
PROGRAMMA AANBIEDING ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN SASSENHEIM 26 SEPTEMBER 2019

Op donderdag 26 september zal in de Kaagzaal van “De Coy”, huisvesting van de Stichting Oud
Sassenheim, de presentatie plaatsvinden van het rapport van de archeologische opgravingen op
percelen aan de Hoofdstraat 250-254 en de Kerklaan 3-5 in Sassenheim. Deze vonden plaats in 2003
en leverden bewoningssporen uit vroeger eeuwen op. Maar een opgraving zonder verantwoorde
verslaglegging heeft wetenschappelijk gezien niet veel waarde. Ook al heeft het lang geduurd, het
rapport over deze opgravingen lost een belofte en verplichting in. Het verschijnt als deel 16 in de
Renus Reeks.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 u – 20.00 u: Inloop.

20.00 u – 20.10 u: Welkomstwoord door Fred Pop, voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim, en
Joost Vorst, voorzitter van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, tevens afd. 6 van de AWN,
vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

20.10 u – 20.45 u: Verhandeling over de archeologie in de Bollenstreek, vooral Sassenheim, door
Menno Dijkstra, geboren te Lisse, die een proefschrift geschreven heeft over de geschiedenis en
archeologie van de streken rond de Rijnmond tussen het vertrek van de Romeinen en ongeveer
1200.

20.45 u – 21.00 u: Presentatie van het rapport door Pierre van Grinsven, auteur van het rapport en
vice-voorzitter van Rijnstreek, met aanbieding van de eerste exemplaren.

In 2003 heeft de AWN-afdeling 6, Rijnstreek, archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein
gelegen aan de Hoofdstraat 250-254 en de Kerklaan 3-5. De bebouwing was gesloopt om nieuwbouw
te starten en het terrein lag braak. Op de locatie aan de Hoofdstraat was de situatie zo dat een aantal
sporen van vroegere bewoning onderzocht kon worden, waardoor een beeld verkregen werd van de
bewoningsontwikkeling. Op basis van het gevonden aardewerk begint deze in het begin van de
dertiende eeuw. De situatie aan de Kerklaan was veel moeilijker. Hier kon alleen een zestal
waterputten onderzocht worden, onder lastige omstandigheden.

In een korte presentatie zal verslag worden gedaan van dit onderzoek.

21.00 u – 21.20 u: Pauze.

21.20 u – 21.40 u: Grondeigendom in Sassenheim in de zestiende eeuw, met name van institutionele
beleggers uit Leiden, door Piet de Baar, bestuurslid van Rijnstreek en oud-archivaris.

Dankzij het bestaan van gedetailleerde ‘morgenboeken’ in het archief van het Hoogheemraadschap
van Rijnland te Leiden is er veel bekend over de grondeigenaren en pachters van land (en
boerderijen) in veel plaatsen in de regio. Deze beginnen in 1544 en in principe elke vier jaar werd een
nieuw morgenboek opgesteld. Daaruit kunnen tal van gegevens gedestilleerd worden, hoeveel en
hoe grote oppervlakten land in Sassenheim in eigendom waren van instellingen en particulieren van
buiten deze plaats. Leiden was een belangrijke stad en telde veel rijke particulieren die overal hun
geld belegden in grond, en instellingen als kerken, gasthuizen, kloosters, weeshuizen, hofjes en
dergelijke, die vaak al eeuwenlang percelen als geschenk gekregen hadden (soms om van de
opbrengst zielmissen te (laten) lezen of dergelijke) of als belegging gekocht hadden. Vooral die
instellingen hebben (later) fraaie kaartboeken van hun bezit laten maken, zodat een bepaald perceel



exact gelokaliseerd kan worden. Omdat de Reformatie van 1572 toch wel grote invloed gehad heeft,
wordt het onderzoek tot dan beperkt.

21.40 u – 22.00 u: Gelegenheid tot het stellen van vragen en afsluiting, waarna gelegenheid tot het
napraten onder genot van (eventueel geestrijk) vocht.

Het adres van ‘De Coy’ is Kagerdreef 72, 2172 HM Sassenheim. In de omgeving is (beperkt)
parkeerruimte beschikbaar.

Ook zal het rapport verkrijgbaar zijn (alleen contant te betalen): voor leden van de AWN 14 euro,
voor niet-leden 16 euro.


