsingang van bakker Verhoog. Wegens de precaire 
toestand van de wanden van de sleuf is er van afgezien beide zaken nader 
uit te prepareren; insteken waren daarom ook niet zichtbaar. Het dierskelet 
was alweer gedeeltelijk bedekt door afvallende grond en is om gezond-
heidsredenen uitsluitend visueel geïnspecteerd. Door de aannemer was het 
eerder vrij uitvoerig blootgelegd en duidelijk gefotografeerd. Op grond van 
dit alles is de conclusie van de niet-specialist, dat het skelet in verband lag 
en een veebegraving betrof van een niet geheel volwassen rund. De houten 
koker lag ten opzichte van de bodem van de sleuf vrij hoog in de ter plaatse 
terugwijkende instabiele wand (ca 1 m –Mv). De beschrijving is daarom 
globaal: doorsnede vierkant, planken van ca. 25x1 cm, lengte uiteraard 
onbekend. De koker was uitsluitend zichtbaar in de oostelijke wand en was 
onder een flauwe hoek aangesneden. Beide fenomenen zijn met enige stel-
ligheid toe te schrijven aan een grote boerderij, die vanaf de 17e eeuw tot 
1969/70 heeft gestaan op het gebied dat nu Treubplein is. Door een ander 
lid zijn uit de storthopen van ditzelfde werk een paar vondsten verzameld; 
vermeldenswaard is een flinke wandscherf van een grijsbakkende kan of 
grape.

Krimwijk-Krimwijk II/Allemansgeest
Op het terrein van dit nieuwbouwproject werden van een storthoop, 
gelegen aan de zuidzijde van het terrein nabij de ijsbaan, aardewerkfrag-
menten verzameld door de heer J.W. Bron, Leids vrijwilliger. Het materiaal 
is uitgesorteerd op soort en globaal gedetermineerd. Het vult losjes een 
bodemarchiefdoos. De grootste groep vormt het roodbakkend geglazuurd. 
Verder zijn alle soorten van het sinds de 17e eeuw gebruikelijke aardewerk-
spectrum in kleine aantallen aanwezig. Algemene datering XVII-XIXA, twee 
oudere fragmenten: XV. Bijzonderheden: een groot bodemfragment van 
een roodbakkende, donkerbruin geglazuurde kan of pot (XIX), duidelijk een 
misbaksel, misschien van een leerling. Getracht is de veel te dikke potwand 
dunner te maken door er met de vingers vreemd in te klauwen en niet een 
mes of schraper te gebruiken. Het ding is geëindigd als bloempot door er 
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secundair een gat in te steken. Twee scherven van borden (XVII/XVIII), een 
Delfts en een porselein; zij dragen onder de standring een merk. Bij het 
bekijken van de determineerbare roodbakkende vormen viel op dat er een 
paar exemplaren tussen zaten, die qua gebruik van de boerderij kunnen 
stammen. Een deel van de scherven is veel minder gefragmenteerd dan bij 
toemaak gebruikelijk, dus een herkomst van locale bewoning is mogelijk. 
Behoudens enkele bijzonderheden is de groep aan het Historisch Museum 
Voorschoten overgedragen als educatief materiaal.

Raadhuislaan
Ter voorbereiding van het nieuwbouwproject AH c.a. werden in het begin 
van het jaar bomen gekapt of verpoot en nutsvoorzieningen verplaatst. De 
oude bomen in de strook langs de Raadhuislaan en op de parkeerplaats aan 
de noordzijde van het AH-gebouw stonden oorspronkelijk in de tuin van de 
laat-19e eeuwse villa ‘Henriette’, die begin jaren ’70 gesloopt is ten behoeve 
van de parkeervoorzieningen van de AH-vestiging. Al direct bij de aankon-
diging van de nieuwbouw is de verwachting uitgesproken, dat in dit gebied 
de verstoring van eventueel aanwezige archeologische waarden gering zou 
zijn wegens de lage bebouwingsgraad in de laatste eeuwen.

Voor de omlegging van de nutsvoorzieningen werd aan de zuidzijde van 
de Raadhuislaan een kabel- en leidingensleuf gegraven, die – naar schatting 
- over de noordhelft van de voormalige villatuin moest lopen. Dat klopte, 
want inde sleuf bleek het ongeroerde strandwalzand tot ongekende hoogte 
bewaard. Ten opzichte van onze profielen in het centrum wel een verschil 
van 0,50 m. Van de bodem van de sleuf werd een oppervlakte van 3 m2 op-
geschaafd. Hierin konden een zevental sporen ingekrast worden. Couperen 
liet een paar kuiltjes en een diep aangepunt paalspoor zien met een rond 
13e eeuwse datering, niet op grond van vondsten, maar op uiterlijk en kleur 
van vulling. Dit op basis van de eerder ervaringen. Verder was er een 17/18e 
eeuwse kuil en een klein spoor, dat 19e eeuws zou kunnen zijn. Deze kleine 
waarneming stemde hoopvol. Zie verder onder: samenwerking met ADC.

Wijngaardenlaan
Op de hoek van de Wijngaardenlaan en Juliana van Stolberglaan in het zui-
delijk deel van het voormalige Van der Hoevenpark werd een ondiep (20/30 
cm –Mv) cunet gegraven voor de tijdelijke vestiging van het AH-filiaal. Aan 
de zijde van de Van Stolberglaan was de ondergrond klei, in de richting van 
de spoorlijn ging dit over in zand. Het terrein is afgelopen met de metaal-
detector en leverde gezien de datering op de munten (duiten) meest 18e 
eeuws materiaal op. Naast de munten zijn o.m. schoengespen, loodjes, een 
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gewichtje, een knoop en een hoefijzer gevonden. Alle vondsten komen uit 
de kleigrond.

ZOETERWOUDE

Noordbuurtseweg 40a
Op verzoek van de eigenaren van dit perceel werd hier een Archeologisch 
Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van boringen. De 
bebouwing op het kleine perceel bestaat uit een gefixeerde woonboot, 
die vervangen wordt door een grotere nieuwbouw. De onderzoekslocatie 
ligt buiten de historische dorpskern in een gebied tussen Keerweer en het 
water van de Lange Miening, plaatselijk bekend als ‘het eiland’.

Op basis van historische kaarten was vastgesteld dat in dit gebied een 
zaagmolen had gestaan. Het bleek de stellinghoutzaagmolen ‘Postlust’ te 
betreffen, die bekend is sinds 1753 en in 1892 door brand verwoest werd. 
De resterende bedrijfsbebouwing is langer blijven staan; hiervan resten nu 
nog twee huizen. Vergelijking tussen een kadastrale kaart uit 1870 en de 
GBK toonde aan, dat het beloop van de westelijke oeverlijn van de Lange 
Miening niet gewijzigd was en de infrastructuur van de molen nog aan te 
wijzen viel. Bewaard is o.m. de stammenverwateringshaven en de haven 
voor de sleephelling van de molen. Hierdoor was in te schatten dat de 
onderzoekslocatie direct achter de molen op een onbebouwd deel van de 
molenwerf moest liggen. 

Een deel van de vijf uitgevoerde boringen stuitte waarschijnlijk op 
hout; de hypothese is geopperd dat het een erfverharding van de werf kan 
betreffen. Erboven werd een aantal malen een turfmolmachtige substantie 
opgeboord; verondersteld wordt, dat dit halfvergaan boomschors is, dat 
ook een verhardingsfunctie kan hebben gehad.

Veldwerk in samenwerking met Becker en Van de graaf te noordwijk
Van eind maart tot begin mei 2008 heeft Becker en Van de Graaf in 
Noordwijk een opgraving verricht op het terrein van de Afvalwaterzuiverin
gsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Achterweg. 
Het archeologiebedrijf reageerde positief op een aanbod van de AWN 
om vrijwilligers te leveren voor opgravingen. Een vijftal AWN-leden heeft 
geassisteerd bij de opgraving. Het onderzoek was noodzakelijk door een 
herinrichting van het terrein. Het betrof een oppervlak van 40 x 40 meter 
dat vlakdekkend werd opgegraven. De periode was IJzertijd-Romeins; het 
aantal vondsten en sporen was gering. Net als in Noordwijk-Boeckhorst ( 
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twee kilometer verderop) werd een groot aantal eergetouwsporen aange-
troffen. Waarschijnlijk lag er één huisplattegrond met mogelijk een aantal 
spiekers op het terrein. In de putten werden drie vlakken aangelegd. Het 
derde vlak lag een meter boven de strandvlakte. Vanwege de ligging in 
de onmiddellijke nabijheid van de monding van de Oude Rijn is de strati-
grafische opbouw door de fysisch geografen van het bedrijf goed in kaart 
gebracht. Het profiel bestond voornamelijk uit zand afgewisseld met dunne 
lagen Holland- veen en klei. De vondsten betroffen voornamelijk IJzertijd 
aardewerk en – in de kleilagen - bot. Een meter onder het maaiveld werd 
een bijzonder stuk Grand Pressigny vuursteen aangetroffen. De eerste in-
druk is dat dit artefact niet in deze periode en locatie thuishoort, maar later 
van elders is aangevoerd.(Bert Zandbergen)

Veldwerk in samenwerking met het AdC te Voorschoten
Eind november trad de wegens zware asbestvervuiling zeer langdurige 
sloop van het kantoorpand aan de Schoolstraat, waaronder de AH 
gevestigd was, in de fase van het ruimen van de funderingen. Door pro-
jectontwikkelaar Provast was het ADC aangetrokken voor archeologische 
begeleiding van sloop- en grondwerk. De nieuwbouw wordt geheel onder-
kelderd t.b.v. parkeren, dus alle archeologie was gedoemd te verdwijnen. 
De laagbouw van de winkel aan de achterzijde was in dit stadium al geheel 
geamoveerd mèt de funderingen. In tegenstelling tot wat ons archiefonder-
zoek in het bouwdossier deed veronderstellen, bleek de kans nog sporen 
onder de bebouwde delen van het terrein aan te treffen vrijwel nihil. Onder 
de fundering op staal op grote betonnen platen bleek nog een grondbete-
ring in de vorm van een laag schoon zand te zijn aangebracht. Het niveau, 
dat hierdoor bereikt werd, lag al onder de grondwaterspiegel.

Als gevolg van dit feit resteerden alleen de parkeerterreinen aan 
weerszijden van het pand als potentieel archeologisch interessant gebied. 
Daarnaast was aan de zuidzijde een nieuw terrein toegevoegd, gelegen in 
het binnengebied van het bouwblok, waar een ondiep gefundeerd huis 
vanaf was gesloopt. De laatste week van het ruimen van de funderingen 
werd begeleid door het ADC. Aansluitend zou het terrein ongeveer een 
meter verdiept worden, voorafgaand aan het slaan van de damwanden. 
Begonnen werd met het terrein binnen het bouwblok, waar gedurende 
twee dagen een groot aantal sporen werd ingetekend. Romeins materiaal 
werd niet gevonden, waar vanwege vondsten op het naastliggende perceel 
van Hage wel op gehoopt was. Onder Schoolstraat 13 was in 1998 een 
12/13e eeuws gebouwwandje gezien; in het direct erachter gelegen ter-
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rein lagen nu enkele paalkuilen, die zeer wel hierbij aan zouden kunnen 
sluiten. Op het zuidelijke parkeerterrein werd weinig gevonden wegens 
verstoringen.

Aan de noordzijde van het gebied werden ook door het ADC lichtgetinte 
sporen (zie Voorschoten-Raadhuislaan) geconstateerd; een aantal werd 
geregistreerd, waaronder een sloot aan de Schoolstraatzijde direct langs de 
straat, mogelijk de voortzetting van de sloot, aangetroffen bij de opgravin-
gen in 2004 en ‘05, veel zuidelijker, bij Rabobank en Treubstraat. De datering 
van de demping was daar 15e, maar hier veel later: 17e eeuw. Een dagdeel 
heeft de AWN de honneurs waargenomen wegens verhindering van het 
ADC. Het afgraven bevond zich toen juist op het punt, waar de strandwal 
het hoogst bewaard was: op de hoek van Schoolstraat en Raadhuislaan. 
Geconstateerd moest worden dat in één keer een te dikke laag werd weg-
gegraven met waarschijnlijk alle kleine (gebouw)sporen, want daarvan was 
in het vlak weinig te bekennen. Er zijn later o.m. twee elkaar oversnijdende 
kringgreppels gezien, mogelijk behorend bij spiekers, maar nadere inspec-
tie bleek helaas onmogelijk.

Dick van der Kooij, m.m.v. Suus Sprey en Bert Zandbergen.

Rekening OVeR 2008 en BegROting VOOR 2009

kosten en opbrengsten per categorie

kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen  € 384.15 20-Feb Creditbetaling premie verzeker  € 18.48 

B Renus / Renusreeks  € 823.15 18-Jun Factuur Aarlanderveen  € 2082.50 

C Bestuurskosten  € 184.99 20-Jun Duinwaterafrekening  € 19.06 

D Kosten Huisvesting c.a.  € 520.64 09-Jul Gem. Voorsch’ten; besch’08  € 365.00 

E Deskundigheidsbevordering  € 319.95 11-Jul Retributie AWN 1/2008  € 412.50 

F Kosten opgravingen  € 35.01 21-Aug Subsidie promotieactiviteiten  € 40.00 

G Kosten Uitwerkingen  € 142.56 03-Oct Steun Shell Nederland 2008  € 300.00 

blad 3 Afschrijvingen 2008;compu  € 1254.75 21-Oct Kaderkosten subs V’schoten  € 316.71 

Kosten 2008  € 3665.20 26-Oct  4 X Westerh verkocht K’wijk  € 40.00 

29-Oct  Retributie AWN 2/2008  € 402.50 

05-Nov  Rente plusrekeing 2008  € 30.20 

 Opbrengsten 2008  € 4026.95 

kosten -/- afschrijvingen  € 2410.45 ( dus uitgaven = 3.664,59 -/- 1.254,75)

Verschil  € 1616.50 (= 4.026,95 -/- 2.409,84) opbrengsten -/- uitgaven
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Balans per 31 december 2008

Begroting 2009

1 Computer aansch. compl.  € 5019.00 0 saldo eigen vermogen  € 3913.22 

waarde eind 2007  € 2509.50 

afschrijving 25%eind’08  € 1254.75 verplichtingen
waarde eind 2008  € 1254.75 1 Bod-1-  ‘95-’96-’02  € 323.00 

2 Katw-1-Achterw/Rijnstr’99  € 3250.00 

3 TOTAAL verplichtingen  € 3573.00 

reserveringen
5 Alp-1  -  Theater SSG ‘03  € 500.00 

7 Sas-1 - Hfd/Kerkstr ‘02’03  € 500.00 

8 Bod-2-Kerkstr’89-’91-’99-’0  € 500.00 

9 Voor-1 - Wapen 2004  € 500.00 

10 Voor-2 - Hema/G  2004  € 750.00 

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

2 saldo girotel 31/12  € 4161.86 12 Alp-2  -  de Hoorn - ‘98  € 750.00 

3 saldo giroplusrekening 31/12  € 6069.61 13 TOTAAL reserveringen ‘07  € 4000.00 

BAlAnsVeRMOgen  € 11486.22  € 11486.22 

kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen  € 400.00 1 retributie AWN  € 860.00 

B Renus 3 x maal uitgekomen  € 850.00 2 rente plusrekening  € 30.00 

C Renusreeks 4 nummers  € 1500.00 3 vergoeding opgravingen  € -   

D Bestuurskosten  € 200.00 4 te werven subsidies  € 1000.00 

E Kosten Huisvesting,stelpost  € 500.00 5 Inkomsten Renus reeks  € 1000.00 

F Deskundigheidsbevordering  € 320.00 6 nadelig saldo             -/-  € 2334.75 

G Kosten opgravingen  € -   

H Kosten Uitwerkingen  € 200.00 

I Afschrijving compu  € 1254.75 

 € 5224.75  € 5224.75 
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lezingen eeRste HAlfjAAR 2009

lezing: Romeinen in de Rijn-delta
Lezing door Marieke van Dinter aansluitend op de ALV op 23 februari 

(ca. 20.30 uur):

Natte voeten - Romeinen in de Rijn-delta: een landschapreconstructie van het 
westelijke deel van de Limes
Zoals al bij velen bekend zal zijn, is in 2004 een multidisciplinair research-
project gestart onder de titel: ‘Een duurzame grens. De aanleg en ontwikke-
ling van de Romeinse grens in de Rijn-delta.’ Dit project zit in zijn eindfase 
en de nieuwe paleogeografische kaart van het gebied is zo goed als klaar. 
Deze kaart zal worden gepresenteerd. De verschillende landschappelijke 
eenheden zullen worden besproken, inclusief de locatie van de waterlopen. 
Daarnaast zal worden ingegaan op de invloed van het landschap op de 
Romeinse infrastructuur: de ligging en vorm van de castella, wachttorens en 
Limes-weg.

lezing: de jongste opgravingen in de zanderij te katwijk
Lezing door Henk van der Velde op maandag 18 mei
20.00 uur, Lipsiusgebouw

 zal een lezing houden over de jongste opgravingen in De Zanderij te 
Katwijk. In het verleden heeft ook onze afdeling hier meegeholpen met gra-
ven, en de resultaten waren toen zondermeer spectaculair te noemen. Dat 
smaakte uiteraard naar meer, en gelukkig bood zich ook afgelopen zomer 
weer een kans op verder graven. De resultaten daarvan, en welke inzichten 
dat biedt in de geschiedenis van Katwijk, zullen hier gepresenteerd worden.

lezing: nijmegen-waalsprong
Lezing door Peter van den Broeke op maandag 15 juni 
20.00 uur, Lipsiusgebouw

Waarheen, waarvoor? Een versteende prehistorische route in de Betuwse klei 
(Nijmegen-Waalsprong) 
De ontdekking van een baan met stenen in het uitbreidingsgebied van 
Nijmegen ten noorden van de Waal vormde een goede aanleiding voor een 
vervolgonderzoek, gezien de ouderdom van de meeste aardewerkscherven 



24

tussen de stenen (late bronstijd/vroege ijzertijd). Omdat de vondsten zich 
samen met wat jonger materiaal in omgeploegde grond bevonden, is 
gericht gezocht naar de voortzetting van dit fenomeen in een ongestoorde 
toestand. Vervolgens kwamen op 200 meter afstand, op de oever van een 
restgeul, op drie plaatsen dichte steenconcentraties aan het licht, met daar-
tussen voldoende aardewerkscherven voor een datering rond de overgang 
van bronstijd naar ijzertijd. Hoewel de steenbaan zelf niet vervolgd kon 
worden, mag daarvoor eveneens een laat-prehistorische ouderdom aange-
nomen worden.

De uitkomst van dit onderzoek is in verschillende opzichten onverwacht. 
Het gebruik van stenen op prehistorische routes is in Nederland nauwelijks 
bekend. In de Betuwe, waar grof steenmateriaal ontbreekt, is het verharden 
van een tracé met overwegend gefragmenteerde keien een inspanning 
die zonder meer om een verklaring vraagt, temeer omdat de steenbaan 
niet door een laagte in het toenmalige landschap voert. Dit landschap was 
niet ongebruikt: her en der zijn nederzettingsresten en – bijzondere – graf-
velden uit dezelfde periode aanwezig, waartussen uiteraard verbindingen 
waren. Men mag zich bij deze verharding echter afvragen of er wellicht een 
sterkere relatie is met de ongeveer gelijktijdige stenen cultusplaats aan 
de overzijde van de Waal, op het Kops Plateau in Nijmegen, globaal in het 
verlengde van de route.

Het mag frappant heten dat zich zo dicht bij de Romeinse stad aan de 
overzijde van de Waal een prehistorische route heeft aangediend, terwijl de 
ontdekking van een doorgaande weg uit de Romeinse tijd nog op zich laat 
wachten.

Deze laatste twee lezingen zullen gehouden worden in het Lipsius-gebouw 
van de Universiteit Leiden aan de Cleveringaplaats 1.

ReCtifiCAtie

In de vorige Renus (2008 nummer 2, bladzijde 3) is helaas een foutieve 
illustratie afgedrukt bij het artikel ‘Het veendorp Hazerswoude, locatie 
Westeinde’, van Suus Sprey. De juiste afbeelding 1, Topografie van 
Hazerswoude-Westeinde, is belangrijk voor een juist begrip van het artikel 
en volgt daarom hierbij op de volgende pagina.
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sCHeRVen Uit leiden Met Het OPsCHRift MelsiOR HOnCkeBOVR

Ab van Grol

De publicatie in de Westerheem 56 en de Renus nr. 2 van 2007 van de 
vondst van een scherf afkomstig uit Raeren (België; vóór 1918 Duitsland) 
heeft mij aan het zoeken gezet. Middels Internet en via diverse adressen 
heb ik een reactie gekregen van Ralph Mennicken van het Töpfereimuseum 
Raeren, dat gevestigd is Burgstrasse 103, B-4730 Raeren, en als website 
heeft www.toepfereimuseum.org. Deze schreef (uit het Duits vertaald en 
samengevat): Het gaat om een kruik uit Raerener steengoed uit het einde 
van de zestiende eeuw. Het medaillon-applique met de tekst MELSIOR 
HONCKEBOVR is reeds lang bekend en het betreft waarschijnlijk een kaar-
tenmaker. Het opschrift komt in grotere aantallen voor, maar het waarom 
blijft onverklaarbaar. Kaartenmakers waren kunstenaars die matrijzen 
sneden, waarmee de decoraties (wapens, medaillons en friezen) voor het 
Renaissance-steengoed uit Raeren gegoten werden, om vervolgens op 
de kruiken geplakt te worden. Op het beroep van kaartenmaker wijst de 
omgekeerde 4 als algemeen teken van handwerkers in combinatie met de 
initialen MH. De persoon Melchior Honckebour is in Raeren zelf niet in de 
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archieven gevonden. Waarschijnlijk gaat het niet om een pottenbakker, 
want anders had hij aan zijn huismerk (handmerk) een kruik of een draai-
schijf toegevoegd. Ook het beroep van pottenverkoper (handelaar) moet 
uitgesloten worden, omdat die geen eigen handwerkersteken gebruikten. 
In oude publikaties, zoals M.H. Schuermans, ‘Mille inscriptions des vases de 
grès dit flamand’, in Annales de l’Académie d’Archeologie de Belgique XXXIX, 
1883, wordt een Catalogus Essingh genoemd, waarin een familie Honnecke 
Bour voorkomt, maar niet vermeldt wordt waar die vandaan kwam.

Hierbij wordt afgebeeld het volledige medaillon van Honckebour zoals 
dat voorkomt in het werk van Kohnemann, Auflagen auf Raerener Steinzeug 
(St. Vith 1982) en een afbeelding van Internet van een complete kruik met 
dit applique, dat enige tijd geleden door Kunsthandel Vogt in München ge-
veild werd en toen € 3000,-- opbracht. Deze werd omschreven als: Raerener 
wapenkruik, steengoed met bruin zoutglazuur en wapen-appliques, op de 
voorzijde het huismerk van Melsior Honckebovr; tinmontering; hoog 31 
cm.; rond 1600. Deze afbeelding wordt hierbij afgebeeld.

De mening van dhr. Mennicken dat Honckebour een kaartenmaker 
(plaatsnijder of graveur) of wapensnijder zou zijn, kan niet gedeeld worden. 
Een dusdanig pregnant wapen (ook al is het maar een huismerk) met vol-
ledige naam, past niet bij een dienende functie als wapensnijder. Dit kan 
slechts de pottenbakker zelf zijn, en dan in de betekenis van eigenaar van 
de zaak, niet een toevallige arbeider die de potten vormde en bakte. Dat 
zijn naam niet in de archieven van Raeren voorkomt, is raar, maar misschien 
zijn die grotendeels verloren gegaan in vroeger eeuwen, zodat er maar 
weinig meer resteert. Overigens is ook zijn bewering over de omgekeerde 
4 merkwaardig: het cijfer 4 is helemaal niet omgekeerd (of omgewend). Dit 
was ook de basis voor vrijwel alle handmerken zoals die in Holland voor-
kwamen - althans de wat ingewikkelder exemplaren; eenvoudige mensen, 
analfabeten, zetten vaak alleen maar een kruisje of een heel eenvoudig 
teken. En zouden werkelijk alle pottenbakkers een kruik of een draaischijf in 
hun huismerk verwerkt hebben?

Een ander leuk raadsel leverde verder onderzoek naar soortgelijke krui-
ken op: in een catalogus werd een prachtige kruik ontdekt met het opschrift 
‘Mester Baldem Mennicken Potenbecker wonede zo den Rorren in Leiden 
gedolt 1577’. Leiden, wat zou de befaamde steengoedproducent meester 
Balten (=Balthasar) Mennicken, pottenbakker, wonende te Raeren in 1577, 
in hemelsnaam met Leiden van doen hebben? Denkelijk niets, want het zal 
wel een spreuk zijn in de geest van: in lijden geduldig, in lijden lijdzaam. 
In onze goede stad Leiden was er bijvoorbeeld een Rederijkerskamer die 
als blazoen-tekst voerde: In leyden verduldich, waarin dus ook dezelfde 
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dubbele bodem zit. De tekst komt ook voor op een zilveren mesheft, dat 
aan een Catharina Maertensdr. heeft toebehoord en op een terrein aan de 
Schelpenkade is opgegraven. Mogelijk waren de tijdomstandigheden in 
Raeren in 1577 niet al te best, zodat er veel geleden werd, en de beste reme-
die daartegen was dat lijden lijdzaam te ondergaan. Na slechte jaren komen 
doorgaans weer betere.

VeldVeRkenning AlPHen A/d Rijn

Ab van Grol en Bert Zandbergen

Op 29 juli 2008 is een veldverkenning uitgevoerd langs de N11 in de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Aanleiding hiervoor was het feit dat een 
graafmachine van grote diepte aarde omhoog haalde en een nieuwe 
geluidswal aan het bouwen was. Dit terrein had onze belangstelling omdat 
daar indertijd de stort uit het centrum van Alphen, waar het castellum werd 
opgegraven, was gedeponeerd.

De strook was tussen de 10 en 20 meter breed en lag ongeveer 100 me-
ter ten noorden van de N11. De strook werd zigzaggend afgelopen over een 
lengte van 1 km door Ab van Grol en Bert Zandbergen. Er is ook gezocht 
naar metalen met een detector.



28

Fig. 1: het onderzoeksgebied bij Alphen a/d Rijn.

Bij aankomst bleek dat anderen ons waren voorgegaan, wat resulteerde in 
een maanlandschap vol kleine recent gegraven kuilen.

In figuur 1 is een schets gegeven van het onderzochte terrein langs de 
N11 en tevens zijn 5 coördinaten weergegeven op het terrein. Het gebied 
tussen de stippellijnen is verkend van de pijl linksboven tot de pijl beneden 
rechts.

de vondsten
Er zijn alleen aardewerkscherven verzameld; het gebruik van de metaalde-
tector heeft niets opgeleverd.

De vondsten zijn gedetermineerd en in een kleine database weergege-
ven, die hieronder is afgedrukt.
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Uit de determinatie blijkt dat het aardewerk uit de recente tijd dateert 
en zeer verrassend helemaal geen Romeins aardewerk is aangetroffen. 
Blijkbaar is de grond afkomstig uit andere plaatsen dan het centrum van 
Alphen. 

Conclusie: de veldverkenning langs de N11 heeft geen nieuwe informatie 
opgeleverd.

gedReVen dOOR de BRittenBURg
In Memoriam Simon Pieter Oud, amateur-archeoloog

Dirk van Duijn

De eerste keer dat ik Simon Oud ontmoette, maakte ik kennis met een al 
wat oudere en keurig geklede heer, die haastig opstond, nog een trekje 
van zijn sigaret nam, zich aan me voorstelde en na een korte inleiding zijn 
verhaal begon af te steken met betrekking tot het hoe en waarom van onze 
ontmoeting. Onderwijl peilde hij regelmatig mijn reactie en gaf mij middels 
korte onderbrekingen gelegenheid te reageren en te becommentariëren. 
Bewust schrijf ik ‘heer’, want een heer was het. Ik had al snel door niet zo-
maar met de eerste de beste te maken te hebben.

Het was een ontmoeting die min of meer toevallig tot stand was ge-
komen, alhoewel ik er persoonlijk van overtuigd ben dat gebeurtenissen 
in het leven niet toevallig plaatsvinden, maar een doel dienen. Dat geldt 
zeker voor het treffen van Simon op m’n levenspad. Via de AWN’ers Jeroen 
ter Brugge en Willemien van de Wijdeven, bij wie ik eerder een verzoek had 
gedaan om kopieën van beschikbare briefwisselingen en publicaties over 
de Brittenburg, had ik te horen gekregen dat ene heer Oud ondersteuning 
zocht voor één van z’n onderzoeken: het lopende onderzoek rond de 
Brittenburg.

Afgezien van enkele voorafgaande telefoongesprekken was dit mijn 
eerste ontmoeting met Simon. Die afspraak op vrijdag 14 oktober 2005 was, 
niet toevallig, op een markante en strategische lokatie: Hotel Savoy, gele-
gen aan de uiterste noordzijde van de Katwijkse boulevard met verderop 
zeewaarts zicht op de vermeende lokatie van de Brittenburg. Gaandeweg 
zijn boeiend gebrachte ‘muur’-theorie, want vertellen kon hij, vielen me 
niet alleen zijn vriendelijkheid, bescheidenheid, correctheid en feitenkennis 
ten aanzien van de Romeinse geschiedenis op. Met name zijn gedreven-
heid, passie en de wil om verder te komen in het denken over met name de 
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Romeinse tijd maakten me duidelijk 
dat Simon zijn onderzoek zeer serieus 
nam en eigenlijk alle beschikbare mid-
delen wilde inzetten om daar resultaat 
mee te boeken. 

Ik durf wel te zeggen dat er een 
klik was tussen ons, een wederzijds 
respect, niet in de laatste plaats van-
wege het eigenzinnige, zeer gedreven 
en ondernemende karakter van 
Simon, dat ik vanuit mijn eigen hoe-
danigheid maar al te goed herkende. 

Bovendien vond ik het getuigen van moed om er een dergelijk afwijkende 
en door velen (deels) omstreden theorie op na te houden.

Ook al was ik verrast door zijn historische reconstructie en zijn benade-
ringswijze van het Brittenburg-‘probleem’ en zelfs bij enkele stellingen wat 
bedenkingen had, was de beslissing om Simon bij het onderzoek te helpen 
snel genomen. Niet alleen vanwege het buitengewoon interessante onder-
werp, maar eenvoudigweg ook omdat er met de tijd al te veel min of meer 
gelijkluidende theorieën over de Brittenburg waren gelanceerd zonder 
dat daar enig bewijs aan ten grondslag lag. Dus waarom niet een keer het 
probleem benaderen vanuit een weliswaar afwijkende maar uiterst interes-
sante invalshoek teneinde te pogen dit met veldonderzoek te verifiëren?

Simon onderkende de ‘onzekerheden’ in zijn theorie en gaf ondanks zijn 
overtuiging van zijn gelijk ook klip en klaar aan dat ook deze theorie eerst 
maar eens in het veld moest worden bewezen. Want zo was Simon: ‘archeo-
logie beoefen je in het veld en niet van achter een bureau’. Nadat duidelijk 
was geworden wat hij precies van plan was, de aanpak en op welke wijze 
hij ondersteuning zocht, besloten we een geschikt moment af te wachten 
voor een vervolg op het reeds uitgevoerde booronderzoek op het Katwijkse 
strand. Voorafgaand aan het vervolgonderzoek hadden we op lokatie nog 
enkele keren overleg met andere participanten in het onderzoek teneinde 
de meest succesvolle aanpak af te stemmen.

Wat ging hier allemaal aan vooraf? Waarom, naast andere onderzoeken, 
met name het Brittenburg-onderzoek tot zijn ‘geesteskind’ uitgroeide, is 
niet helemaal helder, alhoewel, al reconstruerend, toch een duidelijke koers 
hierin is te onderkennen.

Simon, in 1932 in Rheden (Gld.) geboren, was volgens zijn moeder 
een ondernemend kind met veel oog voor detail en al op jonge leeftijd 
gegrepen door geschiedenis en geografie. Hij heeft in een groot aantal 
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steden gewoond, o.a. in Haarlem, en was dan lid van een aantal AWN-af-
delingen. Zijn kinderdroom: kapitein worden. Hij heeft in Haarlem veel tijd 
doorgebracht met zijn boezemvriend Piet op het water van het Spaarne; 
kanoën en later ook zeilen. Vervolgens is Simon bij de padvinderij gegaan 
en is daar tot zijn zeemanschap bij gebleven. Hij heeft ten slotte gezongen 
bij een klein koor en aan judo/jiujitsu gedaan. Na de MULO was hij klaar 
om zijn droom te verwezenlijken, maar werd voor de opleiding stuurman 
afgekeurd op zijn ogen. Zus Paula kan zich die enorme teleurstelling nog 
duidelijk herinneren. Simon is uiteindelijk op aanraden van een neef van 
zijn moeder, die zelf radiotelegrafist was geweest, de opleiding bij Radio 
Holland gaan volgen. Simon had zogezegd een enorme feitenkennis en niet 
alleen voor wat betreft de Romeinse geschiedenis. Voor het volledig kunnen 
uitoefenen van zijn Romeinse hobby heeft hij zelfs een basisstudie Rechten 
en Latijn gedaan aan de Universiteit Utrecht. Hij was punctueel, energiek en 
een perfectionist met grote wilskracht. Hij hield ook erg van de bossen en 
maakte in die omgeving veel fietstochten.

Na voltooiing van zijn opleiding was zijn eerste reis als telegrafist in ca. 
1951. Eenmaal een ervaren telegrafist, gaf hij de voorkeur aan vrachtsche-
pen (typerend voor Simon: eigen baas en minder restricties). Hij heeft o.a. 
vier jaar lang op tankers gevaren in de Oost (zonder de thuishaven aan te 
doen). Na zo’n tien jaar zeemanschap hield hij het voor gezien. Hij heeft 
hierna ook nog een tijdje voor Scheveningen Radio gewerkt. 

In 1963 is hij naar Los Angeles verhuisd. Nederland was te klein en te 
bekrompen voor hem geworden. Hij werkte daar bij een beveiligingsbedrijf. 
In april 1977 kwam hij weer terug naar Nederland, waarschijnlijk omdat hij 
het daar wel zo’n beetje gezien had, en is als manager bij een cateringbe-
drijf in Utrecht gaan werken. Vermoedelijk is hij vrij snel na zijn terugkeer 
lid geworden van de AWN. Gedurende één van zijn reizen naar Bulgarije is 
hij via de Bulgaarse echtgenoot van zijn zus in contact gekomen met prof. 
Teofil Ivanov, een internationaal onderscheiden kenner op het gebied van 
de Romeinse archeologie, die leiding gaf aan de opgravingen in het land, 
o.a. in de regio rondom Sofia (ca. 1984). Dit was een contact dat uitgroeide 
tot vriendschap en stand hield tot Teofil overleed en daarna door zijn zoon 
prof. Rumen Ivanov voortgezet werd, waarbij deze ook een paar keer in 
Heerlen is geweest. Simon heeft bovendien een aantal wetenschappelijke 
werken van hen gesponsord. 

Verder heeft Simon eind 80-er jaren een lezing met dia’s gehouden in 
de AWN-afdeling Utrecht en omstreken. Dia’s, die hij maakte op zijn reizen 
door Bulgarije met Teofil. Voor zover mij bekend ging die lezing over de 
torens van Romeinse vestingen, de vorm van de steunpunten en de daarbij 



33

passende torenconfiguratie. Die lezing heeft op menigeen grote indruk 
gemaakt. Kort hierna lijkt definitief een relatie met de Brittenburg te zijn 
gelegd en is zijn onderzoek m.b.t. torens en muurwerk hier dan ook op 
toegespitst.

Vanaf dat moment had Simon ook regelmatig ruggespraak over zijn 
ideeën met oud AWN-voorzitter Pieter van der Voorde, die hierbij als klank-
bord fungeerde en van tijd tot tijd advies en kritiek gaf. Contacten met hem 
werden al in zijn voorzitterstijd verstevigd, waarna Pieter o.a. vanuit zijn 
bodemkundige kennis actief deelnam aan het Brittenburgonderzoek.

Voorafgaand aan de onderzoeken op het Katwijkse strand verscheen in 
Westerheem de publicatie ‘Brittenburg: hoektorens en muurstukken’ (1995) 
alsmede in 1997, op verzoek van het hoofdbestuur van de AWN, een histo-
risch bronnenonderzoek naar de Brittenburg, hetgeen in 1998 resulteerde 
in het rapport ‘Brittenburg – Annex’.

Gaande het onderzoek werden voor dit rapport tot begin 2001 een 
viertal supplementen geschreven, werd nog een bijdrage geleverd over 
Abraham Ortelius en een los stuk muur en werden ten slotte twee discus-
siestukken geproduceerd. Rode draad hierin was het van de Brittenburg 
landinwaarts afgaande stuk muur met als gestelde functie de watertoevoer 
naar de Brittenburg. De theorie is dat genoemd muurstuk, in de hoedanig-
heid van een indertijd ondergronds gelegen aquaduct, halverwege de 
negentiende eeuw een obstakel moet zijn geweest bij de aanleg van een 
metalen toevoerbuis voor zeewater voor een achter de boulevard gelegen 
badhuis. Middels onderzoek is gepoogd resten van deze buis, die dezelfde 
route gevolgd moet hebben als het aquaduct, aan te boren, teneinde de 
muurtheorie te onderbouwen. Deze theorie heeft bij al de onderzoeken 
hierna op het strand centraal gestaan.

Op zijn verzoek werd op 9 mei 1998 een magnetometrisch onderzoek 
verricht met ondersteuning van AWN-leden en de firma Metaldec uit 
Zevenbergen, waarbij, voorafgaand hieraan, op 24 april 1998 het te on-
derzoeken strandgedeelte werd gezuiverd van metalen voorwerpen. Toen 
dat wenselijk was, schafte hij op eigen kosten zelf een boor aan, en toen 
die niet diep genoeg kon komen, zelfs nog een langere. Uiteindelijk is op 
zijn aandringen door de afdeling Rijnstreek een Werkgroep “Muur” inge-
steld, waarvan naast Simon lid waren: Bob van den Berg, Theo Broekhof, 
Titia Kiers, Berry Meijer-te Meij en Dé Steures. Dezen hebben eind 2001 
en begin 2002 een groot aantal keren geboord. Er is toen flink wat werk 
verzet, vooral ook omdat tal van organisaties zoals de gemeente Katwijk, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Monumentenzorg, strandpaviljoen-
exploitanten enz., om toestemming gevraagd moest worden, hetgeen 
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grotendeels door Simon werd gedaan. Ondanks dat er enkele ‘hot-spots’ zijn 
gevonden, alsmede een lineair verlopende massa, die alle redelijk in één lijn 
lopen met het vermeende aquaduct, hebben zowel de zuivering van het 
strand met de metaaldetector, het hierop volgende magnetometrisch on-
derzoek alsook het later uitgevoerde booronderzoek helaas geen bruikbaar 
resultaat opgeleverd.

Aan het vervolg op het booronderzoek op het Katwijkse strand in 
oktober en december 2006 namen naast Simon deel: Theo Broekhof, Rinus 
Pijnnaken, Johan Frijns en mijn persoon. Tijdens dit onderzoek (waarbij 
flink wat van de krachten werd gevergd) viel Simon wederom op door zijn 
tomeloze energie en gedrevenheid. Zelf zei hij regelmatig dat het best ver-
moeiend was. Dat laatste mag ook wel als je de 74 bent gepasseerd. Maar 
dat was aan zijn doen en laten niet te merken. Een concreet resultaat werd 
echter ook nu niet behaald. Probleem bij het onderzoek was wederom de te 
hoge grondwaterstand, waardoor we zelfs met de verlengde boor niet op 
de gewenste diepte konden boren. Nadat nog de nodige informatie werd 
ingewonnen over de mogelijkheden voor elektronisch onderzoek, werd 
vanaf dat moment alle hoop gevestigd op de plannen voor de kustverster-
king bij Katwijk en de kansen van diep graafwerk daarbij.

Simon was een frequent bezoeker van door de afdelingen Utrecht en 
Rijnstreek georganiseerde lezingen, zeker als die over de Romeinse tijd 
gingen, en was dan, gezien de reisafstand, vaak al vroeg ter plaatse (en 
soms ook weer vroeg vertrokken).

Zijn gezondheid liet halverwege 2007 te wensen over; een ernstige 
aandoening en de hieruit voortvloeiende intensieve behandeling dwong 
hem thuis in Heerlen te blijven, hetgeen voor de ondernemende en ge-
dreven Simon een kwelling moet zijn geweest. Hij klaagde echter nooit. 
Ik hield hem met enige 
regelmaat op de hoogte 
van ‘nieuwtjes’. Hoewel 
Simon de voordelen van 
een computer wel inzag 
bleef hij een ‘digibeet’ 
en ging het toesturen 
van informatie niet via 
de mail maar middels 
de vertrouwde papieren 
post. Ondanks frequent 
aandringen van: ‘man, 
koop toch een computer’, 
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gaf hij steevast terug: ‘ach, dat gedonder met die virussen’ …. Hij was zeer 
verheugd te horen dat mede dankzij de aanstelling van een gemeentelijk 
archeoloog te Katwijk het belang van de archeologie en het respect voor 
de cultuurhistorische waarden op een hoger niveau werden getild. Ook de 
resultaten zoals die recentelijk in Zanderij–Westerbaan werden geboekt met 
o.a. aanwijzingen voor de aanwezigheid van een Romeinse weg, werden 
met de nodige blijdschap ontvangen. Ten slotte deden ook de steeds con-
creter wordende plannen voor de kustversterking bij Katwijk hem goed.

Tot halverwege vorig jaar leek de aandoening stabiel te blijven en heel 
voorzichtig werd gespeculeerd over volgende stappen in het Brittenburg–
onderzoek. Ook bleef hij binnen de mogelijkheden die hij had, actief en 
positief bezig met andere onderzoeken, o.a. rond de Romeinse scheepvaart 
en het gebruik hierbij van de IJssel. Alhoewel hij met betrekking tot zijn ge-
zondheid altijd de nodige voorzichtigheid betrachtte door te zeggen: ‘met 
die ziekte weet je het maar nooit’. Helaas bleek hij hierin gelijk te hebben.

In de Westerheem van oktober 2008 verscheen nog een laatste publica-
tie van zijn hand: ‘Over Flevomeer om de Noord en terug’.

In het najaar van 2008 bleek na onderzoek vanwege een toenemende 
benauwdheid helaas meer met zijn lichaam aan de hand te zijn dan oor-
spronkelijk werd gedacht. Meerdere ernstige ongeneeslijke kwalen werden 
ontdekt. In het ziekenhuis in november ging Simon hierdoor snel achteruit 
en wetende dat hij deze strijd niet ging winnen, had hij er op zeker moment 
ook vrede mee. Als er geen kwaliteit meer is, dan is het mooi geweest; 
typisch Simon. Op zaterdag 22 november 2008 is hij overleden, 76 jaar 
oud. Een bijzondere, innemende en markante gedreven persoonlijkheid en 
bevlogen vriend ging heen; ons achterlatend met nog veel uit te werken 
plannen en ideeën alsmede dingen die we nog zo graag hadden willen 
zeggen.

De crematie ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons. Ik heb de eer en 
het voorrecht me over zijn legaat te bekommeren. Momenteel zijn we o.a. 
bezig zijn werk te digitaliseren teneinde dit duurzaam te kunnen bewaren 
en gemakkelijker te kunnen verspreiden (email, internet) alsmede bij te 
kunnen werken. Plannen voor verdere onderzoeken naar de Brittenburg zijn 
eveneens in de maak. Niet direct een specifiek vervolg op Simon’s onder-
zoek op het strand van Katwijk, maar meer, in het verlengde hiervan, een 
min of meer gerelateerd ‘nat’ onderzoek in de ondiepe kustzone. Op basis 
van bewerkte bodemdata zijn er duidelijke aanwijzingen voor de aanwezig-
heid van één of meerdere objecten op/in de zeebodem. De lokatie hiervan 
lijkt vrij precies samen te vallen met de door Simon veronderstelde route 
van de reeds in de late middeleeuwen vermelde ‘stenen muur van Katwijk 
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op Zee tot het Britse kasteel’. Verder zijn initiatieven genomen voor een mo-
gelijk onderzoek samen met de sectie Geotechnologie van de TU-Delft; o.a. 
initiator van een voorlichtingsproject en gelijknamig paviljoen ‘Spiegelzee’.

Simon’s initiatieven, overgedragen inspiratie en inspanningen alsmede 
die van de vele bereidwillige personen van wie hij, op welke wijze dan ook, 
hulp heeft gekregen, zijn van groot nut geweest. De geschiedenis leert 
immers dat er met de tijd altijd weer mensen zullen zijn die, door inspiratie 
gedreven, onderzoeken zullen initiëren, in welke hoedanigheid en vanuit 
welke invalshoek dan ook, waarmee aldus wordt voortgeborduurd op reeds 
uitgevoerd werk. Ondanks dat er tot op heden in het Brittenburg-onder-
zoek nog geen concreet resultaat is behaald, is de publieke belangstelling 
voor de lokale Romeinse geschiedenis, niet in de laatste plaats door de 
Brittenburg, groter dan ooit te voren.

Nu, inmiddels alweer 2009, sta ik met enige regelmaat weer op die 
strategische plek op de Katwijkse boulevard, hierbij brainstormend over 
verdere onderzoeken alsmede de mogelijkheden die de op handen zijnde 
kustversterking en mogelijk ook de aanleg van een zeehaven zouden kun-
nen bieden. Wie weet welke nieuwe feiten dit gaat opleveren. Feiten op ba-
sis waarvan het nog steeds groeiende aantal theorieën over de Brittenburg 
mogelijk voor een stukje kunnen worden ontzenuwd of bewaarheid …. 

Omdat ik Simon nog maar relatief kort kende en op vragen wat hij zoal 
gedaan had in zijn leven steevast nooit verder kwam dan ‘wat in het leven 
te hebben gerommeld en verschillende dingen te hebben gedaan’, heb ik 
bij het schrijven van dit stuk de broodnodige ondersteuning gehad van o.a. 
Piet de Baar, Simon’s zus Paula, Pieter van der Voorde, Johan Frijns, Theo 
Broekhof en vele niet nader genoemde personen. Allen hartelijk bedankt 
hiervoor. Tevens dank aan de personen die op enigerlei wijze een bijdrage 
hebben geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken 
van de afgelopen jaren. We zullen Simon ontzettend missen; hij ruste in 
vrede. Het boek over de Brittenburg is in ieder geval niet dichtgeslagen, 
waardoor ook na zijn overlijden de herinnering aan de gedreven Simon 
levend zal blijven.
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