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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 graafwerk-
zaamheden plaats (gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te redden: 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 € 47,50 per jaar. Leden ontvangen zesmaal per 
jaar het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden persoonlijk uitgeno-
digd voor een eerste kennismaking met de afdeling.

secretariaat: B. Zandbergen, Engelenburg 20
2402 KN  Alpgen aan den Rijn

awnrijnstreek@yahoo.com
www.awn-afd6.nl
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Wat gaat 2011 Ons bRengen?

Beste leden van de AWN-afdeling Rijnstreek,

Er wordt flink gebouwd naast de ingang van het Archeon in Alphen aan den 
Rijn. De plannen zijn dat de nagebouwde boerderij of villa van Rijswijk in 
het najaar van 2011 klaar zal zijn. In dit gebouw wordt het archeologiehuis 
van de provincie Zuid-Holland gevestigd, samen met het Romeins museum 
van Alphen aan den Rijn. Wij zijn door de provincie uitgenodigd om het 
achterste deel van het gebouw te gebruiken; een ruimte van ongeveer 100 
m2, verdeeld over drie verdiepingen. We krijgen de garantie dat we zeker 
voor de komende tien jaar van deze ruimte gebruik kunnen maken, zonder 
kosten, maar in ruil daarvoor enige wederdiensten op het gebied van edu-
catie leverend. Wat dit precies in gaat houden, is nog niet bekend; dat wordt 
gezamenlijk verder uitgewerkt. 

Het wordt dus weer verhuizen en dat voor de derde keer in vier jaar. Dat 
vraagt veel van onze afdeling. Het goede nieuws is dat we nu een definitief 
onderkomen hebben en het lastige is dat veel van onze leden verder zul-
len moeten reizen. Ik wil dan ook een oproep doen straks zoveel mogelijk 
samen te reizen. Vorm reisclubjes om het ongemak zo klein mogelijk te 
maken!

Het bestuur hoopt dat er in 2011 ook meer opgravingactiviteiten komen 
voor onze afdeling. Het gevoel bekruipt het bestuur dat onze afdeling een 
nieuwe impuls goed kan gebruiken. Naast de aanstaande verhuizing is dat 
een belangrijk aandachtspunt. We zien als bestuur mogelijkheden, maar het 
zal een uitdaging blijven of we genoeg, ook jonge, mensen bereid vinden 
om aan de opgravingen mee te doen.

Ik hoop u allen te mogen begroeten in ons nieuwe onderkomen en u 
zeker aan te treffen in een van onze opgravingscampagnes in 2011.

Pierre van Grinsven,
voorzitter van de AWN-afdeling Rijnstreek.
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UitnOdiging VOOR het bijWOnen Van de algeMene 
ledenVeRgadeRing Van de aWn-afdeling RijnstReek

Dinsdag 1 MAART 2011
Plaats: AWN-werkruimte, Herengracht 38, aanvang 19.30 uur.

agenda
Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2010 (zie 
hieronder)
Jaarverslagen (zie elders in deze Renus)
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie voor 2011
Financiën (zie de stukken elders in deze Renus)
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 
Jasper de Bruin een lezing zal houden over Corpus (zie hierover meer 
elders in deze Renus).

 
nOtUlen Van de algeMene ledenVeRgadeRing Van de aWn-
afdeling RijnstReek, gehOUden

15 februari 2010

Aanwezig zijn vier bestuursleden en zeventien leden. Er is bericht van ver-
hindering ingekomen van Dé Steures, lid van de kascommisssie.

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda

Hierna worden besproken de notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van 23 februari 2008.

Aleid Muller merkt op dat zij de lijst met AWN-correspondenten mist; de 
voorzitter zegt toe dat dit hersteld wordt.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Jos de Wit vraagt naar de relatie tussen het eigen vermogen en de moge-
lijkheden om subsidies te verwerven.

Leo den Hollander vraagt naar een openstaande post over een onderzoek 
in Hazerswoude. De stand van zaken is dat de factuur is verstuurd, maar de 
betaling op zich laat wachten. Een factuur naar aanleiding van een onder-
zoek in Zoeterwoude kan nog niet verstuurd worden omdat het rapport 
nog niet klaar is. Het is een slepende zaak; het bestuur zal dit in de eerstko-
mende bestuursvergadering nogmaals bespreken.

Leo den Hollander vraagt of we bij de provincie subsidie hebben ge-
vraagd voor de Renus Reeks, maar dat is niet het geval.

Aleid Muller wil dat de eerste regel op pag. 4 hersteld wordt. Dit zal ge-
daan worden.

Bestuurssamenstelling: de voorzitter is aftredend, maar herkiesbaar. Er 
zijn geen tegenkandidaten ingediend en bij acclamatie wordt Pierre van 
Grinsven voor vier jaar herkozen.

Pierre geeft hierna een overzicht van de activiteiten en voornemens. De 
lezingen moeten beter aangekondigd worden. Hij benadrukt dat we een 
open en transparante vereniging zijn en blijven.

De uitwerking van Bodegraven ligt op schema. De publicatie wordt 
een aflevering van de Renus Reeks. Er is een goede samenwerking met de 
historische vereniging in Bodegraven. De Renus zou meer gebruikt kunnen 
worden voor de publicatie van kleine opgravingen.

Er wordt thans gesproken over het aanstellen van (deeltijd-)archeoloog 
inde Duin- en Bollenstreek, waarbij de gemeenten Noordwijk en Teylingen 
zich zeer positief opstellen. Ook Lisse wil deelnemen in het project voor een 
regio-archeoloog, maar Noordwijkerhout en Hillegom vooralsnog niet.

Voor diverse gemeenten in onze regio is er nog geen archeologisch 
beleid en geen verwachtingskaart.

Het hoofdbestuur wil dat de afdelingen zich meer bezighouden met het 
gemeentelijk beleid. In ons gebied zijn nog een aantal gemeenten waarmee 
wij nog geen contact hebben. Het bestuur is voornemens om hier actie in te 
ondernemen.

een gravende vereniging blijven
Er komt de mogelijkheid om dit voorjaar deel te nemen aan een opgraving 
in Leiderdorp. In Valkenburg is voor amateurs de komende tijd geen ruimte.

We moeten op termijn veldcoördinatoren gaan opleiden. Dick is niet 
altijd beschikbaar en daarom is een vervanger gewenst.
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financiën
De kascommissie heeft een aantal opmerkingen. De grootste kostenpost is 
de Renus Reeks, maar de waarde van de voorraad blijkt niet duidelijk uit de 
balans. De penningmeester geeft aan waar die voortaan terug te vinden zal 
zijn.

De belangstelling voor de delen van de Reeks is heel wisselend, de pu-
blikaties over Lisse en Hazerswoude-Dorp ‘lopen’ slecht. De penningmeester 
meldt dat er veel exemplaren weggegeven zijn als goodwill bij de start 
van de Reeks. Dat de Renus Reeks geld kost is een normale zaak, het is nu 
eenmaal onze plicht om onze opgravingen te publiceren. Toch moeten we 
gemeenten benaderen om hiervoor subsidies te krijgen, voor projecten is 
vaak wel subsidie te krijgen, niet voor algemene dagelijkse kosten.

De commissie stelt dat interen op de liquide middelen een slechte zaak 
is.

Leo wil de jaarlijkse resultaten graag verwerkt zien in het financiële 
jaarverslag. Hij doet de suggestie om de provincie om subsidie te vragen 
voor publicaties.

We moeten op termijn gaan kijken hoe we omgaan met de 
reserveringen.

De voorzitter benadrukt dat de gedane uitgaven nodig zijn, de nieuwe 
computer wordt veel gebruikt.

Er staat een verkeerd bedrag op bladzijde 22, de penningmeester zal dit 
corrigeren.

Het financieel jaarverslag is hiermee goedgekeurd en aan het bestuur 
wordt décharge verleend.

De nieuwe kascommissie voor 2010 zal bestaan uit Leo Hollander en Jan-
Willem Bron.

huisvesting
We proberen in de brandweerkazerne te blijven tot het PAC klaar is. Daartoe 
is contact opgenomen met de nieuwe eigenaar, de Stichting Leidse 
Studentenhuisvesting (SLS). Er is een ontvangstbevestiging van een brief 
met een verzoek tot overleg ingekomen. De SLS wil niet op korte termijn 
gaan slopen. Een eventuele verlenging van ons verblijf hier zal wel leiden 
tot het betalen van (een deel van) de energiekosten. In geval van nood 
kunnen we alles op het provinciaal depot stallen. De huisvestingssituatie 
is onzeker, maar we hebben vertrouwen in de provincie. De vergadering 
wordt gevraagd om suggesties door te geven aan het bestuur.
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Jos de Wit vraagt om uitleg over de financiën op bladzijde 24. De penning-
meester legt uit dat het eigen vermogen klein moet zijn om een subsidiabele 
vereniging te blijven. Maar tegelijkertijd moet de vereniging ook weer niet te 
arm zijn, want ook dat zou subsidies in gevaar brengen. Een reservering moet 
daarom niet gezien worde als een reserve.

bestUURlijk jaaRVeRslag aWn-afdeling RijnstReek OVeR 2010

bestuur
Het bestuur kende de volgende samenstelling: gekozen:  aftredend:
Pierre van Grinsven voorzitter    15 febr. 2010 2014
Bert Zandbergen  secretaris   18 febr. 2008 2012
Henk Hegeman  penningmeester  17 mei 2004  2012
Odile Hoogzaad  lid    23 febr. 2009 2013

algemeen
In 2010 heeft het bestuur buiten de ALV vijfmaal vergaderd in de werkruimte 
aan de Langebrug en Herengracht. Daarnaast werd door telkens één of 
twee bestuursleden deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV (dit jaar 
in Middelburg), de regiovergadering in september in Den Haag en de afge-
vaardigdendag in november te Amersfoort. Belangrijke onderwerpen die het 
afgelopen jaar bij het bestuur van de AWN-Rijnstreek opnieuw op de agenda 
stonden, zijn de huisvesting en de mogelijkheid voor opgraven; ook de nieuwe 
website en de AWN-correspondenten vroegen de nodige aandacht.

Nadat in 2009 de nieuwe gemeente Zuidplas was ontstaan, verminderde 
per 31 december 2010 het aantal gemeenten van onze afdeling weer met 
één: Reeuwijk werd samengevoegd met Bodegraven. Gelukkig was in beide 
gemeenten het archeologiebeleid prima geregeld en dus hopen we de samen-
werking op de oude voet voort te kunnen zetten.

huisvesting
Het vertrek uit de oude brandweerkazerne aan de Langebrug bleek onafwend-
baar; de gang van zaken verdiende in onze ogen geen schoonheidsprijs. Het 
kostte ook heel wat tijd en energie voor een nieuw onderkomen gevonden 
kon worden. Dat had helaas als een niet onaanzienlijke bijkomstigheid dat na 
opzegging de ruimte(n) binnen veertien dagen leeg opgeleverd moeten wor-
den. Om die reden werd vrijwel alles dat niet echt nodig is, in Alphen aan den 
Rijn ondergebracht. Wij zijn Frits Kleinhuis dan ook heel veel dank verschuldigd 
voor zijn bereidwilligheid en medewerking bij de verhuizing. De feitelijke ver-
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huizing vond op twee zaterdagen plaats; allen die hieraan, op welke wijze 
ook, meegewerkt hebben, verdienen eveneens onze hartelijke dank.

Van het nog te bouwen PAC – Provinciaal Archeologisch Centrum – 
naast het Archeon in Alphen aan den Rijn is een deel voor ons gereserveerd. 
Diverse besprekingen leidden tot een steeds scherper ingevuld beeld van 
wat er allemaal wenselijk en mogelijk is. Ook met de vaste kern bezoekers 
van de werkruimte werden de tekeningen besproken, waarbij ook inlei-
dingen gehouden werden door betrokkenen, zoals de bedenker Evert van 
Ginkel, en toelichting verstrekt door de directeur van Archeon.

De tegenprestatie voor de gastvrijheid is nog niet helemaal ingevuld, 
laat staan beklonken. De AWN gaat waarschijnlijk een beeld van archeologi-
sche werkzaamheden voor bezoekers geven.

Voor onze lezingen hebben we via AWN-leden bij de faculteit 
Archeologie gebruik gemaakt van een collegezaal in het Lipsius-gebouw 
van de Universiteit. We willen dit graag voortzetten, ook als onze werk-
ruimte in Alphen aan den Rijn gevestigd zal zijn.

inrichting werkruimte
De nieuwe werkruimte aan de Herengracht is naar tevredenheid ingericht, 
zij het dat veel materiaal opgeslagen is in Alphen aan den Rijn, en immens 
groot, dusdanig dat hele stukken niet eens gebruikt worden. De huur is 
gelukkig dusdanig dat dit voor onze bepaald niet rijke afdeling nog op te 
brengen is.

De verbinding met het internet bleef onverminderd wenselijk, maar kon 
ook aan de Herengracht niet gerealiseerd worden. Daarom is dit een heel 
belangrijk punt geweest in de besprekingen over de nieuwe huisvesting bij 
Archeon.

Werkzaamheden 
Er wordt gewerkt aan de uitwerking van:

Alphen De Hoorn 1998. Vooral Leo den Hollander gaat onverstoorbaar 
verder met het uitwerken van diverse vondstcomplexen en heeft op 
basis van tal van sporen nieuwe hypothesen voor de geschiedenis van 
buitenplaats Zwanendrift opgesteld.
Romeins Bodegraven 1995-1996, 2002. Dit project liep achterstand op; 
getracht zal worden die in 2011 weer in te lopen.

Tom Hazenberg is bij beide projecten betrokken als discussieleider. 
Het bestuur is nog steeds voornemens om op afzienbare termijn te star-

ten met de digitalisering van ons foto- en dia-archief om de toegankelijk-

1.

2.
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heid daarvan te vergroten, maar daar komt in de tijdelijke huisvesting aan 
de Herengracht maar weinig van terecht. Het meeste materiaal is nu haast 
onbereikbaar opgeslagen. Dit is duidelijk een project dat pas in de nieuwe 
huisvesting in Alphen goed aangepakt kan worden.

Op maandagavond is gewerkt aan de uitwerking van kleinere opgravingen 
te Bodegraven en Noordwijk. Deze zijn of zullen in de Renus gepubliceerd 
worden.

Op dinsdag werd rustig doorgewerkt aan Bodegraven en Alphen-De 
Hoorn, Romeins. Als zaken van de lange adem zullen die wel niet meer in de 
werkruimte aan de Herengracht afgerond worden.

Na de verhuizing van de Langebrug kwam de restauratie op een zeer 
laag pitje te staan. Ook hier zal de nieuwe werkruimte in Alphen vele mooie 
mogelijkheden bieden.

Vrijwilligersmarkten 
Onze gebruikelijke aanwezigheid op de vrijwilligersmarkt in Voorschoten is 
na een jaar afwezigheid weer hersteld. Ook zijn we op de historische markt 
in Noordwijk present geweest.

De inrichting van de kraam werd herzien. De ‘kraamcommissie’ heeft in 
een drietal ‘koffers’ voorbeelden van veelvoorkomend aardewerk, metaal, 
glas enz. opgenomen, zodat bezoekers heel snel een overzicht krijgen van 
wat er gewoonlijk bij opgravingen uit de grond komt. Vanzelfsprekend zijn 
het allemaal scherven of kleine voorwerpen; daarnaast kunnen ook hele of 
grotendeels complete potten en dergelijke getoond worden. Ook is er een 
groot uithang-banier met de naam AWN-Rijnstreek gemaakt.

Foto: Ab van Grol
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Website en mailinglist
De website van de Rijnstreek was een tijdje uit de lucht, maar is nu gekop-
peld aan de landelijke AWN-website en vindbaar onder: 
www.awn-archeologie-afd6.nl. Odile Hoogzaad is intensief betrokken 
geweest bij de nieuwe invulling van de website, die nog niet helemaal 
compleet is. Kopij voor de website kan aan de secretaris gericht worden 
(e-mail: awnrijnstreek@yahoo). Voor actuele informatie kan op de website 
gekeken worden. Regelmatig worden er ook e-mails rondgestuurd, zowel 
over komende lezingen als 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. 

leden
Ons lid Rinus Pijnnaken is afgelopen najaar overleden. Zie elders in deze 
Renus voor een In Memoriam.

Het ledental van de afdeling Rijnstreek bleef in de loop van het jaar rond 
de 125 leden schommelen. 

In totaal krijgen bijna 250 personen en instanties de Renus toegezon-
den. Naast de leden zijn dit een aantal buitenleden en vele instanties, 
bestaande uit overige AWN-organen, alsmede gemeenten en historische 
verenigingen die binnen onze afdeling vallen. 

lezingen
In 2010 zijn de volgende lezingen gehouden:

op 15 februari door Tim de Ridder over Archeologische parels uit 
Vlaardingen;
op 19 april door Julia Chorus over Houten forten langs de Rijn: een 
Romeinse blauwdruk?
op 17 mei door Rob Houkes over Neolitische bewoning op het voormalig 
vliegveld Ypenburg;
op 22 november door Peter Jongste over Het dynamisch landschap 
gedurende de bronstijd in het rivierengebied;
op 13 december door Freek Lugt over Het goed van Oestgeest.

De organisatie van de lezingen was in handen van Pierre van Grinsven. De 
plaats van de lezingen was wisselend naar de wensen en mogelijkheden 
van het moment, met name in de nieuwe werkruimte aan de Herengracht. 
Dankzij de medewerking van medewerkers van de faculteit Archeologie 
vonden de andere lezingen plaats in een collegezaal van het Lipsius-ge-
bouw van Universiteit Leiden. Dit verlaagt voor archeologiestudenten de 

•

•

•

•

•
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drempel om een keer te komen en er kan bovendien kosteloos gebruik 
gemaakt worden van een beamer. 

Publicaties
Het was dit jaar niet mogelijk een nieuw deel in de Renus-reeks uit te bren-
gen, maar de verwachting is dat dit in 2011 wel het geval zal zijn.

In 2010 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.

archeologische contacten
De opmerkingen in het vorige jaarverslag over het nog niet op orde hebben 
van een archeologie-nota, verwachtingenkaart enz. gelden nog steeds: er 
zijn nog steeds gemeenten die niet alles voor elkaar hebben. Wel werd er 
in veel gemeenten hard aan gewerkt en waar dat mogelijk en gevraagd 
werd, heeft het bestuur ook hand- en spandiensten verleend. Dat was met 
name het geval bij de gemeenten Zuidplas en Teylingen. In deze laatste 
gemeente werd bezwaar gemaakt tegen de mogelijkheid om haast overal 
zonder problemen tot een diepte van een meter grond te mogen verstoren, 
met name voor de bollenteelt. Naar het zich thans laat aanzien, zal dit effect 
hebben en worden bepaald dat voor graafwerk dieper dan 30 cm. vergun-
ning vereist wordt.

Het door onze AWN-afdeling in 2008 begonnen systeem van AWN-cor-
respondenten, leden van de AWN of van een historische vereniging, die in 
hun (deel van een) gemeente mede toekijken of de gemeente wel overeen-
komstig de nieuwe wet handelt, werd voortgezet en uitgebreid. 

De AWN neemt deel aan het overleg in het kader van de Erfgoedkoepel, 
een orgaan waarin alle Leidse historische verenigingen deelnemen. Er is 
een open overleg met de gemeente Leiden dat voorlopig een informatief 
karakter heeft. De voorzitter trad daarbij op als afgevaardigde.

nieuw-Rhijngeest Zuid, Oegstgeest
Dit project blijft een buitengewoon belangrijke zaak voor onze afdeling. Zie 
elders in deze Renus een impressie van Henk Hegeman over de gang van 
zaken en zijn rol daarbij.

Contacten met archeologische bedrijven.
De speciale en blijvend zeer gewaardeerde relatie met Hazenberg 
Archeologie Leiden werd voortgezet, zij het in het afgelopen jaar minder 
intensief dan wel geweest is. We krijgen vooral hulp bij het uitwerken 
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van onze grote opgravingen als Alphen-De Hoorn en Bodegraven. Tom 
Hazenberg helpt ons hierbij om tot rapportage in boekvorm te komen.

De wens om betere contacten te krijgen met die commerciële archeo-
logische 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, werd nog amper ver-
vuld. Hopelijk zal 2011 wat dat betreft meer resultaten te zien geven.

Het bestuur

jaaRVeRslag aRCheOlOgisCh VeldWeRk 2009

algemeen
Het was dit jaar heel mager wat opgravingen betreft. De ingestorte 
huizenmarkt gaf bouwers weinig aanleiding om eens flink wat nieuwe 
bouwprojecten te starten. Ook de weg- en waterbouw kende in onze regio, 
ondanks landelijke extra investeringen ter bestrijding van de crisis, niet echt 
grote nieuwe klussen waarvoor veel graafwerk nodig was. Het betekende 
ook voor ‘commerciële’ opgravingsbedrijven dat er niet heel veel werk te 
verrichten viel, en als die opgravingsbedrijven amper actief zijn, hebben ze 
ook geen behoefte aan assistentie door leden van de AWN. Nu er enerzijds 
wel berichten zijn dat de crisis wel overwonnen is, zullen door de anderzijds 
aangekondigde enorme bezuinigingen bij de overheid de effecten nog wel 
niet op heel korte termijn merkbaar worden. Het bestuur blijft actief speu-
ren naar mogelijkheden voor eigen opgravingen of meehelpen aan die van 
derden.

BODEGRAVEN
Een verkenning van een tweetal terreintjes aan de Oud-Bodegraafseweg 
dicht bij de supermarkt van Albert Heijn, waar plannen waren om contai-
ners in te graven, werd door een paar leden van onze afdeling op 27 april 
begeleid. Hierbij werden slechts twee heel smalle en niet heel diepe sleuven 
gegraven. De vondsten waren dan ook niet opzienbarend, en bovendien 
hadden eerdere graafwerkzaamheden ten behoeve van een massa kabels 
deels al voor verstoringen gezorgd.

Van deze opgraving zal in een volgende Renus een verslag opgenomen 
worden.

WADDINXVEEN



11

Een booronderzoek op het terrein Alblas in Waddinxveen, Zuidkade 62. Een 
korte samenvatting van het daarover uitgebrachte rapport is gepubliceerd 
in Renus 2010 nr. 2 op blz. 11.

een verkennend booronderzoek naar de locatie van de oude kerk in 
Waddinxveen

Samenvatting:
Op zaterdag 27 november hebben zeven leden van de AWN-afdeling een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd naar de locatie van de oude kerk 
in Waddinxveen. Er zijn boringen gedaan in het plantsoen gelegen aan de 
Kerkweg en Kerkstraat en op het terrein aan de voorkant van de huidige 
begraafplaats (het voormalige kerkhof). Op basis van oud kaartmateriaal 
kon de oude kerk gestaan hebben op het einde van de Kerkstraat.

Het booronderzoek heeft aangetoond dat op het zuidelijk deel van het 
plantsoen en op het terrein voor de begraafplaats geen bebouwingssporen 
gevonden zijn. De bodemopbouw bestond uit een dikke laag opgebracht 
kleiig zand boven een veenbodem. In het noordelijk deel van het plantsoen 
zijn resten van bebouwing aangetroffen. Voor zover het onderzoek in twee 
kleine kijkgaten toeliet, ging het om uitbraaksporen van bebouwing uit de 
nieuwe tijd. Tot 1970 heeft hier een huis gestaan op de plaats waar mogelijk 
de oude pastorie gestaan heeft. Er van uit gaande dat dit inderdaad de 
plaats van de oude pastorie is en afgaand op de oude kaarten van het ge-
bied, zou de oude kerk gestaan kunnen hebben op de plaats van de huidige 
begraafplaats. Het is aan te bevelen dit gehele gebied tussen de Dorpstraat, 
Kerkweg en Jan Dorrekenskade een hoge archeologische verwachting te 
geven op de nieuwe verwachtingskaart voor Waddinxveen, die nu in voor-
bereiding is.

Foto’s van onderzoek te Waddinxveen. Foto: Ab van Grol
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MEDEWERKING AAN VELDWERK VAN DERDEN

OEGSTGEEST

Nieuw-Rhijngeest
Enkele leden hebben deelgenomen aan de opgraving van de Faculteit 
Archeologie. Zie de bijdrage van Henk Hegeman elders in deze Renus.

Pierre van Grinsven

Rekening OVeR 2010 en begROting VOOR 2011

kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen  € 383.91 15-Feb Gem Alphen; dendro Hoorn  € 506.94 

B Renus / Renusreeks  € 789.78 13-Jul Familie Matze onderzoek  € 262.50 

C Bestuurskosten  € 25.00 07-May Retributie AWN 1/2010  € 495.00 

D Kosten Huisvesting c.a.  € 413.71 10-Sep Donatie Gem V’schoten ‘10  € 476.51 

E Kosten tijdelijke huisvesting  € 1937.58 25-Oct  Retributie AWN 2/2010  € 485.00 

F Deskundigheidsbevordering  € 70.40 03-Nov  Rente plusrekening 2010  € 65.04 

G Kosten opgravingen  € -   06-Oct  Debetrente 2010  € 0.62-

H Kosten Uitwerkingen  € 594.77 2010 Renusreeks 1 Koudekerk  € 91.92 

blad 3 Afschrijving ‘10; 1 compu  € 291.39 2010 Renusr. 2 Kaashuisje L’sse  € -   

 € 4506.54 2010 Renusr. 3 H’ woude Dorpstr  € -   

2010  Renusr. 4 Zanderij K’wijk  € 46.50 

 € 2428.79 

uitgaven =  € 4215.15 (kosten -/- afschrijving = 4.641,28 -/- 291,39)

Verschil is negatief  € 1786.36- (= 2.428,79 -/- 4.349,89) opbrengsten -/- uitgaven
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leZingen eeRste halfjaaR 2011

Na de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 maart (ca. 20.30 uur) zal 
Jasper de Bruin spreken over

Opgravingen in nieuw-Rhijngeest
In 2009 en 2010 heeft de Faculteit der Archeologie van de Universiteit 
Leiden opgravingen uitgevoerd in Nieuw-Rhijngeest te Oegstgeest. In twee 
campagnes is ruim 2 hectare van de hier aanwezige vroegmiddeleeuwse 
nederzetting opgegraven. Bijzondere vondsten zijn een meer dan 200 
meter lange beschoeiing, die als een kade kan hebben gefungeerd, evenals 
een van de oudste bruggen van West-Nederland. Hoewel de uitwerking nog 
in volle gang is, zal in deze lezing een eerste indruk worden gegeven van de 
resultaten.
Deze lezing vindt plaats in de werkruimte, Herengracht 38, meteen na de 
Algemene Ledenvergadering (die begint om 19.30 uur!).

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

1 Computer aansch. ACER  € 582.78 0 saldo eigen vermogen  € 444.91 

waarde eind 2009  € 291.39 

afschrijving 50%eind’10  € 291.39 reserveringen

waarde eind 2010  € -   1 Bod-2-Kerkstr’89-’91-’99-’0  € 823.00 

2 Voorraad RenUsreeks  € 60.00 2 Voor-1 - Wapen 2004  € 500.00 

3 saldo girotel 31/12  € 755.78 3 Voor-2 - Hema/G  2004  € 750.00 

4 saldo giroplusrekening 31/12  € 4608.24 4 Voor-3 - v Aken/Treub -’05  € 500.00 

5 saldo rentemeerrekening  € 593.89 5 Alp-2  -  de Hoorn - ‘98  € 750.00 

6 Sas-1Hfd/Kerkstr  € 500.00 

   7 Katwijk Achterweg  € 1750.00 

TOTAAL reserveringen ‘10  € 5573.00 

balansVeRMOgen  € 6017.91  € 6017.91 
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Op maandag 2 mei zal Arjen Bosman spreken over

de Romeinen in Velsen
In Velsen zijn in de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. op twee locaties 
door de Romeinen forten gebouwd. Ze passen in de fase waarin het Rijk 
nog een expansieve drift had en steunpunten op strategische plaatsen 
inrichtte in het zogenaamde voorland. Het onderzoek naar beide locaties 
heeft na de eerste ontdekkingen in 1945 een vlucht genomen, en heeft 
geleid tot twee proefschriften en vele artikelen en tentoonstellingen. Na het 
al eerder analyseren van de oudste basis Velsen 1 is onlangs ook het oudere 
onderzoek naar de tweede locatie Velsen 2 opnieuw ter hand genomen. Nu 
zijn er eindelijk mogelijkheden tot daadwerkelijke vergelijking. Een aantal 
van de highlights zal op de lezing worden gepresenteerd, waarbij er ruim-
schoots aandacht zal zijn voor de (historische) context.
Deze lezing wordt gehouden in het Lipsius-gebouw aan de Doelensteeg, aan-
vang 20.00 uur.

 

Op maandag 6 juni zal Epko Bult (Universiteit Leiden) spreken over

het archeologisch onderzoek naar het klooster koningsveld te delft
Het klooster Koningsveld werd in 1252 nabij de stad Delft gesticht op grafe-
lijk grondgebied. Er zijn aanwijzingen dat het was op de plek waar de graaf 
zijn grafelijke hof bezat, dat waarschijnlijk naar de net door hem gestichte 
stad werd verplaatst. In het klooster, dat van de Praemonstratenzer orde 
was, werden adellijke dames ondergebracht. Het klooster bleef in stand tot 
het in 1573 tijdens het uitbreken van de Spaanse troebelen werd gesloopt. 
Het archeologische onderzoek heeft een verrassende kijk op de kloosterge-
meenschap gegeven, mede vanwege de aanwezige begravingen in en om 
de kerk.
Deze lezing wordt gehouden in de werkruimte, Herengracht 38, aanvang 20.00 
uur, en is tevens bedoeld om afscheid te nemen van dat gebouw wegens de 
aanstaande verhuizing.
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aRCheOlOgie in Oegstgeest OP de kaaRt

Henk Hegeman

Een vrij nieuwe taak voor de AWN is het in onze gemeenten meehelpen 
de archeologie op de kaart te zetten. Ook in Oegstgeest stond de monu-
mentenzorg voor artefacten onder onze voeten tot voor kort nog in de 
kinderschoenen.

Via onze contacten met de Provinciaal Archeoloog van Zuid-Holland 
kwamen we er in 2003 al achter dat in Nieuw-Rhijngeest Noord (nieuw-
bouw van 1500 woningen) door verkennend onderzoek diverse kleine 
vondsten waren gedaan die duidden op een grote archeologische potentie 
vanaf de Nieuwe Steentijd. De Provincie herwaardeerde daarop de archeo-
logische verwachtingenkaart voor dit gebied. 

Onder druk van de geplande bouwactiviteiten door de projectontwikkelaar 
en het daarbij benodigde negatieve advies van het ingehuurde archeolo-
gisch adviesbureau zouden belangrijke delen van het gebied zonder verder 
veldonderzoek worden vrijgegeven. Toen vonden de gemeente en de 
projectontwikkelaar de AWN op hun weg. De halsstarrigheid van het advies-
bureau, ook in haar relatie met het toen nog provinciale bevoegde gezag, 
mocht uiteindelijk niet baten.

In een aantal door de AWN geïnitieerde overleggen op het gemeente-
huis met het bewuste bureau is deze weerspannigheid van de onwillige 
archeologisch adviseur doorbroken. Op basis van harde bewijzen, alleen al 
door booronderzoek c.a., moest hij zijn negatieve advies herzien. Deze over-
leggen zijn door de gemeenteambtenaar formeel vastgelegd in verslagen.

Afgedwongen werd het graven van een laatste aantal proefsleuven 
die bepaald moesten worden door het adviesbureau. Helaas bleken deze 
achteraf (bewust?) niet juist gepositioneerd te zijn. We hadden daar nog 
scherper op moeten sturen.

Hiermee was het grootste van het nu met woningen bebouwde deel 
van Nieuw-Rhijngeest Noord vrijgegeven en is het bodemarchief daar door 
de bouwactiviteiten voor altijd vernietigd. Bij het afsluitende bezoek van 
de Provinciaal Archeoloog, de AWN, het vermaledijde adviesbureau en het 
opgravingsbedrijf bij de oplevering van de proefsleuven bleef ik met de 
Provinciaal Archeoloog achter. Ik zie het nog voor me. Hij stond er mistroos-
tig bij: “Henk, helaas weer een gemiste kans”.



16

Met deze acties had de AWN evenwel een relatie opgebouwd met de 
betreffende gemeenteambtenaar. Het inmiddels ook landelijk niet meer 
onomstreden archeologisch adviesbureau was door de gemeente inmid-
dels aan de kant gezet.

Na deze periode met somtijds emotionele taferelen, ook op het ge-
meentehuis, trof ik als medestander de vereniging Oud Oegstgeest (VOO). 

Er moest nog veel gebeuren. De gemeente betrok de AWN en de VOO 
ook bij de uitwerking van de nieuwe Erfgoedverordening (de gemeentelijke 
wetgeving over het monumentenbeleid boven en onder de grond en de 
handhaving daarvan). 

De summiere opgravingsverslagen van de laatste decennia binnen 
Oegstgeest vanuit het archief van de AWN en het Provinciaal Depot te 
Alphen aan den Rijn werden ingebracht bij de opstelling van de archeologi-
sche waardering- en verwachtingenkaart.

Belangrijk werd wederom Nieuw-Rhijngeest; nu ging het Zuidelijke deel 
spelen. NRg-Zuid was bestemd voor uitbreiding van het Bio Science Park 
van de Universiteit van Leiden. In 2004 waren al enkele proefsleuven ge-
trokken op de plaats waar de tijdelijke barakken voor studentenhuisvesting 
gebouwd moesten worden. De vondsten waren spectaculair. Het bleek niet 
te gaan om een al veel in onze streek voorkomende Romeinse, maar een 
unieke Merovingische nederzetting. Uit een notitie van Freek Lugt van 6 
oktober 2009 het volgende:

“Aan de oever van, wat toen leek, een zijgeul van de Rijn werden de sporen 
van een viertal woonstalhuizen aangetroffen met een groot aantal bijge-
bouwen en een nog veel groter aantal (water)putten. Vastgesteld werd dat 
het ging om een nederzetting uit de 6e en 7e eeuw, die deel moet hebben 
uitgemaakt van een veel groter rivierdorp dat zich uitstrekte tot in de 
Leeuwenhoek aan de oostkant van de A44. In de nederzetting moet een 
barnsteenbewerker hebben gewoond of gewerkt. Er zijn namelijk verschil-
lende barnsteenresten gevonden, zowel afval als halffabricaten. Daarnaast 
zijn er enkele stukjes productieafval van glazen kralen aangetroffen. Men 
acht het mogelijk dat de reizende kralenmaker van wie in Rijnsburg een 
oventje is gevonden, ook een tijd in Nieuw-Rhijngeest domicilie heeft geko-
zen. Ook zijn er een paar stukjes geblazen glas gevonden van verschillende 
soorten drinkglazen. Verder moet er een schoenmaker zijn geweest. Er is 
althans een paar schoenleesten gevonden, de oudste die in Nederland zijn 
aangetroffen. 
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Daarnaast is er een groot aantal andere zaken gevonden, teveel om hier 
op te noemen. Veel aardewerk natuurlijk, soms ter plaatse handgevormd, 
maar het meeste was gedraaid en afkomstig uit het Rijnland, en munten. Bij 
deze en jongere opgravingen zijn Friese sceatta’s en Frankische penningen 
gevonden, en ook een gouden tremissis. Opmerkelijk is het bronzen voor-
werp dat is aangetroffen door de AWN-correspondent voor Warmond. Het 
is maar een klein ding, een rechthoekig plaatje van 23 × 12 mm met daarop 
een halfrond oogje van 19 mm hoog. Waarvoor het heeft gediend, is tot nu 
toe onbekend. De meest spectaculaire vondst was misschien wel die van 
een deel van een kadewand of, zoals in 2004 ook wel werd gedacht, van 
beschoeiingen van een aantal binnenhavens.” Einde citaat Freek.

De ambachtelijke vondsten duiden op mogelijke specialisatie in dit ge-
bied voor bepaalde producten. Dit zou kunnen duiden op uitwisseling 
van geschenken, ruilhandel met andere nederzettingen in de omgeving 
(Leiderdorp, Katwijk) of zelfs in groter verband met overzeese gebieden 
zoals Engeland.

Deze handelsactiviteiten kunnen zich noodzakelijkerwijs verplaatst heb-
ben naar het groeiende Dorestad, vermeend veiliger in het achterland op 
een kruispunt van waterwegen. Hier is in de overgang naar de Karolingische 
Tijd de grootste handelsstad ontstaan uit die tijd, met een bewezen groot-
schalig havencomplex met internationale contacten.

Zou Nieuw-Rhijngeest dus een voorloper hiervan geweest kunnen zijn, 
waar men zich door invallen van de Noormannen genoopt voelde een 
veiliger haven te vinden dieper het land in? Overigens bleek men ook daar 
niet verschoond te blijven van invallen van de Vikingen, met de bekende 
desastreuze gevolgen. Ook kan veelvuldige wateroverlast hier langs de kust 
deze verhuizing naar Dorestad hebben bewerkstelligd. Allemaal speculaties, 
hypotheses en dromen, die nog niet echt bewezen zijn.

Ook hier vond het archeologische adviesbureau van de UL/Vastgoed, 
hetzelfde bureau dat inmiddels door de gemeente voor NRg-Noord aan de 
kant was gezet, wederom dat verder onderzoek niet nodig was. De resulta-
ten genoemd in het rapport van 2004 waren voldoende. De Merovingische 
Tijd in Holland was niet belangrijk, het waren immers de “Donkere 
Middeleeuwen”?

Ook deze advisering aan het projectontwikkelingsbedrijf van de 
Universiteit, en in lijn daarmee aan de Gemeente en de Provincie, riep bij 
ons (VOO en AWN) vanzelfsprekend opnieuw weerstand op. Het speelde 
natuurlijk de projectontwikkelaar van het toekomstige nieuwe Bio Science 
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Park aan de overzijde van de A44 volledig in de kaart. Een projectontwik-
kelaar werkend in opdracht van de UL/Vastgoed…

Door gerichte en nu gezamenlijke acties van de AWN en de VOO werden 
tot drie keer toe tijdig formele Zienswijzen ingediend bij het College van 
B&W. Met ook de meer publieke acties, waaronder artikelen in het Leidsch 
Dagblad, werd ook hier eindelijk het beruchte archeologische adviesbureau 
door de UL aan de kant gezet.

De projectontwikkelaar van de UL stond nu toe dat de eigen 
Archeologische Faculteit op NRg-Zuid de jaarlijkse campagne voor veldwerk 
van eerstejaars studenten daar kon doen plaatsvinden.

In februari 2009 werd eerst nog gestart met vlakdekkend onderzoek 
door het ADC, gevolgd door de genoemde veldwerkcampagne van de 
eigen faculteit. 

Opnieuw hieronder een deel van het dagboek van Freek over de resulta-
ten van deze opgravingen:

“Pas bij deze opgravingen werd duidelijk dat het waarschijnlijk niet ging 
om binnenhavens maar om verschillende fasen van een honderden meters 
lange kadewand, die het schepen mogelijk moest maken daar aan te leg-
gen. De zware bouw duidt daarop. Er zijn palen aangetroffen, vermoedelijk 
meerpalen, van een zodanige lengte en dikte dat die alleen maar met be-
hulp van een heistelling de grond in gedreven kunnen zijn. In de kadewand 
bevonden zich twee ongeveer drie meter brede openingen, waarachter 
zich iets wat eruit zag als botenhellingen bevond. Een derde opening was 
breder; wellicht boog hier de beschoeiing met de opening mee.”

 “Een greep uit de vondsten: 
een deel van een huisplattegrond en een complete andere huisplatte-
grond van ongeveer 6 bij 18 meter;
een waterput, gemaakt van vermoedelijk scheepshout. Het restant is 
in zijn geheel gelicht en naar een laboratorium gebracht om te worden 
onderzocht;
een mooi gesneden kleine trog met handvaten, mogelijk een 
keukenhulpmiddel;
onder de trog een houten drinknap; een houten emmer, mogelijk met 
versiering, met een ijzeren band; een benen naald en idem kam;
een put met een grote hoeveelheid visbotjes. Een stagiaire was welge-
moed aan het proberen ze in anatomisch verband te leggen, om na te 
gaan of het hele vissen waren geweest of visafval;
op het meest noordelijke deel van het opgravingterrein zijn sporen van 
een mogelijk 8e-eeuwse, dus Karolingische, structuur.

•

•

•

•

•

•
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Vooral de huisplattegronden gaven de opgravingsleider veel voldoe-
ning. Ik citeer: “Ik weet alles van Merovingische huisplattegronden. Ik heb 
mijn afstudeerscriptie erover geschreven. Maar in het echt had ik er nog 
nooit een gezien. En nu heb ik er zomaar eentje opgegraven!””

Het college van B&W van Oegstgeest kwam op bezoek op uitnodiging 
van de Vereniging Oud Oegstgeest. Dezelfde middag was er een excursie 
voor de VOO-leden. De bezoekers waren enthousiast, wat geen wonder is 
met Willem Jezeer, de opgravingsleider, op zijn praatstoel.

Mei/juni 2009 (citaat Freek):
“Ook nu is weer het nodige gevonden, waarvan ik noem:

opnieuw een aantal woonstalhuizen;
drie schoenen onder in een put;
een in stukken gebroken boog (van pijl en boog);
wederom een groot aantal waterputten. Een ervan bevatte een com-
plete aardewerken amfoor uit de Merovingische periode;
een andere put was gemaakt van een wijnton van naaldhout. Dit is ten 
overvloede een bewijs dat de ton van ver kwam, want naaldhout kwam 
hier toen niet voor (naaldhout is volgens de aanwezige deskundige 
waterdicht als het tangentiaal uit de boom wordt gezaagd);
delen van scheepshout, hergebruikt voor waterputten;
aanwijzingen voor de productie van hertshoornen kammen;
veel varkensbotten, wat wijst op welvaart.

Zoals gezegd waren de deelnemers eerstejaars studenten. Onder hen 
heb ik mij ook mogen mengen, daarmee mijn eerste stappen zettend in het 
echte archeologische veldwerk. 

De kadewand (citaat Freek):
‘Van groot belang was bij beide opgravingen het opnieuw blootleggen van 
delen van de kadewand. Vast staat intussen dat die minstens zo’n 300 meter 
lang moet zijn geweest; het oostelijke eind is nog niet gevonden. Intussen 
zijn de opgravers tot de overtuiging gekomen dat het hier niet om een kade 
langs een zijgeul gaat, maar om de Rijn zelf, althans een van de stroom-
geulen van de toenmalige Rijn. Die moet dus veel noordelijker hebben 
gelopen dan de huidige Oude Rijn. De kern van de geul was circa vier meter 
breed, de breedte van de geul aan de bovenkant was ongeveer 30 meter. 
Dit was het resultaat van een onvoorzien onderzoek aan de zuidkant van de 

•
•
•
•

•

•
•
•
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kadewand. Jasper de Bruin acht het zinvol om daar verder te zoeken naar de 
precieze loop van de Rijn in die periode.

Héél voorzichtig voegde Jasper hier nog een observatie aan toe. Van 
het zeer speculatieve ervan was hij zich terdege bewust, reden waarom 
ik dat hier ook probeer over te brengen. Bij de opgravingen werden grote 
hoeveelheden Romeins bouwmateriaal aangetroffen. Hoewel het mogelijk 
is dat dit afkomstig is van het castellum van Valkenburg, is het ook mogelijk 
dat men het bouwmateriaal van dichterbij betrok. Misschien is het afkom-
stig van een nabijgelegen wachttoren, die, zoals bekend, aan de Rijn zelf 
stond en niet noodzakelijkerwijs aan de Romeinse weg. Indien de aange-
troffen Rijnarm deel uitmaakte van de Romeinse Rijksgrens, is het mogelijk 
dat de wachttoren zich in de omgeving van de opgraving heeft bevonden. 
“Het grondgebied van Oegstgeest zou dus deels binnen het Romeinse Rijk 
kunnen hebben gelegen!”

Slechts nader onderzoek kan uitmaken hoe dit precies zit”.
Tot zover een deel uit het relaas van Freek.

Het overtuigende bewijs was geleverd: Oegstgeest was in ieder geval een 
Merovingisch nederzettingengebied in de “Donkere Middeleeuwen”. Waren 
deze eeuwen wel zo verlaten en stil in Holland langs de kust?

De VOO speelde in deze tijd een steeds belangrijkere rol om samen met 
de AWN te strijden voor meer aandacht voor dit gebied. Freek ruimde in zijn 
boek “Het goed van Oestgeest” in de Middeleeuwen steeds meer ruimte in 
voor deze periode; het begin van Oegstgeest lag beduidend eerder.

De gemeente wordt meer en meer enthousiast, nu het draagvlak onder 
de bewoners groter wordt. Het gemeentebestuur begint in te zien dat 
Oegstgeest ook in de Merovingische Tijd een bijzondere bewoning heeft 
gekend; ook in Katwijk en Leiderdorp zijn hier aanwijzingen voor gevonden. 
Afgelopen zomer van 2010 is weer een opgravingscampagne voor studen-
ten georganiseerd. De nieuwe portefeuillehouder Monumenten, de burge-
meester zelf, heeft daarin nog een beslissende rol gespeeld, met name over 
de zones waar gegraven mocht worden en door wie dat zou gaan worden 
betaald.

We mogen vaststellen dat heden het draagvlak voor het zorgvuldig 
omgaan met het bodemarchief in Nieuw-Rhijngeest Zuid voldoende is 
gewaarborgd en voor een groot deel ontsloten. Echter, nieuwe geschiede-
nis kan pas echt geschreven worden als alle vondstcomplexen uitgewerkt 
zijn en nader geanalyseerd. 
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De archeologische faculteit heeft nog voor jaren onderzoeksmateriaal 
voorhanden in haar depots, om het verhaal van de Merovingische Tijd in 
Oegstgeest en omgeving nog beter in beeld te brengen. Dit is vooral moge-
lijk geworden door de acties van de VOO en de AWN.

in MeMORiaM RinUs Pijnnaken
Ons actieve lid Rinus Pijnnaken is na een korte en fatale ziekte overleden. 
Toen zijn artsen hem hier geen enkele hoop meer konden geven, maakte 
hij toch nog de verre reis naar Soerabaja in de hoop dat alternatieve behan-
deling soelaas zou bieden. Het mocht echter niet baten en zijn as is in die 
geliefde verblijfplaats verstrooid.

Rinus werd geboren in een heel gewoon Leids gezin en bracht zijn jeugd 
door in de Lindestraat, waar toen voor die tijd moderne en goede woningen 
stonden. Hoewel hij nog jong was toen de oorlog uitbrak, heeft deze een 
enorme invloed op zijn latere leven uitgeoefend; er kan van een echt trau-
ma gesproken worden. Hij had ook al snel belangstelling voor oude dingen, 
hetgeen erin resulteerde dat hij in antiquiteiten ging handelen. Ook was hij 
jarenlang beheerder van molenmuseum De Valk, al werd hij nooit molenaar; 
zijn in de molen geboren zoon Philip daarentegen is van kindsbeen daar-
mee vergroeid en maalt nu met diverse molens in Leiden.

Zijn belangstelling ging vooral uit naar Indonesische oudheden, gesti-
muleerd door veelvuldig bezoek aan dat land. Vooral op het gebied van 
Javaanse krissen was zijn kennis enorm en hij was er trots op dat prof. Pott 
als directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde graag zijn advies 
inriep bij bijvoorbeeld de verwerving van krissen. Opgraven is in Indonesië 
natuurlijk niet weggelegd voor een amateur, maar hij had er wel belang-
stelling voor. In Nederland resulteerde dat in aanmelding bij de AWN en 
het bezoek aan lezingen van onze afdeling en de werkruimte. Daar was hij 
vooral actief in de afdeling ‘wassen’. Hoeveel scherven en botjes zouden er 
niet door zijn handen gegaan zijn? Ontelbaar veel. Ook al moest hij vaak 
even naar buiten om een sigaretje op te steken, met een grap en een grol 
hervatte hij welgemoed weer de wasarbeid. Het was voor hem ook een zeer 
gewaardeerd uitje; hij kon dan volop vertellen over het vele dat hij wist of 
hem bewoog. Na zijn scheiding was hij met een uit Indonesië afkomstige 
vrouw hertrouwd, die daar minder belangstelling voor had. Ook kende 
hij heel veel Leidenaren. Tentoonstellingen in Volkenkunde en Oudheden 
konden op zijn komst rekenen. Ook al kan men hem geen opgraver in hart 
en nieren noemen, bij onze afdeling speelde hij toch een zeer belangrijke 



22

bijrol. Met zijn bekende geduld, opgewekt karakter en gevoel voor humor 
heeft hij zich ingezet om veel archeologisch materiaal op een uitstekende 
wijze te verwerken en hiermee aan het niveau van onze afdeling bij te 
dragen.

Zijn vrouw en kind wensen wij veel kracht toe bij het verwerken van dit 
verlies. Wij zullen hem missen.

Albert Kram en Piet de Baar.

bOekbesPReking

Freek Lugt, Het goed van Oestgeest. De Middeleeuwen in Oegstgeest, 
Poelgeest, Kerkwerve, Rijnsburg en Nieuw-Rhijngeest. Uitgeverij Ginkgo Leiden 
2009. 272 p. ISBN 978-90-71256-09-7. € 29,50.

Al op het eerste gezicht oogt dit boek prachtig. Enig geblader onthult veel 
kleurenafbeeldingen en talloze kaderteksten in geel met rode letters, een 
leuke verwijzing naar de gemeentekleuren van Oegstgeest, maar wel wat 
moeilijk leesbaar. En dan het lezen zelf: een genot. Drukfouten zijn met 
een kaarsje te zoeken, kromme zinnen komen vrijwel niet voor en het 
leest allemaal heel vlot. Alle lof dus aan de auteur. Maar dan de inhoud? 
Het is verbazingwekkend dat iemand die pas na zijn pensionering echt 
goed met dit onderwerp begonnen is, zo’n kennis en belezenheid ten toon 
spreidt. Middeleeuwse geschiedenis is bepaald niet het gemakkelijkste 
stuk historieschrijving, maar de auteur heeft zich gelukkig omringd door de 
beste deskundigen die er te vinden zijn. Dat heeft hem niet alleen heel veel 
informatie opgeleverd, soms zelfs uit nog niet gepubliceerde manuscripten, 
maar ook behoed voor uitglijders. Het is een studie die waarlijk niet zou 
misstaan als proefschrift.

Is het dan een perfect boek? Afgezien van dat perfecte boeken niet be-
staan, zitten er natuurlijk toch wat zaken in die discutabel zijn. De geschie-
denis van de Middeleeuwen is zó lastig te beschrijven door het ontbreken 
van schriftelijk materiaal uit die tijd, dat het helaas vaak een opeenstapeling 
van hypothesen wordt. Men kan daar ver in meegaan, maar juist omdat 
er vrijwel niets bewijsbaar is, zal deze of gene wel eens anders over een 
bepaalde bewering denken. Een enkele keer wil Lugt het ook wel eens al te 
mooi maken. Zo werden er volgens hem in 1395 misdadigers naar de galg 
aan het Galgewater gebracht via de Galgstraat. Maar die straat, met die tot 
in 1850 nog gebezigde bijnaam van de Morsstraat, bestond toen nog niet; 
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die was toen nog een deel van de Morsdijk langs het Galgewater. Het zijn 
geen schokkende zaken, en vrijwel altijd is de zaak dusdanig geformuleerd 
dat er een ontsnappingsweg in opgenomen is (daar is de auteur haast een 
meester in), maar bij rechtzinnige lezing kan het als een slak beschouwd 
worden waarop zout hoort. Zo is de uitleg over het instorten van de toren 
van het Groene kerkje op Sinterklaasavond 1824 in relatie tot de afbraak 
ervan in 1839 zo duister (waarbij iedereen van iedereen overschrijft) dat een 
grondige studie hiernaar niet zou misstaan, maar dit viel natuurlijk toch al 
buiten het kader van het boek. Ook is Lugt niet helemaal ongeschonden uit 
de slangenkuil van de middeleeuwse genealogie gekomen. Zo beweert hij 
dat “oudste kleinzoons werden namelijk praktisch altijd naar hun grootva-
der van vaderszijde genoemd’. Dat is op zich niet onjuist, maar er gold wel 
een enorm grote en belemmerende uitzondering: die grootvader moest 
dan al dood zijn. Naar een levend persoon (naast grootouders ook ooms, 
tantes enz.) noemde men geen kind, want dat was een soort vragen om de 
dood van die persoon. Dit bijgeloof is pas rond 1600 uitgestorven, maar 
het verhaal gaat dat Lucas van Leyden, in 1533 liggend op zijn sterfbed, in 
woede ontstak toen men hem vertelde dat zijn zojuist gedoopte oudste 
kleinzoon Lucas genoemd was: of ze hem (subiet) dood wilden hebben? 
Om die reden werden vaak overgrootouders vernoemd. En zo zijn er nog 
meer vitterijtjes mogelijk, maar dat doet oneer aan zo’n fantastisch goed 
boek.

Een van de grote verdiensten is toch wel dat de verdeling van het latere 
Oegstgeest in meerdere ambachten of onderdelen, zoals Rijnsburg en 
Kerkwerve, voor het eerst heel plausibel uitgelegd wordt. Ook de schets 
van het dagelijks leven van de inwoners is erg beeldend en klinkt zeer aan-
nemelijk. Tal van facetten, te veel om hier op te sommen, zijn behandeld 
‘tot aan het gaatje’, tot waar het bronnenmateriaal het nog net toeliet. Zijn 
pogingen om de in verschillende bronnen genoemde Oegstgeestenaren, 
met name die van adel, in stambomen te ordenen, verdient alle bewonde-
ring, hoezeer het ijs ook glad is.

Dit boek is, afgezien van de titel die eeuwigdurend tot misverstanden 
en drukfouten aanleiding zal geven, een bijna perfect boek. Hoger lof is wel 
niet mogelijk. Maar met zo’n prachtig boek heeft Lugt wel een verplichting 
op zich genomen: wij willen daar méér van hebben! Een boek over de burg-
graven van Leiden is al aangekondigd. Ook zijn lezing voor onze afdeling 
deed naar meer smaken!
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RenUs-Reeks

Verkrijgbaar bij voorzitter, secretaris of penningmeester zijn de volgende 
delen:

Nr. 1, Pierre van Grinsven en Menno Dijkstra, De vroeg-middeleeuwse 
nederzetting te Koudekerk aan den Rijn. Een bijna vergeten opgraving in de 
Lagewaardse polder (169 p.) € 32,--

Nr. 2, Menno Dijkstra, Leo den Hollander en Hans van der Meulen, Lisse 
– Kaaspakhuisje. Archeologische vondsten uit de Nieuwe Tijd bij het 
‘Kaaspakhuisje’ in het centrum van Lisse (45 p.) € 16,50

Nr. 3, Pierre van Grinsven en Dick van der Kooij (met een bijdrage van S. 
Comis), Hazerswoude-Dorp – Dorpsstraat 67. Verslag van een proefsleuf 
met sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de gemeente 
Rijnwoude (50 p.) € 16,50

Nr. 4, Menno Dijkstra (met een bijdrage van Wim Kuijper), Terug naar Katwijk. 
Archeologisch onderzoek door de AWN-Rijnstreek in de Zanderij Westbaan, 
1998 en 2003 (74 p.) € 18,--
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