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Renus is een uitgave van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, Afd. 6 van de AWN. 

Redactie: P.J.M. de Baar. 

 

Gegevens uit Renus mogen worden overgenomen, mits met voldoende bronvermelding, en er 

een kopie van het artikel, waarin gegevens uit Renus werden verwerkt, aan de redactie wordt 

gestuurd. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Vondstmeldingen 

Als u iets gevonden heeft waarvan u denkt dat het van belang kan zijn, of als u weet dat 

anderen vondsten hebben gedaan, belt u dan a.u.b. met een van de volgende mensen: 

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

Dick van der Kooij, Welterdreef 93, 2253 LJ Voorschoten, tel. 071-5764072 

Leo den Hollander, Coornhertstraat 55, 2332 AP Leiden, tel. 071-5312172 

Suus Sprey, Burg. Visserpark 14, 2405 CR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986 

 

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats 

(gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te redden: een kleine vondst kan het begin van iets 

belangrijks zijn! 

 

Meehelpen met opgravingen? 

Heeft u belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kunt u bij 

bovengenoemde personen vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen 

komen en voor de precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt erop gewezen dat 

ervaring absoluut niet vereist is. 

 

Restaureren, tekenen en vondstverwerking 

Deze werkzaamheden vinden plaats in onze werkruimte, Archeologiehuis Zuid-Holland, naast 

Archeon in Alphen aan den Rijn, elke maandagavond en dinsdag (behoudens als er een 

feestdag of lezing is). 

 

Opgave van nieuwe leden 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door een mailtje te zenden aan de secretaris van de 

AWN: h.kluitenberg@caesar-advies.nl. Het basislidmaatschap kost € 55,-- per jaar. Leden 

ontvangen vijfmaal per jaar het tijdschrift Archeologie in Nederland. Nieuwe leden worden 

persoonlijk uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de afdeling. 

 

Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN  

Archeonlaan 1A,  

2408 ZB Alphen aan den Rijn 

awnrijnstreek@yahoo.com 

website https://www.awn-archeologie.nl/afdelingen (en dan afdeling 06) 

 

 

GEZOCHT 
We hebben dringend behoefte aan een secretaris. Als u belangstellend bent kunt u zich 

melden via het mailadres awnrijnstreek@yahoo.com 

mailto:h.kluitenberg@caesar-advies.nl
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
https://www.awn-archeologie.nl/afdelingen
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze eerste Renus van het jaar 2019 bevat een aankondiging van de komende algemene 

ledenvergadering, mededelingen, actualiteiten en boekbesprekingen. Met name wordt hier 

genoemd het In Memoriam voor Dik Parlevliet. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

 

LEZING(EN) 

 

Op maandagavond 25 maart zal Tim de Ridder spreken over: DE WORDING VAN 

HOLLAND. Deze lezing zal plaatsvinden na afloop van de Algemene Ledenvergadering, ca. 

20.15 uur. Let op: de ALV begint om 19.30 uur! 

 

In 2018 kreeg het ontstaan van het graafschap Holland meer dan gewone aandacht, vooral 

door de herdenking van de slag bij Vlaardingen in 1018. Dat werd een groot spektakel, waar 

ook de gemeentearcheoloog van Vlaardingen Tim de Ridder een grote rol speelde. Hij komt 

vertellen over een aantal aspecten van de ontwikkeling van het graafschap ná die slag. 

 

Waarom ligt ons regeringscentrum in het Binnenhof en Buitenhof in Den Haag? En niet in 

Vlaardingen? Vlaardingen groeide na de slag bij Vlaardingen in 1018 immers uit tot het 

belangrijkste grafelijke bolwerk in die tijd. En waarom heeft Den Haag van de graven nooit 

stadsrechten gekregen? Waarom kwijnt Vlaardingen in de 13e eeuw weg, en komen juist de 

andere steden op? Wat weten we eigenlijk over die periode van 1100-1300, de periode dat 

Holland vorm krijgt, en wat kan archeologisch onderzoek daaraan bijdragen? 

 

Aanvang ca. 20.15 uur; toegang gratis; introducés welkom! 

 

 
 

Vlaardingen rond 1018.Vogelvlucht gemaakt door Ulco Glimmerveen in opdracht en naar 

ontwerp van de gemeente Vlaardingen 
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UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN DE AWN-AFDELING RIJNSTREEK OP MAANDAG 25 MAART 2019 
Plaats: Archeologiehuis Alphen aan den Rijn (bij Archeon), aanvang 19.30 uur. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen 

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018 (zie Renus 2018-2 p. 14-

15) 

5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2019 

8. Financiën (zie de stukken elders in deze Renus) en decharge van het bestuur 

9. Bestuurssamenstelling: vice-voorzitter Pierre van Grinsven is reglementair aftredend en 

stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een nieuwe termijn van vier jaar te 

herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen gesteld worden volgens art. 10.2 van de statuten tot 

uiterlijk zeven dagen voor 25 maart, schriftelijk ondersteund door tenminste tien leden. Deze 

kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, 

waarin deze verklaart bereid te zijn in het bestuur zitting te nemen. Ook is er een vacature 

voor secretaris; het bestuur heeft hiervoor (nog) geen kandidaat weten te vinden en roept bij 

deze gegadigden op zich bij het bestuur te melden. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20.15 uur een lezing plaats zal 

vinden door Tim de Ridder, zie hierboven. 

 

Bestuurlijk jaarverslag over 2018 van de Archeologische 

Vereniging Rijnstreek, AWN-afdeling 6 
 

Bestuur 

 

Het bestuur kende in 2018 de volgende samenstelling:        gekozen:  aftredend: 

Joost Vorst   voorzitter   19 maart 2018  2022 

Pierre van Grinsven  vice-voorzitter   23 maart 2015  2019 

Vacature   secretaris   …   … 

Els Koeneman   penningmeester  21 maart 2016  2020 

Piet de Baar   lid    20 maart 2017  2021 

 

Algemeen 

Zie voor de statuten van de Archeologische Vereniging Rijnstreek onze website. 

In 2018 heeft het bestuur driemaal vergaderd in de werkruimte in het Archeologiehuis. 

Onderwerpen die het afgelopen jaar, net als al vele jaren daarvoor, op de agenda stonden, zijn 

de financiering van publicaties, de uitwerking van vroegere opgravingen van onze afdeling, 

de Nationale Archeologiedagen en de relatie met de gemeenten binnen ons werkgebied. 

Speciaal in 2018 was natuurlijk de opgraving Katwijk-Zanderij het belangrijkste punt waar 

het de archeologie betreft. Omdat de vier bestuursleden elkaar haast iedere maandagavond 

zien, werden dringende zaken ook wel buiten reguliere bestuursvergaderingen om geregeld. 
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De notulen van de vergaderingen zijn steeds geprint en daarna te vinden op het prikbord in de 

werkruimte. 

In de vacature van secretaris werd gedurende het verslagjaar helaas niet voorzien. De taken 

bleven tot nader order onder de overige bestuursleden verdeeld. 

Onze penningmeester Els Koeneman bleef ook penvoerder voor twee gesubsidieerde 

projecten: ten eerste een project “Publieksbereik Archeologie”, waarbij de archeologie onder 

de aandacht van het publiek gebracht wordt met onder andere een serie publieksboekjes, en 

een project “Maritiem archeologisch onderzoek Brittenburg (Lugdunum)”. 

 

Door bestuursleden is deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV, dit jaar op 7 april in 

Vlaardingen, en de Afgevaardigdendag op 9 november te Amersfoort. Ook was onze afdeling 

vertegenwoordigd op het jaarlijkse regio-overleg, georganiseerd met de AWN-afdelingen 

Haaglanden, Helinium en Lek- en Merwestreek en de Provincie. Regelmatig waren ook 

bestuursleden present bij overleg over ontwikkelingen in het Limes-gebied, zoals op de 

Limes-Tafel, en de Netwerktafel Romeinse Limes op 13 december. Ook was er een 

vertegenwoordiging in het overleg van de werkgroepen Voorschoten, Wassenaar en 

Leidschendam-Voorburg, alsmede in overleggen in de gemeenten Katwijk en Teylingen. 

 

Huisvesting 

De gastvrijheid die wij genieten in het Archeologiehuis werd tot onze tevredenheid 

gecontinueerd. De vroeger wel gehoorde klachten over de (te lage) temperatuur, zodat er 

elektrisch kacheltje bijgeplaatst moest worden, werden naar tevredenheid opgelost, zodat het 

nu comfortabel warm is. 

 

Omgang met Archeon en Provincie 

Ook in het verslagjaar was er intensief overleg met Archeon en de Provincie. Dit betrof in de 

eerste plaats onze huisvesting, maar omdat wij ook aardewerk voor de Provincie restaureren, 

vond regelmatig overleg met Inge Riemersma en Marc Phlippeau plaats. 

 

Werkzaamheden  

Er is in het verslagjaar gewerkt aan de uitwerking van meerdere kleinere opgravingen. Zeer 

intensief is gewerkt aan het gereedmaken van de publicatie van de grote opgraving Alphen-De 

Hoorn. Dat kwam in dit verslagjaar in een eindfase. Ook de verdere publicatie van rapporten 

en het (in de komende jaren) uitbrengen van een reeks publiekboekjes over dezelfde 

opgravingen kwam weer een flink stuk verder. Inmiddels zijn enkele rapporten 

gereedgemaakt voor de druk. 

De restauratieploeg ging ook in het verslagjaar gestaag voort met het restaureren van 

bijzondere stukken aardewerk, aangeleverd door het Provinciaal Archeologisch Depot. Na 

puzzelen en grondig schoonmaken, soms van sporen van oude restauraties, werd alles zo goed 

mogelijk als onze beperkte mogelijkheden toestaan, weer in optimale toestand gebracht. Deze 

relatie willen wij graag ook in de toekomst bestendigen en werkvoorraad zal er wel ten 

eeuwigen dage zijn. De vondsten van Hof te Waarder werden – voor zover doenlijk – 

gepuzzeld en gerestaureerd. En een collectie scherven die wij kregen van Chris Zwaan, die 

deze in de loop der tijd in Bodegraven heeft opgegraven, werden evenzo gepuzzeld en 

gerestaureerd; deze moet nog overgedragen worden aan het Provinciaal Depot. 

Bij de Nationale Archeologiedagen (13 en 14 oktober) waren vele leden betrokken, niet alleen 

in het Archeologiehuis (waar onder meer kinderen Romeinse munten konden oppiepen en 

scherven opgraven), maar ook in Katwijk-Zanderij (alleen de zaterdag).  

In Alphen aan den Rijn werd weer meegewerkt aan de TENToonstelling, een pop-up Archeo-

Hotspot, waar materiaal uit de Romeinse vicus onder leiding van Julia Chorus door 
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deskundigen, het publiek en ook enkele leden van de AWN werd gepuzzeld en 

gedetermineerd. In de periode van de Romeinenweek werd ook zo’n Hotspot gehouden in 

Zwammerdam op het terrein van Ipse-de Bruggen, waar ook een of meer leden van de AWN 

tussen 28 april en 4 mei aan meewerkten. 

 

Tentoonstellingen 

De vondsten van Hof te Waarder te Nieuwerbrug werden na gepuzzeld en gerestaureerd te 

zijn, eerst gedetailleerd beschreven en gefotografeerd en daarna werd door Michiel en Jan van 

de Burgt uit Nieuwerbrug hiermee een tentoonstelling in het Wierickehuis te Nieuwerbrug 

ingericht. 

 

Website 

De website van de Rijnstreek is te vinden op: http://www.awn-archeologie.nl/06/ en wordt 

beheerd door Odile Hoogzaad. Kopij voor de website kan gericht worden aan het algemene e-

mailadres: awnrijnstreek@yahoo.com. Voor actuele informatie kan op de website gekeken 

worden. 

 

Leden 

Het aantal leden bedroeg aan het begin van het verslagjaar 110. Dit aantal steeg iets en aan het 

eind van het jaar bedroeg het 116. In totaal krijgen ruim 130 personen en instanties de Renus 

toegezonden. Naast de leden zijn dit een aantal buitenleden en heel wat instanties, bestaande 

uit overige AWN-organen, evenals gemeenten en historische verenigingen die binnen ons 

werkgebied vallen, waardoor onze activiteiten beter zichtbaar worden voor overheden en 

zusterverenigingen. 

In het verslagjaar ontvielen ons enkele verdienstelijke leden: Levina de Bree, Ab van Grol en 

Dik Parlevliet. Van alle drie werd een In Memoriam geschreven voor in de Renus, waarnaar 

hier verwezen kan worden. Op de begrafenissen van vorengenoemde leden waren 

vertegenwoordigers van de AWN aanwezig. 

 

Lezingen 

In 2018 zijn de volgende lezingen gehouden (zie voor een uitvoeriger omschrijving de 

website en de Renussen): 

Maandag 19 maart: Dé Steures, Een gewone zaterdag in Matilo, en: Kenden de Romeinen de 

zaterdag wel? (na de ALV) 

25 juni: Ab Waasdorp, De Romeinse tijd in Den Haag en omstreken 

24 september: Tom Buijtendorp, Caesar in de Lage Landen 

29 oktober: Yvonne van Amerongen, Waarom juist groen en niet alleen graan belangrijk was 

in de prehistorie 

26 november: Jeroen van Zoolingen, Het verleden van de velden, archeologie van de Duin- en 

Bollenstreek 

17 december: René Proos, Wie zat er destijds op de Stoel van Overschie? 

 

De organisatie van de lezingen was in het begin van het jaar in handen van Dé Steures en 

daarna van Joost Vorst. De plaats was steeds het atrium in het Archeologiehuis. De 

belangstelling voor de lezingen liet helaas te wensen over en besloten is om deze anders aan 

te gaan pakken en vooral op wisselende plaatsen te houden, liefst in combinatie met de 

aanbieding van een archeologisch rapport in de Renus Reeks of een andere publicatie. Zo 

werden in Katwijk drie lezingen gehouden over de opgraving Zanderij in het licht van de 

archeologie van Katwijk en omgeving, waarbij de zaal van het Katwijks Museum telkens zeer 

goed bezet was. 

http://www.awn-archeologie.nl/06/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Lezingen worden op de website aangekondigd. Leden en belangstellenden ontvangen ook via 

e-mail een uitnodiging. 

 

Publiciteit 

In 2018 zijn er vijf – digitale - nummers van ons afdelingsblad verschenen. De eindredactie 

werd verzorgd door Piet de Baar. De wens van het bestuur om te komen tot een nog grotere 

frequentie van uitgave is dus gerealiseerd. Met het scannen en met OCR bewerken van alle 

oude Renussen (en voorlopers) werd dit jaar weinig vooruitgang geboekt omdat andere zaken 

telkens hogere prioriteit moesten krijgen, maar tegen het einde van het jaar werd het weer 

opgepakt en daarna met kracht voortgezet; de eerste nummers konden al begin 2019 op de 

website geplaatst worden. De bedoeling is om dit in 2019 helemaal af te ronden. 

 

Archeologische contacten 

Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 

2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het 

archeologisch beleid. Uiterlijk in september 2009 zouden de gemeenten een archeologie-

beleidsnota hebben moeten goedkeuren waarin staat hoe zij het beleid denken te gaan 

uitvoeren. In de praktijk komt dit neer op het hebben van een verwachtingskaart en een 

beschrijving wat te doen bij bodemverstoringen in een gebied met hoge archeologische 

verwachtingen. 

In 2008 zijn we begonnen met het invoeren van AWN-correspondenten, leden van de AWN 

of van een historische vereniging, die in hun (deel van een) gemeente mede toekijken of de 

gemeente wel in overeenstemming met de nieuwe wet handelt. Deze correspondenten blijken 

in de praktijk naar tevredenheid te functioneren, zij het vaak in een signalerende functie, 

waardoor het bestuur toch nog veel hulp bij het zetten van verdere stappen moet bieden.  

 

Contacten met archeologische bedrijven. 

Met enkele archeologische bedrijven werden goede betrekkingen onderhouden, al resulteerde 

dat niet in concrete opgravingsacties. 

Ook is er meermalen contact geweest met RAAP (Ruurd Kok) ter voorbereiding van het 

zoeken naar de schans Lammen. Helaas heeft het finale booronderzoek weinig opgeleverd; 

inmiddels is het rapport hierover verschenen. Het is een inspiratie voor de AWN om samen 

met andere partners eens een groot onderzoek naar alle schansen uit te gaan voeren, maar de 

gedachten daarover konden in 2018 nog niet geconcretiseerd worden. 

 

Het bestuur. 

 

 

ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 2018 
 

Publieke  AWN-opgraving Zanderij, gemeente Katwijk. 
De Publieke AWN-opgraving Zanderij, gemeente Katwijk, is succesvol afgerond. We danken 

alle vrijwilligers: zij die voor het eerst deelnamen aan een opgraving, de studenten van de 

Universiteit van Leiden en de AWN-leden, voor hun bijdrage aan deze publieke opgraving.  

Een voorlopige conclusie van wat we gevonden hebben, volgt hier – voorlopig, omdat nog 

veel werk verzet moet worden om alle vondsten en sporen te onderzoeken. 

 

Binnen de opgraving zijn in ieder geval vijf gebouwen aangetroffen, daterend uit de 

Merovingische periode. Mogelijk worden bij nadere bestudering van de sporen nog enkele 
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bijgebouwen ontdekt (bijvoorbeeld spiekers: kleine gebouwtjes voor opslag van 

graan/zaaigoed). 

De aangetroffen sporen zijn onderdeel van een erf, dat gedurende meerdere generaties 

bewoond lijkt te zijn (ca. 100-150 jaar; late 6e-7e eeuw?). Het erf ligt op een hoger duin, 

omgeven door natte laagtes. De natte laagtes zijn na de Romeinse tijd overstoven en tijdens de 

Merovingische periode weer geploegd, waarbij het stuifzandpakket is vermengd met de 

onderliggende humuslaag. Er kan mogelijk een vergelijking worden gemaakt met de reeds 

bekende archeologische resten in het noorden van de Zanderij, waar ook sprake was van een 

vrij hoog duin met daarop niet alleen vroegmiddeleeuwse bewoning, maar ook een 

onderliggend Romeins bewoningsniveau. 

 

 
Overzicht van alle aangetroffen gebouwen 

 

 

Gebouw 1 was slecht bewaard gebleven en is ook niet compleet. Opvallend is het 

rechthoekige greppeldeel, dat in de huidige interpretatie aan de westzijde van het huis wordt 

gekoppeld. Een dergelijke gebouwvorm is tot nu toe nog niet bekend.  

De twee grote woonstalhuizen (Gebouw 2 en Gebouw 3) zijn wel zeer goed bewaard 

gebleven en liggen op het hoogste deel van het duin. De huizen hebben ingangen halverwege 

de lange zijden (tussen het woon- en het staldeel) en aan beide kopse kanten. De huizen zijn 

respectievelijk ca. 22 en 32 meter lang en ca. 6,5 meter breed.  

Mooi om te zien is dat de stalboxen nog zichtbaar bewaard zijn gebleven. Ook interessant is 

dat het woondeel van beide boerderijen bestaat uit een relatief brede wandgreppel, waarin 

dubbele palenrijen staan met daartussen, op regelmatige afstand van elkaar, staande planken. 
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Een werkhypothese is dat tussen de planken vlechtwerk van twijgen heeft gezeten. De 

staldelen lijken lichter te zijn gebouwd.  

De goed bewaarde gebouwsporen geven een mooie en gedetailleerde inkijk in de 

constructiewijze van de boerderijen uit de 6e/7e eeuw in deze regio. 

 

Dan is er nog het kleinere gebouwtje aan de westzijde van de werkput, Gebouw 4, met smalle 

wandgreppeltjes. Dit lijkt het jongste gebouw te zijn, aangezien het deels over het Gebouw 2 

heen ligt. De vraag is nog of dit een boerderij is of eerder een schuur of bijgebouw.  

Ten slotte vormen de grote palen die op rij staan in het noordwestelijke deel van de werkput 

een gebouw, waarschijnlijk een schuur, dat deels nog doorloopt buiten de werkput (Gebouw 

5).  

In de sleuf WP2 zijn voornamelijk akkers gevonden en is er een begrenzing van het duin aan 

de oostzijde vastgesteld. Het duin lijkt door te lopen buiten de opgraving in noordoostelijke 

richting. 

Helaas zijn geen echte (met hout beschoeide) waterputten aangetroffen, wat wel opvallend is. 

Bij/op een dergelijk erf verwacht je toch minimaal één of twee waterputten.  

 

 

 

 
Hoogtekaart van de werkputten 
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Financiëel jaarverslag over 2018 van de Archeologische 

Vereniging Rijnstreek, AWN-afdeling 6 

 

  

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK - AWN afdeling 6

UITGAVEN EN INKOMSTEN 2018

kosten werkelijk begroot opbrengsten/ontvangsten werkelijk begroot

A Lezingen 325,92€       450,00€          1 Retributie AWN 962,50€        950,00€            

B Renus / Renusreeks -€             1.000,00€       2 Rente plusrekening 3,58€             30,00€              

C Bestuurskosten 125,28€       250,00€          3 vergoeding opgravingen -€              100,00€            

D Kosten Huisvesting  etc. 1.254,90€    250,00€          4 Subsidies -€              1.000,00€        

E Deskundigheidsbevordering -€             100,00€          5 Inkomsten Renus reeks 246,00€        100,00€            

F Kosten opgravingen -€             100,00€          6 overig -€              -€                  

G Kosten Uitwerkingen 47,13€         550,00€          7 uit eigen vermogen 566,90€        520,00€            

H Nationale Archeologie Dagen 25,75€         

totaal kosten 1.778,98€   totaal opbrengsten 1.778,98€    

2.700,00€       2.700,00€        

 

 BALANS 31-12-2018

liquide middelen bank,kas niet gereserveerd 985,11€             

      betaalrekening 895,49€           reserveringen :

      spaarrekening 2.589,62€        afschrijving hardware 500,00€             

 uit te geven rapporten 2.000,00€         

TOTAAL 3.485,11€        TOTAAL 3.485,11€         

totaal op 31-12-2017

(€ 541,63 + € 3586,04) 4.127,67€        

vermogen t.o.v. 2017 -642,56€          

BEGROTING 2019

uitgaven inkomsten

A Lezingen 450,00€          1 Retributie AWN 950,00€            

B Renus en Renus-reeks 100,00€          2 Rente spaarrekening -€                  

C Bestuurskosten 250,00€          3 vergoeding opgravingen -€                  

D Huisvesting/facilitaire/diversen 250,00€          4 Subsidies -€                  

E Deskundigheidsbevordering 100,00€          5 Inkomsten Renus reeks 250,00€            

F Kosten opgravingen -€                 6 uit de reserve tbv publicaties -€                  

G Kosten Uitwerkingen 50,00€             

1.200,00€       1.200,00€        
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AWN-ARCHEOLOGIE-ACTUALITEIT 

 

In Memoriam Dik Parlevliet 
 

Kort na Ab van Grol is ons opnieuw een verdienstelijk lid ontvallen. Op 8 december overleed 

op 66-jarige leeftijd Dik Parlevliet, die voor de archeologie van vooral Katwijk enorm veel 

betekend heeft. Met de naam Parlevliet kun je alleen maar Katwijkse wortels hebben. Dik 

werd als Dirk Parlevliet geboren op 25 maart 1952 en is al vroeg gegrepen door de 

geschiedenis van zijn woonplaats. Daarnaast was hij overigens ook betrokken bij de scouting. 

Wij kennen hem alleen van de archeologie als een trouw lid dat vele lezingen en andere 

activiteiten van de afdeling Rijnstreek bezocht, op het laatst ook als chauffeur voor Jos de 

Wit. Dat duidt op zijn zorgzame aard, ook blijkend uit zijn zorg voor zijn oude moeder; je zag 

hem haar wel eens in een rolstoel voortduwen. 

Financiële verantwoording extra subsidies verkregen in 2018 (start in 2017) 

2017-2018 Brittenburg

omschrijving inkomsten

uitgaven 

publiciteit

uitgaven

maritiem 

onderzoek

uitgaven

duikoperatie

uitgaven

diverse 

kosten

subsidie provincie Zuid Holland € 17.650,00

uitgaven 2018 € 423,50 € 6.000,00 € 0,00 € 81,93

totaal inkomsten € 17.650,00

totaal uitgaven € 6.505,43

2017-2018 Publiekspublikaties

omschrijving inkomsten

uitgaven

publieks

boekjes

uitgaven

opgravings

rapporten

uitgaven

diverse

kosten

subsidies provincie Zuid-Holland,  

landelijke AWN € 35.800,00

uitgaven 2018 € 0,00 € 5.244,08 € 81,93

totaal inkomsten € 35.800,00

totaal uitgaven € 5.326,01

2018 Publieke opgraving

omschrijving inkomsten uitgaven PR

uitgaven 

opgraving

uitgaven 

onderzoek &

rapportage

uitgaven 

overig

subsidies provincie Zuid-Holland, 

landelijke AWN, 

gemeente Katwijk, 

bouwbedrijf Campri € 40.000,00

uitgaven 2018 € 3.271,32 € 24.507,95 € 0,00 € 41,75

totaal inkomsten € 40.000,00

totaal uitgaven € 27.821,02



12 

 

In de loop der jaren vermeerderde zijn kennis zich flink en dat kwam ook naar buiten. Niet 

alleen dat hij bij lezingen vaak geïnteresseerde vragen stelde zodra het enig belang voor 

Katwijk zou kunnen hebben, maar ook publiceerde hij zelf. Bladen als Westerheem (en 

opvolgers), Holland, het orgaan van Oud Katwijk, het Historisch-Geografisch Tijdschrift en 

dergelijke plaatsten diverse artikelen van hem. Zoals bij velen was ook zijn interesse in eerste 

instantie gericht op de allervroegste geschiedenis: prehistorie, Romeinse tijd en 

middeleeuwen. Dat wil niet zeggen dat hij over latere tijden niets wist of wilde weten, want 

heel vaak trok hij een vergelijking tussen toen en de meer hedendaagse tijd, al waren dat geen 

grote zelfstandige publicaties. 

 

 

 

Ook de moderne tijd ging niet aan hem voorbij: hij 

begon een eigen website, waarop hij tal van 

documenten en kaarten plaatste: 

www.historievankatwijk.nl/dp. Het was zijn wens 

dat die website in de lucht blijft en door zijn familie 

zijn daar maatregelen voor getroffen. 

Er leefden nog plannen om in de Renus Reeks een 

deel over Katwijk-Rijnstraat uit te brengen, maar 

met name de interpretatie van de vondsten bleek 

problematisch; het is er helaas niet meer van 

gekomen. 

Toen hij een booronderzoek naar de loop van de 

Rijn ten noorden van Katwijk (in het kader van de 

vraag of zelfs Noordwijk aan de Rijn lag) wilde 

uitvoeren, waren wij als AWN daarin uiteraard ook 

zeer geïnteresseerd en op een mooie 

zaterdagmorgen meldde een hele ploeg harde 

werkers en geïnteresseerden zich aan de voet van de 

duinen. Helaas werd het een sof: door het 

grondwater was het onmogelijk met de eenvoudige 

boren die wij hadden een boorkern naar boven te krijgen. Het was voor iedereen een 

teleurstelling, maar toch wel primair voor Dik. Graag had hij het nog eens overgedaan met 

professionele apparatuur, maar daar hangt een dusdanig prijskaartje aan, dat dit een vrome 

wensdroom werd. 

Een aantal dagen voor zijn dood (naar achteraf zou blijken) kreeg ik via een omweg een groot 

manuscript in handen, dat hij kennelijk met zijn laatste krachten nog persklaar gemaakt had. 

Een ambacht aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen getuigt van een 

grote belezenheid en kennis. Het zal nu, nog fraaier vormgegeven dan hij al getracht had, op 

een website geplaatst worden. 

Bij het Katwijks Museum was hij natuurlijk kind aan huis. Ook hier heeft hij heel wat werk 

verricht op allerlei terrein, zoals het meewerken aan het maken van tentoonstellingen. 

Ook was hij haast vanzelfsprekend betrokken bij het periodieke overleg tussen de 

gemeentelijke archeoloog van Katwijk, vertegenwoordigers van de historische verenigingen 

en de AWN. Daar was hij vaak de trekker, die zaken aan de orde stelde, het verloop van zaken 

bewaakte en telkens zijn grote kennis van het Katwijkse verleden en archeologie ter 

beschikking stelde. In de regio was hij ook actief in werkgroepen e.d.; zo heeft hij 

meegewerkt aan o.m. de Cultuurhistorische kaart voor de Bollenstreek. 

http://www.historievankatwijk.nl/dp
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En natuurlijk mag hier genoemd worden als laatste project waar hij aan meewerkte: de 

opgraving Zanderij-9. Bij de voorbereidingsbesprekingen in het Archeologiehuis was hij 

enkele keren aanwezig, al speelde zijn gezondheid hem toen al parten. Het was hem dan ook 

niet mogelijk om aan de opgraving mee te werken, al was hij wel zo nieuwsgierig dat hij op 

de Open Dag een bezoekje bracht aan de keet; de wandeling over het woeste terrein naar de 

put was hem te inspannend, maar door foto’s die bij hem langskwamen, was hij toch wel op 

de hoogte. En ook door de door hem opgezette website www.katwijkzanderij.nl, waar hij heel 

trouw de voortgangsberichten plaatste, zij het wel eens met enige vertraging, vermoedelijk 

vanwege zijn toestand. Op 26 november was hij nog op een AWN-lezing in het 

Archeologiehuis, al schrokken velen van zijn toestand, en hij bleef na afloop ook maar heel 

kort. Weinigen zullen toen beseft hebben dat hij nog maar zó kort te leven had. Hij zal nog 

lang in onze gedachten terugkeren als zijn naam weer zal vallen, en dat is onvermijdelijk als 

je het over de oudere geschiedenis van Katwijk hebt. Ook hebben wij uit zijn nalatenschap 

een flinke collectie boeken gekregen, allemaal zeer belangrijke werken op het gebied van 

archeologie en historie uit vooral de vroege middeleeuwen. Daar zijn wij uiteraard zeer 

dankbaar voor en tot in lengte van dagen zullen wij hem ook daardoor blijven gedenken. 

         Piet de Baar 

 

De opgraving in Katwijk-Zanderij fase 9 is op zaterdag 20 oktober formeel afgesloten. 

Dankzij veel inzet van AWN’ers van zowel afdeling Rijnstreek als andere afdelingen, veel 

studenten archeologie en belangstellenden uit Katwijk, waaronder ook kinderen, die zich 

onledig hielden met het uitprepareren van putten met vooral veel bot, kan het een succes 

genoemd worden. Hierover is geregeld gerapporteerd op de website www.katwijkzanderij.nl. 

Kortheidshalve wordt daarnaar hier verwezen. Dat wij heel dankbaar zijn voor al deze steun, 

behoeft wel geen betoog, en ook de (financiële) bijdragen van de gemeente Katwijk en vele 

anderen mogen hier in dankbaarheid genoemd worden. Zie ook het Archeologisch Jaarverslag 

hieronder. 

 

In de afgelopen maanden heeft Pierre van Grinsven weer een aantal delen toegevoegd aan de 

reeks archeologische rapporten van onze afdeling, de Renus Reeks. Kon in aflevering 2, juni, 

nog gemeld worden dat deel 7 over de opgraving in Nieuwveen uit 2012 verschenen was, 

inmiddels kan de rij met titels nog weer verlengd worden. Daar werd al aangekondigd de 

verschijning van de delen over booronderzoeken in Waddinxveen en over Donklaan 78 in 

Voorschoten. De lijst van beschikbare delen staat op onze website en wordt daar actueel 

gehouden. Ook thans wordt gewerkt aan diverse rapporten, onder meer aan de in de logische 

reeks ontbrekende nummers; zodra die klaar zijn, wordt dat uiteraard gemeld. 

 

VOOR U BIJGEWOOND: 

 
Op 8 februari werd in het Katwijks Museum een tentoonstelling over de Brittenburg geopend 

door oud-burgemeester van Katwijk Jos Wienen. Daarbij werd ook het eerste exemplaar 

overhandigd van het boek van Tom Buijtendorp, BRITTENBURG. Verdronken hoeksteen van 

het Romeinse Rijk. Het telt 232 bladzijden en dient ook als catalogus bij de tentoonstelling. In 

de volgende Renus zal hiervan een boekbespreking opgenomen worden. 
 

http://www.katwijkzanderij.nl/
http://www.katwijkzanderij.nl/
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VOOR U GELEZEN: 
 

David J. Breeze, Sonja Jilek, Erik P. Graafstal, Willem J.H. Willems+ & Steve Bödecker, 

Frontiers of the Roman Empire, The Lower German Limes, Grenzen van het Romeinse Rijk, 

De Nedergermaanse Limes, Grenzen des Römischen Reiches, Der Niedergermanische Limes. 

(Leiden, Sidestone Press 2018) ISBN 978-90-8890-726-5. 143 p. 

 

Dit boek valt in twee delen uiteen: het eerste algemene deel over de groei van het Romeinse 

Rijk en de grenzen daarvan, waar het eerste deel van de titel op slaat, is geschreven door de 

twee eerstgenoemde auteurs; het tweede deel, toegespitst op de Limes tussen Remagen en 

Katwijk, is geschreven door de overige auteurs. Door de drie parallelle teksten was veel 

vertaalwerk nodig, waarvoor Carol van Driel-Murray, Tom Hazenberg, Steve Bödecker en 

Christine Pavesicz zorgden, de eerste Engels, de twee laatsten Duits. Je schiet wel lekker op 

als je alleen de derde van vier kolommen hoeft te lezen! Per saldo is het boek dan ook niet zo 

dik. 

Het begint dus met een grondige uitleg van de (uitbreiding van de) grenzen van het Romeinse 

Rijk en de belangrijkste partij daarbij, het leger. Uiteindelijk was er zo’n 300.000 man nodig 

om de 6000 kilometer grens te bewaken. Het deel langs de Rijn was behoorlijk 

arbeidsintensief, maar de troepen werden ingeschakeld voor allerlei klussen, zodat het niet 

alleen maar eindeloos wachtlopen betrof. Dit deel biedt niet echt verrassingen. De 

afbeeldingen zijn fraai en minder bekend. Wel is de legenda soms tekortschietend – zo is er 

een soort allesporenkaart van het castellum en vicus van Maryport (E.) vol getallen, maar is er 

geen uitleg bij. 

In het tweede deel worden de Duitse en Nederlandse Limes als een geheel behandeld, mede 

omdat dit traject als een geheel voorgedragen is voor plaatsing op de UNESCO-

werelderfgoedlijst. Dat is toch wel een verademing ten opzichte van de uitsluitend 

Nederlandse studies; heel veel verwantschap van beide delen komt nu zeer helder aan het 

licht. Ook hier geldt dat het een soort synthese is van wat er allemaal al wel niet bekend was, 

zodat er ook hier niet enorm veel nieuwe zaken aan de orde komen. Maar als synthese is het 

zeer lezenswaardig. Uiteraard worden tal van aspecten behandeld, van de grensrivier en 

landschap over aanleg van de grensverdediging, culminerend in de Limes, naar het onderzoek 

ernaar en de presentatie van de vondsten in musea en oudheidkamers langs het tracé. 

Mij viel op de uitleg van afbeelding 90, een dakpan met het bekend stempel EXGERINF: in 

het Engels en Duits EX(ercitus) GER(manicus) INF(erior) en in het Nederlands het tweede 

woord als GER(mania). Dat klinkt niet echt logisch. Maar verder niets dan lof over het 

afbeeldingenmateriaal. Er zitten heel mooie kaarten en plaatjes tussen. Zo toont afb. 95 de 

grachten, wal en bebouwing van het ruiterfort van Burginatium bij Kalkar, die zich zeer 

duidelijk aftekenen na magnetometrisch onderzoek, terwijl ze nog onder de grond zitten. 

Hetzelfde geldt voor afb. 136, een LiDAR-scan van oefenkampen in de bossen van 

Kottenforst bij Bonn. Hier is met moderne technieken het hoogteverschil zelfs in bossen, 

normaliter amper te zien, heel fraai in beeld gebracht. 

Al met al is het een zeer lezenswaardig en fraai boek, met een goede lijst van aanbevolen 

literatuur, die het gemis aan noten goedmaakt. En die drie talen: toch ook geen probleem. Dat 

er best wel veel taalfouten in zitten, en zelfs verkeerde afbrekingen, neem je dan al gauw op 

de koop toe. 


