
1 

 

 

Renus 2019-2 
 

 

 

 

 

 

 

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK, 

AFDELING 6 VAN DE AWN, VERENIGING VAN 

VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE 

 

SEPTEMBER 2019 

 

 

IN DIT NUMMER: 

- PRESENTATIE RENUS REEKS NR. 16, SASSENHEIM 

- NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN 12 EN 13 OKTOBER 

- GRAVEN OP VLIEGVELD VALKENBURG 

- EXCURSIE NAAR DOM-UNDER 

- VERSLAG VAN DE ALV afd. 6, gehouden op 25 MAART 2019 



2 

 

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, in het 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 

U kunt zich aanmelden via de website van de landelijke AWN: 

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/  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 

e-mail: awnrijnstreek@yahoo.com 

website: https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/  

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/


3 

 

Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze tweede Renus van het jaar 2019 bevat een aankondiging van de komende 

presentaties/lezingen, mededelingen, actualiteiten en boekbesprekingen. Met name wordt hier 

genoemd de presentatie van Renus Reeks nr. 16 te Sassenheim op donderdag 26 september, 

waarvoor al onze leden van harte uitgenodigd zijn (naast de donateurs van de Stichting Oud 

Sassenheim); wij hopen een afwisselend en interessant programma te presenteren. Ook later 

dit jaar en volgend jaar zullen wij nog op andere plaatsen vergelijkbare presentaties gaan 

houden, in plaats van lezingen in het Archeologiehuis. 

Na het succes van de excursie naar het Provinciaal Archeologisch Depot in Alphen aan den 

Rijn (zie een verslagje hiervan verderop in deze Renus) wil het bestuur daar mee doorgaan; 

zie de oproep voor een excursie naar Dom-under in Utrecht. 

En ook is er gelegenheid om actief de handen uit de mouwen te steken en te assisteren bij een 

opgraving op het vm. vliegveld Valkenburg. 

In deze Renus vindt u de notulen van de ALV Archeologische Vereniging Rijnstreek, 

gehouden op 25 maart 2019 

 

Tevens nog een correctie van de vorige aflevering, Renus 2019-1: de foto bij het In 

Memoriam voor Dik Parlevliet is gemaakt door Hans-Willem van der Leeuw. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

 
Foto: Hans Willem van der Leeuw 

In onze werkruimte gaat iedere dinsdag het restauratiewerk onverdroten voort. Hier een uit een hoop onooglijke 

scherven haast gereconstrueerde grote pot, afkomstig van de opgraving Van Ghered Grothe in Bodegraven, 

gevonden door Chris Zwaan.  
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PRESENTATIE/LEZINGEN 

 

Op DONDERDAGavond 26 september zal te Sassenheim een drietal sprekers op de 

geschiedenis en archeologie van Sassenheim in gaan. Aanvang 20.00 uur. Ook introducés zijn 

welkom! 

 

PROGRAMMA aanbieding archeologische rapporten Sassenheim: 

 

Op 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 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 met koffie. 

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 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 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 

eeuwen tevoren 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 
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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. 

 

KATWIJK 

 

Op zaterdag 23 november zal www.rijnlandgeschiedenis.nl het vijfjarig bestaan van die 

website vieren. Dit zal gebeuren in het Katwijks Museum en daar zal ten doop gehouden 

worden de postume publicatie van ons lid Dik Parlevliet over de middeleeuwse geschiedenis 

van Katwijk, Valkenburg en een beetje Rijnsburg. Dit gebeurt in de vorm van een 

symposium, met een keur aan sprekers, waarvan enkele over archeologische onderwerpen. 

Zodra het programma officieel is vastgesteld, zal dat aan u meegedeeld worden. Ons lid 

Mathieu Fannee heeft deze publicatie ‘drukrijp’ gemaakt. 

 

  

EXCURSIE 
 

Dom-under is de naam van een permanente expositie van vondsten die op het Domplein in 

Utrecht gevonden zijn, in een setting die de sfeer oproept van vroeger tijden, vooral de 

Romeinse tijd. Degenen die afgedaald zijn onder het plaveisel van het Domplein getuigen van 

de indrukwekkende zaken die daar te zien zijn. Kortom, iets wat je echt gezien moet hebben. 

Veel van onze leden zullen dat nog niet gedaan hebben en zelfs degenen die het al gezien 

hebben, willen het wellicht nog eens een tweede keer meemaken. Daarom wil het bestuur 

peilen hoeveel belangstelling er onder de leden is voor een excursie daarheen. Utrecht is 

redelijk dichtbij, zodat ieder wel op eigen gelegenheid daar kan komen – vanaf station Utrecht 

CS is het op loopafstand. Een zaterdagmiddag lijkt het meest voor de hand liggend. Voor een 

bezoek moet men zich tevoren aanmelden (plaatsbespreken) en het is dan veel handiger als 

dat centraal gebeurt; dan kun je als groep rondgeleid worden. De kosten zijn dan ook niet 

hoog en kunnen min of meer omgeslagen worden. Na afloop van de excursie naar Dom-under 

kunnen we met zijn allen ergens gezellig bijpraten of zelfs nog een andere instelling 

bezoeken. 

Graag zouden wij dan ook vóór 1 oktober op ons mailadres awnrijnstreek@yahoo.com een 

mailtje van u ontvangen waarin u aangeeft of u hiervoor belangstelling hebt en welke 

zaterdagen in november en december hiervoor geschikt zijn. Zodra wij een indruk hebben van 

de belangstelling zal er gereageerd worden over wat wel of niet mogelijk is. 

Wij zien dus graag uw reactie tegemoet! 
 

 

GRAAFACTIVITEITEN: VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
 

Op het voormalig vliegveld Valkenburg wordt een grootschalig archeologisch onderzoek 

uitgevoerd, voorafgaand aan de bouw van de nieuwe stadswijk. Dit onderzoek wordt 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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uitgevoerd door een consortium van ADC en Archol. Tot nu toe was het nog voornamelijk 

verkennend onderzoek, maar na 1 oktober wordt er meer vlakdekkend opgegraven. 

Er bestaat dan de mogelijkheid om één AWN-vrijwilliger per dag mee te laten werken, 

waarbij de activiteiten vooral zullen liggen op vondstverwerking en veldwerk, zoals het 

onderzoeken van sporen door het maken en documenteren van coupes. 

U kunt zich aanmelden op awnrijnstreek@yahoo.com en u kunt dan uw voorkeur aangeven op 

welke dag (desnoods halve dag) u zou willen werken. Wij maken dan een schema van de 

bezetting van die vrijwilligersplaats. 

Details over waar u zich moet melden en wat er verder vereist wordt, hoort u na de 

inschrijving. Hou er rekening mee dat de bereikbaarheid van de locatie lastig is. 

Wanneer iemand denkt te weinig ervaring te hebben, kan die juist opgedaan worden door 

samen met een ervaren vrijwilliger het werk te doen, zodat al doende geleerd wordt. Geeft u 

dat dan even aan. 

Wij hopen op veel aanmeldingen, want het hele project zal naar verwachting zo’n zes weken 

gaan duren. 

 

Pierre van Grinsven 

 

NATIONALE ARCHEOLOGIEDAGEN 12 EN 13 OKTOBER 

 

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober (en eigenlijk ook al op vrijdag 11 oktober, maar dat is 

voor slechts weinigen van toepassing) zullen weer de Nationale Archeologiedagen (NAD) 

plaatsvinden. Ook AWN-Rijnstreek zal, zoals de afgelopen jaren, daar weer aan mee doen, 

met hetzelfde programma. Dat betekent dat er uitleg gegeven wordt aan de bezoekers van de 

werkruimte (alleen begane grond) over wat voor werk wij doen. Voor kinderen is er aan het 

begin van het pad naar het Archeologiehuis de mogelijkheid om gouden en zilveren Romeinse 

munten (net echt!) met detectoren op te pieperen of scherven van echt oud (maar niet 

waardevol) aardewerk op te graven, waarna dit op een veldtekening (millimeterpapier) 

aangegeven wordt en er per kind één muntje of scherf met bijbehorend vondstkaartje 

meegenomen mag worden. Er lijken voldoende vrijwilligers voor deze activiteiten te zijn, 

maar reserves zijn altijd welkom. Aanmelden kan op awnrijnstreek@yahoo.com. Aanvang 10 

uur, einde ca. 17.00 uur, in twee shifts. Voor alles, inclusief instructie, wordt gezorgd. 

Ook plaatselijk worden hier en daar activiteiten in het kader van de NAD ontplooid. Hier 

wordt slechts genoemd Sassenheim: in “De Coy” zal op 12 oktober een workshop gehouden 

worden, waarin vooral aandacht besteed zal worden aan het archeologisch onderzoek dat in 

2018 plaatsvond op de locatie waar voorheen Villa Rusthoff stond. 

Alle activiteiten worden landelijk gecoördineerd en daar kan men dan ook vernemen waar wat 

gedaan wordt. 

 

POP-UP HOTSPOT 

 

Onder leiding van Julia Chorus hebben al heel wat pop-up hotspots plaatsgevonden, in 

Zwammerdam, Alphen en Leiden, en in de toekomst Valkenburg. Daarbij wordt gewerkt aan 

een (her)determinatie van de vondsten die in het (soms al vrij verre) verleden gedaan zijn in 

de bij een castellum behorende vicus. Dit is het ‘kampdorp’ waarin de vrouwen en kinderen 

van de formeel in het castellum wonende militairen verbleven en allerlei activiteiten 

plaatsvonden ter verzorging van de plaatselijke bevolking, inclusief het garnizoen. 

In de afgelopen tijd vonden er hotspots plaats in Zwammerdam en Leiden (Matilo), maar van 

11 tot 18 oktober zal dit weer iedere dag tussen 10 en 16 uur plaatsvinden in een tent in of 

dichtbij park Matilo en van 4-8 en 11-15 november in het gemeentehuis van Alphen aan den 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Rijn (bij de grote trap). Komt u eens een keer langs om te zien hoe dat werkt, en misschien 

wordt u dan wel zo enthousiast dat u er ook aan mee wilt werken! 

 
 

VOOR U BIJGEWOOND: 

 
Op 4 juli vond een excursie plaats naar het Provinciaal Archeologisch Depot te Alphen aan 

den Rijn, waar een achttiental leden graag een kijkje wilde nemen. Wij werden gastvrij 

ontvangen door Marc Philippeau, beheerder van het Depot, die een inleiding gaf van wat er 

allemaal in het Depot aan werk verricht wordt. Het beheer van een zeer grote collectie zeer 

divers materiaal van zeer uiteenlopende ouderdom brengt heel wat met zich mee, niet alleen 

qua registratie, maar ook wat behoud betreft. Ook worden er personen ontvangen die met een 

studie naar wat ook bezig zijn, worden zaken uitgeleend voor tentoonstellingen en dergelijke, 

worden zaken ter restauratie geselecteerd en verzonden – kortom, haast te veel om op te 

sommen. Het verwerken van nieuwe aanwinsten vergt ook de nodige tijd. 

Hierna werden twee groepen gevormd, die eerst de bijzondere zaken in vitrines en laden in 

onder meer een geklimatiseerde ruimte getoond werden en een kijkje in de eindeloze rijen 

kasten met vondstdozen konden nemen. Het zal de aanwezigen duidelijk geworden zijn dat 

hier wel iets groots verricht wordt, en dat er nog voor vele jaren werk is. Voorzitter Joost 

Vorst bedankte de rondleiders hartelijk en constateerde dat wij zeer veel wijzer geworden zijn 

over de provinciale archeologische collecties. 

 
 

VOOR U GELEZEN: 
 

Tom Buijtendorp, BRITTENBURG. Verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk. (Leiden, 

Sidestone Press, 2019). 232 blz. ISBN 978-90-8890-758-6. 24,95 euro. 

 

Eindelijk is er een boek over de Brittenburg verschenen dat alle nu bekende kennis samenvat 

en op een zeer leesbare manier presenteert, uiteraard verluchtigd met zo goed als alle 

afbeeldingen die er ooit van de Brittenburg en omgeving gemaakt zijn. Met prachtige 

reconstructietekeningen, die tegenwoordig heel fraai gemaakt kunnen worden, wordt op een 

indringende manier getoond hoe het er in de Romeinse tijd uitgezien kan hebben. 

Buijtendorp is inmiddels een bekend schrijver met diverse boeken over tal van 

geschiedkundige zaken uit vooral de Romeinse tijd. Hij weet dus hoe je moet argumenteren 

en soms naar een bepaalde gewenste oplossing toe moet schrijven. Dat is bij dit boek goed te 

constateren. Hij wilde met alle geweld een logische verklaring vinden voor de dubbele 

hoektoren(s) en zijn redeneertrant om te komen tot de door hem gepresenteerde oplossing 

(namelijk dat het een deel van een poort is) is dwingend. Je kunt je als lezer haast niet los 

maken van die redenering. Niet dat het een slechte redenering is of dat je het meteen oneens 

zou moeten zijn met zijn oplossing. 

Het boek begint met de identificatie van Lugdunum (Batavorum) en dan kom je natuurlijk 

meteen in het drijfzand terecht van de Peutingerkaart, het Itinerarium van Antoninus en de 

kaart van Ptolemaeus. Dit zijn alle drie niet bepaald onomstreden bronnen, die onderling 

vaker niet dan wel overeenstemmen en waar meer over getwist is dan wie dan ook lief is. De 

vraag is ook of Lugdunum en Brittenburg (of Arx Brittannica) wel of niet identiek zijn, 

althans hoe hun onderlinge relatie is. Of er nu een eind zal komen aan de eindeloze discussie? 

Zou de echte Brittenburg niet mijlenver in zee kunnen liggen en wat wij nu daarvoor aanzien 

in feite Lugdunum of een deel daarvan of nog wat anders geweest zijn? Of was er misschien, 

zoals de schrijver ook al enigszins aanduidt, een groot eiland tussen twee takken van de Rijn 
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(een soort delta) met aan de ene kant de Brittenburg en aan de andere kant Lugdunum? 

Kortom, er zijn nog veel meer denkrichtingen mogelijk, die door de auteur niet of niet 

uitputtend gevolgd worden, mogelijk omdat ze iedere theorie op losse schroeven zouden 

zetten, en dan is er uiteindelijk maar één conclusie mogelijk: we weten eigenlijk helemaal 

niets zeker. 

Zoals bekend lagen er funderingen en losse voorwerpen op het strand ten noorden van 

Katwijk, die al heel snel aangezien werden voor de Brittenburg. De auteur verwijst (p. 30) 

naar een gedicht uit 1401 waarin de ‘borch te bretten’ genoemd wordt – merkwaardig, want 

toen was de Peutingerkaart nog niet opgedoken, dus daaraan kan die informatie niet ontleend 

zijn. Uiterlijk in de veertiende eeuw moeten die funderingen dus voor het eerst onder de 

duinen tevoorschijn gekomen zijn. Maar zou dat al niet veel eerder het geval geweest kunnen 

zijn? Alle hoger in ruïnemuren aanwezige tufsteen was zeer gewild, onder meer voor de bouw 

van kerken, en alle Romeinse castella en bouwwerken werden volledig daarvan ontdaan, vaak 

tot behoorlijk diep onder maaiveld. Tussen de Romeinse tijd en 1401 was er natuurlijk wel 

heel veel gelegenheid om dat sloopwerk te verrichten, maar als de ruïne ooit al door duinen 

overstoven is, zal het sloopwerk wel meteen begonnen zijn zodra er ook maar iets van onder 

de duinen tevoorschijn kwam. En dat is voortgezet telkens als de fundamenten ook maar even 

bij bijzonder laag water droogvielen, tot er eigenlijk niets meer te halen viel.  

Het is ondoenlijk om alle aspecten weer te geven die door de auteur besproken worden. Dus 

alleen nog enkele nare opmerkingen over het boek: hoe goed ook geschreven, de schrijfwijze 

Alphen (Valkenburg e.d.) aan de (in plaats van: den) Rijn kan echt niet, koppelstreepjes zijn 

talloze malen afwezig, de familienaam Van Wassenaar is anachronistisch (het moet 

Wassenaer zijn) en meer van dat soort vitterijen. Mijn handexemplaar is behoorlijk ontsierd 

door aantekeningen hierover. Maar dat doet niets af van de grote bewondering voor het 

enorme werk dat het samenstellen van dit werk gekost moet hebben. Dat dan een rapport 

zoals dat van ons overleden lid Simon Oud, Brittenburg-annexen. Bijzaak of sleutel? helaas 

niet genoemd wordt, kan dan nog wel vergeven worden. Niemand zal na lezing dit boek als 

oninteressant of zonde van de tijd terzijde leggen. Het is alleen heel erg te betreuren dat het 

onderzoek op zee voor de kust eigenlijk niets opgeleverd heeft en grotendeels, wat resultaten 

betreft, te laat voor dit boek kwam. Maar dat kan in de toekomst misschien weer voor een 

vervolg zorgen… 

 

BOEKAANKONDIGING 

 

In Sassenheim staat ‘Het Oude Koningshuys’, ooit bezit van koning-stadhouder Willem III. In 

2000 vond een restauratie ervan plaats, waarbij door de AWN-Rijnstreek archeologische 

begeleiding plaatsvond. De toenmalige eigenaar L.B. Romeyn gaf Rob J. Pex opdracht de 

geschiedenis van het huis uit te zoeken. Dat resulteerde toen in een manuscript, dat om allerlei 

redenen helaas ergens op een plank bleef liggen. Nu is dan toch besloten om tot druk over te 

gaan, en op 13 november zal de presentatie ervan plaatsvinden op een avond die door de 

Stichting Oud Sassenheim georganiseerd wordt. Het is bij deze stichting te verkrijgen middels 

voorintekening voor 29,50 euro; zie www.stichtingoudsassenheim.nl. Vanzelfsprekend zal 

Het Oude Koningshuys na verschijnen in een Renus besproken worden. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK AFDELING 6 VAN DE 

VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE AWN, gehouden op 

maandag 25 maart 2019. Aanwezig zijn het bestuur en zes leden. Het hoofdbestuur is 

vertegenwoordigd door hoofdbestuurslid Henk Hegeman. 

 

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Er zijn geen aan deze vergadering gerichte ingekomen stukken of mededelingen. 

4. De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 maart 2018 worden ongewijzigd 

vastgesteld en geven geen aanleiding tot vragen. 

5. Het bestuurlijk jaarverslag zoals in de Renus opgenomen geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen, evenmin als het archeologisch verslag. Deze worden onder dankzegging aan de 

samenstellers vastgesteld. 

6. De kascommissie doet bij monde van Bert Zandbergen verslag. De administratie van de 

penningmeester is in goede orde bevonden, al was er een bonnetje zoek. Maar dat heeft de 

commissie er niet van kunnen weerhouden goedkeuring te verlenen en aan de 

ledenvergadering voor te stellen het bestuur décharge te verlenen. De ledenvergadering stemt 

daar mee in en verleent décharge. 

7. Om de boekhouding over 2019 te controleren zal de kascommissie rouleren, zodat Bert 

Zandbergen reserve wordt en Jan Snaterse van reserve gewoon lid. Voor gewoon lid stelt Dé 

Steures zich beschikbaar; de ledenvergadering benoemt hem met genoegen. 

8. Financiën: de penningmeester licht nog toe dat een grote maar onvermijdelijke uitgave 

geweest is de aanschaf van een laptop computer; daardoor moest ingeteerd worden op ons 

spaargeld. Ook wijst zij erop dat de drie eveneens beheerde fondsen vorig jaar weinig 

uitgaven gekend hebben, maar dit jaar voor grote uitgaven staan. Wat de publicaties betreft: 

door de Provincie is subsidie verleend voor zes publieksboekjes, die in drie jaar gepubliceerd 

zullen worden. Ze zijn in concept allemaal klaar, maar door Sidestone Press moet nog een en 

ander afgewerkt worden. Van het nog resterende bedrag van de opgraving Zanderij zal nog 

het determineren van pollenbakken en hout (eventueel met de C14-methode als dat haalbaar 

is) bekostigd worden. Wat het fonds voor de Brittenburg betreft wordt nog gewacht op een 

rapportage van de medewerkers van de universiteit Gent. Dit jaar moet er een eindrapport 

verschijnen. Theo Broekhof merkt op dat hij in het boek van Tom Buijtendorp niets gelezen 

heeft over het onderzoek dat Simon Oud indertijd ingesteld heeft naar de door hem 

veronderstelde muur op en achter het strand. H. Hegeman kent de details hier niet van, maar 

roept op om dit soort zaken, en andere onbekende feiten, aan Buijtendorp te melden, zodat die 

er mogelijk nog wat mee kan doen. Dit geldt ook voor meldingen van het gezien hebben van 

de funderingen van de Brittenburg door inzittenden van vliegtuigen van vliegveld 

Valkenburg. 

9. Bestuurssamenstelling: Pierre van Grinsven is statutair aftredend, maar herkiesbaar. Er zijn 

geen andere kandidaten voorgedragen en hij wordt door de ledenvergadering herkozen. 

Helaas is de vacature van secretaris nog niet vervulbaar. 

10. Rondvraag: D. Steures prijst de nieuwe zittingen in het atrium, waardoor je veel 

comfortabeler zit. Deze zijn aangebracht door Archeon. 

11. Nadat de voorzitter nog iets verteld heeft over een komende excursie voor onze leden naar 

het Provinciaal Depot in Alphen aan den Rijn, en het houden van lezingen elders in ons 

werkgebied samen met plaatselijke oudheidkundige verenigingen of musea en indien 

mogelijk de gemeente, sluit hij de vergadering. 

Hierna houdt Tim de Ridder een interessante lezing over De wording van Holland. 
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BINNENGEKOMEN AANKONDIGINGEN EN NIEUWSBRIEVEN  

 

De Vereniging Vrienden van het Archeon presenteert op 9 oktober een lezing met als titel 

“Vrouwengeneeskunde in de Middeleeuwen”. Meer informatie over deze en andere lezingen 

is te vinden op https://www.vrienden-archeon.nl/  

 

Op de agenda van het Archeon vindt u allerlei activiteiten die in het park en in het 

Archeologiehuis plaatsvinden:  https://www.archeon.nl/nl/agenda.html  

 

Voor de Grote Archeologie Prijs van de Stichting Archeologie en Publiek zijn de 4 

nominaties bekend gemaakt. Helaas werd onze opgraving in Katwijk niet genomineerd, maar 

wel de muzikale locatievoorstelling “Grens” welke onlangs te zien was in Matilo. Meer info 

op https://archeologieonline.nl/nieuws/nominaties-bekend-voor-de-grote-archeologie-prijs 

 

De aftrap voor de Nationale Archeologie Dagen vindt op 5 oktober plaats tijdens de 

ArcheoNacht in het RMO in Leiden. Meer informatie en de mogelijkheid zich aan te melden 

vindt u op https://www.archeologiedagen.nl/archeonacht/programma-archeonacht/  

 

Op de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staan verschillende lezingen 

en platformdagen aangekondigd waar u zich voor aan kunt melden, o.a. voor de platformdag 

Stadarcheologie met als thema “Ambachten” op 26 september. 

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie/agenda 

 

https://www.vrienden-archeon.nl/
https://www.archeon.nl/nl/agenda.html
https://archeologieonline.nl/nieuws/nominaties-bekend-voor-de-grote-archeologie-prijs
https://www.archeologiedagen.nl/archeonacht/programma-archeonacht/
https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/archeologie/agenda

