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Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Gedeelte van de hoofdwerkkas van het orgel in de Grote Kerk. ffoto Schallen 1976, Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 12

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) onder andere schoolmeester te Houten van 1840 tot 1848 Leen de Keijzer* Jeugdjaren in Amersfoort Hendrik Jan van Lummel werd geboren op 19november 1815 te Amersfoort'. Zijn vader Hen-drik van Lummel was onderwijzer aan de Diaco-nieschool te Amersfoort, maar dit leverde nietgenoeg op om zijn gezin te onderhouden, zodat hijdaarnaast het beroep van huisschilder uitoefende.Hendrik Jan kreeg zijn lager onderwijs niet op deschool van zijn vader, maar van meester Versloot,hoofdonderwijzer op de Departementale Schoolvan de Maatschappij tot nut van het Algemeen^. Inzijn vrije tijd hielp hij zijn vader in de schilders-werkplaats en leerde daar een handvaardigheid diehem later nog goed van pas zou komen. Zijn ou- ders waren lid van de Nederlands I lervormde Kerkzodat het niet verwonderlijk was dat de bijbel inhet leven van

Hendrik Jan een grote rol speelde. Hendrik Jan van Lummel(J 815-1877). Portretfoto uitJ. Kuyper (1904) p. 287. Na zijn lagere school ging hij doorleren met hetdoel om later als zendeling te worden uitgezonden. Dit kwam er niet van, want toen Hendrik Jan 16 jaar was, overleed zijn vaderen werd van hem verwacht dat hij voor zijn moeder en zusters de kost gingverdienen. Hij wilde zelf de Diaconieschool van zijn vader voortzetten, maardaarvoor vond men hem nog te jong. Als ondermeester op de school vanmeester Schoenmakers te Amersfoort werd hij echter wel aangenomen. Daar-naast studeerde hij verder voor de akte van hoofdonderwijzer. Hij behaalde ditdiploma met lof. In de vakken moderne talen en wiskunde blonk hij uit. *. L.M.J. de Keijzer is lid van de redactie en houdt zich intensief bezig met de geschiedenis enarcheologie van Houten. 1. J. Kuyper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in

Nederland,Amsterdam 1904, p. 242. 2.

F. Kalsbeek, J. Lens en J.B. Meijdam, Van strijd en zegen, Leiden, 1904, p. 571. 18

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Schoolwandplaat 'De bakkerij' geschilderd door H.J. van Lummel omstreeks 1845.Plaat 1 nr. XI, nieuwe reeks, uitgegeven door Keminck en y.oon te Utrecht. Foto: Peter Koch. Toen op 23 augustus 1857 geschiedenis als een verplicht vak werd ingesteld, gingmen de schoolwandkaarlen en platen van Van Lummel algemeen waarderen. In1867 werden voor het eerst zijn schoolwandplaten bij de firma Kemink en Zn.te Utrecht gedrukt. De litho's werden vervaardigd door de bekende firmaTreslong en Co. te Amsterdam. De schoolwandplaat had hiermee zijn intredegedaan. Pas later verschenen de produkten van beroepskunstenaars als: J.W. deJong, H. Wagenvoorst, J.H. Isings en C. Jetses. Maar Van Lummels school-wandplaten waren rond 1930 nog in veel schoolklassen te vinden. Positie in Houten Ondanks de waardering voor zijn grote inzet had Van Lummel het in Houtenniet

gemakkelijk. Zo was het voor hem als protestant moeilijk een openbareschool te leiden, waar hij zich in geloofszaken niet mocht uitspreken en zichneutraal moest opstellen. Hij ondervond veel onbegrip van ds Hellendoom,omdat hij op de school de psalmen niet uitlegde en van pastoor Robert omdat 20

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 hij te veel op de protestantse wijze liet zingen. Burgemeester van Raven namhem kwalijk dat hij als notulist van het waterschap om opslag had gevraagd.Buiten de schooltijden nam Van Lummel aktief deel aan het kerkelijk leven. Hijschilderde ondermeer in de Nederlandse Hervormde Kerk de, toen nog aanwezi-ge maar verbleekte rouwborden met de wapens van de adellijke families die inde kerk waren begraven. Ook was hij voorzanger in die zelfde kerk en kon menaltijd een beroep op hem doen'. Er bestond bij hem een zekere onrust, toen in1848 sprake was van de oprichting van een R.K. school te Houten. Omdat veelvan zijn leerlingen katholiek waren en zijn inkomsten voor en deel werdenbepaald uit de schoolgelden besloot Van Lummel uit te zien naar een school metmeer zekerheid'. Ook wilde hij zijn protestantse overtuiging meer uitdragen.Veel moeite heeft hij

daar niet voor hoeven doen. De meeste schoolbesturen inde provincie wisten dat er in Houten een onderwijzer voor de klas stond, diezijn tijd ver vooruit was. De Diaconieschool in Utrecht In 1845 werd onder leiding van mr. C.W. Baron van Boetselaar en mr. A.J. vanBeeck Calkoen in Utrecht aan de Springweg de vierde diaconieschool opgericht.Dit was een Hervormde school waar kinderen van onvermogende ouders leskregen'. Deze school werd door de diaconie en uit giften betaald; overheidsgel-den kwamen er niet aan te pas. Alleen Openbare scholen werden toen nog doorde overheid gesubsidieerd. Aan deze school werd H.J. van Lummel in september1848 als hoofdonderwijzer benoemd. Het schoolbestuur had bepaald geen slechtekeuze gedaan! Bijna 30 jaar heeft hij daar zijn beste krachten gegeven. Bij zijnkomst telde de school circa 200 leerlingen en onder zijn leiding groeide deschool uit tot

1200 k 1300 leerlingen'&quot;. Er was een tekort aan protestantseonderwijzers. Om hierin te voorzien werd onder leiding van Van Lummel op 2februari 1857 aan de diaconieschool een klas toegevoegd voor de opleiding vanonderwijzers. Van deze opleidingsklas, die ruim 20 jaar aan de school verbondenwas, behaalden 148 leerlingen hun onderwijsakten. Op 22 juli 1869 werd deschool een Stichting, die de naam kreeg 'Mamixstichting'. In deze periode schreef Van Lummel vele artikelen in tijdschriften en school-boekjes en heeft hij zijn schoolwandplaten uitgebreid met een serie bijbelse 7.

Als noot 5, p. 6 8. D. Wouters en W.J. Visser, Geschiedenis van de opvoeding van het onderwijs,Groningen, 1926. 9. H. Reinders, Met het oog op de heer, (150 jaar Mamixstichting), Biinnik, 1991. 10. zie noot 2, p. 578. n

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Illustratie uit 'De Smidsgezel', 5e druk. Een groep Utrechters op weg naar Culemborgvoor het bijwonen van een preek. Onderweg, terwijl ze uitrusten op het landgoedWulven, krijgen ze bezoek van twee ruiters, Jhr. Hendrik van Brederode, heer vanVianen en Jhr Jan van Renesse, heer van Wulven. Korte inhoud van de historische romans In De Smidsgezel is Aart Cozijnse de hoofdpersoon die bij zijn vader EgbertCozijnsc in de smederij 'De Ploegschaar' op de hoek van de Lange Smeestraat ende Oudegracht in de leer was. Het was een vroom katholiek gezin, maar als in1566 Aart naar Amsterdam is geweest en daar kennis heeft gemaakt met deI lervorming verandert er veel in het gezin Cozijnse. Zo ook voor Jonkheer VanRenesse, een Utrechts edelman die de nieuwe leer had aangenomen. In dewerkplaats van zijn vader maakte Van Renesse kennis met Aart en

nodigde hemuit om met hem naar een preek in IJsselstein te gaan luisteren. Niet alleen VanRenesse, maar ook andere edelen als Van den Bongaard, Van Vronestein,Uteneng, Van Zuilen van Neyeveld en zelfs de domheer Cornelis van Nijenrodesloten zich daarbij aan, maar het moest toen nog wel in het geheim. Hierinkwam verandering toen Graaf Floris van Kuilenberg, zijn stad aan de geuzen af-stond, en men daar vrij naar de predikaties kon gaan luisteren. Zo vertrok op 29 23

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 juli 1566 onder leidirig van Aart Cozijnse een groep van twintig personen vanuitUtrecht om in 'Kuilenburg' naar een preek te gaan luisteren van een zekereGerardus die daar als voorganger was aangesteld. De stoet vertrok vanuit Utrecht over het Houtense pad, en om niet op te vallenging men vervolgens over de stille wegen van Heemstede, Wulven via deHoutense Wetering richting Schonauwen. En vandaar over de hoofdweg overSchalkwijk naar Culemborg. Toen de stoet door Schalkwijk trok, riepen debewoners: 'daar gaan de ketters!' Nadat ze in Culemborg in de Grote Kerk naarde preek van Gerardus hadden geluisterd ontstond de wens dat men zo'n dienstspoedig ook in Utrecht wilde houden. Om niet op te vallen koos men een andere route naar Utrecht terug, via deLekdijk en Dwarsdijk. In Dwarsdijk ten zuiden van Cothen werden ze in eenklooster met een list toch gevangen

genomen'^. Doch ze wisten te ontsnappenen kwamen laat in de avond, nadat de Stadspoort al was gesloten weer inUtrecht aan. Met behulp van een bootje wisten ze via de Oudegracht, zij helzeer laat, toch behouden thuis te komen. Op 8 augustus 1566 vindt er in Utrecht een preek in de openlucht plaats, metveel mensen uit de omliggende dorpen, zoals Jutphaas, de Bilt enzovoort. Ookde smid Egbert, zijn vrouw Machield en de vader en moeder van Aart zijn nuovertuigd en sluiten zich aan bij de hervorming. Zijn tweede boek De Bijlhouwer is een vervolg op De Smidsgezel. De hoofdperso-nenen zijn hier Gerard Baal van beroep bijlhouwer en lid van het gilde, en zijnvrouw Maria. Ook de knechten in de werkplaats van Baal waar meubels wordengemaakt, zijn in hel verhaal opgenomen. In dit boek wordt de beeldenstorm inde Geertekerk met alles wat daar aan vooraf ging beschreven. Op 27 augustus1566 kregen de

inwoners van de Stad Utrecht die tot de hervorming warenovergegaan, van Burgemeester ter Bol de Jacobikerk toegewezen voor het houdenvan kerkdiensten. Dirk Cater was er de eerste dominee. In zijn derde boek De Hopmansvrouw zijn we tien jaar verder in de lijd (1577)en gaal de schrijver terug naar de smederij van Aart Cozijnse. Zijn vader EgbertCozijnse is intussen overleden en Aart heeft de smederij overgenomen. Hij isinmiddels getrouwd met een zekere Ina en ze hebben drie kinderen. Op eenavond werd er aan de deur geklopt en er dient zich een oude bekende van Aart 14. Hier ging Van Lummel met zijn fantasie te ver. Wij weten dat in Dwarsdijk nooit een klooster,maar een kapel heeft gestaan. 24

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 mei 1577 toen de geruchten de ronde deden dat de Spanjaarden in aantochtwaren, trok een grote menigte vanaf het Janskerkhof gewapend met houwelen ensloophamers richting Vredenburg. De menigte werd aangevoerd door Catharinavan Leemputte en haar dienstbode Bertha. Bij het kasteel aangekomen ontstonder twijfel over het wel of niet slopen. Maar dan stapt Catharina naar voren enbegint als eerste met haar houweel op de deur van de hoofdingang te beuken,zodat de stukken in het rond vliegen. Dit was het sein voor de menigte om metde sloop van het kasteel door te gaan. Catharina van Leemputte, een vrouw hadde aanzet gegeven, mannen zouden dit werk afmaken. De dagen maar ook denachten die daarop volgen wordt er door gewerkt tot dat het kasteel zodanigvernield was en herstel onmogelijk was geworden. Met de val van het kasteelwas de vrijheid voor de inwoners

van de stad verzekerd en stond niets meer dehervorming in de weg. In deze trant schreef H.J. van Lummel in zijn trilogie over de woelige tijden inhet zestiende-eeuwse Utrecht. En ik denk dat hij door het noemen van van denamen van bekende personen, straten en gebouwen en geloofszaken de geschie-denis voor de lezer van zijn tijd heel duidelijk overbracht. Ook nu nog zijn dezeboeken het mijns inziens waard om gelezen te worden! // 26

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 waar (vermoedelijk als legerpredikant.)Gaat in 1645 met emeritaat. 1646-1649 Johannes Cupius (t 1672) 1643 ingeschreven als student te Utrechtsamen met Rutgerus Coesvelt, die naarBunnik ging. Cupius werd als propo-nent beroepen in Houten in 1646. Hijvertrok op 4 maart 1649 naar Ameron-gen, en op 4 september 1654 naar Rhe-nen, waar hij later overleed. 1649-1696 Isaak Schut Als proponent beroepen in 1649. Ver-trok in 1696 naar Utrecht, mogelijk ophet moment dat hij met emeritaat ging. 1696-1698 Georgius Bol(c)k (tl700) Comelis Kuyck van Mierop Als proponent beroepen in 1696. Zijn naam staat samen met die van Jaspar van Lijnden, schout van Houten, boven de sierrand van de torenklok, anno 1697. In 1698 is hij vertrokken naar Montfoort. Hij is overleden op 28 mei 1700. 1699-1704 Theodorus U(b)bink (tl709)Op 20 april

1699 beroepen.In 1704 is hij vertrokken naar Over-schie, in 1709 naar Alkmaar, waar hijnog het zelfde jaar overleed. 1704-1706 Cornelis Cuyck (ook wel: Kuyck) vanMierop of Nierop (tl718)Geboren te Jafnapatnam (Ceylon), op 31augustus 1704 beroepen. In 1706 is hijvertrokken naar Nijmegen, in 1709 naar's-Gravenhage, aldaar overleden op 6-9-1718. 1706-1709 Cornelis Houthof (1683-1752) Geboren te Rotterdam 19-12-1683. Hijkwam op 12 december 1706 naar Hou-ten. Hij vertrok in 1709 naar Haast-recht, 1713 naar Oudewater, 1713 Dor-drecht, 1719 Amsterdam, waar hij ookbibliothecaris was. Overleden te Am- Comelis Houthof 28

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 sterdam op 22-4-1752. 1710-1743 Nicolaas Cornelis Crollius (1687-1743) Geboren 7-1-1687. Deed zijn intrede op 31 augustus 1710, overledente Houten op 22 december 1743. Zijn grafsteen ligt voor in de kerknaast de kansel, met als opschrift: 'Nicolaas Cornelis Crollius inleven predikant te Houten, gestorven 22 december 1743, oud 56 jaar.'De steen heeft een familiewapen: boven een ster, beneden een halvemaan. 1745-1783 Cornelis Verlaan (1711-1787) Geboren in juli 1711. Deed zijn intrede op 18 juli 1745 en ging in1783 met emeritaat. 1783-1785 Slephanus Munteodam (1758-1849) Hij was de zoon van Johannes Muntendam en Antoinette Uil denBoomgaard. I lij werd geboren 26 mei en gedoopt te Schalkwijk op 28mei 1758, waar zijn vader Johannes Muntendam predikant was van1756-1796. Stephanus Muntendam vertrok in 1785 naar Ilpendam,1787

Muiden, 1807 Enkhuizen. Daar met emeritaat in 1837 enoverleden op 16 oktober 1849. Ook zijn zoon Johannes (1796-1859)was predikant. 1786-1788 Hendrik Lastdrager (1762-1831) Geboren te Amsterdam op 22-10-1762, als kandidaat bevestigd teHouten 29-1-1786, vertrokken naar 't Woud 1788, Koog a/d Zaan 1789, Willemstad 1793, Mijdrecht 1810, Etten & de Hoeve 1819,Abts en Simontskerke 1822, Ellewoutsdijk 1825, overleden 14-1-1831. 1788-1790 Hendrik Zadelhof (1763-1833)^ Kandidaat te Houten 14-12-1788, vertrokken naar Beets bij Hoorn, 1790, Aalsmeer 1798, Goedereede 1803, Werkendam 1807, overleden25-4-1833 Waalwijk. 1790-1811 Jan Rensen Hij heeft in Houten een zeer moeilijke periode gekend^. Dit wasvoornamelijk het gevolg van de nieuwe regels van de Bataafse vrij-heid, in de strijd om het bezit van het kerkgebouw tussen de Ned.Hervormden en de Rooms

Katholieken. Dat de kerk aan de Her-vormden is gebleven is vooral aan hem te danken. Hij trad in 1811uit en vertrok naar Amsterdam, waar zijn broer woonde. 4.

RAU, archief Ned. Herv. Gemeente te Houten nr. 7 ambtsdragers 5.

RAU, archief Ned. Herv. Gemeente te Houten, Geschillen n

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Arnhem 1889. Overleden te 15 februari 1884 naar Rijswijk (Gld)Arnhem 4-7-1914. 1885-1890 Dr. Hendrik Iluibert Meulenbelt(1859-1939) Geboren te Rotterdam 4-3-1859. Studenttheologie Utrecht, 26-10-1878, kandidaatZuid-Holland, 1884. Hij deed zijn intre-de op 12 juli 1885. Baarn 1890, Oos-terhout 1923, Emeritus, 1926. 1890-1918 Klaas Arie de Groot (1861-1918) Geboren te Naaldwijk 31-12-1861, kan-didaat Gelderland 1890. Hij deed alsproponent op 24 augustus 1890 zijnintrede in Houten. Hij is overleden 10maart 1918 te Houten en aldaar begravenop de Algemene begraafplaats. 1920-1928 Pietcr Kuylman (1866-1963) Geboren 17-11-1866 te Harderwijk. Stu-deerde van 1887-1890 theologie inUtrecht, kandidaat Friesland, 1891.Bunnik 1891', Oud-Alblas, 1895, Zeg-veld 1899, Barneveld 1903, Oosterwolde1904, Lunteren 1913, 14-3-1920

Houten,28-10-1928 Doornspijk, Eemnes Binnen1932, Emeritus 1935, 97 jaar oud overle-den te Hilversum, 1963. 1930-1941 JacobG. Dekking (1857) Geboren te Utrecht, 30-4-1857. Hijkwam op 18 mei 1930 van Resterennaar Houten en ging op 1 juli 1941 metemeritaat. 1942-1945 Matheus Lekkerkerker Hij kwam in 1942 van Oosterwoldenaar Houten en vertrok in 1945. H.H. Meulenbelt Pieter Kuylman (Eig: NHgemeente Bunnik, reproduc-tie Arie van der Gaag) 7. Zie: Henk Reinders, De Oude Dorpskerk te Bunnik, uit het verleden van eengebouw en een gemeente (uitgave Hervormde Kerkvoogdij, Bunnik, 1988, p. 75. n

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 1948-1949 Hendrik Arie Leenman Hij kwam op 14 maart 1948 van IJssel- muiden naar Houten en vertrok op 28 februari 1949 naar Bleskensgraaf.1951-1953 Willem Lambertus Mulder Op 8 april 1951 kwam hij van Maar-tensdijk naar Houten, en ging op 1 mei 1953 met emeritaat.1954-1959 Bastiaan J. Zaal Hij kwam op 28 november 1954 van Wijngaarden (Z-H) naar Houten en vertrok op 12 april 1959 naar Nieuwe Tonge (Z-H).1960-1970 Sijmen de Jong Hij kwam op 12 oktober 1960 uit Mole- Jacob G. Dekking naarsgraaf naar Houten en vertrok op 15 april 1970 naar Ouddorp (Z-H).1973-1982 Jan van der Haar Hij kwam in mei 1973 van Achterberg naar Houten. Hij ging op 18 mei 1982 met emeritaat.1983-

Anne C. Rijken Hij kwam op 5 oktober 1983 van Hedel (Gelderland) naar Houten. 32

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Varia sloop oude II. Barbarakerk te Bunnik Deze zomer is zonder veel ophef de oude katholieke kerk (Schoudermantel 47)in Bunnik gesloopt. Deze kerk werd gebouwd door P.Kusters in 1845 naar hetontwerp van architect W.J.Vogelpoel uit Utrecht en was een zeldzaam voorbeeldvan 19de-eeuwse neo-gotiek binnen de gemeente Bunnik. Een vergroting vondplaats in 1885, naar het ontwerp van architect L.C.I lezemans, die in die tijd ookwerkzaam was als restauratiearchitect van de St.Jan te 's I lertogenbosch. Dezekerk die de opvolger was van een schuilkerk uit 1718 bleef tot oktober 1940voor kerkdiensten in gebruik, toen de nieuwe I I.Barbarakerk, hoek Stations-weg/Julianalaan werd ingewijd. Tot aan de afbraak heeft de oude kerk, waarvande klokketoren inmiddels was afgebroken, dienst gedaan als koelhuis voor appelsen peren van de firma De Jong. Het

gebouw ging enigszins schuil achterloodsen, maar toch was het voor de wandelaar langs de Kromme Rijn of fietserlangs de provinciale weg van Bunnik naar Odijk nog altijd goed herkenbaar enintrigerend om naar te kijken. Bij de vier jaar geleden uitgevoerde Monumenten-Inventarisatie van de Provincie Utrecht (MIP) - zie: Saskia van Ginkel-Meester,Bunnik, Geschiedenis en architectuur (Zeist 1989) p. 227-229 met een oude en meerrecente afbeelding - kreeg het gebouw drie sterren, hetgeen staat voor 'pand metmonumentale waarde'. Het is jammer dat dit monument verloren ging. Marijke Donkersloot-de Vrij 150 jaar spoorwegen in Bunnik Van half december '93 tot half januari '94 is hierover in het gemeentehuis vanBunnik tijdens kantooruren een tentoonstelling te zien, ingericht door een groeponder leiding van Henk Reinders. In december 1843 was de aanleg van de railsvan de 'Rhijnspoorweg'

door Bunnik gereed. Alle facetten die met deze ingrij-pende wijziging in het landschap gepaard gingen, komen aan de orde. Op 18januari 1994 is er een lezing in de Witte Huisjes te Bunnik over 150 jaarspoorwegen. Die avond is de tentoonstelling nog te zien. De Witte Huisjesliggen naast het gemeentehuis. Let op de convocatie van het bestuur! Opgraving te Houten Bij boerderij Pelixhoeve aan de Koedijk 2 te Houten, wordt momenteel eenopgraving verricht naar de middeleeuwse voorganger van de huidige, uit 1892daterende, boerderij. Deze vooi^anger stond niet op dezelfde plaats als dehuidige, maar dwars erop. De fundamenten liggen onder de tuin achter deboerderij en vallen deels binnen het gebied dat binnenkort bebouwd gaat wordenin het kader van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein 'Het Rondeel'. 33

Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Reden om voor deze bouwactiviteit uit een opgraving te verrichten. Deze wordtuitgevoerd door de gemeente Houten in samenwerking met de archeologischewerkgroep en enkele vrijwilligers. Aan de hand van de vondsten van aardewerkis vast komen te staan dat er al vanaf de 14de eeuw op deze plek een boerderijheeft gestaan. Van deze vroegste bewoning zijn nog geen bouwsporen gevonden;wel zijn er funderingen van een kelder uit de 17de eeuw te voorschijn gekomenen een latere uitbreiding van de boerderij uit de 18de eeuw. In enkele sloten diein de directe omgeving van de boerderij lagen zijn grote hoeveelheden aardewerkgevonden met name uit de 17de en 18de eeuw. liet onderzoek zal vermoedelijkin december worden afgerond. Otto Wttewaall. Opgraving ROB in Wijk bij Duurstede. Donderdag 23 september bracht de redactie van Tussen Rijn en Lek een bezoekaan het 1800

m^ grote opgravingsterrein op de hoek van de Steenstraat en deZandweg in Wijk bij Duurstede. Direct voorafgaand aan de bouw van een AlbertI leijn-supermarkt verrichtte de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-derzoek (ROB) hier in amper zes weken tijd een intensief archeologisch onder-zoek. Onder leiding van de veldtechnicus R.E. I.utter is het in drie strokenverdeelde terrein met behulp van een speciaal vcxjr dit doel ontwikkeldemachinale schaaf tot op zo'n vier meter diepte laag voor laag afgegraven. Uit hetgecompliceerde patroon van kuilen, greppels en putten, dat minutieus in kaart isgebracht, kwam een huisplattegrond te voorschijn. Daarmee werden eerdereonderzoeksresultaten over de lokatie van de haven en de agrarische nederzettingvan het vroegmiddeleeuwse Dorestad bevestigd. Het Albert Ileijnterrein behoorttot het agrarische gedeelte van Dorestad, dat bestond uit rijen grote houtenboerderijen die

loodrecht met hun lengte-as op de verder oostwaarts gelegen(Kromme) Rijn hebben gestaan. De losse archeologische vondsten overtroffen deverwachtingen. Hoewel veel van de kuilen al bij de 19de-eeuwse bottengravcrijenonder handen bleken genomen, werd toch nog veel huisraad uit vier eeuwenbewoning vanaf de 7de-8ste eeuw aangetroffen. Interessant zijn ondermeer eenbetrekkelijk gave, enigszins versierde I'atinger kan uit de negende eeuw en eenkleine broche met crucifix van circa 1000. Het gevonden materiaal is direct opde ROB-werkplaats in De Geer gewassen en genummerd. Definitieve conclusieskunnen overigens eerst getrokken worden wanneer de verzamelde gegevens,vondsten en werktekeningen, door professor W.A. van Es zijn uitgewerkt.Na deze korte opgravingscampagne vlakbij de Wijkse binnenstad, bereidt deROB zich voor op een tweejarig bodemonderzoek in het nieuwbouwplan DeGeer, aan de

noordkant van de Romeinenbaan. Ria van der Eerden-Vonk 34
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