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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 via het inschrijfformulier op de website van de 

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

Het basislidmaatschap kost € 55,-- per jaar. Leden ontvangen viermaal 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/afdeling/rijnstreek/  

 

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

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

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 

 

Deze eerste Renus van het jaar 2020 bevat volgens traditie de jaarverslagen over het 

afgelopen jaar. Normaliter had hier ook de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

gestaan, maar aangezien er geen zicht op is wanneer die gehouden zou kunnen worden, is die 

achterwege gelaten. Wat de bestuursmutaties volgens rooster betreft: aan de beurt om af te 

treden was onze penningmeester Els Koeneman, maar zij heeft zich gelukkig bereid verklaard 

nog een jaar in functie te willen blijven, zodat wij niet in de problemen komen. Ook is er dan 

meer tijd om naar een geschikte opvolger te zoeken. 

Ook zou hier een aankondiging van de komende presentaties/lezingen, presentaties van 

nieuwe afleveringen in de Renus Reeks en de eerste publieksboekjes horen te staan. Maar het 

zal duidelijk zijn dat alles opgeschort is; hopelijk kan er dit najaar toch nog een en ander 

gerealiseerd worden.  

Wel zijn er enkele mededelingen, actualiteiten en boekbesprekingen. Met name wordt hier 

genoemd de presentatie van Renus Reeks nr. 16 te Sassenheim op 26 september. Ook later dit 

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

in plaats van lezingen in het Archeologiehuis. 

Nu door de Corona-pandemie er allerlei beperkingen gelden, is het hele programma voor het 

najaar onzeker geworden. Zo zullen de Nationale Archeologiedagen, die gepland waren voor 

9, 10 en 11 oktober, pas plaatsvinden op 18, 19 en 20 juni 2021 (en voortaan steeds in het 

derde weekend van juni), en zo zal er meer zijn. We hopen u actueel op de hoogte te brengen 

van wat er nog wel door zal gaan. 

Deze Renus is vertraagd mede door de futloosheid van uw redacteur in deze tijd van opgehokt 

achter de geraniums zitten. Hij hoopt dat alles weer normaler is, hij voldoende energie zal 

hebben om ook volgende Renussen uit te brengen. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

 
Een pot die door de dinsdagploeg gerestaureerd wordt (foto: Hans Willem van der Leeuw) 
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Voorwoord door de voorzitter 
 
In een jaarverslag kijk je meestal terug op het afgelopen jaar. Dat doen we ook in het bestuurlijk, 

archeologisch en financieel gedeelte van dit jaarverslag. In dit voorwoord zou ik evenwel vooruit 

willen kijken op wat we denken te gaan doen in 2020. 

Velen van u willen aan de slag. Nu de plannen voor de nieuwbouw op het voormalige Vliegveld 

Valkenburg recent weer zijn vlot getrokken, wordt de kans om deel te nemen aan opgravingen 

weer groter. De gemeente Katwijk stelt in ieder geval publieksdeelname als voorwaarde aan 

opgravende bureaus. We zijn daarmee in gesprek, maar hebben nog geen concrete afspraken 

kunnen maken. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

Wat we meer in eigen hand hebben, zijn boringen. Degenen die dat ook willen leren kunnen aan 

de slag onder leiding van een ervaren ‘boorder’. In zijn boek over de Brittenburg geeft Tom 

Buijtendorp aan waar de limesweg naar de Oostpoort van de Brittenburg en de bijbehorende vicus 

zich zouden moeten bevinden. Als de gemeente daarvoor toestemming geeft, willen we na de 

zomervakantie hier booronderzoek naar doen. Dan kunnen we ook gaan boren naar de Schans aan 

de Dwarswetering op het eilandje in de Zijl bij de Leidse Merenwijk. 

We hebben ons voorgenomen om lezingen op locatie te organiseren in gemeenten waar we in het 

verleden opgegraven hebben en nu verslag van kunnen doen. Simultaan met de uitgave van een 

papieren verslag en/of publieksboekje. Vorig jaar is dat in Sassenheim goed bevallen. Het trok 

althans zo’n 60 belangstellenden. Dit jaar zullen (onder voorbehoud!) lezingen worden gehouden 

in Rijnsburg, Voorschoten en Nieuwveen. Via de mail ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 

Aan de slag kan ook door (vanaf juli) op maandagavond en dinsdag in de AWN-ruimte in Alphen 

te helpen bij het determineren en invoeren van materiaal uit eerdere AWN-opgravingen. Het 

volgende project dat aan de beurt is, is de uitwerking van het vondstmateriaal van het 

Jeruzalemhofje uit Leiden. Ook dit is leerzaam voor leden die willen leren determineren of aan 

een publieksuitgave over dit uit 1467 stammende hofje willen werken. Dat is zowel leerzaam als 

gezellig. 

In het najaar willen we wat systematischer werken aan de deskundigheidsbevordering van nieuwe 

leden. We hebben voldoende ervaren leden die bereid zijn om die wegwijs te maken in het 

aardewerk van Romeinse tot Nieuwe Tijd, de fysische geografie of het tekenen en fotograferen 

van vondsten. 

Tot slot gaan we ook op excursie. Voorlopig wat in de buurt, zodat u er op eigen gelegenheid kunt 

komen. We zullen natuurlijk wel samen rondgeleid worden en gezamenlijk afsluiten. We gaan 

eerst naar het Romeinse fort in De Meern en een andere keer naar Dom Under in Utrecht. De 

uitnodiging daarvoor krijgt u per mail zodra dit weer verantwoord is. 

Als bovenstaande in 2020 allemaal lukt, stemt dat in ieder geval uw bestuur tevreden. Hebt u zelf 

nog ideeën voor activiteiten die u zelf leuk vindt en waarschijnlijk ook anderen, laat het ons per 

mail weten: awnrijnstreek@yahoo.com. 

 

Namens het bestuur, 

Joost Vorst, voorzitter AWN-afdeling Rijnstreek. 

 

  

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Bestuurlijk jaarverslag over 2019 van de Archeologische 
Vereniging Rijnstreek, AWN-afdeling 6 
 

Bestuur 

 

Het bestuur kende in 2019 de volgende samenstelling:        gekozen:  aftredend: 

Joost Vorst   voorzitter   19 maart 2018  2022 

Pierre van Grinsven  vice-voorzitter   25 maart 2019  2023 

Vacature   secretaris   …   … 

Els Koeneman   penningmeester  21 maart 2016  2020 

Piet de Baar   lid    20 maart 2017  2021 

Op de ALV van 25 maart werd Pierre van Grinsven herkozen voor een nieuwe periode van 

vier jaar. 

 

Algemeen 

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

In 2019 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.  

Omdat de vier bestuursleden elkaar haast iedere maandagavond zien, werden dringende zaken 

vaak buiten reguliere bestuursvergaderingen om geregeld. 

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 nog steeds niet voorzien. 

De taken bleven tot nader order onder de overige bestuursleden verdeeld. 

Onze penningmeester Els Koeneman bleef ook penvoerder voor drie gesubsidieerde 

projecten: ten eerste voor de publieksopgraving in Katwijk, de Zanderij, ten tweede het 

project “Publieksbereik Archeologie”, waarbij de archeologie onder de aandacht van het 

publiek gebracht wordt met onder andere een serie publieksboekjes, en ten derde het project 

“Maritiem archeologisch onderzoek Brittenburg (Lugdunum)”. 

 

Door bestuursleden is deelgenomen aan de jaarlijkse Afgevaardigdendag op 9 november te 

Amersfoort. Dit jaar was onze afdeling op 14 mei gastheer op het jaarlijkse regio-overleg, 

georganiseerd met de AWN-afdelingen Haaglanden, Helinium, Lek- en Merwestreek en 

Zeeland en de Provincie. Regelmatig waren ook bestuursleden present bij overleg over 

ontwikkelingen in het Limes-gebied, zoals bij de erfgoedtafel Limes en de Netwerktafel 

Romeinse Limes. Ook was er een vertegenwoordiging in het overleg van de werkgroepen 

Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (dat nog verder geïntensiveerd zal 

worden, waartoe overlegd werd met de gemeentearcheoloog Antoine Roelofs), alsmede in 

overleggen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Katwijk en Teylingen. 

 

Huisvesting 

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

gecontinueerd. Echte klachten waren er dit jaar niet en in goed overleg konden kleinigheden 

vrijwel meteen opgelost worden. 
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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 hetgeen zover vorderde dat druk in 2020 zal plaatsvinden. Ook de verdere publicatie 

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

dezelfde opgravingen vorderde flink, zodat ook daarvan een en ander in 2020 kan verschijnen.  

De restauratieploeg ging ook in het verslagjaar rustig verder met het restaureren van 

bijzondere stukken aardewerk, aangeleverd door het Provinciaal Archeologisch Depot.  

Bij de Nationale Archeologiedagen (12 en 13 oktober) waren vele leden betrokken, niet alleen 

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

scherven opgraven en minister Van Engelshoven even kwam kijken), maar ook elders, 

bijvoorbeeld in Sassenheim (zie hiervoor Renus 2019-2 pag. 6). 

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

Archeo-Hotspot, waar materiaal uit de Romeinse vicus onder leiding van Julia Chorus door 

deskundigen, het publiek en ook enkele leden van de AWN werd gepuzzeld en 

gedetermineerd. Dit vond ook plaats in de gemeente Leiden, in Matilo. 

De planning om een drietal locaties op het voormalige vliegveld Valkenburg op te graven in 

nauwe relatie met de bedrijven ADC en Archol kon door allerlei oorzaken niet gehaald 

worden; dit is nu doorgeschoven naar 2020. 

 

Tentoonstellingen 

De expositie van de vondsten van Hof te Waarder te Nieuwerbrug in het Wierickehuis te 

Nieuwerbrug werd dit jaar gecontinueerd. 

 

Website 

De website van de Rijnstreek is te vinden op: http://www.awn-

archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/  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 116. Dit aantal steeg iets en aan het 

eind van het jaar bedroeg het 120 (en twee bibliotheken). 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. 

 

Lezingen 

In 2019 is besloten wegens het toch vrij geringe bezoek aan onze lezingen deze (afgezien van 

na de ALV) op diverse plaatsen in ons werkgebied te houden, liefst gekoppeld aan 

bijvoorbeeld de aanbieding van een rapport in de Renus Reeks en in samenwerking met een 

plaatselijke oudheidkundige vereniging. Dit moet nog echt van de grond komen en daarom 

werd dit slechts één lezing gehouden, na de ALV op 25 maart: Tim de Ridder over De 

wording van Holland, naar aanleiding van de herdenking van de Slag bij Vlaardingen in 1018. 

http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/
http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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En op 26 september vond in Sassenheim de aanbieding plaats van deel 16 in de Renus Reeks 

over Archeologisch onderzoek in Sassenheim op het terrein gelegen aan de Hoofdstraat 250-

254 en aan de Kerklaan 3-5 in 2003. Daarbij werden lezingen gehouden door Menno 

Dijkstra, Pierre van Grinsven en Piet de Baar (zie voor een uitvoeriger omschrijving de 

website en  Renus 2019-2 pag. 4). 

Lezingen worden op de website aangekondigd. Leden en belangstellenden ontvangen ook via 

e-mail een uitnodiging. 

 

Publiciteit 

In 2018 zijn er slechts twee – digitale - nummers van ons afdelingsblad verschenen. De 

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

grotere frequentie van uitgave is dit jaar niet gerealiseerd. 

Het bestuur was vertegenwoordigd bij de presentaties in het Katwijks Museum op 8 februari 

van het boek van Tom Buijtendorp over de Brittenburg (zie een bespreking hiervan in Renus 

2019-2) en op 23 november van het boek van ons overleden lid Dik Parlevliet, Een ambacht 

aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de Middeleeuwen (gevolgd door een symposium 

met als sprekers Menno Dijkstra, Roos van Oosten en Ruurd Kok). Ook bij de presentatie van 

het boek van Rob Pex over het Oude Koningshuis (zie voor een bespreking hiervan elders in 

deze Renus) op 13 november in Sassenheim waren het bestuur en enkele leden aanwezig. 

 

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. Dit 

bleef ook in 2019 gewoon doorgaan. 

 

Contacten met archeologische bedrijven. 

Met enkele archeologische bedrijven werden goede betrekkingen onderhouden, al resulteerde 

dat niet in concrete opgravingsacties. 

Het voornemen van de AWN om samen met andere partners eens een groot onderzoek naar 

alle schansen uit de tijd van het beleg van Leiden (1573/74) uit te gaan voeren, kon in 2019 

nog niet geconcretiseerd worden. 

Wel werd door een aantal leden op 19 juni meegewerkt aan een booronderzoek in de 

Weddesteeg naar eventuele nog aanwezige funderingen van het geboortehuis van Rembrandt, 

waarvoor ons materiaal ingezet werd, maar dit leverde helaas niets op. 

 

Het bestuur. 
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Archeologisch jaarverslag 2019 
 

In het afgelopen jaar zijn er geen opgravingen door onze afdeling uitgevoerd. De aandacht en 

energie zijn gegaan naar het uitwerken van de opgraving Katwijk-Zanderij, ons 

publiciteitsprogramma en het maken van een inventaris van de opgravingen en waarnemingen 

die onze afdeling tot nu toe heeft uitgevoerd. 

 

1. De publieke opgraving van de Zanderij. 

Bij de uitwerking van de publieke opgraving Katwijk-Zanderij hebben we ernaar gestreefd 

om ook nu weer zoveel mogelijk belangstellenden erbij te betrekken. We hebben een vijftal 

hotspot-sessies georganiseerd in het gemeentehuis van Katwijk, waarbij het publiek werd 

uitgenodigd om mee te doen bij het uitwerken en beschrijven van de vele vondsten. Dankzij 

de gemeente Katwijk was er een goede PR-aandacht en zijn veel mensen afgekomen op die 

hotspots. 

De hotspots vonden plaats op de volgende dagen: 

Woensdagen 13, 20 en 27 februari: een algemene beschrijving van de vondsten. 

Woensdag 22 mei: een beschrijving en datering van het aardewerk onder begeleiding van 

Menno Dijkstra. 

Woensdag 21 augustus: een beschrijving van de metaalvondsten onder begeleiding van 

metaaldetectorspecialisten van de AWN-afdeling Rijnstreek. 

Alle mensen die meegewerkt hebben aan de opgraving kregen via een nieuwsbrief een 

uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Er was veel belangstelling voor deze hotspots en er was 

een heel goede sfeer. Dat blijkt o.a. uit de volgende sfeerfoto’s. 

 

 

       
(foto’s: Hans Willem van der Leeuw)  
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2. Het publiciteitsprogramma. 

Onze afdeling heeft subsidie gekregen van de provincie Zuid-Holland en het hoofdbestuur 

van de AWN om een aantal oude opgravingen uit te brengen in onze Renus Reeks en een 

zestal publieksboekjes uit brengen over onze opgravingen. Het project loopt van 2017-2020 

en vraagt veel energie van onze afdeling. 

Een overzicht van de stand van zaken: 

 
Renus Reeks 7: Archeologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van het veendorp 

Nieuwveen. 2017 

Renus Reeks 8: Archeologisch onderzoek Donklaan 78 in Voorschoten. 2018 

Renus Reeks 9: Booronderzoek naar de ligging van het castellum in Bodegraven. 2018 

Renus Reeks 10: Archeologisch onderzoek op het HEMA-terrein te Voorschoten. 2018 

Renus Reeks 11: Ploegsporen op een prehistorische akker; een archeologische begeleiding in   

het plangebied Boeckhorst onder Noordwijk. 2020. 

Renus Reeks 12: Romeinse bodemvondsten in oude sloten bij boerderij Paardenburgh in 

Bodegraven. Is in bewerking. 

Renus Reeks 13. Verkennende Booronderzoeken in de gemeente Waddinxveen. 2018 

Renus Reeks 14. Een vroegmiddeleeuwse waterput te Oegstgeest. 2018 

Renus Reeks 15. Voorschoten Treubstraat 2005. Ligt bij Sidestone Press 

Renus Reeks 16. Opgravingen in de Hoofdstraat en de Kerklaan te Sassenheim, 2003. 2019 

Renus Reeks 17. Stepping Stone/Theater. Archeologische begeleiding uitgraven oeverkant 

castellum in Alphen. Ligt bij Sidestone Press 

Renus Reeks 18. Alphen aan den Rijn-De Hoorn, 1998. Ligt bij Sidestone Press 

 

Uit deze lijst blijkt dat de rapporten zo goed als klaar zijn. Deze rapporten zullen als E-book 

op onze website worden geplaatst. 

 

Publieksboekjes 

1. Grafveld Rijnsburg-de Horn; klaar voor aanlevering bij Sidestone Press 

2. Voorschoten Archeologisch bezien; ligt bij Sidestone Press 

3. Nieuwveen, een veendorp in ontwikkeling; concept is vrijwel gereed. 

4. Romeins Bodegraven; wordt aan gewerkt. 

5. Alphen-De Hoorn, een vroege buitenplaats; moet nog worden geschreven in 2020. 

6. Een publieke opgraving naar het verleden van Katwijk; moet nog worden geschreven 

in 2020. 

Behalve het schrijven van de publieksboekjes is het ook belangrijk dat er in die gemeenten 

ook de nodige publiciteit wordt gemaakt samen met de historische verenigingen met lezingen 

en eventueel een tentoonstelling. Hier wordt hard aan gewerkt. 

 

3. Een inventarisatie van onze opgravingsactiviteiten. 

Om een goede afweging te kunnen maken welke archeologisch activiteiten verdere aandacht 

verdienen voor uitwerking en rapportage, is er eerst een overzicht gemaakt wat er in de 

afgelopen 40 jaar aan opgravingen en waarnemingen in onze boeken staat. We noemen iets 

een opgraving wanneer er een vlaktekening gemaakt is met daarin de aangetroffen structuren 

en een beschrijving van de vondsten met een datering. Dit is soms vaak onduidelijk en 
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arbitrair, vooral bij oude opgravingen in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Een 

waarneming is vaak veel beperkter van omvang en daar speelt toeval een grotere rol. 

In ons archief is er sprake van 58 opgravingen die niet verder zijn uitgewerkt en waarvan voor 

de meeste geldt dat het ook niet meer de moeite waard is om daaraan te werken. We hebben 

een tiental opgravingen geoormerkt voor verdere studies. Om een paar te noemen: Klein 

Poelgeest in Koudekerk, Kasteel Roucoop in Voorschoten, Couvée in Alphen aan den Rijn, 

Nieuwveen Muggenlaan 2001 en Katwijk Achterweg. 

Er staan 176 waarnemingen in de lijst. Veel van deze waarnemingen zijn kort beschreven in 

de Renus. We zijn bezig om alle Renussen te digitaliseren en dan kan men een bepaalde 

waarneming terugvinden. Een klein aantal waarnemingen is interessant om nader bekeken te 

worden. 

Wat erg belangrijk is, is dat de meeste informatie nu nog op papier staat en in de komende 

jaren moet worden gedigitaliseerd. Dat is veel werk, maar vele handen kunnen dat lichter 

maken. We hebben plannen om dit te gaan doen via een centrale dropbox. U hoort hier nog 

over. 

 

P. van Grinsven. 
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Financieel jaarverslag 2019 
 

Er zijn dit jaar weinig kosten gemaakt voor onder andere lezingen. Daardoor was het  

mogelijk  € 672,64 over te maken naar de spaarrekening. 

 

 
 

ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK - AWN afdeling 6

UITGAVEN EN INKOMSTEN 2019

kosten (begroot was) opbrengsten/ontvangsten (begroot was)

A Lezingen 176,59€       450,00€          1 Retributie AWN 1.285,00€     950,00€            

B Renus / Renusreeks -€             100,00€          2 Rente plusrekening 0,74€             

C Bestuurskosten 286,98€       250,00€          3 vergoeding opgravingen -€              

D Kosten Huisvesting  etc. 47,41€         250,00€          4 Subsidies -€              

E Deskundigheidsbevordering 28,12€         100,00€          5 Inkomsten Renus reeks 25,00€          250,00€            

F Kosten opgravingen -€             -€                 6 overig -€              

G Kosten Uitwerkingen 99,00€         50,00€             7 uit eigen vermogen

H Nationale Archeologie Dagen -€             

I naar eigen vermogen € 672,64

totaal kosten 1.310,74€   totaal opbrengsten 1.310,74€    

1.200,00€       1.200,00€        

 

 BALANS 31-12-2019

liquide middelen bank kas niet gereserveerd € 1.657,75

      betaalrekening 1.567,39€     reserveringen :

      spaarrekening 2.590,36€     afschrijving hardware € 1.000,00

 uit te geven rapporten € 1.500,00

totaal € 4.157,75 totaal € 4.157,75

balans dd 31-12-2019 3.485,11€     

toename vermogen over 2019: 672,64€        

(reserveringen hardware: per jaar 500 voor 2 computers: 2018, 2019   

BEGROTING 2020

kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen 300,00€       1 Retributie AWN 1.200,00€     

B Renus en Renus-reeks 300,00€       2 Rente spaarrekening -€              

C Bestuurskosten 250,00€       3 vergoeding opgravingen

D Huisvesting/facilitair/diversen 50,00€         4 Subsidies

E Deskundigheidsbevordering 100,00€       5 Inkomsten Renus reeks 50,00€          

F Kosten opgravingen -€             

G Kosten Uitwerkingen 250,00€       

1.250,00€   1.250,00€    
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Financiële verantwoording extra subsidies verkregen in 2018 (start in 2017) 

2017-2019 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

uitgaven 2019 € 3.248,85 € 0,00 € 0,00 € 41,70

totaal inkomsten € 17.650,00

totaal uitgaven € 9.795,98

nog over € 7.854,02

2017-2019 Publiekspublikaties

omschrijving inkomsten

uitgaven

publieks

boekjes

uitgaven

opgravings

rapporten

uitgaven

diverse

kosten

subsidies provincie Zuid-Holland,  

landelijke AWN 2018 € 35.800,00

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

subsdie prov Zuid-Holland 2019 € 10.400,00

uitgaven 2019 € 0,00 € 4.277,02 € 60,77

totaal inkomsten € 46.200,00

totaal uitgaven € 9.663,80

nog over € 36.536,20

2018-2019 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

uitgaven 2019 € 0,00 € 2.276,62 € 402,33 € 41,70

totaal inkomsten € 40.000,00

totaal uitgaven € 30.541,67

nog over € 9.458,33
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Seismisch onderwateronderzoek naar de Brittenburg 
 

Joost Vorst, Tine Missiaen, Tom Buijtendorp, Lore Vanhooren en Henk Hegeman 

 

Vorig jaar verscheen na ruim een halve eeuw gelukkig weer eens een goed onderbouwd boek 

over het door de zee verzwolgen Romeinse fort Brittenburg (onze regionale mythe van het 

kaliber Monster van Loch Ness). Tom Buijtendorp neemt ons daarin mee op zijn queeste om 

antwoorden te vinden op vragen als: 

wat was de Brittenburg en waar 

moeten we hem zoeken? Om kort te 

gaan houdt Tom het op een groot 

fort aan de monding van de Rijn. 

Ongeveer twee maal zo groot als een 

normaal Romeins fort à la 

Valkenburg, voorzien van een 

badhuis en kampdorp. In de nadagen 

van het Romeinse Rijk wordt het fort 

echter tot kleinere proporties 

teruggebracht en de muren 

opgehoogd. De plek waar we het 

moeten zoeken is ter hoogte van de 

huidige uitwatering, waar in 1982 al 

sporen van het kampdorp 

aangetroffen waren (zie afb. 1). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar er is in de afgelopen tijd meer gebeurd rond de Brittenburg. Op initiatief van de AWN 

Rijnstreek heeft het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op 21 en 22 augustus 20181 voor de 

kust van Katwijk in haakse raaien heen en weer gevaren op zoek naar de loop van de 

Romeinse Rijn en de verspoelde resten van de Brittenburg, die aan de zuidelijke Rijnoever 

zouden moeten liggen (zie afb. 2). Dit project ontving subsidie van de provincie Zuid-Holland 

in het kader van de erfgoedlijn Limes. Ook het VLIZ heeft materieel en in mensuren volop 

bijgedragen. Van de vaartocht is, na publicatie van het Brittenburgboek, inmiddels een eerste 

 
1 Helaas kon door opkomend slecht weer de facto maar een halve dag goed gevaren worden en moest worden 
afgezien van de voorgenomen 3D metingen in een kleiner veelbelovend gebied. 

Afb. 1 De plek waar volgens Tom Buijtendorp de Brittenburg met zijn graanpakhuis (blauw), dubbele 

oostpoort en badhuis (zwarte vierkantje) ongeveer zou moeten liggen. Op de achtergrond onder het 

transparant zien we in rood de in de jaren ’80 aangetroffen sporen van het kampdorp. De witte 

stippellijn is de vermoede loop van de Limesweg. De gele rondjes stellen boringen voor, eveneens 

uit de jaren ’80 en gezet door RAAP (Buijtendorp 2019, 162). Aan de hand van deze strandboringen 

was al vast komen te staan dat de Romeinse Rijn op dit punt zo’n 100 à 200 meter breed en 

oorsponkelijk 8 meter diep was. Hoewel geleidelijk dichtgeslibd, was de rivier hier diep genoeg 

voor de Romeinse zeeschepen uit die tijd, die een diepgang van 2 meter hadden. Overigens 

stroomde de Romeinse Rijn minstens een kilometer verderop in de zee uit, die toen 0,75-1,0 meter 

lager stond dan tegenwoordig.
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uitwerking gemaakt door Lore Vanhooren, een studente van de Universiteit Gent en onder 

supervisie van Tine Missiaen (VLIZ), welke laatste het onderzoek uitvoerde en leidde. Hier 

volgt een samenvatting van de voorlopige resultaten, die een aanvulling bieden op Tom’s 

hypothese (zie afb. 2) en de boringen, die archeologisch adviesbureau RAAP in 2011 aan de 

boulevard en duinvoet heeft gezet ter voorbereiding van de bouw van de recente 

kunstversteviging annex parkeergarage (zie afb. 6).  

 

  
Afb. 2 De met de onderzoekscatamaran Last Freedom uit Nieuwpoort in augustus 2018 gevaren raaien (in een 

vak van ca. 700m x ca. 2300m, onderlinge afstand 50m), waarbij met een multitransducer 

parametrische echosounder seismisch onderzoek is gedaan naar de loop van de Romeinse Rijn en de 

Brittenburg (Vanhooren 2019, 6). 
 

 

Om met het belangrijkste te beginnen: bouwmassa van de Brittenburg kon niet worden 

waargenomen. Maar let wel, in de archeologie geldt terecht het adagium: ‘niets gevonden, is 

geen bewijs van afwezigheid’. De waarneming werd namelijk erg bemoeilijkt door de zeer 

geringe diepte. Door de recente zandsuppleties was de waterdiepte al flink afgenomen. 

Daarbij komt dat parallel aan de kust twee mobiele zandbanken lopen (Buijtendorp 2019, 

112), de strandbank en brekersbank (op de luchtfoto’s zichtbaar als twee witte strepen), waar 

het onderzoeksschip ondanks zijn geringe diepgang niet altijd zonder gevaar overheen kon 

(minimumvereiste onder de kiel 0,5 meter). Geringe waterdiepte betekent ook dat de echo’s 

van de zeebodem snel binnenkomen, die het seismische plaatje vertroebelen (zie afb. 3). De 

lokale aanwezigheid van kleine hoeveelheden (methaan)gas in de bodem, afkomstig van oude 

veenlagen, werkt de verstoring van het beeld nog verder in de hand. Desondanks werden 

meerdere oude, begraven geulen teruggevonden die het, samen met Tom’s bureauonderzoek, 

mogelijk maken om de vermoede loop van de Romeinse Rijn en ligging van de Brittenburg 

nader te pinpointen (Buijtendorp 2019, 209).  

 



15 

 

 
Afb. 3 Seismische 2D doorsnede van de zeebodem en onderliggende lagen. De oranje lijn geeft de contouren 

aan van een begraven geul. De sterke zeebodemecho (zgn. ‘multiple’) maakt het moeilijk om de diepere 

geulstructuur te identificeren. Dit effect wordt groter naarmate het water ondieper wordt. De afstand 

tussen de verticale lijnen bedraagt 20 meter, tussen de horizontale 1 meter. De waarnemingen zijn 

gecorrigeerd voor getijden en golven, alsmede het deinen en schommelen van het onderzoeksvaartuig 

dat slechts 2 à 3 knopen voer (Vanhooren 2019, 7-9, 16). 
 

Na eerste analyse van de seismische beelden kunnen vijf begraven geulen worden vastgesteld 

(zie afb. 4). Tijdens het schrijven van zijn boek kende Tom Buijtendorp alleen geul 2; de 

andere geulen waren toen nog niet geïdentificeerd. Deze geul 2 (de witte stippellijn van a naar 

b in afb. 1) lijkt inderdaad goed aan te sluiten op de restgeul die in 2011 op land werd 

aangetroffen, en is volgens Lore Vanhooren dan ook een goede kandidaat, maar dat zijn de 

geulen 1 en 3 ook. Bij nader inzien is misschien geul 1 wel de beste kandidaat.  

Op afb. 4 is goed te zien dat geul 1 niet helemaal tot aan de kust doorloopt. Dat is enerzijds 

het gevolg van de geringe waterdiepte waardoor deze geul grotendeels wordt gemaskeerd 

door de zeebodemecho, en anderzijds door het voorkomen van wat Vanhooren een 

‘erosievlak’2 noemt, die de geul heeft afgesneden. De overige geulen 2 en 3, die op een 

ondieper niveau liggen, zijn niet geraakt door dit erosie-oppervlak en zijn dus waarschijnlijk 

van later datum.  

 

 
 

 

 
2 Erosievlak 2 loopt schuin af van 6 meter beneden NAP bij de kust tot 7,39 meter beneden NAP verderop in 
zee.  

Afb. 4 De vijf oude riviergeulen die werden geïdentificeerd op basis van de seismische gegevens 

(Vanhooren 2019, 15). 
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In het dichtst bij de kust gelegen profiel van geul 1 dat nog wel herkenbaar is, is de geul zo’n 

200 meter breed en staat hij ongeveer loodrecht op de huidige kustlijn, in het verlengde van de 

uitwateringssluis (Vanhooren 2019, 16). De top van de geul bevindt zich op -6m NAP en ze is 

ingesneden tot -8,5m NAP. Dat laatste is een minimumdiepte, omdat het niet mogelijk was 

om de bodem van de geul volledig te volgen, maar het komt wel goed overeen met de 

insnijdingsdiepte van de restgeul die in 2011 werd aangeboord op land (-9m NAP, zie afb. 6). 

Verder van de kust neemt de breedte van geul 1 af tot 50m, wat je bij een uitmonding van een 

rivier niet zou verwachten3. Maar dat kan volgens Vanhooren ook een vertekening vanwege 

erosie zijn. Al deze elementen samen (breedte, diepte, ligging) lijken erop te wijzen dat geul 1 

mogelijk de beste kandidaat is voor de Romeinse Rijn.  

Restanten van de Britttenburg werden niet meteen teruggevonden op de 2D seismische 

profielen. Het was aanvankelijk de bedoeling om bepaalde delen van het gebied (waaronder 

de zuidoever van geul 1) in detail verder te bemeten met hoge resolutie 3D seismiek. 

Daarvoor ontbrak helaas de gelegenheid, maar blijft voor de toekomst een interessante optie 

(al maakt de geringe waterdiepte ook dit soort metingen erg moeilijk). Voorlopig moeten we 

het doen met de 2D gegevens. Op basis daarvan was het wel mogelijk om alvast een 3D 

afbeelding van geul 1 te maken (zie afb. 5).  

 

 
                                          

 

 

 
3 Tom Buijtendorp wijst er desgevraagd op dat de geulen met het afkalven van de kust in een aantal fasen schuin 

zijn geërodeerd door de toenmalige richting kust oplopende zeebodems. Daardoor ontstaat een vertekening die 

ook bekend is van schuin aflopende opgravingsvlakken. Vanwege het U-vormige ideaalprofiel van de geul, lijkt 

het daardoor van boven gezien bij een geul met vaste breedte, alsof deze zeewaarts versmalt. Omdat geul 1 

binnen het waarnemingsgebied het verst richting zee gevolgd kon worden, is die vertekening daar het grootst. 

Anders dan in afb. 4, zouden de contouren bij gelijke vlakhoogte getoond moeten worden. 

 

Afb. 5 3D weergave van geul 1, die beschouwd wordt als de beste kandidaat voor de 

Rijn in de Romeinse tijd (Vanhooren 2019, 16). 
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Op afbeelding 6 zien we twee series boringen, die in 2011, ter voorbereiding van de aanleg 

van kustversterking en parkeergarage, gezet zijn door RAAP en welke parallel lopen aan de 

boulevard en de duinvoet langs de kust (niet te verwarren dus met eerdergenoemde 

strandboringen in afbeelding 1, die stammen uit de jaren ’80 en haaks op de kust staan).  

De aangetroffen geul 1 in afbeelding 4 spoort goed met de door RAAP in het kader van de 

kustversteviging op het land aangeboorde noordelijke restgeul, hoewel die ook op geul 2 lijkt 

aan te sluiten. Een van de zuidelijker aangeboorde vermoedelijke restgeulen zou mogelijke 

overeen kunnen stemmen met geul 5 uit het akoestische onderzoek. 

 

 

 

  
Afb. 6 Twee geologische profielen parallel aan de kust met in lichtblauw een restgeul en donkerder blauw 

vermoedelijke restgeulen. Het bovenste profiel laat de raai zien die op de boulevard gezet is en de 

onderste de raai aan de duinvoet. Onderaan de situatie van bovenaf gezien (Jansen 2012, 51-52). De 

rode pijlen geven de (vermoede) restgeulen weer. De meest rechtse pijl sluit goed aan op geulen 1 en 2 

van het akoestisch onderzoek van VLIZ (Lore Vanhooren, 2019, 12-13).  
 

Natuurlijk vraagt het bovenstaande om vervolgonderzoek. Behalve toekomstig seismisch 

vervolgonderzoek op zee kan ook geofysisch onderzoek op het strand overwogen worden 

(bijvoorbeeld bij laag water). Verder op het land kunnen boringen en kleinschalig 

grondradaronderzoek helpen bij de zoekocht naar de Limesweg en het kampdorp op de plek 

waar Tom Buijtendorp denkt dat zij liggen (zie afb. 1). De recente waarnemingen bij 

Valkenburg heeft geleerd dat de limesweg mogelijk nog als een duidelijke lineaire structuur 

bewaard is. De AWN Rijnstreek heeft zich voorgenomen met dat landonderzoek al dit jaar 

(2020) aan de slag te gaan. 
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Buijtendorp, T. 2019. Brittenburg, Verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk. Leiden, 

Sidestone Press.  

Jansen, B. 2012. Archeologisch verkennend en karterend onderzoek, Kustversterking 

Katwijk, gemeente Katwijk. Hoofddorp, Arcadis/RAAP. 

Vanhooren, L. 2019. Karteren van het oude geulenlandschap ter hoogte van Katwijk 

(Nederland). Gent, Universiteit van Gent, stageverslag. 

 

Een opmerkelijke vondst in coronatijd 
 

Hans-Willem van der Leeuw 

 

 

Via onze AWN Rijnstreek-vereniging kregen we bericht dat het mogelijk was om het ADC 

aanvullende onderzoek op maandag 6 en dinsdag 7 april bij te wonen. 

Op zoek naar IJzertijd- en Romeinse sporen werden er diverse proefsleuven gegraven. Verder 

was het de bedoeling om de grootte van de tuin aan de westkant van de buitenplaats  

Swanendrift (oude AWN-opgraving uit 1998) aan de Hoorn te Alphen a/d Rijn te bepalen.  

Ik vond het leuk en interessant om beide dagen te gaan kijken wat er allemaal gevonden werd. 

ADC was ingelicht door de regioarcheoloog van mogelijke bezoeken van AWN-leden. Het 

opgravingsbedrijf had daarom een mooi 

pad rondom de gemaakte sleuven 

aangelegd. Zo konden de bezoekers op 

gepaste corona-afstand komen kijken en 

met de verantwoordelijke projectleider 

van gedachten wisselen. Dit was Jeroen 

Loopik, archeoloog en ontdekker van de 

125 meter Limesweg in Valkenburg. 

Helaas waren de ontdekkingen en 

vondsten nú niet overweldigend, evenals 

het aantal bezoekers.  

Maar… toen ik de eerste dag terugliep 

naar de auto vond ik op de stort, dus 

oninteressant voor het opgravingsbedrijf 

ADC, een bijzonder voorwerp dat direct 

mijn aandacht trok.  

Een echte ‘Corona Extra’-fles uit de 

Nieuwe Tijd, geproduceerd in Mexico. 

Alsof het zo had moeten zijn! 

Deze fles is dan ook veiliggesteld en 

wordt nu hoogstwaarschijnlijk 

werelderfgoed.  

 
(foto: Hans Willem van der Leeuw)  
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Oproep: help mee met het digitaliseren van onze gegevens 
 

Het zijn moeilijke tijden, met het Coronavirus. We hopen dat het goed met u gaat.  

Ook wij denken na wat we als vereniging nog kunnen doen. Nu velen aan huis gebonden zijn, 

komen wij met de volgende voorstellen. 

 

We hebben de afgelopen 20 jaar heel veel gegevens over de archeologie in onze regio 

verzameld, eerst op papier, later digitaal. We hebben een uitgebreide bibliotheek in onze 

werkruimte en veel ordners, meer dan 40 stuks, gevuld met aantekeningen. 

Op de AWN-computer staat voor meer dan 60 GB aan informatie. Deze willen we 

toegankelijk maken voor de geïnteresseerde leden en de uiteindelijk de wetenschap. Dat kan 

via Dropbox onder speciale voorwaarden. Er zijn op dit moment nog problemen met de 

Dropbox op de AWN-computer en het Wifi-systeem in het Archeologiehuis moet nog worden 

verbeterd, maar dat hopen we spoedig op te lossen. 

 

Wat verder moet gebeuren is dat de informatie in die 40 ordners moet worden gedigitaliseerd. 

Het gaat bijna altijd over informatie over een opgraving of waarneming; aantekeningen, korte 

verslagen, tekeningen en situatieschetsen. Het is de bedoeling dat die worden gedigitaliseerd 

en daaronder verstaan we dan dat tekeningen en foto’s gescand worden en dagrapporten en 

andere verslagen worden uitgetypt of eventueel ook gescand. 

Het is niet ingewikkeld of moeilijk, maar meer het type monnikenwerk. 

 

Als je interesse hebt om mee te gaan doen in het digitaliseringsproject, meld je aan via onze 

email awnrijnstreek@yahoo.com en wij zorgen ervoor dat je een ordner krijgt om mee te 

beginnen en uiteraard meer informatie over de technische achtergronden.  

 

Tot horens, 

 

Pierre van Grinsven 

 

De Archeologische Kroniek & Special Romeinenweek 
Wij hebben een aantal exemplaren gekregen van Archeologische kroniek Zuid-Holland 2019 

om gratis uit te reiken aan wie belangstelling heeft (mits men lid is). Hier geldt: wie eerst 

komt, eerst maalt. U kunt hiervoor contact opnemen via het emailadres van Rijnstreek.  

De speciale uitgave van de Romeinenweek 2020, Ontdek de Romeinen, is in april-mei niet 

uitgedeeld kunnen worden door de Corona-crisis. Daarvan hebben we ook een flinke stapel 

van liggen voor de liefhebber.  

 

PRESENTATIE/LEZINGEN 
 

Op 26 september 2019 werd te Sassenheim bij de presentatie van Renus-Reeks nr. 16 door 

een drietal sprekers op de geschiedenis en archeologie van Sassenheim ingegaan. Menno 

Dijkstra gaf een lezing over de vroegste geschiedenis, toegespitst op Sassenheim, Pierre van 

Grinsven gaf een presentatie over de totstandkoming van het Renus Reeks-rapport, waarna dat 

overhandigd werd aan de voorzitter van de Stichting Oud Sassenheim, mede ook voor de 

gemeente Teylingen, en Piet de Baar sprak over grondbezit door met name Leidenaren in de 

zestiende eeuw in Sassenheim. 

Het was een zeer geanimeerde en goed bezochte gebeurtenis, die uitnoodt om ook elders dit 

soort presentaties te organiseren. 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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VOOR U BIJGEWOOND 
 
Op 23 november 2019 vond in het Katwijks Museum de presentatie plaats van het boek van 

ons overleden lid Dik Parlevliet, Een ambacht aan de Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de 

Middeleeuwen.  

 

Dit was druk-klaar gemaakt door Mathieu Fannee. Het was als het 

ware het verjaardagscadeautje vanwege het vijfjarig bestaan van de 

website www.rijnlandgeschiedenis.nl, een soort 

samenwerkingsorgaan van alle historische verenigingen en 

stichtingen, musea en instellingen op dat gebied in het noordelijk deel 

van Zuid-Holland. Daarop worden de activiteiten van die aangesloten 

verenigingen e.d. aangekondigd en worden boekaankondigingen, -

besprekingen en artikelen geplaatst. 

Omdat het boek óók over archeologie gaat, werden drie sprekers 

uitgenodigd om archeologische onderwerpen te spreken. Menno 

Dijkstra besprak de vroege middeleeuwen in deze streek, uiteraard 

toegespitst op het Katwijkse. Roos van Oosten behandelde een latere 

periode, meer zestiende en zeventiende eeuw en dan vooral de afvalverzorging. Ruurd Kok 

gaf een exposé over de overblijfsels van de Tweede Wereldoorlog in deze streek, dus de 

Atlantikwall en gevolgen. 

Na afloop was er een gezellig samenzijn voor de genodigden, waaronder veel 

vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen e.d., die allemaal een exemplaar van het 

boek kregen. Het is ook te koop. Meer informatie: https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/een-

ambacht-aan-de-rijnmond  
 

 

 

 

Op 18 december 2019 vond in het RMO de presentatie plaats van het 2e boek over de 

Romeinse Limes keuken door Claudia Vandepoel, Op weg naar de muur van keizer 

Hadrianus.  

 

Het is een culinair reisverhaal waarin de lezer wordt meegenomen 

naar de romeinse Limes tussen Xanten en de Muur van Hadrianus in 

Groot Brittannië. Er is aandacht voor het dagelijkse leven langs de 

Limes, de onderlinge contacten die met name door scheepvaart in 

stand werden gehouden en allerlei kooktechnieken. Gebaseerd op 

gedegen archeobotanisch onderzoek en met veel gevoel voor smaak 

zijn 30 recepten opgenomen in het boek. Wie bij de presentatie was 

heeft van alles kunnen proeven: zoals Claudia kan koken is er niet 

een! Het boek is een aanrader voor iedereen die niet alleen 

geïnteresseerd is in de historische keuken, maar ook het leven in het 

provinciale Romeinse Rijk.  

ISBN 9789460100949, Uitgeverij De Nieuwe Haagsche BV.  

 
 

 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/een-ambacht-aan-de-rijnmond
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/een-ambacht-aan-de-rijnmond
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VOOR U GELEZEN 
 

In de Vosholkroniek 2019-4 staat een verslagje van Han van Leeuwen namens de Werkgroep 

Archeologie Ter Aar: ‘Strijksteen uit de Geerpolder’. Dit betreft een strijksteen om te strijken, 

dus zeisen en dergelijke weer scherp te maken. Deze strijksteen is aan de onderkant geel 

geglazuurd. Dat is zeer zeldzaam; er zijn wel andere bekend die rood tot groen geglazuurd 

zijn. Mogelijk is deze geleverd door Cornelis Jacobsz. Verburch, 1616-1671, die een 

pottenbakkerij aan de Lammermarkt in Leiden had (waar later Parmentier zat). 

 

In Hangkouserieën, orgaan van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom (nr. 81, jrg. 28, febr. 

2020, p. 3-5) schrijft Alphons Maas: ‘Tuindershuis in het Van Nispenpark (1)’. Dit gaat over 

de in april 2019 gevonden funderingen van het in 1972 afgebroken pand, met twee 

waterputten. Op het land rond dit tuindershuis dicht bij de RK Martinuskerk kweekte de firma 

M. van Waveren & Zonen eerst groenten en fruit, later bloembollen. De opgravingen werden 

verricht door RAAP, dat ontdekte dat hier in 1832 al een huis stond, op basis van de 

kadastrale kaart. Gevonden werd ook een lakenlood met de tekst LEYDEN IN HOLLANDT 

dat zal dateren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het is overgebracht naar het 

Provinciaal Depot. 

  

Michelle Visser, Eline. Historische Roman. In het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 

volgt een jonge vrouw haar man naar het Drentse platteland. Maar dan breekt de Spaanse 

griep uit. Amsterdam, Meulenhoff Boekerij, 2019, 2020. ISBN 978-90-225-9071-3 (ook als e-

book). 363 p. € 10,00. 

Een (would-be) wetenschapper zweert uiteraard bij feiten en 

waargebeurde geschiedenis. In een boekwinkel loopt zo iemand 

natuurlijk snel langs de tientallen uitgestalde boeken in de categorie 

‘romans’; je gaat je kostbare tijd toch niet verspillen aan een 

keukenmeidenromannetje? Behalve als je vanuit een ooghoek 

ineens een heel herkenbaar Leids stadsgezicht ziet: de Haven in 

Leiden, gefotografeerd door Jan Goedeljee rond 1900. Dan is er een 

reden om het bewuste boek ter hand te nemen en eens wat te 

bladeren. Hoewel die foto in wezen nergens op slaat, want de 

Haven wordt in het hele boek slechts één keer in het voorbijgaan 

genoemd, blijkt het boek zich behoorlijk veel in Leiden af te spelen. 

En nog opmerkelijker: de man van hoofdpersoon Eline is 

archeoloog! Dat was reden om toch maar een tientje te offeren en 

tijd te gaan verspillen. 

Historische romans lijden vaak aan het euvel dat de auteur, hoe knap ook, nogal eens zaken 

laat gebeuren die niet kunnen, of zo vervormd zijn dat je er kromme tenen van krijgt. Nu hoeft 

het niet zo te zijn dat er enormiteiten in staan, zoals bijvoorbeeld dat Hitler en Hirohito in hun 

jeugd samen in Moskou geknikkerd zouden hebben, maar een kleinigheid is in de ogen van 

een criticaster gauw gevonden. Maar Michelle Visser heeft zich wel enorm goed ingelezen, of 

heeft prima meelezers gehad. Enormiteiten staan er niet in. Natuurlijk is de plot wel dusdanig 

dat het wel eens geforceerd overkomt, zoals een onderzoek door de archeoloog van een 

veenlijk dat maar liefst ongeveer een jaar duurt, en dan op het Drentse platteland, niet in een 

laboratorium in Leiden. 

De beschrijving van Leidse straten en omstandigheden is knap getroffen. Alles is als het ware 

geanonimiseerd, zodat je absoluut niet iets kunt herleiden. Natuurlijk worden straten als het 

Rapenburg veelvuldig genoemd, maar zonder huisnummers of andere detailinformatie. Maar 
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dat geldt ook voor het dorp in Drenthe: daarvan wordt de naam niet genoemd, terwijl het voor 

je geestesoog best wel zo zou kunnen bestaan zoals het beschreven wordt. Het levert dus wel 

enkele genoeglijke lees-uurtjes op, zonder al te kromme tenen. Natuurlijk zou in 1918 geen 

enkele getrouwde vrouw het in haar hoofd gehaald hebben om, buiten medeweten (en 

toestemming) van haar man, zomaar een auto te kopen en ermee naar Drenthe te rijden; dat 

deed je gewoon niet, in een tijd dat de vrouw handelingsonbekwaam was. Het wordt heel 

plausibel voorgesteld, maar toen kon dat echt niet, ook niet bij een zeer zelfstandige en zelfs 

wat recalcitrante echtgenote. 

Op de archeologie wordt amper ingegaan; het is meer een randverschijnsel. Maar zo zijn er 

meer thema’s, zoals de Spaanse griep, het sociale vraagstuk, vrouwenkiesrecht, onderwijs, die 

niet diepgaand behandeld worden, maar wel op een knappe manier door elkaar gevlochten 

zijn. Kortom, waar de oorspronkelijke vrees bestond om weer eens zo’n romannetje door te 

moeten worstelen, is de indruk achteraf van een zeer leesbaar en haast doorwrocht geschreven 

boek. 

 

 

Rob J. Pex, Geschiedenis van Het Oude Koningshuys te Sassenheim. Stichting Oud 

Sassenheim 2019. 250 p. ISBN 978-90-823901-5-5. € 29,95. 

 

Op 13 november 2019 vond de presentatie van dit 

prachtige boek plaats. Het eerste exemplaar werd 

overhandigd aan de voormalige eigenaar van het 

Oude Koningshuys L.B. Romeyn, die het pand 

indertijd grondig heeft laten restaureren en opdracht 

gaf om het boek te schrijven. Om diverse redenen 

bleef het manuscript van Pex onuitgegeven, totdat de 

Stichting Oud Sassenheim zich erover ontfermde. 

Het resultaat mag gezien worden. Wat vooral opvalt 

zijn de vele prachtige foto’s, over twee volle bladzijden afgedrukt. Daar zitten echte 

juweeltjes tussen! En het pand is dusdanig in stijl aangekleed dat het vaak een museale indruk 

biedt. Het is dan eigenlijk jammer dat bij zoveel haarscherpe kleurenpracht de foto op het 

omslag wat donker en vaag uitgevallen is. 

Ook verder kan er alleen maar veel lof gestrooid worden. De geschiedenis van dit bijzondere 

pand is heel grondig uitgezocht, beginnend met de Leidenaar Claes Alewijn Claesz., die in 

1543 hier een heel complex landerijen had. Daarop stond al bebouwing, want bij de 

restauratie in 2002/2004 bleken in het souterrain kloostermoppen verwerkt te zijn, maar of dit 

restanten van een ‘stenen camer’ of (uitbouw van) een boerderij of zelfs een woontoren 

waren, is niet duidelijk geworden. De Leidse grootgrondbezitter had er een boerderij, die hij 

grotendeels verpachtte. Mogelijk verbleef hij in de zomer wel eens op zijn Sassenheimse 

bezittingen, met zijn grote gezin, waarvan de kinderen zich later, naar hun moeder, Van der 

Hooch gingen noemen. Mogelijk omdat ze streng katholiek bleven en dus uit diverse 

regeringscolleges geweerd werden, werd het bezit verkocht en dit kwam in 1591 in bezit van 

mr. Diderick van der Nieuburgh, die zitting had in de Hoge Raad. Ook latere eigenaars 

behoorden tot de kapitaalkrachtigen. Johan van Egmond van de Nyenburg liet in 1628 het 

pand wellicht verbouwen of vernieuwen, want er is een mooie gevelsteen met dat jaartal. 

Maar niet altijd blijft een geslacht even rijk en wegens zware schulden van Maria Elisabeth 

Moll van den Nyenburgh moest in 1677 het pand publiek geveild worden. Het werd pro forma 

gekocht door Elisabeth Maria en Emilia Louisa, prinsessen van Portugal. Dit waren 

kleindochters van een zus van prins Maurits, die getrouwd was met een zoon van een 

Portugese troonpretendent, die totdat hij door Alva verdreven werd zich nog een blauwe 
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maandag koning had mogen noemen. De werkelijke koopster was hun tante Juliana Catharina 

van Portugal, die in 1680 overleed en haar bezittingen naliet aan haar verre verwant prins 

Willem III, toen stadhouder en vanaf 1689 koning (van Engeland c.a.). Omdat hij toch nooit 

tijd had om op zijn buiten te Sassenheim te verblijven, werd het in 1700 verkocht. Wel dankt 

het huis zijn huidige naam aan die episode. 

Daarna waren het vooral patriciërs die het als buiten gebruikten, soms uit katholieke kring, 

zoals Schelto Willem baron van Bronckhorst, die hoge geestelijken gastvrijheid bood en het 

pand met een verdieping liet verhogen. Het ging toen Sassigt heten, wellicht vanwege het 

uitzicht op de protestantse kerk van Sassenheim. De dominee vond het kennelijk ook wel een 

geschikt onderkomen, want J.B. Bennet kocht het in 1751. Hij overleed er in 1758. In 1767 

werd eigenaar Barthout Adriaan van Assendelft, een rijke Leidenaar, die het in 1780 weer van 

de hand deed. Koper was Jan Jacobus Bosé, een Amsterdammer, die in 1816 overleed. Bij 

archeologisch onderzoek door de afd. Rijnstreek van de Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland tijdens de restauratie werd het graf van een klein hondje gevonden, dat blijkens een 

koperen plaatje Sasje heette en leefde van september 1783 tot 21 oktober 1795. 

Van Bosé vererfde het toen zeer uitgebreide complex op zijn nichtje Agatha Sara Klein. Haar 

erfgenamen veilden het huis met park en landerijen, waarvan veel gekocht werd door 

Gregorius Bruls, koopman te Amsterdam, maar na zijn dood in 1838 viel een en ander weer 

uiteen. Nadat Abraham Willet het een aantal jaren als buiten had gebruikt, werd het 

kostschool, en onder de bekende Sassenheimse bollenkwekersfamilie Kruijff onder andere 

tentoonstellingsterrein van bloembollen (1907), vakantiehuis voor Duitse kinderen, onder 

burgemeester F.D. baron de Smeth zelfs een paar jaar burgemeesterswoning en (na de Tweede 

Wereldoorlog) restaurant. In 2000 kocht dhr. Romeyn het, die het door restauratiearchitect 

Bob van Beek in oude staat liet terugbrengen. In de jaren 2002 tot 2005 vond er af en toe 

archeologisch onderzoek plaats, waarbij dus dat hondengeraamte aangetroffen werd. Op een 

losse vondst van een scherf uit de bronstijd na, leverde het onderzoek helaas niet heel veel 

nieuwe informatie op. 

Het boek besluit met een verslag van de restauratie en een serie foto’s van de oude en nieuwe 

situatie in diverse kamers. Tot slot zijn er bijlagen met lijsten van eigenaren, bijbehorende 

percelen, transcripties e.d. Helaas zijn niet alle transcripties (ook in de lopende tekst) 

loepzuiver, maar niet hinderlijk. En natuurlijk kun je gaan vitten dat de kaart op p. 36 wel heel 

erg klein is afgedrukt, de tekst op p. 196 abrupt afbreekt, de vader van de auteur op p. 15 en 

125 Th.J.M. heet en op p. 102 J.Th.M., maar dat mag aan dit prachtige boek geen afbreuk 

doen. Het kan zelfs als voorbeeld dienen voor boeken over andere buitenplaatsen! 

Het boek is uit voorraad leverbaar bij de Stichting Oud Sassenheim: 

info@stichtingoudsassenheim.nl. 

 

 

Ruurd Kok, Bang voor mooi weer. Oorlogssporen in Leiden en omgeving. Ginkgo, Leiden, 

2020. ISBN 978 90 71256 79 0. 152 p. € 19,50.  

 

Dat een zegsvrouw zó bang was voor bombardementen 

en dus het liefst slecht weer had, zodat de 

bommenwerpers en jagers niet konden vliegen, had 

eigenlijk toch niet de titel van dit boek mogen leveren. 

De meeste mensen zullen in die tijd, eind 1944 en ’45, 

juist wel goed weer gewild hebben, zodat de 

geallieerde overmacht in de lucht ervoor zou zorgen 

dat de oorlog nog zo kort mogelijk zou duren. In ieder 

geval was iedereen het er wel over eens dat alle sporen 
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die aan die nare tijd herinnerden zo snel mogelijk uitgewist moesten worden. En dat uitvagen 

van oorlogssporen gaat tot heden door, al is nu vaak onwetendheid daarvan de oorzaak. De 

auteur heeft de allerlaatste opgespoord en geeft er zo’n 33, wel in meerderheid in de gemeente 

Leiden, maar ook tot op vrij verre afstand. Op een topografische kaart uit de oorlog en een 

moderne luchtfoto op de schutbladen van het boek worden ze aangegeven. 

Het is dat de auteur de lezer bij de hand neemt en het allemaal uitvoerig vertelt, want het zijn 

bijna allemaal minieme aanwijzingen aan panden of in het landschap. Natuurlijk zijn er ook 

bunkers bij of monumentjes, maar ook die moet je maar weten te vinden – bunkers zijn soms 

verbouwd of vrijwel geheel onder het zand verdwenen. Overigens is er een herinnering die 

nog in overvloed te vinden is: een geschilderde witte T naast voordeuren van panden waar in 

1943 een telefoon was, zodat men daar de Luchtbeschermingsdienst kon bellen bij 

bombardementen en eventueel het landen van geallieerde parachutisten. En een toenemend 

aantal Stolpersteine herinnert aan de woonplaats van joodse Leidenaars die in de oorlog 

omkwamen. Maar soms is een oorlogsspoor al verdwenen, zoals nr. 13, Onderduikers en 

bezetters in de polder: de hoeve Wassenaar in de Broek- en Simontjespolder onder 

Oegstgeest, thans in de Leidse Merenwijk, waar joden ondergedoken en SS-troepen 

ingekwartierd waren, is totaal gesloopt en vervangen door een nieuwe kinderboerderij, zodat 

alleen de oude toegangsweg, nu een fietspad, nog een spoortje van herinnering biedt. 

Het boek is een bundeling van een artikelenreeks, eerder verschenen in het Leidsch Dagblad. 

Voor een aantal verhalen heeft de auteur bewoners ter plaatse of anderen gesproken of 

deskundigen geraadpleegd. Het geheel is verlucht met veel wel uniek fotomateriaal, 

waaronder nogal wat luchtfoto’s van de Engelse luchtmacht (RAF) uit vooral 1944 en 1945. 

Ook daar is enige uitleg, met behulp van pijltjes e.d., bepaald nuttig, want het lezen van 

luchtfoto’s is eigenlijk specialistenwerk. 

Er is natuurlijk al heel veel over de oorlog gepubliceerd, maar wanneer een specialist op een 

vlotte manier en niet echt doordravend vertelt, is het toch interessant om al bekende 

informatie te (her)lezen. Een enkele keer had je eigenlijk nòg wel meer willen weten, maar dat 

kon binnen de gestelde perken wel niet. Zeker nu een deel van de hier nog opgevoerde sporen 

onvermijdelijk nog zal verdwijnen (bomen met scherven erin die ooit een keer omwaaien of 

omgezaagd worden en dergelijke) is het een prachtige tijdsopname, die velen met interesse 

zullen blijven raadplegen. 

 

 

 


