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Met de poten in de modder ...
50 jaar archeologie in ‘de achtertuin’ van Houten
De Archeologische Werkgroep ‘Leen de
Keijzer’ jubileert
“Met de poten in de modder en je ogen op
scherp”, zo spoorde hoogleraar archeologie Willem Glasbergen destijds zijn veldwerkstudenten
aan. Onze archeologische werkgroep herkent
zich in die - wat ruw gestelde - uitspraak. In weer
en wind, warmte en kou, ’s zomers en ’s winters,
met opkomend grondwater je mannetje (en
vrouwtje) staan in een archeologische put.
Archeologisch onderzoek doet onze werkgroep
al 50 jaar. Dat jubileum vieren we met een
expositie gewijd aan 50 jaar graven in de bodem
van de gemeente Houten. Die graverij is voor
menigeen zó nabij dat we rustig kunnen zeggen:
50 jaar graven in de achtertuin. De jubileumtentoonstelling in het Oude station Houten loopt
tot en met oktober 2017 en is iedere dinsdag en
zaterdag te bezichtigen, van 11.00 tot 15.00 uur.
Archeologie bedrijven is méér dan kijken in de
bodem. Het omvat ook het uitwerken van de
resultaten van het veldwerk, het restaureren en
presenteren. Doel is uiteindelijk om te achterhalen hoe de mens in lang vervlogen tijden
leefde, woonde en werkte. En vervolgens die
kennis over te brengen aan het publiek.

Wie zijn wij, als archeologische
werkgroep?
Het prille begin
Toen in april 1967 Leen de Keijzer startte met
een archeologische werkgroep voor de Kromme
Rijn was het nog geen homogene groep. Soms
werd er door andere groepen in telkens wisselende samenstelling gegraven. Het was allemaal
wat losvast. Men was actief in Bunnik, Odijk,
Werkhoven, Zeist, Schalkwijk en Houten. Mede
door de inzet van Leen voerde Houten een
actief archeologiebeleid. Dit resulteerde in de
Archeologische en cultuurhistorische waardenkaart .
Vanaf 1996 kende de gemeente Houten subsidie toe en kon de werkgroep eigen graafmateriaal aanschaffen, meer waarnemingen doen en
rapporten uitgeven.
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Leen de Keijzer graaft met zijn werkgroep tussen de
Beusichemseweg en de toenmalige Molendijk in de
jaren tachtig van de vorige eeuw (foto AWG)

Wat onze archeologische werkgroep drijft
De werkgroep wilde de in de grond verborgen
geschiedenis van de streek opsporen en die
kennis delen om het historisch bewustzijn in
Houten te vergroten. Waar en hoe woonden
en werkten onze voorouders? Welke materialen gebruikten ze? We weten inmiddels dat
het grondgebied van Houten al vanaf ongeveer
2000 v.Chr. bewoond is. Die kennis moest worden verteld in een voor iedereen begrijpelijke
taal. Dat is de passie die ons drijft. Toen en nu.
* Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
* Peter Koch (1949), grafisch vormgever, sinds
1970 lid van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en
Lek’, sinds 2009 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en sinds 2010 vormgever
van dit tijdschrift.
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Onze huisvesting door de jaren heen
Jarenlang kwamen we bij elkaar in de woning
van Leen aan de Binnenweg in Houten, waar
zijn vrouw Henriette voor koffie zorgde. Beregezellige avonden en zaterdagen waren dat. Maar
de werkgroep moest vanwege nieuwbouw het
huis van Leen verlaten en leidde vervolgens een
zwervend bestaan. We hebben in een zevental
noodlokalen gezeten. In één jaar hebben we
zelfs twee keer onze spullen moeten verkassen. En toen kwam het Oude Station Houten
in beeld. De gemeente bood ons de zolder aan,
mits er ook een publieksruimte werd ingericht.
In 2008 werd het station verplaatst en gerestaureerd. In 2009 konden we erin, nadat de leden
bergen werk hadden verzet bij de inrichting van
de zolder, ónze archeologiezolder.
Onze deskundigheid
Leden van onze werkgroep zijn lid van de
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie
(AWN). De AWN organiseert graafkampen en

zorgt voor deskundigheidsbevordering, zoals
instructie over graaftechnieken en de kennis
van aardewerk en metaal. Ter vergroting van
onze deskundigheid heeft de werkgroep een
uitgebreide vakbibliotheek opgebouwd.
Wij hebben goede contacten met het onderwijs in Houten. Jaarlijks komen er honderden
leerlingen op onze zolder en geven wij gastlessen op scholen. Ook verzorgt de werkgroep
lezingen voor instellingen. De afgelopen jaren
hebben onze leden veel gepubliceerd, zowel in
het tijdschrift Het Kromme-Rijngebied van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek, als in boeken
en rapporten.
Ons ledental
In de loop van die 50 jaar is aantal leden toegenomen, zij het in steeds wisselende samenstelling. Op dit moment bestaat de werkgroep
uit 17 wekelijks actieve leden en een zestal
personen die op afstand staan, in verband met
bijvoorbeeld hun werk.

Opgraving door de werkgroep in 2016 aan de Schoolstraat in Houten (foto Peter Koch)
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De wegbereider: burgemeester A.B.
Haefkens

Boven: A.B. Haefkens. Linksonder: IJzeren schaar,
Romeins, derde eeuw n. Chr., gevonden in 1956 op
de Brink Houten (nu: Plein) bij bakkerij Steenman (Collectie gemeente Houten, foto Peter Koch).
Onder: Het ‘kasboek’ van burgemeester Haefkens
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Er was eens een burgemeester in de destijds
nog bescheiden gemeente Houten. Adrianus
Bruno Haefkens bestuurde het fruitdorp van
1946 tot zijn overlijden in 1958. Al in zijn
vooroorlogse functie als gemeentesecretaris van
IJsselstein had hij belangstelling voor historie
en archeologie. Hij was het die voor het eerst
enigszins systematisch bijhield wat er zoal
uit de Houtense bodem tevoorschijn kwam.
Hij noteerde de hem aangeboden vondsten
nauwkeurig in een soort kasboek en zorgde
voor verwerking en opslag van de vondsten.
Zo ontstond in het Houtense gemeentehuis de
aanzet tot een oudheidkamer.
Bij graafwerkzaamheden in 1957 aan het riool
kwamen aan de voet van de gemeentetoren
aan de Burgemeester Wallerweg in Houten
spectaculaire resten uit de IJzertijd en vooral
de Romeinse tijd aan het licht. Haefkens zorgde
er voor dat de toenmalige Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zich
ontfermde over de archeologische resten en een
grootscheeps onderzoek uitvoerde. Achteraf
bezien is Haefkens daarmee in zekere zin de
wegbereider van onze werkgroep.
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Onze stichter: Leen de Keijzer

Leen in zijn werkkamer

Leen de Keijzer, afkomstig uit Schalkwijk,
werkte vanaf 1954 bij de gemeente Houten
als technisch ambtenaar buitendienst. Hij was
geïnteresseerd in oude potscherven die her en
der aan de oppervlakte lagen. Deze nam hij
mee naar huis, zocht naar hun herkomst en
verdiepte zich in de bewoningsgeschiedenis van
Houten.
Het jaar 1957 was voor hem een mijlpaal. De
toenmalige ROB startte een spraakmakende op-

graving in het dorpscentrum. Leen werd door
toedoen van burgemeester Haefkens toegevoegd aan het opgravingsteam. Hij leerde er de
fijne kneepjes van het archeologische veldwerk.
De archeologische en historische interesse van
Leen kreeg een nieuwe impuls in 1966, toen
een historische vereniging werd opgericht, bedoeld voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Leen
zorgde er voor dat ook Houten, Schalkwijk,
’t Goy en Tull en ’t Waal aan het werkgebied
werden toegevoegd. Zo ontstond de Historische
Kring tussen Rijn en Lek. Het was ook Leen de
Keijzer die een jaar later de basis legde voor de
oprichting van een archeologische werkgroep
van de Historische Kring. Na 50 jaar is die
werkgroep nog springlevend, zoals u - beste
lezer - heeft gemerkt.
Leen had een fenomenale terreinkennis van
grote delen van het Kromme Rijngebied, die
hij deelde met de historicus dr. C. Dekker. Hij
slaagde erin om belangstellenden duurzaam bij
de werkgroep te betrekken en hij heeft veel van
De opgraving van de ROB in 1957, waarbij Leen
de Keijzer (vermoedelijk rechtsonder op de foto)
meewerkte



het k r o m m e - r i j n g e b i e d

zijn kennis overgedragen.
Naast lezingen over zijn opgravingen, heeft
Leen in 1995 de historische ontwikkeling van
Houten en de Pleinkerk vastgelegd in het boek
De Kerk van Herlulf als Middelpunt van het oude
Dorp. Alleen of in samenwerking met anderen
heeft hij veel gepubliceerd in het tijdschrift van
de Kring.
Leen was ook een begenadigd tekenaar die
prachtige plekken in Houten en omgeving
heeft vastgelegd. Voor zijn archeologische en
historische werk is Leen veelvuldig onderscheiden o.a. met het beeld De Appelplukker en de
Zilveren Anjer.
Leen was een markante Houtenaar, een goede
verteller en een ambassadeur voor het Houtense erfgoed. Na zijn overlijden in 1995 besloten
de werkgroepleden hem te eren door zijn naam
aan de werkgroep te verbinden. De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ (AWG) was
een feit.

De werkgroep en het gemeentebestuur
Van meet af aan heeft het gemeentebestuur van
Houten zich de vraag gesteld hoe de identiteit
van een snel groeiende plaats met vele nieuwkomers geborgd zou kunnen worden. Uit de
archieven komt naar voren dat burgemeester Bijleveld bij de start van de grootschalige
woningbouw brede steun vond in de gemeenteraad om een deel van die identiteit te zoeken
in ‘geschiedenis’. Dat stokje werd overgenomen
door zijn opvolgers. Er bleek veel archeologie in
de Houtense bodem te zitten en door de grootscheepse bouwactiviteiten moest er veel grond

verzet worden. Dat zijn precies de ingrediënten
voor een actief archeologiebeleid, waarvan
Houten én onze werkgroep konden profiteren. De betrokkenheid bij het archeologische
onderzoek en steun van de gemeente bij de
activiteiten van onze werkgroep, moge blijken
uit het volgende.

Huisvesting De werkgroep kreeg
medewerking van de gemeente bij het
zoeken naar een permanente werkruimte. In
2007/2008 werd ons ‘onder voorwaarden’ een
fantastische plek aangeboden, de zolder van het
Oude Spoorstation in Houten.

Financiële steun Onze werkgroep sloot in
2007 een prestatiecontract af. De gemeente
betaalt onze huisvestings- en nutskosten.
Als tegenprestatie doet de werkgroep op
afroep archeologisch onderzoek, adviseert
de gemeente over het archeologiebeleid,
organiseert jaarlijks een publieksgerichte
expositie, verleent diensten aan het Houtense
onderwijs en organiseert presentaties aan
Houtense instellingen.

Overleg De archeologische werkgroep heeft
periodiek overleg met de wethouder en staat in
geregeld contact met de gemeentearcheoloog.

TRAP-route De gemeente investeert in
zichtbaarheid van geschiedenis en archeologie
in de openbare ruimte en betrekt onze
werkgroep daarbij. Dat resulteerde onder
meer in het zogenoemde Toeristisch recreatieve
archeologische project.

Graf van een Merovingische vrouw, gevonden aan de Hoogdijk in ’t Goy. Bij het graf staat een beeld, onderdeel
van de TRAP-route van Marijn te Kolsté (foto’s Peter Koch)
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Cat. 1 wettelijk
beschermd archeologisch monument
Cat. 2 gebied of terrein van archeologische waarde
Cat.3 gebied met
hoge archeologische verwachting
Cat. 4 gebied
met gematigde
archeologische
verwachting
Cat. 5 gebied of
terrein met lage
archeologische
verwachting of geen
archeologische
verwachting

Detail Archeologische
Waardenkaart gemeente Houten

De archeologische veldactiviteiten
Opgravingen
Wettelijk is het verboden om zonder toestemming van de autoriteiten archeologisch onderzoek te doen. Het voert te ver om op deze plaats
in te gaan op de wetgeving, te meer omdat
er de laatste jaren veel veranderd is in het
archeologische bestel. De rol van de gemeenten is versterkt en gemeentebesturen hebben
beleidskaarten met archeologische verwachtingen
vastgesteld. Tegenwoordig wordt het archeologisch onderzoek gedomineerd door commerciële bedrijven.
In de praktijk komt het er op neer dat onze
werkgroep in aanmerking komt voor onderzoek op terreinen met een lage archeologische verwachtingswaarde. Onderzoek op terreinen met
een hogere verwachtingswaarde is voorbehouden aan commerciële bedrijven, universiteiten
en gemeentearcheologen.
De laatste 50 jaar heeft onze werkgroep zelfstandig ongeveer 40 opgravingen uitgevoerd en
is bovendien betrokken geweest bij opgravingen door commerciële bedrijven. Enkele van de
meest aansprekende opgravingen presenteren
wij in dit artikel. Daarnaast hebben we al onze
opgravingen en waarnemingen op een interactieve kaart gezet.
De Grote Geer in Houten
Voorafgaand aan de restauratie van dwarshuisboerderij de Grote Geer in 1986, was onze
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werkgroep betrokken bij het bouwhistorische
en archeologische onderzoek. De huidige
boerderij werd na een brand in 1708 herbouwd
en daarna zijn er bouwkundige aanpassingen
uitgevoerd.
Vondstmateriaal wijst uit dat de locatie al in
de veertiende eeuw bewoond werd. Maar
de eerste sporen van een gedeeltelijk stenen
langhuisboerderij stammen uit het midden
van de vijftiende eeuw. Het gaat daarbij om
funderingsresten en sporen van open stookplaatsen op lemen vloeren. Meer gedetailleerde
bouwhistorische informatie is na te lezen in het
rapport De Grote Geer 1300 – 1986.
We vonden onder meer een aspot, een ijzeren ruiterspoor, een deel van een baardmankruik en zestiende- en zeventiende-eeuws
gebruiksaardewerk. Het onderzoek werd

Aspot, ca 15de
eeuw. De Grote
Geer 1985 (Collectie gemeente
Houten, foto
Peter Koch)

Spaanse wijnfles, zegel
van Jacobus van Driel,
17de eeuw, Zorgvliet
1985/87 (Collectie
gemeente Houten, foto
Peter Koch)

Paffrath pot, 12de
eeuw, Kniphoek
2002, gerestau
reerd door
Willemijn Blitters
wijk (Collectie
AWG, foto Peter
Koch)

aanvankelijk bemoeilijkt door duisternis. De
ramen waren dichtgetimmerd en enige tijd was
er geen electra. Het vroor dat het kraakte. We
moesten het doen met zaklampen en olielampen. Lastig maar wel romantisch.
Zorgvliet in Houten
De opgraving van de resten van de zeventiende-eeuwse buitenplaats Zorgvliet in de
Houtense wijk Tielland, vond plaats in 1992.
Het onderzoek wees uit dat er een veel oudere
voorganger moet zijn geweest, in het begin
van de zestiende eeuw door brand verwoest.
Van deze oude voorganger vonden we sporen
van twee keldertjes en funderingsresten. Het
onderzoek naar de latere zeventiende-eeuwse
buitenplaats leverde de resten op van een
forse kelder, een beerput, een pompput voor
de keuken, een regenwaterbak en gemetselde
afvoerconstructies.
We brachten fraaie vondsten naar boven, zoals
luxe zeventiende-eeuwse drinkglazen, wijnflessen met een zegel van de bewoner Jasper van
Lynden, schoeisel, tafelservies, eetgerei en twee
prachtige kwispedoors. De vondsten getuigen
van een aanzienlijke welstand van de bewoners
van Zorgvliet. Wij hebben het onderzoek gepubliceerd in het rapport Zorgvliet, een welgelegen
buitenplaats.
De Kniphoek in Houten
Op verzoek van de gemeente verrichtte onze
werkgroep bouwhistorisch en archeologisch
onderzoek in boerderij de Kniphoek, aan de
Beusichemseweg (nu Beusichemse Tuin). Onze
naspeuringen in deze inmiddels verdwenen
dwarshuisboerderij vonden plaats in 2002. De
Kniphoek was oorspronkelijk een langhuis50 | 4 | 2 0 1 6 

boerderij en stamt waarschijnlijk uit de tweede
helft van de zestiende eeuw. Ons onderzoek leverde veel bouwhistorische informatie op, na te
lezen in onze uitgave Hand op de Kniphoek. Onze
graverij toonde aan dat de onderzochte locatie
een lange voorgeschiedenis heeft. We vonden
sporen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de
middeleeuwen. De plek moet al meer dan 2000
jaar ononderbroken bewoond zijn geweest.
Dat zal wel te maken hebben met de gunstige
ligging op de Houtense stroomrug. Uit de grond
kwamen prachtige vondsten tevoorschijn,
zoals twee Romeinse munten, een zeldzame
Romeinse mantelspeld, een vrijwel complete
middeleeuwse kogelpot en een set maalstenen.
Tijdens het onderzoek werden wij geplaagd
door wateroverlast. Er knapte een waterleiding
en tot overmaat van ramp zette grondwater
onze archeologische put plotseling onder water.
Kasteel Heemstede in Houten
Op uitnodiging van de gemeente lag voor ons

Pokkenkoraal
uit de schelpengrot in de
kasteeltuin van
Heemstede
1650 (Collectie
AWG, foto
Peter Koch)
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een mooie klus te wachten: bouwhistorisch
en archeologisch onderzoek aan de te slopen
bouwhuizen van kasteel Heemstede. We konden aan de slag tussen 1999 en 2001. De bouwhuizen, ter weerszijden van een stenen brug op
het kasteelterrein, werden gebouwd omstreeks
1645 en boden huisvesting aan het personeel
van Heemstede. De resultaten van ons onderzoek naar de bouwhistorie zijn vastgelegd in
onze uitgave Kasteel Heemstede, de bouwhuizen
gesloopt.
Onze archeologische naspeuringen leverden te
verwachten vondsten op: veel bouwmateriaal,
keramiek uit de zeventiende en achttiende
eeuw, glaswerk, schoeisel. Maar ook curieuze
vondsten zoals koraal (uit de voormalige schelpengrot in de kasteeltuin), een houten schroefpaal van een hooiberg, een carbidlamp en een
deel van een jachtgeweer.
Wickenburgh in ‘t Goy
In 2009 werd onze werkgroep uitgenodigd om
archeologisch onderzoek te doen, voorafgaand
aan de herbouw van een afgebrande vleugel
van Wickenburgh. We vonden onder meer de
resten van funderingen, de keuken, toiletten
met toebehoren, afvoeren, bestratingen en
een beerput. We zagen ook de resten van een
gedempte gracht, die mogelijk het landhuis
heeft omringd. Het onderzoek leverde massa’s keramiek op, grotendeels achttiende- en
negentiende-eeuws gebruiksaardewerk. Heel
bijzonder was de vondst van twee skeletten van
forse (jacht)honden, die tezamen een laatste
rustplaats vonden op het erf van een vroegere
bouwfase van Wickenburgh.
Ook hier werd het onderzoek (twee keer)
opgehouden door een breuk in de waterleiding,
waardoor onze opgravingsput onder water

kwam te staan. Na het leegpompen stonden we
letterlijk met de poten in de modder.
Honswijk in Tull en ’t Waal
In 2006 werd onze werkgroep gevraagd om
de archeologische begeleiding te doen van de
aanleg van een baggerdepot op de plek waar
ooit het gehucht Honswijk gelegen heeft,
langs de Lekdijk bij fort Honswijk. Sporen van
Honswijk hebben we vrijwel niet gezien, maar
tot onze verrassing kwamen vondsten uit de
Romeinse tijd aan het licht. We hebben de instanties uitgenodigd om te komen kijken en we
kregen toestemming om de vondsten te rapen.
We mochten niet graven. De werkgroep heeft
enkele duizenden (!) fragmenten aardewerk uit
de Romeinse tijd verzameld, een zilveren haarnaald, ongeveer 20 mantelspelden, een zegeldoosje, een oorlepeltje, enzovoort. Er moet hier
een nederzetting of een Romeinse wachtpost
op de Honswijkse stroomrug hebben gelegen.
Misschien dat deze locatie in de toekomst nog
eens nader onderzocht kan worden.
We hebben bij ons onderzoek hinder ondervonden van illegale metaaldetector-zoekers. Sommigen presteerden het om aan omwonenden te
verklaren, toestemming van onze werkgroep te
hebben gekregen om met hun piepers rond te
lopen op onze site.
Veldlopen
Systematisch met een stel werkgroepleden een
geploegde akker aflopen levert vaak verrassende archeologische informatie op. Concentraties
van vondstmateriaal kunnen bijvoorbeeld wijzen op een voordien niet bekend bouwwerk of
nederzetting. Leen de Keijzer was bedreven in
de archeologische techniek van het veldlopen.

Boven: geëmailleerde fibula, Romeins, Honswijk 2006
(Collectie AWG, foto Peter Koch)
Rechtsboven: lunula fibula, Romeins, eerste en tweede
eeuw, Honswijk 2006 (Collectie AWG, foto Peter Koch)
Links: de werkgroep in actie op Wickenburgh, 2010
(foto Peter Koch)
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Links: god Serapis, Romeins (Replica Collectie AWG). Rechts: Veldlopen op de akker in polder Vuijlcop in
Schalkwijk (Foto’s Peter Koch)

En onze werkgroep heeft met succes diverse
akkers afgezocht in de gemeente Houten. Enkele voorbeelden:
• Leen de Keijzer organiseerde vanaf 1961
veldverkenningen, met name op een terrein
langs het Groenedijkje in ’t Goy. Dat leverde
veel vondstmateriaal op uit de IJzertijd,
de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. De meest aansprekende vondst was
het kalkstenen kopje van de Romeinse god
Serapis, mogelijk afkomstig van een Romeins
(graf)monument.
• Op een akker in het buitengebied van
Schalkwijk, de polder Brandkamp
• Op een akker In de polder Vuijlcop, langs de
Kaaidijk

Korte terugblik op onze exposities
Onze werkgroep is erin geslaagd om sinds 2009
ieder jaar een markante tentoonstelling te organiseren op onze archeologiezolder. Zonder uitzondering hebben die exposities veel bezoekers
getrokken, meestal uit de directe omgeving,
soms ook van veel verder.
Graven in de bodem van Houten (2009/2010)
In deze tentoonstelling, gewijd aan de opening
van onze archeologiezolder, lieten wij een
overzicht zien van de belangrijkste opgravingen
van de werkgroep sinds 1996. Voor het eerst
konden bodemvondsten op een grotere schaal
getoond worden dan in de paar vitrines in De
Vuurtoren, de Openbare bibliotheek en het
gemeentehuis.
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Wickenburgh door de eeuwen heen
(2010/2011)
De tentoonstelling omvatte een groot deel van
de huisverzameling van de familie Wttewaall
in ‘t Goy. Tevens werd op deze expositie enkele
resultaten van het in 2008 door onze werkgroep uitgevoerde archeologische onderzoek op
Wickenburgh getoond.
Romeins glas uit de bodem van Houten (2012)
Deze expositie gaf een overzicht van Romeins
glas uit onze omgeving en stond stil bij de productietechniek. Getoond werd het zéér fraaie,
maar veelal fragiele glas uit deze periode.
Van top tot teen (2013)
De tentoonstelling toonde de wijze waarop
mensen in de loop der eeuwen hun lichaam
dagelijks hebben verzorgd. Ook Houtense
basisscholen, die deelnamen aan het project
‘Hygiëne’, bezochten onze tentoonstelling.
Terra sigillata (2014)
Deze expositie over het luxe Romeinse aardewerk, ook wel genoemd het ‘wedgwood van de
Romeinen’ trok ook landelijk veel aandacht. De
tentoonstelling toonde het door ons opgegraven Romeinse tafelservies uit het KrommeRijngebied, maar ook topstukken uit andere
archeologische musea. Meer dan 2000 bezoekers hebben deze expositie bezocht.
Midden-Nederland onder de Merovingen
(2015)
Deze expositie bestreek de periode 400-750 n.
het kromme-rijngebied



Expositieruimte op de zolder van
het Oude Station. Te zien is de
tentoonstelling over terra sigillata
(foto Peter Koch)

Chr. Te zien waren objecten uit de grafvelden
van Rhenen-Elst ‘in het Woud’ en ‘Oud Leusden’ te Leusden, evenals bewoningssporen in
Leidsche Rijn, Houten en Odijk.
Tegels spreken (2016)
De tentoonstelling ging over historische
wandtegels, vloertegels en haardstenen. Tegels
zeggen veel over de aard en betekenis van de
gebouwde omgeving en zijn vaak een hulpmiddel bij het dateren van gebouwen. Aanleiding
om over tegels te exposeren was de verrassende
vondst van veel historische wandtegels in boerderij/herberg Landlust te Schalkwijk.

strak profiel steken in een van de wanden van
onze put. Al gauw stootte ik op een grote scherf
van zwartgrijs aardewerk. Mijn hart stond
zowat stil van opwinding. Ik wilde ‘mijn schat’
direct lospeuteren. Afblijven! kreeg ik te horen.
Er moest eerst gefotografeerd en getekend
worden. Pas daarna kon ik verder werken. Mijn
vondst bleek een fraaie, gepolijste randscherf
te zijn van een voorraadpot of kookpot uit de
IJzertijd of de vroeg-Romeinse tijd.”
Bert: “In 1979 werd ter hoogte van Houten
begonnen met de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal werd, tegenover

Mijn mooiste vondst
In deze rubriek vertellen leden van de werkgroep iets over hun passie voor archeologie en
de praktijk van het archeologische veldwerk,
aan de hand van hun herinnering aan een
spannende situatie, een curieuze ervaring of de
vondst van een mooi voorwerp.
Pieter: “Mijn mooiste vondst was mijn allereerste ontdekking in het veld. Het was in 2005 tijdens onze opgraving aan de Rietplas in Houten.
Ik moest als beginnend vrijetijdsarcheoloog een
10
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Links: Randfragment Romeins handgevormd aardewerk kookpot uit de eerste eeuw n. Chr., Ф 32 cm.
Rietplas, 2005 (Collectie AWG). Rechts: Kommetje,
handgevormd aardewerk, inheems-Romeins, Ф 6,5 cm
(Particuliere collectie, foto’s Peter Koch)

de Plofsluis bij Nieuwegein, aan de Houtense
zijde fors verbreed. Het grondwerk gaf ons de
kans een archeologische waarneming te doen.
We zagen in de bodem sporen van een geul, die
lang geleden water van de Houtense stroomrug
afvoerde. In de vulling van de geul vonden we
inheems-Romeinse potscherven. Tot mijn geluk
vond ik een puntgaaf kommetje van kwetsbaar
inheems aardewerk, temidden van scherven
van een veel grotere pot, rijk versierd met
vinger- en nagelindrukken. Bijzonder, want je
zag vingerafdrukken van een bewoner, die hier
zo’n 2000 jaar geleden heeft geleefd.”
Joop: “Het is vrijwel ondoenlijk om uit de
veelheid aan vondsten of ontdekkingen iets te
noemen dat je het mooiste of meest bijzondere
vindt. Toch is er iets dat er bij mij uitspringt:
de ontdekking van een tot dan toe onbekende
brug tussen de bouwhuizen van kasteel Heemstede te Houten. Als je een element kan toevoegen aan de historie van een bouwwerk is dat
uniek. Op geen enkele gravure of tekening van
kasteel Heemstede komt de brug voor. Gezien
het metselwerk is de brug direct met de bouwhuizen in circa 1645 gebouwd, in het verlengde
van de oprijlaan naar Houten. Die laan wordt
doorsneden door de A27 maar is nog altijd goed
zichtbaar in het landschap. De brug is teruggerestaureerd en dat is een bekroning op je
activiteit.”
Lenie: “Ik kwam in 2009 bij de archeologische
werkgroep en wát een mazzel, want er was een
opgraving op Wickenburgh in ’t Goy. Al jaren
was het mijn droom om iets met archeologie te
doen. En daar stond ik dan met de poten in de
modder op een prachtige locatie en dito natuur.
We hebben daar heel veel fragmenten aardewerk gevonden. Maar voor mij was het hoogtepunt toch de vondst van het skelet van twee
jachthonden, zó met liefde begraven in hun
laatste rustplaats. Dat was mijn eerste beleving
in de archeologie en met een knipoog en een
warm hart denk ik daar aan terug.”
Peter: “Bij mijn eerste opgraving viel ik meteen
met mijn neus in de boter (of modder): een
archeologisch onderzoek op Wickenburgh.
Nabij de noordwesthoek van het huis kwam
een verborgen regenputje tevoorschijn. Lenie
en ik maakten de put open. Wat er tevoorschijn
kwam was voor ons een raadsel: een plastic
zak en een emmer met scherven van gegla50 | 4 | 2 0 1 6 

Hondskeletten, gevonden op Wickenburgh (foto Bert
van der Houwen)

zuurd aardewerk. Er ging bij Otto Wttewaall
direct een lichtje op. Jaren geleden had Otto de
emmer en de plastic zak met scherven even in
het regenputje gezet en vervolgens vergeten die
spullen mee te nemen. De regenput raakte na
een brand in onbruik. Wij vonden de vergeten
scherven terug en scoorden daarmee een curieuze vondst.”
Lieneke: “Bij archeologische opgravingen
komen we niet alleen verrassende, maar soms
ook hilarische dingen tegen. Neem bijvoorbeeld
Wickenburgh in ’t Goy. De maatschappij was
vroeger meer dan tegenwoordig in standen ingedeeld. Maar dat het standsverschil werd doorgevoerd in het kleinste kamertje van het huis, had
ik mij nooit zo gerealiseerd. Bij onze opgraving
op Wickenburgh vonden we de sporen van een
glazen (!) toiletafvoer voor de eigenaren van het
landhuis en vlak daarnaast een aparte toiletafvoer, kennelijk voor het personeel. Beide afvoeren kwamen samen in één en dezelfde beerput.
Voor mij had dat iets komisch.”
Jos: “Op uitnodiging van Kunst Centraal behet kromme-rijngebied
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Links: schoolkinderen bestuderen Romeinse vondst. Project Kunst Centraal. Rechts: Interactieve kaart met
archeologische waarnemingen (foto’s Peter Koch)

zoeken we scholen in Houten en omgeving, om
te vertellen over archeologie. Na 35 jaar lesgeven aan volwassenen, beleef ik veel plezier aan
het geven van lessen aan basisschoolleerlingen.
Ik deel vondstmateriaal uit en vraag de leerlingen wat het voorstelt. De kinderen mogen zelf
voorwerpen van thuis meebrengen, munten,
schedeltjes, stukken steen, glas. Ik maakte mee
dat moeders een archeologische vondst meebrachten. Wat ik niet herken fotografeer ik en
bespreek ik in Houten met de werkgroep. Dit
werk brengt me veel plezier. Het enthousiasme
van de kinderen verrast me telkens weer.”
Hans: “Ik was nog maar net bij de werkgroep,
toen we op een zaterdagochtend in 1987 naar
de opgraving Zorgvliet in Houten togen. Leen
de Keijzer ‘nam mij bij de hand’ want het was
pas mijn tweede graafdag. Midden in de roos:
ik vond een bijna compleet zeventiende-eeuws
wijnglas. Het werd gedetermineerd als een
zogenoemd druppelglas, vrij zeldzaam ook. De
werkgroep reageerde laconiek: beginnersgeluk!”

De werkgroep en informatie- en
communicatietechnologie
Archeologie is gericht op waarnemen en vinden, beschermen en beschrijven. De neerslag
van al dat werk zien we traditioneel terug in
musea en geschriften. Achter die stukken zitten
bergen informatie die zodanig georganiseerd
zijn, dat er conclusies uit getrokken kunnen
worden. Tot voor kort was de administratie die
daar voor nodig was, geschreven op papier.
Maar de tijd staat niet stil. De elektronische
revolutie raast voort en dat schept nieuwe
mogelijkheden voor ons en ons werkgebied.
12
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De archeologische werkgroep gaat mee met
de nieuwe elektronische ontwikkelingen en
mediamogelijkheden. Snelle computers, een
eigen website en facebook? We hebben het al
een paar jaar geleden ingevoerd, maar we willen verder met onze digitalisering. We denken
na over automatisering, gegevensbeheer en
nieuwe media. We stellen ons de vraag hoe we
de mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in
ons werk. Twee voorbeelden van onze nieuwe
inspanning op ICT-gebied:
1.	We hebben een mogelijkheid bedacht om
interactief archeologische waarnemingen in onze
omgeving te laten zien (zie het kaartje en de
verwijzing naar de website).
2.	We presenteren interactieve fiets- en wandelroutes langs archeologisch bijzondere plekken in
onze streek, met beeld-, geluids- en videoondersteuning op uw smartphone of tablet.
Onze publicaties

De Coöperatieve Stichtsche Olie- en
Lijnkoekenfabriek, -de SOL-, 1908-1973
Terugblik op een Utrechtse boerencoöperatie
met veel inbreng van boeren uit het KrommeRijngebied door oud-productiechef Hein Dorresteijn. 1
Het verhaal is geschreven vanuit de herinneringen
van de auteur en op basis van een deel van het
bedrijfsarchief dat hij in bezit had, waaronder notulenboeken van de SOL, 1908-1950 en het ledenboek
1907-1973. Deze stukken zijn in 2011 bij het Utrecht
Archief gedeponeerd en inmiddels voor een ieder toegankelijk. Daarnaast heeft hij gebruik gemaakt van
verschillende SOL-jubileumboeken, alsmede diverse
andere relevante publicaties.

Graancrisis
Rond 1880 heerste in Europa de zogenaamde
graancrisis. Door de opkomst van de stoomvaart werden grote hoeveelheden graan uit de
VS en Oekraïne naar de West-Europese havens
vervoerd waardoor de graanprijzen hier enorm
daalden. De akkerbouwers schakelden daarop
massaal over op veehouderij. Ter verbetering
van de situatie in Nederland stelde de regering
een Staatscommissie voor de landbouw in die
met een aantal aanbevelingen kwam, zoals
verbetering van het onderwijs, stichting van
coöperatieve kredietvoorziening, verbeterde
landbouwvoorlichting, stichting van coöperatieve aan- en verkoopverenigingen en verhoging van de organisatiegraad van de boeren. In
1911 schetste de toenmalige rijks-landbouwconsulent, dr. B. Sjollema, een weinig florissant beeld. Hij constateerde op veel vlakken
in de Utrechtse landbouw een achterstand ten
opzichte van andere provincies. De landbouwtechniek stond op een laag pitje. De opbrengsten bleven hierdoor achter ten opzichte van
andere provincies en het zomervagen2 of braak
liggen werd hier nog regelmatig toegepast. Ook
op het vlak van de veehouderijproductie stelde
Utrecht niets voor. Hoewel het centrum van de
veehandel in Utrecht lag, was het vee er een
allegaartje. Het betrof vaak minderwaardig vee,
overgebleven op de Utrechtse veemarkt. Op
het gebied van landbouwonderwijs werd slecht
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J.B.L.C.Ch. Baron De Wijkerslooth de Weerdesteyn
(1873-1936). (Foto Anton C. Thomann, Utrecht)

gescoord, en organisatie en verenigingsleven
waren slecht ontwikkeld. Volgens Sjollema was
de Utrechtse boer “achterlijk en conservatief”. 3

Eerste organisaties
In Utrecht bestond sinds 1841 het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde, het
latere Utrechts Landbouwgenootschap. Het
ledenbestand bestond voornamelijk uit leden
van Utrechtse landadel families en enkele grote
boeren. Kleine boeren voelden zich er niet
thuis. Op 31 januari 1896 werd in Arnhem
de Nederlandsche Boerenbond opgericht naar
voorbeeld van de interconfessionele Duitse
“Bauernvereine”. Naast het verbeteren van
het kromme-rijngebied
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Tekening. De SOL-fabriek in 1908 (Collectie auteur)

de landbouw en de bedrijfsvoering plaatste
de Boerenbond de mens en zijn activiteiten
in het middelpunt. In 1905 werd in Utrecht
de Stichtsche Boerenbond opgericht onder
voorzitterschap van mr. J.B.L.C.C. baron de
Wijkerslooth de Weerdesteyn. Het was een
interconfessionele bond wel met hoofdzakelijk
katholieke maar toch ook protestantse boeren
als lid. De Stichtsche Boerenbond omvatte in
1907 al 22 lokale afdelingen. De bond trachtte
de werkzaamheden te bundelen van vele kleine
plaatselijke coöperatieve aankoopverenigingen.
Men was toen al van mening dat centralisatie
meer grip op de kwaliteit van de veevoeders
zou gaan opleveren.

Oprichting Coöperatieve Stichtsche Olieen Lijnkoekenfabriek
In schril contrast met het beeld dat Sjollema in
1911 schetste over de situatie in de provincie
Utrecht stond de oprichting in 1908 van de
Coöperatieve Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek op initiatief van de Stichtsche Boerenbond. De Coöperatieve Stichtsche Olie- en
14
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Lijnkoekenfabriek hierna te noemen “de SOL”.
zou olie gaan winnen uit lijnzaad en uit het
uitgeperste zaad (schroot) zogeheten lijnkoeken fabriceren als veevoeder. Het lijnzaad
werd voor de bewerking gereinigd van kaf en
onkruid, zodat men zuivere lijnolie kon winnen
en zuivere lijnkoek produceren. De oprichting
van de SOL werd ingegeven door de wens om
een kwaliteitsslag te maken, want tot dan was
er sprake van veelvuldig geknoei met de samenstelling en ingrediënten van de koeken.
De investering in, en de exploitatie van een
oliefabriek, waarvan alleen al de bouw 175.000
gulden zou gaan kosten, vormde een risicovolle
onderneming waarmee geen enkele ervaring
bestond, terwijl pogingen elders, in NoordHolland, Zuid-Holland en Friesland, waren
mislukt. Het plan werd een hersenschim genoemd. 4 Hoe zouden 1000 boeren tegelijk zijn
te interesseren in een lidmaatschap van zo’n
coöperatie met volledige aansprakelijkheid van
de leden die daarmee hun hele vermogen in de
waagschaal stelden? Toch kwam alles binnen
één jaar rond.
De voorgestelde statuten werden aan de
afdelingen van de Stichtsche Boerenbond

voorgelegd en verdedigd. Voorzitter Baron de
Wijkerslooth bezocht alle lokale vergaderingen
en wist vele plaatselijke leden te overtuigen lid
te worden van de SOL. Binnen een maand hadden 866 leden ingetekend voor 160.000 gulden
aan obligaties met recht op 10% van de winst.
De voorzitter bracht nog eens 15.000 gulden
in, waarmee het benodigde geld bijeengebracht was. Pas op het moment dat al het geld
ook daadwerkelijk was gestort en in bewaring
gegeven aan de voorzitter mr. J. baron de Wijkerslooth, ging men over tot de aankoop van
een perceel industriegrond ter grootte van 8210
m2 gelegen aan de Groeneweg te Utrecht langs
het Merwedekanaal. Het perceel was eigendom
van de Utrechtsche Bouwmaatschappij. De heer
G.J. van Bemmel, die dit terrein als tussenpersoon had aangeboden, kreeg van het bestuur
de opdracht om namens de SOL tot de aankoop
over te gaan. De prijs was bepaald laag slechts 1
gulden per m2. De bouwtijd van de fabriek was
spectaculair. In één jaar tijd van tekenen tot in
productie zijn!
Binnen een jaar waren 1128 Utrechtse veehouders lid van de Coöperatieve Stichtsche Olie- en
Lijnkoekenfabriek. Ieder lid had recht op levering van koeken maar het ledenaantal groeide
sneller dan de productie kon bijbenen, zodat
men een ledenstop moest invoeren. Men had in
1908 een entreegeld vastgesteld op 10 cent, dat
later steeds verhoogd moest worden van 2,50
naar 100, 200 en zelfs 400 gulden.

Bestuur Stichtsche Boerenbond
Het bestuur van de Stichtsche Boerenbond dat
in 1908 het initiatief nam tot oprichting van de
SOL bestond uit mr. J.B.L.C.C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn te Utrecht, voorzitter, F.A. Brand te Werkhoven, penningmeester,
L. Dijkstra te Vleuten, secretaris, en J.J. Snel te
Maartensdijk, G. J. Vernooy te Houten , J. van
Oostrum te Veldhuizen en C. van Rossum Azn.
te Lopik, allen leden.
Mr. Jean Baptiste Louis Corneille Charles
baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn(18731936) stamde uit een katholieke Utrechtse
adellijke familie. Voor hij in de Tweede Kamer
kwam, was hij advocaat en gedeputeerde van
de provincie Utrecht. Hij werd in 1910 in het
district Wijk bij Duurstede gekozen als opvolger
van een antirevolutionair. Op 30 januari 1909
behaalde hij 3683 stemmen van de 6688 uit50 | 4 | 2 0 1 6 

gebrachte stemmen, ofwel 55,07%. Op 17 juni
1913 behaalde hij 4698 stemmen van de 8754
uitgebrachte stemmen, 54%. Kennelijk lag de
naam De Wijkerslooth goed in deze streek.5 De
Wijkerslooth was een veelzijdig kamerlid, die
onder meer een rol speelde bij de behandeling
van sociale verzekeringswetten. Hij was lid van
enkele staatscommissies en van de Raad van
State. Voor zijn verdiensten werd hij geridderd
in de Orde van de Nederlandse leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
Ferdinand Adrianus Brand werd geboren in
’s-Gravenhage op 23 juli 1864. Na 11 jaar
onderwijzer geweest te zijn op de Vincentiusschool in Den Haag werd hij op 15 juli 1894
aangenomen als hoofd van de openbare lagere
school te Werkhoven. Op 14 december 1908
vroeg hij per brief verlof aan het gemeentebestuur van Werkhoven om de openingsvergadering van de Coöperatieve Stichtsche Olieen Lijnkoekenfabriek op 21 december bij te
kunnen wonen. Hij schreef lid te zijn geworden
van De SOL en wilde graag de rede van de heer
Postuma horen. Op 14 december 1908 vroeg hij
per brief, waarin hij schreef lid te zijn geworden
van de SOL, verlof aan het gemeentebestuur
van Werkhoven om de openingsvergadering
op 21 december bij te kunnen wonen. In het
oprichtingsverslag van de SOL geschreven door
secretaris Dijkstra van de Stichtsche Boerenbond, en opgenomen in het jubileumboek van
twintig jaar SOL, werd gewag gemaakt van de
tegenwerking door concurrerende veevoederhandelaren. Brand pareerde als redacteur in het
blad “De Boerenstand” hun verdachtmakingen. In 1921 werd Brand gekozen als secretaris
van de Stichtsche Boerenbond, als opvolger
van de overleden secretaris Dijkstra. Over zijn
beweegredenen om als onderwijzer bestuurslid
(eerst penningmeester en later dus secretaris)
van deze boerenorganisatie te zijn en ook als
een van de eersten lid te worden van de SOL, is
vooralsnog niets bekend.
Van J.J. Snel werden zoon Anton en later ook
een kleinzoon, fabrieksbaas (bedrijfsleider) op
de fabriek aan het Merwede kanaal.
Gerardus Josephus Vernooy (1871-1935) was
aanvankelijk boer op de boerderij “Chartroise”
in Utrecht tussen de Amsterdamsestraatweg en
de Vecht. In 1914 verhuisde hij naar de boerderij “Zeldenrust” te Houten. Hij was 20 jaar
lid van het R.K. kerk- en schoolbestuur en vele
jaren lid van de gemeenteraad en wethouder
van Houten.6
het kromme-rijngebied
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Raad van Toezicht
Uit de verschillende afdelingen van de Stichtsche Boerenbond werden de SOL-afdelingen
gevormd. In de algemene vergadering van 19
december 1907 werd in de statuten vastgelegd
dat alle afdelingen in de Raad van Toezicht
moesten zijn vertegenwoordigd. In 1908 waren
er 22 afdelingen in de provincie Utrecht. In
het Kromme Rijn gebied waren dat, Wijk bij
Duurstede (met 58 leden), Werkhoven (23),
Bunnik (29), Houten (15), Schalkwijk (49) en
Langbroek. In 1913 sloot ook de afdeling Cothen aan. In 1928 waren er 33 afdelingen van
de SOL in de provincie Utrecht.
Onder de leden van de Raad van Toezicht uit
het Kromme Rijngebied in 1908 komen we bekende namen tegen: Th. J. van Bemmel te Wijk
bij Duurstede, G.C.J.J. Schröder te Bunnik, H.
van Benthem te Houten, E. van der Eyk te Tull
en ’t Waal. In 1913 werd de heer G. Mocking
uit Cothen in de Raad van Toezicht gekozen.
In 1928 waren de heren H. van Benthem,
G.C.J.J. Schröder, en G. Mocking overleden.
In hun plaats werden verkozen de heren, G.C.
Peek uit Bunnik, J. van Ojen uit Cothen en E.J.
Miltenburg uit Houten. Onder de leden van
de Raad van Toezicht waren ook protestanten,
zoals Schröder en Van Ojen. Schröder was
tevens oud-lid van het hoofdbestuur van het
Utrechtsch Genootschap voor Landbouw en
Kruidkunde.

Succesfactoren van de SOL
Bekwame fabrieksdirecteur
Een belangrijk punt was de benoeming van een
bekwame fabrieksdirecteur. In de algemene
vergadering van de Raad van Toezicht van 19
december 1907 waren drie sollicitanten voorgedragen. De voorkeur ging uit naar de heer H.G.
van Beuzekom, een boerenzoon uit Vreeland.
Hij was een technicus met veel ervaring in de
olie-industrie in de Zaanstreek. Hij had een
technische studie gevolgd en wist daardoor veel
van machines. Hij werkte achtereenvolgens op
de ouderlijke boerderij, als chef van een tekenkamer, als leraar ambachtsschool en bij Stork
Hengelo. Hij had zich tenslotte in de Zaanstreek
bekwaamd in het persen van oliezaden en in de
graanhandel. Hij innoveerde en realiseerde vele
vernieuwingen in de fabriek. Toen het bestuur
voorstelde zijn salaris te verhogen zeiden de
boeren “hij is niet getrouwd dus vinden we het
16
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niet nodig”, maar de voorzitter vond dit geen
argument en de directeur kreeg zijn salarisverhoging. Net als de eerste boekhouder, de heer J.
Boersema. Ook zijn aanvangssalaris werd snel
verhoogd als waardering voor zijn prestaties.
Machines met grote capaciteit
Succesvol waren de persen met grote capaciteit.
De leverancier was Frans Smulders machinefabrikant in Utrecht om de hoek bij de fabriek
aan de Vleutenseweg. De vorm van de koeken
was aangepast aan de wensen van de veehouders, ze waren stapelbaar en men kon gedoceerd per koe voederen.
Doordachte bedrijfsvoering
De weldoordachte gehele opzet leverde goede
bedrijfsresultaten op. De kapitaalintensieve exploitatie leidde in de praktijk tot verlaging van
de loonkosten en van de kostprijs van de producten. De innovatieve wijze van financieren
ter verkrijging van voldoende bedrijfskapitaal
was succesvol. Voor iedere som, op prolongatie
aan de incassobank gegeven, deponeerde deze
een bedrag aan effecten. Het in prolongatie
gegeven bedrag, met een zeker percentage, op
naam van de SOL, ging in pand bij de ontvangst
en betaalkas in Amsterdam. Alleen als beide
failliet zouden gaan of er zou fraude gepleegd
worden dan zou er verlies optreden.
Voor het bedrijfskapitaal kon er geen rekeningcourant-krediet onder hypothecair verband
worden afgesloten. Diverse pogingen mislukten. De voorzitter kwam met een bijzonder idee. De leden hadden voor de maanden
oktober tot en met april (winterseizoen) een
bepaalde hoeveelheid lijnkoeken gekocht voor
een vastgestelde prijs. Derhalve wist men, hoeveel op het eind van elke maand zou worden
ontvangen. De voorzitter haalde toen elk van
de 22 afdelingspenningmeesters over borg te
blijven voor de gezamenlijke som verschuldigd

Lijnzaadkoeken (Collectie auteur)

door de leden van de betrokken afdelingen.
Daarvoor werden betalingsbeloften of promessen getekend welke vervielen op de laatste dag
van iedere maand waarin de levering plaats
vond. Het bedrag van die promessen werd
overgedragen aan de Nederlandse Bank en
tegen contant geld gewisseld. Zo kwam de coöperatie aan een veel groter bedrijfskapitaal dan
dat ze nodig had. Dit was een sterk voordeel,
want geen enkele particuliere lijnkoekenfabrikant kon dit realiseren. De behoefte aan
bedrijfskapitaal varieerde door de onregelmatige aanvoer van lijnzaad, waardoor er soms
grote sommen nodig waren. Doordat diverse
leden van de SOL gelden à deposito gaven kon
in voldoende bedrijfskapitaal worden voorzien.
Veel leden bleven dit doen zoals bleek bij het
faillissement in 1973.

Albertus Breij, SOL-lid
van het eerste uur en
grootvader van de auteur (Collectie auteur)

Gevolgen van de verzuiling

Dit gaf veel wrevel
onder de boeren in Utrecht
en bij de SOL en
met name bij de
voorzitter baron de
Wijkerslooth. De
Stichtsche Boerenbond wenste
niet op te gaan in
de ABTB. In de
vergadering van afgevaardigden van de Stichtsche Boerenbond op 9 November 1922 deed
voorzitter baron de Wijkerslooth een oproep
om de eenheid binnen de bond te bewaren.
Tijdens een bestuursvergadering dreigde hij op
te stappen naar aanleiding van de spanningen.
Het bestuur wist hem er van de weerhouden
waardoor hij nog tot 1928 voorzitter bleef.8
Voor SOL-leden die lid waren van de Stichtsche
Boerenbond zou vertrek uit de Stichtsche Boerenbond ook het einde van het lidmaatschap
van de SOL betekenen. Men verloor hiermee
de opgebouwde rechten op winstuitkeringen
en het ledengeld. In het Kromme-Rijngebied
werden diverse katholieke boeren geen lid van
de ABTB. Zo wordt in het boek Acht eeuwen
katholiek Cothen en honderd jaar H.H. Petrus en
Pauluskerk over Kees Vernooy van de Rijnsloot
vermeld dat hij geen lid van de ABTB wilde
worden. Overigens waren meer boeren, zowel
protestantse als katholieke, die aangesloten
waren bij de Stichtsche Boerenbond, lid van algemene (niet confessionele) coöperaties. Zoals
ook Albertus Breij (katholieke grootvader van
de auteur) die bestuurslid werd van de algemene coöperatie Maarssen.

In 1895 was Henricus van de Wetering Aartsbisschop van Utrecht geworden. Geboren in
Hoogland als zoon van een graanhandelaar
zette hij sterk in op het oprichten van katholieke organisaties, en zo ook voor de katholieke
boeren. In 1917 werd de Aarts diocesane Boeren Tuinders Bond (ABTB) opgericht. De bisschop wilde dat katholieke boeren lid werden
van deze bond. De ABTB ging de afdelingen
van de Stichtsche Boerenbond bewerken om
zich aan te sluiten bij de ABTB.7

Het bestuur van de Stichtsche Boerenbond is
uiteindelijk gezwicht en heeft haar statuten
aangepast. Op 26 januari 1923 werd door de
besturen van de Stichtsche Boerenbond en de
ABTB met algemene stemmen een 14 punten
omvattend besluit genomen, dat in de vergadering van 28 maart 1923 werd voorgelegd aan
de leden. Deze verandering heeft veel invloed
gehad op het verdere verloop van de geschiedenis van de SOL. Na 15 jaar ruzie werd in 1931
onder de nieuwe voorzitter K. baron de Wij-

Moeilijke jaren tijdens de Eerste
Wereldoorlog
Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 stokte de aanvoer van grondstoffen. Lijnzaad was moeilijk verkrijgbaar
waardoor men genoodzaakt werd een koek
van gemengde samenstelling te produceren.
Dat was tot dan toe verboden omdat men de
samenstelling van de grondstoffen niet kon
controleren. De zogeheten MEL-koek (mais,
erwten en lijnmeel), ook wel MELKKOEK genoemd, werd een groot succes. De SOL maakte
daarmee grote furore. Deze koek zou in 1963
nog steeds worden geproduceerd.
In 1917 moest de fabriek zelfs worden stil
gelegd omdat helemaal geen grondstoffen verkrijgbaar waren. Daarnaast werden in de Eerste
Wereldoorlog de financiële middelen aangetast
door de verplichting om Nederlandse Staatsobligaties te kopen.
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kerslooth de Weerdesteyn de strijdbijl begraven
en kwam men overeen dat de ABTB coöperaties in Utrecht de SOL niet in het vaarwater
zouden zitten.

Het jubileum jaar 1928
De successen en behaalde resultaten worden
breed uitgemeten in De Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek te Utrecht, 1908-1928, het jubileumboek uitgegeven door de opvolger van secretaris Dijkstra, F.A. Brand.9 Het aantal leden was
gestegen naar 1850 en het aantal afdelingen
was gestegen naar 33.
Zoals eerder gemeld had men een ledenstop in
moeten stellen. Als curiositeit wordt vermeld
dat een agent “eener brandassurantie, die in
veel koekfabrieken kwam, bij opname der
gebouwen, op een onzer zolders zag, dat wij
het kaf afzonderlijk hielden, ons de raad gaf,
dit kaf toch volgens de gewoonte weder in de
koek te verwerken, daar het dan immers veel
meer opbracht dan wanneer het afzonderlijk
werd verkocht”. Dat deze “goede raad” nooit is
opgevolgd spreekt vanzelf. De prijs van de producten was doorgaans concurrerend tot scherp
concurrerend, dit blijkt uit de sterk oplopende
omzetten.
Men beschikte inmiddels over een uitstekend
informatieblad Stichtsch Weekblad met voorlichting over voeders en veehouderij. Voorts
was er veel prijsinformatie. Ook konden leden
berichten insturen over diverse aanbiedingen.
Men beschikte in elke afdeling over een correspondent zodat in plaatselijk nieuws goed werd
voorzien.
Op 31 mei 1928 beschikte men over een
bedrijfskapitaal van ƒ409.463,77. Het eigen
vermogen was fors gegroeid door reserveringen
op de winst. Op de gebouwen en machines
was tevens fors afgeschreven, waardoor men
in 1928 kon spreken over een solide coöperatie. Het totale winstsaldo over de twintig jaar
bedroeg ƒ1.723.202,50 omgerekend naar de
huidige koers €12.929.713,-. Dit was ten goede
gekomen aan de leden van de vereniging.

Crisis, oorlog en een foute voorzitter
Door de crisis in de jaren dertig viel de omzet
terug. Boeren kregen zulke lage prijzen voor
hun producten dat men steeds meer ging
besparen op kosten, zo ook op voeders. In
18
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het boekjaar 1939/1940 was de omzet weer
bijna op het peil van 1928/1929. Er was een
eigen verkoopteam opgestart zodat men meer
direct contact had met de leden. Ook de eigen
bezorging leverde daar een bijdrage aan. In de
oorlogsjaren 1940/1945 viel de omzet weer
sterk terug waarbij men in het laatste oorlogsjaar door grote schaarste aan grondstof
nog maar 1000 ton kon produceren. Boeren
werden weliswaar verplicht om grasland om te
ploegen tot akkerland voor de graanteelt, maar
dat graan was bestemd voor de menselijke
consumptie. Gelukkig waren de gebouwen en
machines behouden gebleven en waren er geen
medewerkers verdwenen.
Na de bevrijding in 1945 bleek de voorzitter
K. baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn lid
te zijn geweest van de NSB en als vrijwilliger
bij de Waffen SS gevochten te hebben aan het
Oostfront. Hij werd in augustus 1945 geïnterneerd op kasteel Sterkenburg. De vicevoorzitter de heer Uiterwaal kreeg opdracht om naar
kasteel Sterkenburg te gaan om de voorzitter te
bewegen terug te treden. Dit weigerde hij, maar
hij heeft geen functie meer vervuld. In 1948
werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard en
trok zich terug op kasteel Hindersteijn in Langbroek waar hij actief fruitteler werd.

Na de Tweede Wereld oorlog
Na de bevrijding liepen de omzetten langzaam
op, toch bleef het bedrijf sterk gehandicapt door
de gehandhaafde distributie van veevoeder.
De moeilijke deviezenpositie van Nederland
noopte de regering tot 1951 de aankoop van
buitenlandse grondstoffen beperkt te houden.
De verwerking van oliehoudende zaden bleef
zelfs tot 1954 aan toewijzing gebonden.

Een ongezonde concurrentie
In het werkgebied van de SOL waren diverse
lokale aan- en verkoopcoöperaties ontstaan,
welke aangesloten waren bij de katholieke top
(coöperatie Handelsraad van de ABTB) of bij
de neutrale top (coöperatie Centraal Bureau in
Rotterdam). Deze lokale coöperaties produceerden zelf steeds meer veevoeders ten behoeve
van hun leden die tegelijkertijd ook lid waren
van de SOL. Dit naast elkaar werken vormde
een ongezonde situatie welke werd ondervangen door deze coöperaties lid te laten worden
van de SOL, de zogenaamde B-leden. Dit werd

De SOL-fabriek in 1948 (Collectie auteur)

in een statutenwijziging vastgelegd waarbij ook
niet leden afnemer van de SOL konden worden. Ook werd de aansprakelijkheid gewijzigd,
was dit voorheen W.A. (Wettelijk Aansprakelijk), nu werd het B.A. Beperkt Aansprakelijk
tot een bedrag van ƒ100,-. De SOL werd de
fabrikant van voornamelijk geperste mengvoeders en de lokale coöperaties de verkopers. Wat
men toen onvoldoende besefte was dat hiermee
de SOL haar positie sterk verzwakte. Inmiddels was er een nieuwe voorzitter aangetreden
in de persoon van de heer mr. W. van Basten
Batenburg, en nieuwe directeur benoemd, de
heer Thiewese.

Overname van een particuliere concurrent
In Utrecht was een particuliere mengvoederfabrikant gevestigd met twee fabrieken namelijk
de N.V. J.S. Hooghiemstra met een fabriek aan
de Wittevrouwensingel en één in Hoograven.
Dit bedrijf was de oorlog niet ongeschonden
doorgekomen. Oud-werknemers die overgestapt waren naar de SOL vertelden mij (auteur)
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later dat de directeur nazisympathieën had.
Toen er in de oorlog geen grondstoffen meer
te koop waren legde hij het bedrijf stil en ging
met de personeelslijst naar de Duitsers waardoor ze te werk werden gesteld in Duitsland. In
1950 nam de SOL de aandelen Hooghiemstra
over. De fabriek aan de Wittevrouwensingel
werd geliquideerd en die in Hoograven aan de
Vaartse Rijn werd tot eigen mengvoederfabriek
gemoderniseerd waardoor de mengvoederfabricage uit de fabriek aan de Merwedekade
verdween. Tot aan de brand in 1966 heeft deze
fabriek geproduceerd.
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw liet
de SOL een extractiefabriek bouwen aan de
Everhard Meijsterlaan. Hier werden sojabonen
geplet en met behulp van hexaan ontvet van
olie. Hierdoor verkreeg men sojaolie en lecithine en er bleef sojaschroot over. De sojaolie
werd onder andere gebruikt bij de fabricage van
margarine en de lecithine als emulgator in de
voedingsindustrie. Het sojaschroot is een uitstekende eiwitbron voor vooral varkens en kippen. Door de toenemende bevolking ontstond
er ook een grotere vraag naar vlees en eieren.
het kromme-rijngebied
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Fabriek Vaartserijnstraat 1958 (Collectie auteur)

Bestuurlijk strubbelingen
Omstreeks 1953 ontstonden er bestuurlijke
strubbelingen. De achtergronden daarvan
konden niet worden opgehelderd. Eindresultaat was dat de toenmalige voorzitter Van
Basten Batenburg en de directeur Thiewese
werden afgezet. Nieuwe voorzitter werd de
Houtense boer J.A. Sturkenboom Jzn. De heer
Sturkenboom was in de Tweede Wereldoorlog
en ook daarna, tevens bureauhouder van het
Ministerie van Landbouw. Hij had zijn kantoor
naast café Ossendrijver in Houten. Ook was hij
voorzitter van de Raiffeisenbank, lid van het
kerkbestuur van de R.K. kerk in Houten en
bestuurslid van de lagere landbouwschool in ‘t
Goy bij Houten. Nieuwe directeur werd de heer
C.J. van Rooijen geboren op de boerderij De
Stenen Poort in Houten, die tot dan directeur
was van de lokale coöperatie Veelust te Wijk bij
Duurstede. Vanwege de strubbelingen binnen
de SOL bedankte C.J. Dorresteijn te Werkhoven
(vader van de auteur) als lid.
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In 1956 ging men over op papieren
verpakking
Dit was een belangrijke innovatie door gebruik
van deze moderne slurfventielzakken werd
er flink geautomatiseerd hetgeen tevens een
kostenbesparing opleverde. Vooral de winst
in hygiënisch opzicht was niet onbelangrijk.
Retour fust als zakken en kisten vormden een
ware besmettingsbron.

Toelating C-leden 1963
Op 28 januari 1964 vond een statutenwijziging plaats. Organisatorisch veranderde men
de coöperatie. Er kwamen A-, B-, en C-leden.
De A leden waren de oorspronkelijke directe
boerenleden, de B-leden werden de plaatselijke
coöperaties en de C-leden werden de neutrale
top (coöperatie Cebeco Rotterdam), en de
katholieke top (coöperatie Handelsraad van de
ABTB uit Arnhem). Cebeco besloot om haar
veevoederfabriek in Rotterdam Rijnhaven te
sluiten en de productie over te brengen naar de
nieuwe fabriek van de SOL in Utrecht.
In het gedenkboek Een machtige schakel in de

Nederlandse land- en tuinbouw (Veldman e.a.)
omschreef men het zo. “Zo werd in 1963 door
Cebeco, Handelsraad en een paar lid-coöperaties de Stichtse Olie- en Lijnkoeken fabriek
(SOL) gekocht.” Cebeco zag voor deze fabriek
een belangrijke taak weggelegd als grote centrale mengvoederproducent voor kleine verenigingen. Het was vermoedelijk geen koop maar
een bestuurlijke samenwerking, want allen
vaardigden leden af voor het SOL-bestuur.

Nieuwe veevoederfabriek in de Lage
Weide te Utrecht
In 1963 werd besloten een nieuwe veevoederfabriek te bouwen in de Lage Weide. De vraag
naar veevoeder nam sterk toe. De fabriek in
Hoograven kon de stijgende productie niet aan
en was tevens te verouderd om extra capaciteit
te realiseren. Een nieuwe ontwikkeling diende
zich echter aan: lokale coöperaties kregen de
beschikking over meer en meer eigen korrelpersen, waardoor zij zelf nog meer eigen producten konden gaan produceren. Dit gebeurde
onder meer bij de coöperatieve landbouwverenigingen in Houten en Wijk bij Duurstede.
Daarnaast kwam het bulkvervoer bij de lokale
coöperaties opgang waardoor men steeds minder SOL-producten kocht.

Bestuursleden van de SOL welke tevens
bestuurslid van de lokale coöperaties waren,
stemden voor het bouwen van de nieuwe SOLfabriek in de Lage Weide en voor het investeren
bij hun lokale coöperatie! Deze ingewikkelde
bestuurlijk constructie functioneerde slecht.
Ondanks deze ontwikkeling zette de SOL met
een aantal coöperaties gezamenlijke voorlichting en pr-campagnes op. Men had een eigen
geluidswagen om op beurzen en tentoonstellingen zich te presenteren. Begin zestiger jaren
werd door de SOL een voorlichtingsapparaat
opgezet met rundvee-, varkens- en pluimveespecialisten.
De nieuwe fabriek op de Lage Weide in Utrecht
kwam in 1966 gereed. Tijdens het proefdraaien
van de nieuwe fabriek ontstond er op 14 juli
1966 een grote brand in een deel van de fabriek
aan de Vaartserijnstraat waardoor de productieproces geheel stilviel. Veel collega-bedrijven
sprongen bij om de leden toch van voldoende
veevoer te kunnen voorzien. Na een moeizame start kon de nieuwe fabriek met een
volledig geautomatiseerd productieproces in
1967 alsnog officieel worden geopend. In 1969
ontstond er opnieuw, een niet te blussen, brand
in het resterende fabrieksdeel aan de Vaartserijnstraat. De silo moest uitbranden waardoor
het pand als verloren werd beschouwd.

Extractiegebouw (hoge gebouw in het midden) in 1958 (Collectie auteur)
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Opening van de fabriek op Lage Weide in 1967 (Collectie auteur)

Dreigende ontwikkelingen voorde SOL in
1970 en 1972
Op de algemene ledenvergadering van de SOL
op 1 december 1970 schetste de toenmalige
voorzitter, de heer mr. H.A.C. Middelweerd,
een boerenzoon geboren te Cothen, en later
wethouder aldaar, de ontwikkelingen binnen
de SOL.10 Hij stelde vast dat de samenwerkingsstructuur tussen A-, B- en C-leden de SOL niet
had opgeleverd wat men had beoogd. Kern van
de overeenkomst was dat de ledencoöperaties
de producten welke men zelf niet produceerde
bij de SOL, zouden aankopen. Daartoe was
in 1947 het eigen verkoopapparaat van de
SOL opgeheven en de verkoop van de SOL
producten in handen gegeven van de lokale
coöperaties. Voorts constateerde de voorzitter
dat in onze provincie een grote versnippering
van productie plaats vond. Dit kwam de coöperatieve concurrentiepositie niet ten goede.
Inmiddels hadden de drie Utrechtse provinciale
Landbouworganisaties ULG, ABTB en CBTB
(respectievelijk Utrechts Landbouw Genootschap, Aarts-diocesane Boeren- en Tuindersbond en Christelijke Boeren- en Tuindersbond),
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zich gericht tot de Nationale Coöperatieve Raad
(NCR) voor een advies over deze organisatorische weeffout.
In december 1972 liet de toenmalige directeur
van de SOL, de heer C.J. van Rooijen, een
memorandum uitgaan waarin hij naast de organisatorische ontwikkelingen ook de kostenontwikkeling uiteen zette. De transportkosten
waren onevenredig hoog door de gemiddeld
grotere afstanden tot de afnemers. Het assortiment van de veevoeders stak nadelig af ten
opzichte van vergelijkbare centrale productiebedrijven. Voorts stelde hij vast dat de afspraken in het verleden gemaakt door Handelsraad
niet nagekomen waren. Het oprichten van de
ABTB met haar lokale coöperaties uit de twintiger jaren had geresulteerd in concurrentie
tussen de coöperaties. Inmiddels was de fusie
tussen de neutrale top (coöperatie Cebeco) en
de katholieke top (coöperatie Handelsraad van
de ABTB) tot stand gekomen en had de SOL
vergaande besprekingen gevoerd om in de
nieuwe organisatie Cebeco-Handelsraad geïntegreerd te worden. De SOL kwam in een steeds
moeilijkere positie, ook financieel. Het eigen
vermogen was laag. De exploitatie werd voor
een belangrijk deel gefinancierd met gelden die
leden in deposito bij de SOL hadden ondergebracht. Ze ontvingen daarvoor een hogere rente
dan de bank betaalde.

Faillissement SOL 1973
Zoals ieder jaar was er tussen de oogst van het
oude jaar en de oogst van het nieuwe jaar in
de Verenigde Staten een gat in de aanvoer van
sojabonen naar Europa. De prijsverschillen van
de bonen enerzijds en van het schroot en de
sojaolie anderzijds waren soms zo laag dat er
geen winstmarge viel te behalen. Dus verkocht
men soms sojaschroot uit de oude oogst voor
een hoge prijs en dekte men dat vervolgens in
met termijncontracten voor sojabonen uit de
volgende oogst.
Gestimuleerd door Henry Kissinger, de toenmalige minister van buitenlandse zaken van de
Verenigde Staten, werd Rusland geholpen een
zeer grote voorraad sojabonen te kopen. De
prijs verviervoudigde in enkele maanden. Door
samenloop met de oliecrisis liep de speculatie
volledig uit de hand.
Doordat de SOL zich onvoldoende had ingedekt
met termijncontracten voor de levering van

komende oogst tegen een vooraf bepaalde prijs
ontstond een schuld van 64 miljoen gulden.
Er brak onder de leden grote onrust uit. De
depositospaarders, waaronder veel boeren uit
het Kromme-Rijngebied, waren hun spaargeld
kwijt. De crediteuren verloren de door hen
geleverde producten. Sommige boerenleden,
waren wel meer dan 100.000 gulden kwijt. De
kleine depositospaarders hebben nog wel een
groot deel terug gekregen.

Cebeco-Handelsraad kocht de mengvoederfabriek uit de failliete boedel voor zes miljoen
gulden. De exploitatie werd voortgezet onder
de naam Firma Utrecht. De oliefabriek kwam
voor anderhalf miljoen in handen van Central
Soya, een Amerikaans bedrijf, dat het later
doorverkocht aan Cereol, een Frans -Italiaans
bedrijf. De gemeente Utrecht kocht in 2002 de
fabriek voor 36 miljoen gulden. In 2008 werd
door brandstichting het leegstaande gebouw
vernield, alleen de muren bleven staan dankzij
de zeer degelijke bouw toen der tijd in 1908.

Bronnen en literatuur
• Het Utrechts Archief (HUA): Archief
van de Vereeniging Coöperatieve
Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek
G.A. te Utrecht 1907-1973; inventaris 1375, 12-16 (2011). Auteur H.A.
Dorresteijn, bewerkt door R. Keijser.
Bevat onder meer Notulenboeken
van de SOL, 1908-1950, Ledenboek
van de SOL, 1907-1973, SOL: 50 jaar
in vogelvlucht, jubileumuitgave 1958.
• Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) te Wijk bij
Duurstede: Archief van de Familie De
Wijkerslooth de Weerdesteyn, 14181920; inventaris 386 (2016). Auteur
Ad van Bemmel.
• Bemmel, Ad van, en Kees Vernooy,
Acht eeuwen katholiek Cothen en
honderd jaar H.H. Petrus en Paulus-

kerk, 2006.
• Boer, ir. IJ. de, (oud president-directeur CEBECO-HANDELSRAAD),
Boer en Markt, ontwikkeling van de
Nederlandse land- en tuinbouw en
de Cebeco-Handelsraad-organisatie
in de periode 1949-1974, uitgave
Cebeco-Handelsraad (t.g.v. 75-jarig
bestaan),1976.
• Boshouwers, W.F.P., In het spoor van
kruis en ploeg. Vijftig jaar Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond
1917-1967, Arnhem 1967.
• Brand, F.A., De Stichtsche Olie- en
Lijnkoekenfabriek te Utrecht, 19081928, jubileumuitgave, ’ s Gravenhage 1928.
• Ellenbroek, Hans, 10 jaar Cavo-Latuco, 100 jaar Coöperatieve land en

tuinbouwverenigingen in West- en
Midden-Nederland, 1999.
• Markusse, D., Coöperatie van veehouders, uitgave CAVO RijnstreekMidland, Woerden 1986.
• Siemens, Hans, Anderhalf jaar aanwakkeren: Genootschap Landbouw
en Kruidkunde, Duiven 1997.
• Veldman, Hans, Eric van Royen, Frank
Veraart, Een machtige schakel in de
Nederlandse land- en tuinbouw. De
geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999, 1999.
• Vernooij, Tom en Bart Vernooij, Van
Vernoij tot Vernooij. De stamboom
van de Werkhovense tak van de
familie Vernooij van de 17e tot en met
de 20e eeuw, oktober 2002.

en verbetering van de bodemstructuur.
3 Hans Siemens, 1997, pag. 87.
4 De Boer, 1976; Markusse ,1986 ;
Ellenbroek, 1999.
5 Het archief van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn berust sinds
eind 2012 en met een grote 19deeeuwse aanvulling uit het voorjaar van
2015, in langdurige bruikleen bij het
RHC ZOU; maart 2016 werd de door
Ad van Bemmel gemaakte inventaris
met uitgebreide beschrijvingen van de
duizenden stukken uit de jaren 14181920 gepresenteerd. Hierdoor is het
archief nu voor iedereen toegankelijk
en te raadplegen op de studiezaal van

het RHC in Wijk bij Duurstede.
6 Tom Vernooij en Bart Vernooij,
2002, pag. 82.
7 Boshouwers, 1967 en Veldman
e.a.,1999.
8 HUA, (2011), inv.nr. 1375, 12-16,
Notulenboek 1922.
9 Als auteur wordt ook L. Dijkstra
genoemd, maar die is in 1921 overleden; wel zijn bijdragen van hem in dit
jubileumboek opgenomen.
10 De toespraak van de voorzitter, de
heer Middelweerd tijdens de algemene
ledenvergadering van de SOL d.d.
1 december 1970 is te vinden in de het
verslag van de bewindvoerders.

Noten
1 De heer H.A. (Hein) Dorresteijn is
gepensioneerd en woont in Odijk. Hij
heeft de inventaris van het bedrijfsarchief van de SOL, dat in 2011 is
gedeponeerd bij Het Utrechts Archief,
samengesteld. Zijn beide grootvaders
Hendrikus Dorresteijn uit Werkhoven
en Albertus Breij uit Maarssen werden
bij de oprichting van de SOL in 1908
lid en legden geld in. Ook zijn vader en
vier ooms waren later lid van de SOL.
2 Eenmaal in de drie of vier jaar liet
men het bouwland braak liggen en
werd de akker in de zomer oppervlakkig geploegd en vervolgens herhaaldelijk geëgd ter bestrijding van onkruid
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Vroege gebruikers van de boerderij Orist in de
15de en 16de eeuw
Het is verheugend dat aandacht besteed wordt
aan de bewonersgeschiedenis van een grote
boerderij in het Kromme-Rijngebied, zoals
door de heer Wijnand Thoomes in het oktobernummer van ons gelijknamige tijdschrift.
Over de door hem behandelde boerderij Orist,
eigendom van het klooster St. Servaes, is weinig bekend. Niet in de laatste plaats doordat
van het oud-archief van dit vrouwenklooster
nauwelijks materiaal van voor 1600 bewaard
is gebleven. Twee onjuistheden in het artikel
zijn voor mij aanleiding om nog eens opnieuw
het belang te onderstrepen van een bronsoort
die eigenlijk bij dit soort onderzoek niet kan
ontbreken: belastingkohieren.
Eerst even de onjuistheden: Een eerste onjuistheid staat op pag. 27 waar bij het kerngedeelte
van de Orist - drie hoeven land op de Heemstede - wordt vermeld dat dit zuidelijk grenst
aan “die Weduw van Roelof van Kroonenberg”.
Er staat echter in het origineel: “die Weduwe
van Roelof van Schonouwen”. Het betreft hier
juffrouw Anna van der Aa, die als weduwe
van Roelof van Baern, heer van Schonauwen
werd overluid in de Dom op 31 maart 1597 1.
De tweede staat op pag. 28 vlak boven de foto
van de originele tekst, waar de auteur schrijft
dat in 1590 Lambert Jansz. en Ghijsbert (Gisbert)
Jansz. pachters zijn van de boerderij Orist. Op
de foto staat echter duidelijk te lezen dat Jan
Lambertsz en Herbert Jansz. ‘bruijcker’ zijn van
de genoemde hofstede.
Zoals ik eerder in ons tijdschrift bij dit soort
historisch bewonersonderzoek van boerderijen
heb laten zien2, levert het betrekken van belastinggegevens betreffende eigendom en gebruik
van landerijen in het Kromme-Rijngebied vaak
een schat aan gegevens op die niet op andere
wijze kunnen worden verkregen. En bij gebrek
aan Middeleeuwse pachtregisters en rekeningen is dat nu precies wat we nodig hebben.
Gebruik en vaak ook eigendom van land werd
namelijk belast met een bepaalde som (geld of
natura) ten behoeve van de landsheer die immers ook moest leven. Zo zijn voor ons gebied
overgeleverd twee vijftiende-eeuwse registers
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van het Morgengeld uit de jaren 1434/14363
en 14704, twee Morgengeldregisters uit 1501
en 1511 en registers van het Oudschildgeld uit
1536 en 1600.
De betrouwbaarheid van deze gegevens is over
het algemeen groot: de overheid kon het zich
ook toen al niet permitteren grote gaten in de
administratie - en dus in de schatkist! - te laten
vallen. Gezien het vitale belang voor de landsheer zijn deze registers dan ook vrij compleet
bewaard gebleven. Zonder in te kunnen gaan
op de verschillen tussen Morgengeld en Oudschildgeld of op de wijze hoe de diverse percelen zijn opgenomen (ambtenaren moeten er
hun handen vol aan hebben gehad), wil ik aan
de hand van het in deze registers verscholen
vóórkomen van de boerderij Orist, laten zien
tot welke resultaten een dergelijke belastingexercitie leidt.
In de belastingkohieren vind je de naam Orist
overigens niet terug, maar de hofstede en de
stukken land die samen met de boerderij in
engere zin van St. Servaes werden gebruikt,
vallen wel degelijk in de registers te traceren. In
16005 blijken Jan Lambertsz en Herbert Jansz
in Wulven elk 10 morgen te gebruiken van het
klooster St. Servaes (nr. 14 in het register als je
de percelen alle een nummer geeft). Dezelfde
personen gebruiken onder Oudwulven in 1600
(nr. 33) vier hoeven + vier morgen van St. Servaes (4 x 16 + 4 = 68 morgen) zodat hun totale
gebruik komt op 88 morgen en dat benadert
wonderwel de 92 morgen waarvan de Abdis
van het klooster in 1590 spreekt.
De heer Thoomes noemt in zijn artikel op pag.
27 de cruciale beschrijving van het goed Orist
in 1580 toen de Staten van Utrecht opdracht
gaven de omvang van alle geestelijke goederen
in de provincie in kaart te brengen. Daaruit
leren we dat de kern van de hofstede bestaat
uit drie hoeven geheten Orist op de Heemstede,
dat daarbij horen twee percelen van elk 10
morgen alsmede nog een hoeve in de Meren6,
geheten de Wilde hoeve en twee kampen weiland. Merkwaardig genoeg verzuimt de auteur
om de daar genoemde pachters te vermelden

die toch de (huur)rechtsvoorgangers van Jan
Lambertsz en Herbert Jansz waren. In 1580 zijn
zowel de 20 morgen in Wulven als de 68 morgen in Oudwulven in gebruik bij Jan Reijersz
en Dirck Henrickx (de verhuur ging in 1578 in)
en dat levert dus als eerste oogst twee vroegere
pachters van de Orist op.
Maar de belastingregisters maken het nog leuker! Het register van 1600 vermeldt namelijk
ook standaard de eigendoms- en gebruikssituatie in 1536. Voor de Orist (d.w.z. de 88 morgen
waarin de hofstede ‘verborgen’ zit) levert dat
meteen de naam op van de pachter in dat jaar:
Anthonis Jansz. De belastingkohieren leveren
als het ware het raamwerk op. Vervolgens kan
een poging worden gedaan het ‘kale’ raster zo
mogelijk te stofferen met gegevens uit andere
bronnen. Dat lukt in ons geval. Ik kan er niet
te diep op ingaan omdat anders een heel nieuw
artikel ontstaat, maar ‘Anthonis Jansz op de
Heemstede’ komt inderdaad een aantal keren
voor. Hij blijkt in 1574 een grote pachtschuld
aan het klooster te hebben die ertoe leidt dat
hij het goed van St. Servaes moet verlaten7.
Kennelijk is de boerderij snel daarna aan twee
pachters uitgegeven, mogelijk om het risico te
spreiden. Het klooster zelf lijkt namelijk ook in
financiële problemen te zijn gekomen (oorlogshandelingen!), want het neemt op 1 juli 15748
een hypotheek van 1200 gulden op drie hoeven in Oudwulven, bij juffrouw Josina, wed.
Johan van Renesse van Culenborch.
Daarmee zijn we er nog niet. In de registers
van 1501 en 1511 lezen we onder Oudwulven
dat Jan Korsgens in 1501 64 morgen en nog 10
morgen, met 6 en 14 morgen gebruikt en dat
hij zelf voor deze 94 morgen betaalt. In 1511
wordt dezelfde Jan Korskens weer vermeld, nu
met de toevoeging “betaalt de Rentmeyster van
St. Servaes, Peter Scinckel, 92 morgen”. Het is
duidelijk dat ook hier sprake is van een vroegere pachter van de Orist. Tenslotte zijn de belastingkohieren uit de 15e eeuw ons opnieuw ter
wille. Zowel in het register van 1434/1436 als
in dat van 1470 komen de inmiddels bekende
percelen van St. Servaes voor: in Oudwulven

als drie hoeven + twaalf morgen en in Wulven
als zestien morgen + vijf morgen.
In 1434/1436 staat Andries Petersz als gebruiker te boek van het genoemde land van St.
Servaes in Wulven en Oudwulven. In 1470
betaalt Jan Hubertsz. voor de Orist en de 12
morgen in Oudwulven; in Wulven gebruikt hij
de helft van de hoeve (de andere helft gebruikt
Coenraet Jansz.) alsmede de vijf morgen. De
lijst pachters van het goed Orist in Heemstede
kan dus als volgt worden uitgebreid:
1434/1436	Andries Petersz. (60 morgen in
Oudwulven en 21 morgen in Wulven)
1470	Jan Hubertsz. (idem, 8 morgen worden gebruikt door Coenraet Jansz)
1500/1511 Jan Korskensz
1536	Anthonis Jansz op de Heemstede
(tot ca. 1574)
1580
Jan Reijersz en Dirck Henrickx
Tenslotte: in het notarieel archief van de stad
Utrecht vinden we een akte van 3 februari
15909 waarbij Herbert Jansz. Verhoeff, wonend
op de Heemstede onder de ‘clockenslach’ van
Houten en zijn vrouw Dirckgen Dirck Henrickxdr, van St. Servaes de helft van 80 morgen
pachten (hun borgen zijn Jan Christoffelsz aan
de Meern10 en Jan Beernds van Alendorp, Herbert’s schoonvader [=stiefvader]11). We leren
hieruit dat de Herbert Jansz., waarmee mijn reactie eigenlijk begon, een Verhoeff is en dat hij
kennelijk zijn schoonvader Dirck Henrickx als
pachter op de Orist is opgevolgd, een omstandigheid die we vaker tegenkomen bij de grotere
boerenbedrijven. Wat de door mij ‘nieuw’ opgevoerde pachters van de Orist betreft, acht ik
identificatie van bijvoorbeeld. Anthonis Jansz.
op de Heemstede niet bij voorbaat kansloos. En
verder zou bij het door de heer Thoomes gepresenteerde lijstje pachters nog heel wat over
de 17de-eeuwse (familie)verhoudingen kunnen
worden opgemerkt, maar dan zal er toch echt
grondiger gebruik gemaakt moeten worden van
de voor die periode ruim aanwezige bronnen.

Noten
1 Deze weduwe was een kleine
grootgrondbezitster en hield bijvoorbeeld ten behoeve van haar kinderen
een uitgebreide administratie bij van
de verpachting van haar overleden
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mans goederen over de jaren 15771584, te vinden in het archief van het
kapittel van St. Marie (inv.nr. 2676-2 C).
2 Het betreft hofsteden op (of
geheten) De Leemkolk te Cothen en

Werkhoven (1982) en Vinkenburg en
het Burgje in Odijk (1986).
3 HUA, Staten van Utrecht (voor het
landsheerlijke tijdvak), inv.nr 48.
4 HUA, Staten van Utrecht (voor het
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landsheerlijke tijdvak), inv.nr 49.
5 HUA, Staten van Utrecht (voor het
landsheerlijke tijdvak), inv.nr 972.
6 de transcriptie van de heer
Thoomes is hier verwarrend, alsof de
Meern bij Vleuten bedoeld wordt,
terwijl het hier gaat om “de Meren in
Hermans gerecht van Wulven”, cf. het
Repertorium op de Stichtse leenproto-

collen uit het landsheerlijke tijdvak van
Dr. A. Johanna Maris (‘s-Gravenhage
1956, pp. 122 en 137.
7 HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 188-6
(registers civiele sententies, d.d. 29/5
1574).
8 HUA, Bewaarde Archieven I, inv.nr
709 (zgn. aardgunningsboek).
9 HUA, Not. Archief, inv.nr

NU003a007 f.44.
10 Deze keer wél de Meern bij Vleuten!
11 Zie voor meer over deze Herbert
Jansz. Verhoeff het artikel van Denis
Verhoef m.m.v. Wout Spies “Drie Vleutense schouten en hun nageslacht”, in
Utrechtse Parentelen vóór 1650 deel 3,
p.119.

boeken
Van geboorte een Zwitser.
Geschiedenis van het
geslacht Estoppey in
Nederland

In 23 hoofdstukken laat Rob
Estoppey de geschiedenis van
zijn familie de revue passeren.
Het begin ligt in Zwitserland
- vandaar de hoofdtitel van het
boek - waarvandaan Samuel
Estoppey in de jaren dertig van
de 18de eeuw verhuisde naar
Houten. Daar vond de familie
vervolgens tot in de huidige
tijd (grotendeels) haar emplooi.
Het wel en wee van de familie
wordt besproken in hoofdstukken met veelzeggende titels als:
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“In dienst van de VOC”, “Timmerman, grondeigenaar en
bestuurden”, “Thee, koffie en
tabak”, “De jeugd vliegt uit” en
“De deserteur”. Aan het eind
van het boek komt de genealoog
- met genealogische gegevens
en schema’s - aan zijn of haar
trekken en de heraldicus - met
gekleurde afbeeldingen van de
merken en wapens die in de
familie in gebruik waren en zijn.
Alle hoofdstukken zijn gelardeerd met gekleurde afbeeldingen. Familiefoto’s, -advertenties
en andere krantenberichten zijn
er vanaf de 19de eeuw. Van alle
eeuwen zijn er afbeeldingen van
archiefstukken. Aan de schilder Frederik Willem Estoppey
(1821-1897) wordt speciale
aandacht besteed. Van hem zijn
alle bekende schilderijen afgebeeld. Tot slot twee minpuntjes:
de geraadpleegde bronnen zijn
slechts summier verantwoord
en helaas ontbreekt een register waarmee een familielid of
aangehuwde snel in het boek
is terug te vinden. Niettemin,
een fris en bijzonder kleurrijk
uitgevoerd boek dat prettig leest,
maar ook voor de familie een
mooi kijkboek is.
Rob, Estoppey, Van geboorte een
Zwitser. Geschiedenis van het geslacht Estoppey in Nederland, Heer-

hugowaard juli 2016, 126 blz.
ISBN: 978 90 6455 804 7. email
auteur: r.estoppey@quicknet.nl
> Casper van Burik

Boekenlint
Bonifatius in Dorestad; de
evangeliebrenger van de Lage
Landen – 716, onder redactie van
Luit van der Tuuk, Uitgeverij
Omniboek, Utrecht, 2016, ISBN
9789401907590, € 14,99.
De Romeinen; langs de limes in de
Lage Landen, Luit van der Tuuk,
Uitgeverij Omniboek, Utrecht,
2016, ISBN 9789401907637,
€ 9,99.
Wijk, Jonathan Griffioen, Lebowski Publishers,
Amsterdam, 2015, ISBN
9789048829460, € 17,50.

Varia
Waterliniemuseum en Castellum Fectio bij Fort bij Vechten
Een bijzonder museumcomplex in het Kromme Rijngebied
Op het 19de-eeuwse fort bij Vechten is sinds
oktober 2015 het Waterliniemuseum gehuisvest. Fort bij Vechten is een van de grootste
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In het nieuw gebouwde museum ontworpen
door architect Anne Holtrop wordt het verhaal
verteld over de verdediging van Nederland met
de hulp van water. Middenin bevindt zich een
50 meter lange openlucht maquette van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als deze onder
water wordt gezet, kan men ervaren hoe de
linie werkt.
In de historische gebouwen op het fort zijn
kleinere exposities ingericht over onder meer
fortenbouw en over het leven van de soldaten
op het fort ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Verder kan men kennis maken met de
natuur op het fort en een indruk krijgen hoe
Fort bij Vechten eruitzag toen het net was
gebouwd. Naar een masterplan van Rapp+Rapp
en West 8 reconstrueerde Christian Rapp in samenwerking met architect Penne Hangelbroek
in een ‘strook’ van 80 meter breed de situatie
van circa 1880. Via een nieuwe brug aan de
oostzijde van het fort en een bres in het aardwerk is een nieuwe toegang tot het fort gemaakt
vanaf het nieuw aangelegde parkeerterrein.
Eind oktober 2016 is het Castellum Fectio
voor het publiek geopend. In het landschap ten
westen van het 19de-eeuwse Fort bij Vechten
zijn in beton de contouren te zien van een
Romeins fort (castellum) van 180×150 meter
dat de naam Fectio droeg. Bezoekers kunnen
zich hier een beeld vormen van (de grootte van)
het castellum en wat zich daar heeft afgespeeld.
De Limeswegen, de vicus (het dorp rond het
castellum) en de Romeinse Rijn zijn elk op een
eigen manier verbeeld. Het is een ruimtelijke
kunstwerk van Parklaan Landschapsarchitecten en Studio Klarenbeek waarbij gebruik is
gemaakt van wetenschappelijke documentatie
en originele archeologische vondsten die ook in
het kunstwerk zijn opgenomen.
Het fort behoorde tot de Romeinse Limes, de
grens van het Romeinse rijk in Noord-Europa.
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Hier volgde de Limes
de toenmalige Rijnloop. Op de zuidoever lagen forten
zoals het Castellum Fectio en een reeks wachttorens verbonden door een weg. Castellum
Fectio dateert in eerste aanleg uit het begin van
onze jaartelling en is daarmee het oudste, en
tevens grootste, Romeinse fort in ons land. Het
lag in die tijd op een strategisch belangrijk punt
tegenover de splitsing van de Rijn en de Vecht.
Nu raast het verkeer van de A12 er op korte
afstand voorbij. Als herinnering aan de Limes
staat aan de Marsdijk al een aantal jaren een
gereconstrueerde houten Romeinse wachttoren.
Een informatiebord vertelt de historie van het
castellum. In het naastgelegen Waterliniemuseum is een permanente tentoonstelling over de
Limes ingericht.
Voor het Waterliniemuseum en Castellum
Fectio:
Routeplanner: Achterdijk 10 - 14, Bunnik
Postadres: Marsdijk 2, 3981 HE Bunnik
T: 030-65 65 285
E: info@waterliniemuseum.nl
Openingstijden:
di-vrij 11.00 - 17.00 uur
za en zo 10.00 – 17.00 uur
tijdens landelijke schoolvakanties ook op
maandag open
het kromme-rijngebied
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Kromme Rijnsymposium: inspirerend!
Voor de 75 deelnemers aan het Kromme
Rijnsymposium op 4 november 2016 is het
boek van Kees Dekker uit 1983 nog steeds het
standaardwerk over het Kromme Rijngebied in
de Middeleeuwen.

Het symposium was georganiseerd door het
RHC Zuidoost Utrecht, de Vrienden van het
RHC en de jubilerende Historische Kring Tussen
Rijn en Lek. De sfeer in het gemeentehuis van
Bunnik in Odijk was geanimeerd én geïnspireerd. Dit laatste ook al omdat de achtergrond
van de deelnemers zo divers was. Er waren
amateuronderzoekers en professionele onderzoekers; er waren streekkenners en mensen
van elders; er waren historici, geografen, genealogen, heraldici en archeologen. In workshops
is gesproken over de vraag of er wat betreft de
hoofdthema’s van het boek nieuwe inzichten
zijn ontstaan en zo ja, welke dan. Welke gaten
zitten er nog in onze kennis? En hoe kunnen
we die door verder onderzoek opvullen?
Kaj van Vliet liet op beeldende wijze zien hoe
het boek van Dekker (medeoprichter van de
Historische Kring Tussen Rijn en Lek) indertijd
tot stand is gekomen. Ad van Ooststroom maakte duidelijk welke onderzoeksvragen, vergeleken met de tijd van Dekker, nu met geografische
informatiesystemen kunnen worden beantwoord. Taco Hermans stelde de vraag wie in de
14de eeuw de woontorens in het gebied hebben
gebouwd. Eén van de suggesties is te kijken
naar de overeenkomst in wapens die belangrijke families in het gebied toen voerden. Veel
rond de pre-stedelijke ontwikkeling van Wijk bij
Duurstede is nog onduidelijk. Jan van Doesburg
vindt dat daarbij te weinig rekening wordt ge28
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houden met de veranderingen in de loop van de
Kromme Rijn. Een betere reconstructie van het
landschap en van de bewoning in de 10de-11de
eeuw is nodig. Deze conclusie trokken ook de
deelnemers aan de workshop van Ad van Bemmel over de ontginning en waterstaatkundige
organisatie van het gebied. Daarbij is eveneens
de archeologie aan zet. Ook een gedegen analyse van veldnamen (toponiemen) is wenselijk.
Al die zaken leveren volgens Peter Henderikx
informatie op om de rechtelijke en kerkelijke
organisatie beter te begrijpen. Waarom bijvoorbeeld liggen grenzen van parochies en gerechten daar waar ze lagen? Waar precies lagen de
middeleeuwse hoven (grote boerderijen) en de
bezittingen van Duitse kloosters?
De komende tijd buigt het RHC zich samen
met zijn Vriendenstichting en de Historische
Kring over het vervolg. We willen met zoveel
mogelijk mensen en organisaties een aantal
projecten over het Kromme Rijngebied voor
verschillende doelgroepen uitkiezen én uitvoeren in de jaren 2017-2022. In 2022 is het
immers 900 jaar geleden dat de Kromme Rijn
bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd, met de
aanleg van de Lekdijk van Amerongen naar
Vreeswijk werd begonnen, de broeklanden
ten zuiden van Utrecht werden ontgonnen en
Utrecht stadsrechten kreeg. De voorbereiding
voor de herdenking daarvan is al op verschillende plaatsen gestart.
Voor meer informatie en een fotoverslag van
het symposium zie de website van het RHC
Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
> Ad van Bemmel en Ria van der Eerden
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