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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, Archeologiehuis 
Zuid-Holland naast Archeon in Alphen aan den Rijn, elke maandag en dins-
dag (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.

AWN afdd. Rijnstreek, Archeonlaan 1A
2408 ZB  Alphen aan den Rijn

awnrijnstreek@yahoo.com
www.awn-afd6.nl
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Eind gOEd al gOEd?

Na 20 jaren op de Geregracht, 2 jaren op de Langebrug en een jaar op de 
Herengracht heeft de AWN-afdeling Rijnstreek nu eindelijk een definitief 
onderkomen. We zijn te gast bij het Archeologiehuis van Zuid-Holland, dat 
ligt naast de ingang van het Archeon in Alphen aan den Rijn. We hebben 
de opening al achter de rug met Prinses Maxima en een heel druk bezochte 
open dag. 

Dat we nu een heel riant onderkomen hebben, bleek ook uit de enthou-
siaste en positieve opmerkingen van collega-AWN afdelingsbestuurders.

We zijn nog niet helemaal klaar. De oplevering van een nieuw gebouw 
gaat altijd gepaard met wat kinderziektes. De provincie heeft voor ons 
nieuwe rekken gekocht voor de tweede verdieping voor doosopslag en 
bibliotheek. Als deze rekken geplaatst zijn kan het archief, dat nu nog bij 
Frits Kleinhuis in het depot staat, ook overgebracht worden en dan kunnen 
we weer met volle kracht werken aan de uitwerking van onze opgravingen. 
Het is in ieder geval al prettig te kunnen zien dat er weer goed gewassen 
kan worden en dat is ook nodig.

Nog niet iedereen heeft zijn weg gevonden naar het Archeologiehuis. 
Vooral voor de mensen uit de Bollenstreek is het verder rijden. Bij deze een 
aansporing: Probeer mee te rijden en zoveel mogelijk te poolen, want we 
gaan ook onze lezingen geven in het Archeologiehuis. In ieder geval gaan 
we het proberen met de eerste twee lezingen, hoe dat uit zal gaan pakken.

Het allerbelangrijkste is dat men het naar de zin heeft en zoals op een 
maandagavond onlangs er toch 15 mensen kwamen kijken naar de deter-
minatie van het aardewerk van de opgraving van Voorschoten Donklaan 
78, toen Simone Bloo, aardewerkspecialist van Hazenberg Archeologie, het 
prehistorisch aardewerk heeft beoordeeld.

Kortom, ons nieuwe onderkomen geeft ons weer de mogelijkheid ons 
intensief met archeologie bezig te houden.

Ik hoop jullie allen aan te treffen op een van onze activiteiten.

Pierre van Grinsven
Voorzitter AWN afdeling Rijnstreek.



2

lEzingEn

Op maandag 7 november zal Chrystel Brandenburgh, senior adviseur arche-
ologie bij de gemeente Leiden, een lezing geven over

Het aalmarktproject
In 2007 vond een grote opgraving plaats aan de Aalmarkt in het centrum 
van Leiden. Honderden jaren is dit terrein in gebruik geweest: vanaf de 
13e eeuw als achtererf, maar al snel werden de eerste huizen gebouwd en 
werd het terrein in gebruik genomen door het St. Catharinagasthuis. Door 
de opgraving, het bouwhistorisch onderzoek en het archiefonderzoek naar 
de bouw en verbouwingen van het gasthuis kon een groot deel van de 
geschiedenis van dit oude stuk Leiden ontrafeld worden. Het leidde ook 
tot inzicht in de ontwikkeling van de stad en vormde het startsein voor 
een nieuw project waarbij de vroegste geschiedenis van Leiden opnieuw 
tegen het licht wordt gehouden. In de lezing wordt aandacht besteed aan 
de opgraving en de betekenis van het onderzoek voor ons beeld van de 
vroegste stadsontwikkeling.

Locatie: het Archeologiehuis bij Archeon, aanvang 20.00 uur. Na af-
loop bezichtiging van het hele huis en een drankje tot besluit in onze 
AWN-werkruimte.

In Alphen verwijzen veel borden naar Archeon. Dat ligt aan het einde van een doodlopende 
weg, waar een groot parkeerterrein is. Het is daar wel donker, maar een verlicht pad leidt 
automatisch naar het Archeologiehuis. Kort voor het kassagebouw van Archeon is een met 
blauwe stenen bestraat pad naar links, waar ook een fietsenstalling is, en daar is de hoofdin-
gang van de werkruimte. Vanaf het station Alphen aan den Rijn is het een flinke wandeling, 
zo’n 20 minuten durend.

Op maandag 12 december zal (onder voorbehoud) spreken Henk Weerts, 
werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort, 
over

de holocene trans- en regressiefasen: feit of fabel?
Of er gedurende het Holoceen in de kustvlakte mariene sedimentatie 
danwel veenvorming plaatsvindt en of de kust open blijft danwel door 
strandwallen en duinen van de zee wordt afgesloten, hangt af van een 
viertal factoren. Compilatie van de beschikbare gegevens uit het onderzoek 
van het kustgebied van de laatste vijftig jaar laat zien dat de sedimentatie 
en het grotendeels sluiten van de Hollandse kust duidelijk diachroon zijn 
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verlopen. In feite is er sprake van één doorgaande holocene transgressie. 
Dit nieuwe inzicht leidt tot de conclusie dat de vanaf de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw gebruikte indeling van Calais- en Duinkerken-
afzettingen niet algemeen geldig is. Daarom zijn alle afzettingen uit de 
kust- en riviervlakte opnieuw lithostratigrafisch ingedeeld. Er worden nu 
drie formaties onderscheiden, puur op grond van de lithologie die volledig 
is losgekoppeld van een (veelal veronderstelde) ouderdom: naast de voor 
de riviervlakte belangrijke Formatie van Echteld de al het veen in de kust 
en riviervlakte behelzende Formatie van Nieuwkoop, en de Formatie van 
Naaldwijk voor de mariene afzettingen in de kustvlakte. De laatste twee 
worden nog verder onderscheiden, maar ook daar speelt ouderdom geen 
rol. De implicaties die het invoeren van de nieuwe, niet aan tijd gebonden 
stratigrafie heeft voor ‘het verstaan van het landschap’ en voor het verkla-
ren van bewoningssporen, worden in de lezing aan de hand van enkele 
voorbeelden van geo-archeologisch onderzoek nader toegelicht.

Locatie: het Archeologiehuis bij Archeon in Alphen aan den Rijn, aanvang 
20.00 uur. Mocht de spreker verhinderd zijn (hetgeen bij het ter perse gaan 
nog onzeker was), dan zal er een andere spreker met bijpassend interessant 
onderwerp optreden.

in MEMORiaM CaRla Van VEEn-dEn HaRtOg
Op 28 juli overleed ons lid Carla van Veen en op 1 augustus heeft een 
groepje AWN’ers haar mede ten grave gedragen op de begraafplaats van 
Voorschoten. Het afscheid was intiem en indrukwekkend. Zij werd slechts 
59 jaar.

Carla koesterde allang belangstelling voor archeologie, maar vooral de 
interesse van haar zoontje Jan Willem stimuleerde dat extra. Na de gewone 
zaken als wassen en puzzelen ontwikkelde zij zich vooral in het tekenen 
van vondsten. In diverse Renussen zijn vruchten van haar arbeid te bewon-
deren. Ook verder was zij een zeer betrokken en geïnteresseerd amateur-
archeoloog. Zo hielp zij onder meer bij de opgraving in Alphen-De Hoorn, 
maar ook bij andere opgravingen was zij van de partij. Kortom, een actief 
lid, tot het noodlot toesloeg. Het bleek dat zij niet geheel van borstkanker 
genezen was en dit keer zou het fataal worden. Maar zij wilde vooral blijven 
leven omwille van haar zoon en man en heeft dat met bewonderenswaar-
dige moed volgehouden. Vele jaren ging het op en neer, met eindeloze 
behandelingen die zij vaak maar slecht kon verduren. Nu eens was zij weer 
redelijk positief, dan weer wanhopig. Maar als zij iemand ontmoette die zij 
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vanwege de archeologie kende, monterde dat haar telkens op; zij bleef daar 
altijd interesse in houden.

Uiteindelijk heeft zij de strijd verloren, op menselijkerwijs gesproken te 
jonge leeftijd. Wij wensen haar man en zoon heel veel sterkte met dit zware 
verlies.

En nog meer onheil: de man van Suus Spreij, Maarten Spreij, overleed op 23 
september. Een groepje AWN’ers heeft afscheid van hem genomen in een 
volle Oudshoornse kerk tijdens een indrukwekkende dienst. In wat vooral 
zijn schepping was, het Parktheater, werd nog nagepraat met Suus en de 
zonen Spreij c.a. Ook hen wensen wij sterkte met dit verlies.

HuisVEsting
Door allerlei vertragingen vorderde de inrichting van ons onderkomen maar 
stapje voor stapje. De geplande verhuisdatum bleek niet haalbaar doordat 
de vloeren nog van een laatste laag voorzien moesten worden. De ge-
vraagde kasten waren niet beschikbaar, zodat veel zaken maar provisorisch 
opgeborgen moesten worden. En allerlei onderdelen ontbraken. Kortom, 
toen prinses Maxima het Archeologiehuis opende en daarbij een deel van 
onze werkruimte bezocht, was het optisch nog wel redelijk in orde, maar 

De opgraving te Voorschoten, Donklaan 78. Foto: H. Postma.
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veel details mankeerden. Ook daarna is het tempo voor de meesten van ons 
niet hoog genoeg geweest. Maar enig geduld oefenen loont: inmiddels is 
er heel wat ten goede gekeerd en ook met kleine stapjes kom je uiteindelijk 
waar je wezen wilt. Dat er nog heel wat niet-definitief is, zal al snel voor een-
ieder te constateren zijn. Maar de aanhouder wint: zelfs onze eenvoudige 
werkruimte zal iedere bezoeker nu al ontzag inboezemen en als de plannen 
verwezenlijkt kunnen worden om de Algemene Ledenvergadering van de 
(landelijke) AWN op 14 april 2012 in Archeon te houden, zullen veel collega-
archeologen jaloers naar ons dan toch wel definitief ingericht werkpaleisje 
kijken. Al met al moet aan velen veel dank betuigd worden, niet op de 
laatste plaats aan een aantal medewerkers van de provincie Zuid-Holland 
en uiteraard de bouwpastoor Jack Veldman.

Ook verder hebben veel leden niet bepaald lui achterover geleund. Als 
activiteiten kunnen genoemd worden: de Historische Markt te Noordwijk-
Binnen op 2 en 3 juli, waarvoor met name Peter Bakker zich erg ingespan-
nen heeft; de opening van het Archeologiehuis Zuid-Holland op 23 augus-
tus, waarbij diverse leden de gasten uitleg gaven; de Vrijwilligersmarkt te 
Voorschoten op 10 september, waarbij diverse leden de kraam bemensten; 
de Netwerkdag Vrijwilligers Archeologie Zuid-Holland op 17 september, 
waarbij de aanwezigen in de werkruimte rondgeleid werden; en het jubi-
leum van de AWN (60 jaar oud) in het Rijksmuseum van Oudheden op 24 
september, waar onze afdeling duidelijk acte de présence gegeven heeft.

Alsof dat alles nog niet genoeg was, heeft een flink aantal leden de 
handen uit de mouwen gestoken bij de opgraving vanaf 1 september gedu-
rende ruim twee weken op een terrein aan de Donklaan 78 te Voorschoten. 
Daar is heel wat grond en werk verzet! Aan de (voorlopige) uitwerking (was-
sen en determineren) en rapportage is hard gewerkt, maar het voltooien 
van het definitieve rapport zal nog wel enige tijd vergen, mede ook omdat 
pollenbakken, schelpen en andere zaken nog door specialisten gedetermi-
neerd zullen moeten worden. Zodra dit allemaal klaar is, zal er nader over 
bericht worden.

Tevoren, op 7 mei, is door een flinke ploeg leden een veldverkenning 
in de Hondsdijkse polder onder Koudekerk aan den Rijn gehouden. Aan de 
uitwerking (determineren, rapporteren) wordt hard gewerkt; ook hier de 
belofte van later mededeling van de resultaten.
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De opgraving te Voorschoten, Donklaan 78. Foto’s: H. Postma.



7

BOEkBEspREking

Anne de Hingh, Een buurt op de schop. Vijf eeuwen wonen en werken aan het 
Steenschuur (Primavera Pers Leiden, 2011). ISBN 978-90-5997-071-7. 80 p. € 
12,50.

Dit boekje is een deeltje in de reeks Bodemschatten en bouwgeheimen die 
door de afd. Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden het licht 
ziet. In dit geval is een “ghostwriter” ingehuurd om van stapels rapporten, 
foto’s en vondsten een leuk publieksboekje te fabriceren. En erkend moet 
worden: dat is de schrijfster absoluut gelukt. Nu is zij in archeologiekringen 
ook niet bepaald onbekend, om niet te zeggen gepokt en gemazeld, ge-
louterd. Maar het blijft enigszins wringen voor mensen die wat meer van de 
hoed en de rand willen weten dat al dat onderliggende materiaal niet eens 
via noten aan de orde komt. Hoe dan ook, voor velen die iets willen weten 
over de opgravingen in de voortuin van het Kamerlingh Onnes-laborato-
rium (KOL, en sinds het laboratorium vervangen is door Gebouw: KOG) zal 
dit voldoende zijn. En daarnaast is er een dikke wetenschappelijke uitgave 
verschenen, zelfs nog met een CD-rom erbij.

Voor een (amateur)archeoloog die wat dieper wil graven, komen er al 
gauw toch wat vraagtekens. De auteur geeft weinig concrete data, in de 
geest van: halverwege de vijftiende eeuw, terwijl er een exacte datering 
mogelijk was. Anderzijds is zij soms erg stellig: een datering als 1225 of 
1275 had op zijn minst vooraf gegaan mogen zijn door circa. Ook moest 
zij blindvaren op het werk van de man/vrouw in de put of het archief. Zo 
wordt op p. 31 als illustratie een akte uit 1358 gegeven betreffende een 
pand “bi der Stienscure”. De stelling dat dit huis ergens tussen Nieuwsteeg 
en Langebrug stond, is totaal niet onderbouwd en zal dus wel overgeno-
men zijn uit de “unterlagen”. Het kan evenwel ook een pand betreffen uit 
het blok tussen Breestraat en Langebrug, en dat lijkt zelfs veel logischer, 
vooral door het woordje “bi” in plaats van “up” of “an”. Dat brengt ons 
op de naamgeving van dit stuk gracht (nog veel verder strekkend dan de 
schrijfster meldt): dat betoog is allesbehalve overtuigend. Dat er (in het blok 
tussen Breestraat en Langebrug) een schuur van steen gestaan zou hebben, 
wordt ridicuul geacht: wie bouwt er nu in die tijd een schuur van steen? 
Maar juist belachelijke zaken worden vaak bij naamgeving ingezet: dat een 
idioot een schuur van steen bouwde, is pas kenmerkend: alles wat zich op 
zelfs flinke afstand van een belachelijke stenen schuur bevond, was meteen 
voor iedereen te plaatsen of herkenbaar. Ook zijn sommige vermelde 
historische personen pover geïdentificeerd. Bij de rijke apothekersweduwe 



8

Geertruyt Joest denkt iedereen die ook maar wat van historisch Leiden af 
weet meteen aan Geertuyt Jansdr., weduwe van Joost Hendricksz., apothe-
ker, wiens nageslacht zich Van Duyvelant ging noemen. Zij was de stichtster 
van het St. Annahofje in de Zegersteeg. Ook andere schrijffouten in namen 
doen vermoeden dat de “unterlagen” niet geheel volmaakt zijn. En, helaas, 
zitten er domweg te veel typefouten en ander ongerief in de tekst.

Maar verpest dat het leesplezier voor de gemiddelde lezer? Ik dacht 
het niet. En het uitbundige illustratiemateriaal vergoedt veel. Zo zijn er 
ook leden van de AWN-Rijnstreek op diverse foto’s te herkennen. En wie 
naadjes van kousen wil weten, moet maar de dikke editie raadplegen. Wie 
dit aardige boekje voor een leuk prijsje verwerft, zal zich niet echt miskocht 
hoeven te voelen.

tER attEntiE

In Westerheem verschijnt niet bepaald in elke aflevering iets over het werk-
gebied van de Rijnstreek. In nummer 4 van deze jaargang is dat wel het 
geval. Edwin Orsel publiceerde er het artikel ‘Stenen van de Graaf. Vroege 
baksteen in Leiden en Rijnsburg’. Hoewel onder archeologen steen minder 
populair is dan aardewerk, glas of bot, wordt iedereen er toch wel mee 
geconfronteerd. Na een algemene inleiding over de invoering van baksteen 
rond 1200 wordt ingezoomd op twee speciale gebouwen: Gravensteen 
in Leiden en de kerktoren van Rijnsburg, die voor de verwoesting in 1573 
een van de torens van de abdij aldaar was. Kenmerkend zijn de grote 
kloostermoppen waarmee het onderste deel van de centrale toren van het 
Gravensteen en de ophoging van de toren in Rijnsburg gemetseld zijn, en 
dan in combinatie met de manier van metselen, het zogenaamd Noords 
verband. Hoewel de auteur bij heel wat uitspraken duidelijk maakt dat er 
weinig absolute zekerheid bestaat, mag zijn betoog toch strekken tot heel 
wat meer duidelijkheid in deze ietwat duistere materie.

Maar toch levert het ook weer nieuwe vragen op. Het grafelijk steen 
is in ongeveer dezelfde tijd als het grafelijk hof in Leiden gebouwd. Van 
het hof zijn de restanten in 1964 opgegraven en is nog een deel onder de 
Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat te zien. Een vergelijking zou toch 
wel hoogst interessant zijn geweest. En ook wordt niet ingegaan op de 
vraag waar die stenen vandaan zijn gekomen. Als ze in Rijnsburg of een 
ander kleiwinningsgebied aan de Oude Rijn gebakken zijn, waarom zijn 
er dan niet véél meer gebouwen met die stenen gemetseld? Of de graaf 
danwel een particulier eigenaar van de steenbakkerij was, maakt niet echt 
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veel uit. En zou dit bedrijf tijdens de Loonse successieoorlog (1204 en vol-
gende jaren) vernield zijn, waarom is het dan niet weer onmiddellijk weer 
opgebouwd? Of waren het importstenen, gebakken in bijvoorbeeld Noord-
Duitsland en als ballast(?) bij de monding van de Oude Rijn, dus Katwijk, 
gedumpt – lees: verkocht aan de meestbiedende, zoals de rijke graaf of de 
rijke abdij? Was dat de reden waarom na deze vermoede eerstelingen niet 
meteen de baksteen zijn zegetocht begonnen is ten koste van het tufsteen: 
domweg veel te duur? Zijn het stenen “aus einem Guss” of een samenraap-
seltje uit diverse bakprocessen? Zo op het oog zitten er nogal wat kleurver-
schillen tussen, maar dat zegt niet alles, want zelfs binnen één oven kon de 
plaats van een steen een andere hardheid en kleur veroorzaken.

En dan het Noords verband, eigenlijk het best geschikt voor heel dikke 
muren met binnenin kistwerk, dus holle ruimten die met sloopsteen en der-
gelijke werden gevuld. Zegt dat meer over de herkomst van de metselaars 
dan over de geschiktheid van de stenen? Metselen zou in het begin door 
uitheemse krachten gedaan kunnen zijn, die dan als seizoensarbeiders een 
klus kwamen verrichten. Metselen was so-wie-so seizoenswerk: van in ieder 
geval 1 december tot 1 maart werd dat niet gedaan, omdat door het lang-
zame droogproces de kans op afvriezen veel te groot was. Daarom werd 
de bovenste laag goed ingepakt met zoden en mest, zoals bij de bouw van 
de Pieterskerk rond 1400, of met ruwe delen (planken) zoals bij de bouw 
van de vleugel van het Weeshuis langs het Burchtgrachtje in de winter van 
1774 op 1775. Er schijnt zelfs wel sprake geweest te zijn van afdekken met 
paardenmest, dat onder meer een goede isolatie als kenmerk had. Hoe 
dan ook, als niet in één seizoen het metselwerk voltooid kon worden, gaf 
dat vaak grote problemen – soms werd zelfs de bovenste laag metselwerk 
weer weggebikt. Is de toren van Gravensteen in één seizoen gemetseld 
en zijn de metselaars met hun kenmerkende Noords verband nooit meer 
teruggekeerd?

Uiteraard kan van de auteur niet een simpel antwoord op al die vragen 
gevergd worden, maar hopelijk dient dit tot een extra impuls voor de wen-
selijke voorgezette discussie.
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