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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 

e-mail: awnrijnstreek@yahoo.com,  

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

Banknummer: NL70INGB 0003 1492 23 

https://www.awn-archeologie.nl/lid-worden/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/
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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 2021 bevat, naast alles wat met de Algemene 

Ledenvergadering van doen heeft (waaronder jaarverslagen) nog weer minder bijdragen dan 

die in 2020. Dat is natuurlijk logisch, omdat Corona ons allen teistert, waardoor niet alleen de 

leden persoonlijk zeer voorzichtig geworden zijn en dus de werkavonden niet meer bezoeken, 

sinds de avondklok ook niet meer kunnen bezoeken, maar ook het werk waar zij mee bezig 

waren, is gestaakt. Dat geldt vooral voor de restauratie-afdeling. Je kunt nu eenmaal geen 

aardewerk lijmen of restaureren op anderhalve meter afstand van degene met wie je moet 

samenwerken. Overigens is alles wat gepuzzeld kon worden, al klaar en omdat het Provinciaal 

Depot officieel gesloten is, wordt daar ook niet veel gevonden dat gepuzzeld (en daarna 

gerestaureerd) moet worden, al ligt er al wel wat klaar. Maar wanneer leden willen helpen met 

het digitaliseren van bepaalde informatie en dat thuis willen doen, kan ervoor gezorgd worden 

dat ze die informatie thuisbezorgd of op een andere manier overhandigd krijgen. 

Op de maandagavonden werd vóór de avondklok nog wel doorgewerkt, maar in twee groepen 

van maximaal vijf personen; de ene groep in de even weken, de andere in de oneven weken. 

Ook dat was maar behelpen. 

Wat de bestuursmutaties volgens rooster betreft: in het vorige nummer werd gemeld dat in de 

vacatures van secretaris, penningmeester (Els Koeneman) en lid (Piet de Baar) drie 

kandidaten gevonden zijn. Die stellen zich hier voor. Helaas zagen de kandidaten zich niet als 

penningmeester, zodat wij nog dringend op zoek zijn naar een echte penningmeester. Wie 

zich geroepen voelt, melde zich! Inlichtingen over de inhoud van het penningmeesterschap en 

het tijdsbeslag kunnen ingewonnen worden bij de huidige penningmeester via 

elskoeneman@yahoo.com.  

Wat de aankondiging van de komende presentaties/lezingen, presentaties van nieuwe 

afleveringen van de Renus Reeks en de publieksboekjes betreft, zal het iedereen duidelijk zijn 

dat presentaties en lezingen op een zeer laag pitje staan, om niet te zeggen: volledig stil 

liggen. Maar aan delen van de Renus Reeks en de publieksboekjes wordt onverdroten 

doorgewerkt; we hebben overigens ook een verplichting daartoe op ons genomen, om subsidie 

van de Provincie te kunnen krijgen. Wat dat betreft zitten we aardig op schema, al is zelfs hier 

wel enige vertraging ontstaan, hetgeen iedereen wel kan begrijpen. Hieronder volgt een 

opsomming van alle delen Renus Reeks en publieksboekjes die dit jaar gereedgekomen zijn of 

zo goed als. En natuurlijk volgen er nog enkele mededelingen, actualiteiten, 

boekbesprekingen e.d. 

 

Het bestuur wenst u veel leesplezier. 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

De Corona-pandemie is voor velen en veel verenigingen een ramp, ook voor onze 

archeologische club Rijnstreek. In het ‘nieuwe normaal’ liggen echter ook uitdagingen. Wat 

kun je nog wel doen, met name thuis, en hoe hou je contact met de leden. Na aanvankelijk 

afgewacht te hebben tot de intelligente lockdown voorbij zou zijn, werd – toen het duidelijk 

geworden was dat vele beperkingen nog lang zouden kunnen gaan duren – besloten op de 

digitale toer te gaan. Het werk aan rapporten en publieksboekjes is al sowieso vooral digitaal, 

maar ook voor het contact werd hiervoor gekozen. Elke ongeveer vier weken wordt er een 

digitale bijeenkomst georganiseerd, aanvankelijk alleen voor degenen die vooral op de 

maandag en dinsdag actief waren, maar later ook voor met name nog niet zo lang geleden 

toegetreden leden, en in principe kunnen alle leden zich hiervoor aanmelden. Het is altijd op 

mailto:elskoeneman@yahoo.com
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een maandagavond om 20.00 uur en in de loop van de middag ontvangen alle 

belangstellenden een mailtje van Deandra de Looff met daarin een link. Door die een aantal 

minuten voor begin van de sessie aan te klikken, kan men automatisch deelnemen (als alles 

goed gaat, want het is en blijft techniek, en soms moet eerst TEAMS geïnstalleerd worden). 

Het is nadrukkelijk bedoeld voor het onderhouden van contact, vandaar dat er wel eens over 

een soos gesproken wordt – maar dat is te weinig eer. Omdat ook alle bestuursleden 

deelnemen, wordt er wel eens wat besproken op bestuurlijk gebied, maar dan zijn de 

deelnemers ook meteen daarvan op de hoogte. Wie nog niet deelneemt maar dat wel wil, 

melde dat aan het email-adres awnrijnstreek@yahoo.com. 

Een andere methode om wat voor de leden te doen is gratis boekjes verspreiden. Inmiddels 

hebben alle leden al twee deeltjes op de deurmat gevonden, over het Merovingisch grafveld in 

Rijnsburg (gaat u daar van de zomer eens kijken, als de eerste kleine boompjes groen zijn; het 

is zeer aardig aangelegd) en Voorschoten Archeologisch Bezien. En er zitten er nog vier in de 

pijplijn, waarvan twee deeltjes al gedrukt zijn; die kunt u binnenkort op uw deurmat 

verwachten. Ondanks dat de kosten hiervan voor een groot deel door subsidies gedekt zijn, is 

dit een toch wel leuke actie richting de leden – alleen hierom zou je lid van de Rijnstreek 

worden, dus als u nog familie, vrienden of kennissen hebt met belangstelling voor 

archeologie, is er geen betere periode dan nu om lid te worden! Werft u voor ons nieuwe 

leden, dan worden zij en wij er beter van! 

Zoals iedereen de pandemie met al zijn maatregelen inmiddels behoorlijk beu is, geldt dat ook 

voor mij. Ik wil niets liever dan dat na het overwinnen ervan ik op een soort feestelijke 

bijeenkomst, bijvoorbeeld in park Matilo, met al degenen die ik geen maanden gezien heb of 

hoogstens (soms zelfs onscherp) digitaal, een welgevuld glas heffen en proosten op een 

‘oude’ of ‘nieuwe’ normale toekomst waarin ons aller archeologie weer een zeer belangrijke 

rol zal spelen. 

En al is het dan niet op korte termijn in persoon, maar wel digitaal: tot ziens! En blijf gezond! 

       Uw voorzitter, Joost Vorst. 
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Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de 

AWN-afdeling Rijnstreek op MAANDAG 19 APRIL 2021 

 
Aanvang 20.00 uur. Digitaal, door middel van TEAMS, waartoe alle leden waarvan een 

email-adres bij het bestuur bekend is, tevoren een uitnodiging krijgen in een mailtje, waarin 

een toegangscode staat waarop enkele minuten voor aanvangstijd geklikt moet worden (en 

verder wijst het zichzelf). Indien het inloggen niet lukt, kunt u meteen 06-57962017 bellen, 

waarna Deandra de Looff advies zal geven hoe alsnog verbinding te krijgen. 

 

Procedure: omdat deze vergadering wegens de lastige tijdsomstandigheden digitaal 

gehouden zal worden, moet, mede volgens de bepalingen van de noodwet op dat gebied, een 

wat andere procedure gevolgd worden dan bij een ‘normale’ ALV. Als u vragen heeft over 

deze agenda, de jaarverslagen, kascontrolecommissie, financiën of bestuurssamenstelling, 

zoals hieronder gemeld en elders in deze Renus nader behandeld, kunt u die tot uiterlijk 5 

april per mail aan awnrijnstreek@yahoo.com stellen. Op 6 april zal het bestuur alle ontvangen 

vragen met het antwoord van het bestuur aan alle leden mailen. Daarop kunnen alle leden tot 

uiterlijk 12 april reageren of nieuwe vragen stellen, en ook hun stem uitbrengen op de 

volgende zaken: bestuurlijk jaarverslag (akkoord ja of nee), archeologisch jaarverslag 

(akkoord ja of nee), verkiezing leden kascontrolecommissie 2021, vaststelling jaarrekeningen 

2019 en 2020, vaststelling begroting 2021, benoeming secretaris, benoeming in de vacature 

Koeneman, benoeming in de vacature De Baar. Bij de benoemingen geldt dat er 

tegenkandidaten gesteld kunnen worden. Dit zou onder normale omstandigheden kunnen 

gebeuren tot uiterlijk zeven dagen vóór 19 april, maar dat is nu niet haalbaar, zodat dat moet 

worden: zeven dagen vóór 5 april. 

Daarna zal op 14 april het bestuur melden wat de uitslag van de stemming is en reageren op 

overige vragen. Daarop kunnen de leden tot uiterlijk 17 april reageren, en mocht dat nodig 

zijn, zal het bestuur op 18 april reageren, waarna op 19 april de ALV zal plaatsvinden. Wij 

menen dat hiermee een maximum aan democratische inspraak geboden wordt. Bovendien 

hopen we dat door het vele voorwerk de ALV sneller zal verlopen (want digitaal vergaderen 

met een groot gezelschap is niet altijd even plezierig). 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen 

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 (zie Renus 2019-2 p. 9), 

omdat die niet eerder vastgesteld konden worden en er in 2020 geen ALV was 

5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus): het bestuurlijk (zie voor dat over 2019 Renus 

2020-1 p. 5-7, en archeologisch (zie voor dat over 2019 Renus 2020-1 p. 8-10) 

6. Verslagen van de kascontrolecommissies voor 2019 en 2020 

7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2021. Bij deze doen wij een klemmend beroep op 

u om u hiervoor aan te melden. 

8. Financiën 2019 (zie Renus 2020-1 p. 11-12) en 2020 (zie de stukken elders in deze Renus) 

en decharge van het bestuur 

9. Bestuurssamenstelling: penningmeester Els Koeneman was al in maart 2020 reglementair 

aftredend en niet herkiesbaar. Piet de Baar is in 2021 reglementair aftredend en niet 

herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in hun plaats voor een termijn van vier jaar te benoemen 

Aad van der Geest en Ernst Sprietsma. Tegenkandidaten kunnen gesteld worden volgens art. 

10.2 van de statuten tot uiterlijk zeven dagen voor de ALV, wat dus 19 april 2021 zou zijn, 

maar zoals boven gemeld dit keer vóór 29 maart dient te geschieden, schriftelijk ondersteund 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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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. Voor de al langer bestaande vacature voor secretaris stelt het bestuur voor te 

benoemen Deandra de Looff, die het bestuur uit de brand geholpen heeft door het 

secretariaatswerk inmiddels al enige tijd uit te voeren. Ook hier kunnen tegenkandidaten op 

dezelfde wijze gesteld worden. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Na afloop zal Jasper Boelsma een causerie houden over zwaarden en aanverwante slag- en 

steekwapens van de Oudheid tot in de zestiende eeuw, waarbij hij ook een en ander zal 

laten zien. Hij is al vele jaren bezig met studie naar dit onderwerp en treedt ook op als re-

enactor, zodat hij weet hoe je zo’n wapen moet hanteren. 

 

Dit geheel wordt besloten door een ‘gezellig samenzijn’, al is een digitale vorm wel 

anders dan wanneer je gezellig in één ruimte met elkaar kunt praten en drinken. Toch 

hopen we dat velen dit zullen waarderen. 

 

 

 

Bestuurlijk jaarverslag over 2020 van de Archeologische Vereniging 

Rijnstreek, AWN-afdeling 6 
 

Bestuur 

 

Het bestuur kende in 2020 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 2020 had de penningmeester na het voltooien van twee perioden van vier jaar 

statutair af moeten treden. Gezien de onmogelijkheid om een ALV te houden vanwege de 

lockdown, zodat er geen opvolger benoemd kon worden, is besloten dat zij nog een jaar aan 

zou blijven om geen enorme problemen te krijgen. Het bestuur is Els zeer dankbaar dat zij zo 

bereidwillig was om nog een jaar haar werkzaamheden voort te zetten. 

 

Algemeen 

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

In 2020 heeft het bestuur driemaal vergaderd, waarvan slechts de eerste in de werkruimte in 

het Archeologiehuis. De laatste werden digitaal gehouden via het programma TEAMS, 

minder aangenaam dan normaal, maar toch wel een behoorlijk alternatief. 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 (die geen doorgang hadden) en de relatie met de gemeenten binnen ons 

werkgebied (ook al waren die vanwege de Corona-perikelen niet intensief). 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 formeel nog steeds niet voorzien. 

De taken bleven derhalve onder de overige bestuursleden verdeeld. Gelukkig kon in de loop 
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van het jaar een zeer serieuze kandidaat gevonden worden in de persoon van Deandra de 

Looff, die al meteen allerlei zaken over ging nemen. Zij zal voor benoeming op de ALV van 

2021 voorgedragen worden. 

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 werd normaliter deelgenomen aan de jaarlijkse Afgevaardigdendag in 

november te Amersfoort; dit jaar vond dit, tegelijk met de ALV van de AWN, plaats op 21 

november. Het bestuur was dit keer, digitaal, vertegenwoordigd door de voorzitter. Dit jaar 

had de afdeling Den Haag e.o. op 12 mei het jaarlijkse regio-overleg moeten organiseren met 

de AWN-afdelingen Rijnstreek, Helinium, Lek- en Merwestreek en Zeeland en de Provincie, 

maar vanwege de Corona-perikelen kon dat geen doorgang vinden. Regelmatig waren ook 

bestuursleden present bij (digitaal) overleg over ontwikkelingen in het Limes-gebied, zoals op 

de Netwerktafel Romeinse Limes, en voor een iets latere periode de ‘Ontstaan van Holland’-

tafel van de provincie. Ook was er een vertegenwoordiging in het overleg van de werkgroepen 

Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg en met de gemeenten Alphen aan den 

Rijn, Bodegraven, Katwijk en Teylingen, al was het weinig en meestal digitaal. 

 

Huisvesting 

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

gecontinueerd. Helaas hebben we er in het verslagjaar weinig gebruik van kunnen maken. 

Door de lockdown is het restauratiewerk slechts de eerste twee maanden verricht en daarna 

volkomen stil komen te staan, en op de maandagavonden gedurende slechts een periode dat 

dat wel mocht en ondanks de splitsing in twee alternerende groepen niet intensief te noemen; 

door de avondklok werd het zelfs onmogelijk. 

 

Omgang met Archeon en Provincie 

Ook in het verslagjaar was er overleg met Archeon (en de Vereniging van Vrienden van 

Archeon) en de Provincie, maar minder intensief en bij laatstgenoemde voornamelijk over 

financiële zaken.  

 

Werkzaamheden  

Voor zover de omstandigheden het toelieten is in het verslagjaar gewerkt aan de uitwerking 

van meerdere kleinere opgravingen. De publicatie van de grote opgraving Alphen-De Hoorn 

kwam gereed, zodat de druk kon plaatsvinden (Renus Reeks 18A en B). Vrij snel erna kwam 

ook de rapportage van de opgraving Stepping Stone Gebouw en Theaterterrein te Alphen aan 

den Rijn gereed (Renus Reeks 17). Van beide rapporten waren Leo den Hollander en Suus 

Sprey de drijvende krachten. Ook de verdere publicatie van rapporten en het uitbrengen van 

een reeks publiekboekjes over opgravingen vorderde flink. De boekjes over het grafveld van 

Rijnsburg en over het archeologisch verleden van Voorschoten kwamen gereed. De twee 

volgende deeltjes vorderden dusdanig dat ze ter perse waren, zodat die, en de twee volgende, 

in 2021 kunnen verschijnen.  

De restauratieploeg ging, zoals gezegd, slechts twee maanden verder met het restaureren van 

bijzondere stukken aardewerk, aangeleverd door het Provinciaal Archeologisch Depot.  

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 ook in 2020 niet 

gehaald worden; dit is nu verder doorgeschoven naar 2021. 
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Tentoonstellingen 

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

Nieuwerbrug werd ook dit jaar gecontinueerd. 

 

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 120. Dit aantal steeg iets en aan het 

eind van het jaar bedroeg het 129 (en twee bibliotheken). In totaal krijgen ruim 140 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. Om in deze tijden van weinig persoonlijk 

contact toch de band met de leden niet te verliezen, werden er enige digitale 

‘kennismakingsbijeenkomsten’ gehouden, in de wandeling wel de ‘archeologiesoos’ 

genoemd, waarin de leden elkaar kunnen leren kennen, en uiteraard ook archeologische 

onderwerpen besproken worden. Deze zullen voortgezet worden zolang de bestaande 

belemmeringen zullen duren. 

 

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 moest nog echt van de grond komen en het zal 

duidelijk zijn dat door de Corona-perikelen er geen voortgang geboekt kon worden. Slechts 

werd het eerste boekje uit de reeks van zes, dat over het Merovingisch grafveld te Rijnsburg, 

op 11 september ter plaatse aangeboden, maar met een zeer beperkt aantal aanwezigen. 

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

via e-mail een uitnodiging. 

 

Publiciteit 

In 2020 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 dus helaas niet gerealiseerd.  

 

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 

http://www.awn-archeologie.nl/06/
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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 2020 doorgaan, zij het wel op een beperkte schaal door de belemmeringen 

vanwege Corona. Dat klemt wel omdat de bouwactiviteiten en daarmee het maken van 

bouwplannen haast nog in toenemende mate doorgingen. Met de wens om binnen zeer korte 

termijn nog een miljoen woningen te bouwen, zal hieraan voorlopig nog wel geen einde 

komen. 

 

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 ook in 

2020 nog niet geconcretiseerd worden. Het boren moet altijd in teamverband plaatsvinden en 

dus zijn de Corona-maatregelen vrijwel niet toe te passen. 

 

Het bestuur. 

 

Archeologisch jaarverslag 2020 
 

Er zijn dit jaar geen opgravingen of waarnemingen gedaan, een heel kaal jaar dus. 

Toch hebben we niet stilgezeten, maar flink gewerkt aan de rapportage van onze opgravingen 

in de vorm van onze bekende Renus Reeks Rapporten, maar ook in de vorm van 

publieksboekjes. 

De volgende Renus Reeks Rapporten zijn in de afgelopen twee jaren verschenen en inmiddels 

beschikbaar als E-book op onze website en kunnen daar, net als de eerdere delen 1-6, gratis 

worden gedownload: awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/renus-reeks/. Om te downloaden 

moet achteraan op de gewenste titel geklikt worden (na: PDF). 

7. Archeologisch onderzoek in Nieuwveen, locatie Muggenlaan, Pierre van Grinsven. 

8. Archeologisch onderzoek op het terrein van Donklaan 78 te Voorschoten, Pierre van 

Grinsven. 

9. Verkennend booronderzoek naar de ligging van de Oude Bodegrave te Bodegraven, 

Pierre van Grinsven en Marieke van Dinter. 

10. Archeologisch onderzoek op het HEMA-terrein in Voorschoten, Pierre van Grinsven. 

11. Archeologische begeleiding plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk, Pierre 

van Grinsven. 

13. Verkennende booronderzoeken in de gemeente Waddinxveen, Pierre van Grinsven. 

14. Een vroegmiddeleeuwse waterput in de gemeente Oegstgeest, L.A. den Hollander. 

15. Treubstraat 12-14, Voorschoten. Archeologisch onderzoek op de locatie van het 

voormalige pand van glashandel Van Aken in 2005, Pierre van Grinsven. 

16. Archeologisch onderzoek in Sassenheim op het terrein gelegen aan de Hoofdstraat 

250-254 en aan de Kerklaan 3-5, Pierre van Grinsven. 

17. Archeologische begeleiding bij de ontgraving voor het Stepping Stone Gebouw en het 

Theaterterrein in Alphen aan den Rijn, Levina de Bree, Suus Sprey en Leo den 

Hollander. 

18a. Alphen aan den Rijn-de Hoorn 1998. Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en 

de Nieuwe Tijd: een Stenen Kamer, een boerenhofstede en de buitenplaats Swanendrift, 

L.A. den Hollander, Dick van der Kooij en Suus Sprey. 
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18b. Alphen aan den Rijn-de Hoorn 1998. Catalogus van het vondstmateriaal, L.A. den 

Hollander. 

Daarnaast zijn er vier publieksboekjes verschenen, die de AWN-leden van onze afdeling 

gratis krijgen. Wil men extra boekjes bestellen, dan kan dat via ons email-adres: 

awnrijnstreek@yahoo.com 

De kosten bedragen 5 euro per stuk, exclusief verzendkosten. 

De volgende publiek boekjes zijn verschenen. 

1. Menno Dijkstra en Pierre van Grinsven: Het Merovingische grafveld van Rijnsburg. 

Een bijzonder rijksmonument uit de vroege middeleeuwen. 

2. Pierre van Grinsven: Voorschoten Archeologisch Bezien. Een kort overzicht van de 

archeologische geschiedenis van Voorschoten. 

3. Pierre van Grinsven: Een zoektocht naar de Romeinen in Bodegraven. 

4. Pierre van Grinsven en Piet de Baar: Sporen van de oudste bewoning in Nieuwveen. 

 

Deze publieksboekjes zullen t.z.t. ook als E-book verschijnen. 

 

Daarnaast is er veel werk verzet om ons papieren archief te digitaliseren en op deze wijze 

toegankelijk te maken voor de buitenwereld. Hier moet nog veel gedaan worden; hulp kunnen 

we goed gebruiken. Dus meldt u aan! 

 

 

Financieel jaarverslag over 2020 en begroting 2021 

 
Financieel gezien was het effect van de corona-pandemie gunstig voor de vereniging: geen 

lezingen, geen werkzaamheden in het Archeologiehuis, dus weinig kosten, terwijl de afdracht 

door de landelijke AWN wel doorging. We hebben daardoor weer een beetje meer vlees op de 

botten.  

De begroting voor 2021 gaat wel weer uit van enige activiteit, toch zeker na de zomer!  

 

De subsidiepot voor de 3 projecten (Brittenburg / Publiekspublicaties / Publieke opgraving) is 

in 2020 met name voor de publicaties goed aangesproken. Er worden bij alle projecten nog 

wel kosten verwacht; we hopen dat ze in 2021 afgerond kunnen worden.  

 

Beide overzichten (van de financiën van de Archeologische Vereniging Rijnstreek en het 

overzicht van de verstrekte subsidies) vindt u op de volgende bladzijden. Het overzicht van de 

subsidies is cumulatief: per project worden de inkomsten en de uitgaven vanaf het begin tot en 

met 2020 getoond.  

 

Op 24 maart 2021 zijn de financiële stukken over 2019 en 2020 goedgekeurd door de 

kascommissie, bestaande uit Jan Snatersen en Dé Steures. 

 

 

  

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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ARCHEOLOGISCHE VERENIGING RIJNSTREEK - AWN afdeling 6

UITGAVEN EN INKOMSTEN 2020

kosten begroot opbrengsten/ontvangsten begroot

A Lezingen -€             450,00€          1 Retributie AWN 1.341,25€     950,00€            

B Renus / Renusreeks 157,95€       1.000,00€       2 Rente plusrekening -€              30,00€              

C Bestuurskosten 114,90€       250,00€          3 vergoeding opgravingen -€              100,00€            

D Kosten Huisvesting  etc. 126,41€       250,00€          4 Subsidies -€              1.000,00€        

E Deskundigheidsbevordering -€             100,00€          5 Inkomsten Renus reeks 36,00€          100,00€            

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

G Kosten Uitwerkingen 119,88€       550,00€          7 naar eigen vermogen 520,00€            

H Nationale Archeologie Dagen -€             

toename eigen vermogen 858,11€        

totaal kosten 1.377,25€   totaal opbrengsten 1.377,25€    

2.700,00€       2.700,00€        

 

 BALANS 31-12-2020

liquide middelen bank,kas niet gereserveerd 715,86€             

      betaalrekening 1.725,50€        reserveringen :

      spaarrekening 3.290,36€        afschrijving hardware 1.000,00€         

 uit te geven rapporten 2.000,00€         

reguliere kosten 1.300,00€         

TOTAAL 5.015,86€        TOTAAL 5.015,86€         

31-12-2019 4.157,75€        

vermogenstoename t.o.v. 2019 858,11€           

(reserveringen hardware: per jaar 500 voor 2 computers: 

BEGROTING 2021

uitgaven inkomsten

A Lezingen 450,00€       1 Retributie AWN 1.300,00€     

B Renus en Renus-reeks 1.000,00€    2 Rente spaarrekening -€              

C Bestuurskosten 250,00€       3 vergoeding opgravingen 100,00€        

D Huisvesting/facilitaire/diversen 250,00€       4 Subsidies 1.000,00€     

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

F Kosten opgravingen 100,00€       6 overig -€              

G Kosten Uitwerkingen 550,00€       7 uit eigen vermogen 200,00€        

H overig

totaal 2.700,00€   totaal 2.700,00€    
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Financiële verantwoording extra subsidies verkregen in 2018 (start in 2017) 

2017-2020 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

uitgaven 2020 € 211,25

totaal inkomsten € 17.650,00

totaal uitgaven € 10.007,23

nog over € 7.642,77

2017-2020 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

uitgaven 2020 € 11.272,00 € 7.212,23 € 52,76

totaal inkomsten € 46.200,00

totaal uitgaven € 28.200,79

nog over € 17.999,21

2018-2020 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

uitgaven 2020 € 35,99 € 45,00

totaal inkomsten € 40.000,00

totaal uitgaven € 30.622,66

nog over € 9.377,34
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Kandidaat bestuursleden stellen zich voor  

 
Ik ben Aad van der Geest, geboren als boogschutter in 1951 en 

vooral getogen in Sassenheim. Na de lagere school het 

middelbaar onderwijs gevolgd op het Fioretti-College te Lisse 

(‘op Lis’) Op 19-jarige leeftijd opgeroepen om mijn militaire 

dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht te komen vervullen. 

Na de militaire standaard-opleiding van 9 weken bij de LIMOS te 

Nijmegen en 4 weken technische opleiding op vliegveld Deelen 

ben ik voor 15 maanden bij de 4e Groep Geleide Wapens in 

Duitsland als hulplanceerder ingedeeld geweest. Ik ben 23 jaar 

getrouwd geweest en heb drie zonen, drie schoondochters en vier 

kleinkinderen. Na mijn scheiding nog iets van een rommelrelatie gehad, maar nu, na 44 jaar, 

alweer jaren gelukkig met mijn eerste liefde van vroeger, Josephine. Mijn hele leven als 

logistiek medewerker in de detailhandel gewerkt, waarvan de laatste 37 jaar bij het bedrijf van 

mijn neef Cor van der Geest, Casba-Wonen in Zoeterwoude. De voormalige voorzitter van de 

Stichting Oud Sassenheim, Hans Hardenberg, was ook een AWN-man en tevens oprichter van 

afdeling 6, Rijnstreek. Toen men in 1984 begon met de verdere ontgraving van de ringgracht 

van de Ruïne van Teylingen, ben ik een paar weekenden gaan helpen en toen meteen lid van 

de AWN geworden. Ik ben geen opgraver in de letterlijke  zin van het woord, maar als 

boekenwurm graaf ik het liefst in archieven en publicaties. Het zelf publiceren van historische 

artikelen ligt mij dan ook na aan het hart. Samen met onder andere Henk Hegeman en Peter 

Bakker heb ik nu alweer jaren geleden aan de wieg gestaan van het periodiek AWN-

Correspondentenoverleg, in dit geval met de gemeente Teylingen. Binnen het bestuur van de 

Stichting Oud Sassenheim doe ik de coördinatie van de Historische Werkgroep en de 

archeologie.        

 

 

 

 

Ik ben Ernst Sprietsma en sinds kort met pensioen. Ik heb geen 

archeologische achtergrond, maar vind archeologie wel heel erg 

leuk! Ik ben al lang lid van de afdeling Rijnstreek en heb in het 

(verre) verleden al eens eerder in het bestuur van de afdeling 

mogen zitten. 

  

Tot voor kort werkte ik bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van 

de provincie Zuid-Holland, voor het belangrijkste deel met 

plannen voor gebiedsontwikkeling en met het adviseren over en 

beoordelen van gemeentelijke bestemmingsplannen en 

bouwplannen.  

Toen mij gevraagd werd of ik nu opnieuw interesse had in een rol binnen het bestuur van de 

afdeling, vond ik dat een goed idee, en daarom stel ik mij graag kandidaat als bestuurslid voor 

de afdeling Rijnstreek. 
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Mijn naam is Deandra de Looff. Met mijn 24 jaar ben ik 

waarschijnlijk het jongste lid van onze vereniging. Op het 

moment ben ik bezig met het afronden van mijn master in 

historische archeologie. Daarnaast ben ik parttime werkzaam 

als trainee monumentenzorg bij Erfgoed Leiden en 

omstreken. Sinds maart vorig jaar ben ik actief als jullie 

interim-secretaris.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Spectaculaire archeologische vondst 
 

Hans-Willem van der Leeuw 

 

Verrast en verheugd was ik om de uitnodiging te mogen ontvangen voor de bezichtiging van 

een archeologische vondst op het voormalige vliegveld Valkenburg. Er was gelijk een 

routebeschrijving bijgevoegd hoe je bij de locatie kon komen. 

De vondst was nog wel onder embargo tot 29 oktober jl. Ik werd wel heel erg nieuwsgierig. 

Het moest wel iets heel bijzonders en spectaculairs zijn! 

Mij was inmiddels opgevallen dat een lezing over de stand van zaken en de vondsten op het 

voormalige vliegveld Valkenburg óók met een week werd uitgesteld tot na 29 oktober. In de 

uitnodiging werd vermeld dat er resten waren gevonden van een Romeinse spitsgracht, een in 

doorsnede V-vormige greppel. Verder was er een verdedigingswal gevonden met resten van 

palen, de fundamenten van een toren die boven de verdedigingswal uitstak. Verder was er 

waarschijnlijk ook een tweede toren gevonden, evenals een groot poortgebouw. Dat is echter 

allemaal nog onderwerp van onderzoek. 

Zulke belangrijke vondsten wilde ik allemaal wel eens met eigen ogen zien. Dus op 29 

oktober jl. ging ik naar het voormalige vliegveld Valkenburg, gewapend met veiligheidsvest, 

veiligheidsschoenen (had beter mijn laarzen aan kunnen trekken), veiligheidshelm en 

fototoestel. De standaardattributen die je bij z’n bezoek altijd bij je moet hebben. Alles 

natuurlijk met inachtneming van de gepaste 1½ meter corona-afstand! Helaas was het een 

troosteloze middag, heel veel regen en ook was het er heel erg modderig. Maar ja, je moet 

voor je hobby wel wat over hebben! 
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Houten fundering van een militaire verdedigingswal waarop plaggen gelegd werden (foto HW 

van der Leeuw). 

 

 
 

Funderingspaal van de vermoedelijke wachttoren (foto HW van der Leeuw). 

 

De archeologische opgraving vond plaats omdat er op het gebied van het voormalige 

vliegveld in de toekomst woningbouw gerealiseerd gaat worden. 

De nu gevonden resten van de verdedigingswerken beslaan een oppervlakte van zo’n 10 bij 

15 meter en behoren waarschijnlijk toe aan een daar ooit gelegen zeer groot Romeins 

legerkamp van minstens 8 hectare. 

N.a.v. de gevonden aardewerkvondsten en de gemaakte houtdateringen, kon vastgesteld 

worden dat het kamp dateert uit eind jaren 30 of begin jaren 40 na Christus. Het was de tijd 
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waarin keizer Caligula, generaal Corbulo en keizer Claudius leefden. Mogelijk dat een van 

hen vanuit Valkenburg de Noordzee is overgestoken om Brittannia te veroveren. 

 

De opgraving en het onderzoek worden door de opgravingcombinatie ADC en Archol 

uitgevoerd. Ik denk dat we in het komende jaar nog meer nieuws van hen kunnen verwachten. 
 

   

PRESENTATIES/LEZINGEN 

Gereedgekomen zijn in de Renus Reeks de volgende delen: 

 

15, Treubstraat 12-14, Voorschoten. Archeologisch onderzoek op de locatie van het 

voormalige pand van glashandel Van Aken in 2005, door Pierre van Grinsven, 60 p. 

17, Archeologische begeleiding bij de ontgraving voor het Stepping Stone Gebouw en het 

Theaterterrein in Alphen aan den Rijn in 2003, door Levina de Bree(+), Suus Sprey en Leo 

den Hollander, 63 p. 

18a en b, Alphen aan den Rijn-de Hoorn, Bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en de 

Nieuwe Tijd: een Stenen Kamer, boerenhofstede en de buitenplaats Swanendrift, door L.A. 

den Hollander, Dick van der Kooij en Suus Sprey, 132 resp. 176 p. 

 

Gepland zijn publieksboekjes, waarin een of meer opgravingen op een voor het grote publiek 

bevattelijke manier en rijk geïllustreerd gepresenteerd worden. Dat van het grafveld van 

Rijnsburg is al verschenen (zie hieronder) en dat over de archeologie in Voorschoten is 

eveneens gedrukt (en bij de leden bezorgd), maar nog niet officieel gepresenteerd. Het boekje 

over Romeins Bodegraven is gedrukt en (digitaal) gepresenteerd en het boekje over 

opgravingen in Nieuwveen (Muggenlaan) is gedrukt. Wij willen ze allemaal op een speciale 

bijeenkomst ter plaatse presenteren aan een vertegenwoordiger van de gemeente en in bijzijn 

van in ieder geval de plaatselijke historische vereniging, en dan al dan niet met een of meer 

lezingen; die lezingen kunnen eventueel later ook op een avond op een andere locatie voor 

een breder publiek gehouden worden, waarbij zelfs gedacht kan worden aan een livestream, al 

zijn daar vaak weer kosten aan verbonden. Wanneer de data vastgesteld zijn en er mogen 

behalve de naastbetrokkenen ook gewone leden van de afdeling Rijnstreek aanwezig zijn, 

zullen wij u dat laten weten, eventueel per speciale e-mail. Aan de geplande boekjes over 

Alphen-de Hoorn (Swanendrift) en Katwijk-Zanderij 9 wordt nog hard gewerkt. 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 
Ons bereikte het bericht dat Ton Huisman is overleden. Hij was een lid van het eerste uur, 

hoewel misschien niet vanaf de oprichting van onze afdeling. Als historisch geïnteresseerde 

verdiepte hij zich in de geschiedenis van Leiderdorp, Benthuizen, Hazerswoude en omgeving. 

Hij richtte daartoe zelfs een eigen uitgeverijtje op: de Witte Merel. Die gaf behalve zijn 

studies van historische aard ook met name zijn dichtbundels uit. Wat Leiderdorp betreft was 

hij een soort concurrent/collega van gemeentesecretaris Hobo, die in die tijd veel over de 

geschiedenis van Leiderdorp publiceerde. In die tijd werkte hij ook korte tijd bij het 

Gemeentearchief van Leiden, maar zijn karakter, dat eigenzinnig genoemd kan worden, 

verhinderde een carrière daar. Op een gegeven moment las hij in een historische roman van de 

nu onbekende maar in de negentiende eeuw zeer bewonderde Gerdes een verhaal over een 

kasteel dat zich bevonden zou hebben in Benthorn, dat is een gebiedje ten zuidoosten van 
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Benthuizen. Hij meende dat Gerdes dat niet verzonnen zou hebben, maar dat er zeker sporen 

van te vinden zouden zijn – desnoods alleen archeologische. Met de kenner van de streek 

Cees Kroon werkte hij toen veel samen, maar later verwaterde dat. Hij bleef zich vastbijten in 

Benthorn en zeer geregeld bracht hij weer een aflevering van zijn tijdschrift Bentwoude-in-

Rijnland (Cultuurhistorisch tijdschrift voor de Rijnstreek) uit, een blad met een zeer geringe 

verspreiding. De afleveringen telden vaak maar enkele bladzijden. Daarin ging hij al het 

bereikbare kaartmateriaal na en bestudeerde alles wat maar in de verste verte iets met zijn 

kasteel van doen zou kunnen hebben. Van het kasteel is nooit iets gevonden, maar hij heeft op 

die manier wel heel veel kaartmateriaal en documenten bijeengebracht, waar later wellicht 

iemand anders nog wel eens wat aan zou kunnen hebben. Maar dat moet wel een kritische 

geest zijn, want Ton boog alles in de richting van zijn kasteel. 

Een echte graver was hij niet, maar hij bezocht toch wel regelmatig onze lezingen, zij het de 

laatste jaren niet meer. 

 

VOOR U BIJGEWOOND: 

 
Dat in Corona-tijd er niet veel activiteiten waren, zal geen betoog behoeven. Toch is er af en 

toe nog wel wat, zoals de presentatie van het door Menno Dijkstra en Pierre van Grinsven 

geschreven boekje over het Merovingisch grafveld te Rijnsburg. Op 11 september vond dit in 

Rijnsburg plaats, waarbij de burgemeester van Katwijk het woord voerde en Menno een 

inleiding hield. Hierna werd naar het park gewandeld, waarna dat door de (weinige) 

aanwezigen op veilige (Corona-)afstand bewonderd kon worden. Door de maatregelen konden 

naast de auteurs geen leden van het bestuur, laat staan gewone leden van Rijnstreek aanwezig 

zijn. Ook al kon deze presentatie nog ter plaatse gebeuren, inspirerend werkt het niet. 

Een al evenmin ideaal alternatief is een presentatie digitaal te houden (per ZOOM of 

TEAMS). Zo op 17 februari 2021 de aanbieding van het eerste exemplaar van het door Pierre 

van Grinsven geschreven boekje Een zoektocht naar de Romeinen in Bodegraven. Dit 43 pag. 

tellende overzicht van de Romeinse geschiedenis van Bodegraven werd in ontvangst genomen 

(zij het niet lijfelijk) door wethouder J. van den Heuvel. Van de tien deelnemers was namens 

de gemeente Paul Rouing present, namens de Historische Kring Bodegraven Broos de Groot, 

en verder de auteur en bestuursleden van Rijnstreek. De wethouder toonde zich een fanatiek 

verzamelaar van alles wat er aan literatuur over het Romeinse verleden van zijn gemeente 

betreft en hield een gloedvol betoog. Hij verklaarde zich een voorstander van samenwerking 

met Rijnstreek en zou ook graag een archeologische hotspot in Bodegraven zien. Wat 

opgraven betreft is hij natuurlijk ook aan de wet gebonden, maar zou toch graag een 

publieksopgraving gerealiseerd willen zien. Nu zijn er niet bepaald plekken in overvloed waar 

die plaats zou kunnen vinden, maar in ieder geval wordt er nu over nagedacht. Wie weet wat 

voor goeds er uit een nauwe samenwerking zou kunnen groeien… 

Alle leden van Rijnstreek ontvangen dit boekje gratis; voor derden kost het 5 euro. 

  

 

VOOR U GELEZEN: 
 

In Zuid-Holland verschijnt er ieder jaar een (gedrukte) Archeologische Kroniek, maar ook 

andere provincies kennen zo’n kroniek. Zo is verschenen De archeologische kroniek van 

Noord-Holland 2019, 257 p., onder eindredactie van TGV teksten en presentatie uit Leiden. 

Het grootste deel is gewijd aan afzonderlijke opgravingen volgens het geijkte patroon: een 

verhaal over de opgraving, de situatie (met kaartjes), de voornaamste vondsten en soms nog 

een nadere uitleg over een topvondst of zo. Maar er is ook een zeer uitgebreide rubriek Varia, 

waarin bepaalde zaken nog dieper uitgespit worden. Zo is er een kort verhaal over 65 jaar 
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stadsarcheologie in Amsterdam, Bijbelse schotels uit de Westfriese klei (uit Ligurië, Delft, 

Haarlem), de stort van een Enkhuizer porseleinkas, Inselkommandant Prof. Dr. Karl Hermann 

Jacob-Friesen als Duitse archeoloog op Texel (1941-1943), en zo vele meer. In de rubriek Uit 

het depot (in het Huis van Hilde) wordt ingegaan op tentoonstellingen, evenementen, 

vondsten van de maand, publicaties enz. Haast een boekwerkje op zich is ‘Verdwenen 

kastelen in Noord-Holland’, door vooral Jean Roefstra. Hij gaat diep in op de activiteiten van 

Jaap Renaud (1911-2007) in die provincie en daarna volgt, na nieuw onderzoek van de 

ondergrondse funderingen van de kastelen Oud Haerlem te Heemskerk en de Middelburg bij 

Alkmaar een soort synthese over de dwangburchten in West-Friesland, die eerder een 

oostelijke kustgordel voor het graafschap Holland lijkt te zijn geweest. Rob Gruben en Nancy 

de Jong-Lambregts behandelen alle dwangburchten en komen dan tot nieuwe inzichten. 

Overigens gaat over deze op initiatief van vooral graaf Floris V gebouwde dwangburchten 

nog een proefschrift verschijnen, dus wie nog even geduld heeft… Maar wie geen geduld 

heeft en toch het boek niet in handen heeft, kan ook terecht op http://collectie.huisvanhilde.nl, 

waar het gedownload kan worden. Dit kan van harte aanbevolen worden! 

 

 

http://collectie.huisvanhilde.nl/

