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Het ‘Verloren Kerkhof’ in Werkhoven
Dit Werkhovens Verhaal gaat over de voormalige algemene begraafplaats van Werkhoven, beter bekend als het ‘Verloren Kerkhof’.
Van deze begraafplaats rest alleen een groep
bomen tussen de weilanden, aan de westzijde
van de Achterdijk, schuin tegenover de oprit
van boerderij Kasenstein. Niets herinnert de
passant aan het Verloren Kerkhof en aan de
woonwagens die hier jarenlang stonden. Aan
de hand van archiefstukken en verhalen van
omwonenden en direct betrokkenen kunnen
we nieuw licht werpen op dit stukje Werkhovense geschiedenis.

In de volksmond
Rond 1870 moesten veel gemeenten een openbaar kerkhof of algemene begraafplaats aanleggen. Niet omdat de gemeenten daar opeens
behoefte aan hadden maar omdat een nieuwe
wet voorschreef dat er alleen nog buiten de
bebouwde kom mocht worden begraven.
Reden hiervoor was de noodzakelijke verbetering van de hygiënische omstandigheden. Zo’n
algemene begraafplaats werd niet gewijd. Er
konden daarom ook misdadigers, zelfmoordenaars en personen waarvan de identiteit niet
bekend was worden begraven. In de volksmond
kreeg dit type begraafplaats soms de naam van
Verloren Kerkhof mee.

De Begraafwet
De Begraafwet uit 1869 schreef voor dat er
in elke Nederlandse gemeente een algemene
begraafplaats moest zijn, die minstens vijftig
meter buiten de bebouwde kom lag. In de
meeste gemeenten lagen de begraafplaatsen
rondom de kerken. Zo ook in Werkhoven. De
oudste begraafplaats lag naast de Stevenskerk
aan de Brink. Ook na de overname van de kerk
door de hervormden, bleven de katholieken
hun doden in deze gewijde grond begraven. Pas
in 1811 kregen zij een eigen begraafplaats bij de
voormalige schuilkerk op het landgoed Nieuwendaal. Voor de katholieken had de wet van
1869 geen consequenties. Hun begraafplaats lag
op voldoende afstand van de bebouwde kom.
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In de omgeving van Werkhoven treffen we nog drie
locaties aan, die bekend staan als ‘Verloren Kerkhof’:
• In Bilthoven in de bossen van De Leyen. Hier
liggen zwervers en onderduikers uit de Tweede
Wereldoorlog begraven.
• In Schalkwijk aan de Achterdijk. Hier is kort na de
Tweede Wereldoorlog een onbekende drenkeling
enkele weken begraven geweest.
• In Cothen aan de Bredeweg.
Hier was tot circa 1945 een kerkhof, waar vooral
zwervers werden begraven. In het gebouwtje op
het kerkhof sliepen doorgaans zwervers.

Dat was niet het geval met de begraafplaats van
de hervormde gemeente bij de Stevenskerk.
Hiervoor moest wel een andere locatie worden
gezocht. Overigens was hier ook een stukje
grond ingericht als algemene begraafplaats.
De gemeente Werkhoven betaalde daarvoor
jaarlijks een klein bedrag aan de hervormde
gemeente. Ook de gemeente Werkhoven moest
dus op zoek.
In eerste instantie werd gezamenlijk uitgekeken naar een geschikte plaats. De gemeente
Werkhoven kreeg een stuk grond aan de
Achterdijk aangeboden. Het betrof een schenking van D.F.W. Otterbein, een grondeigenaar
uit Driebergen, die veel land in Werkhoven
bezat. Het bestuur van de hervormde gemeente
vond de locatie echter niet geschikt en ging op
zoek naar een andere plek, verder weg van de
rooms-katholieke begraafplaats. De hervormden kwamen uit op de Leemkolkweg, waar zij
* Johan van Impelen woont in Werkhoven en werkt
in Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van Werkhoven, van zowel bewoners als van de
gebouwde omgeving. Als amateur historicus doet
hij al geruime tijd onderzoek in archieven, maar ook
‘oral history’ heeft zijn belangstelling. Zijn speurtochten hebben geresulteerd in verschillende lezingen en artikelen, waarvan het hier gepubliceerde
over het ‘Verloren kerkhof van Werkhoven’ er één is.
Johan is ook actief op Open Monumentendagen.
Vijf jaar geleden richtte hij samen met René van
Duist het Historisch Café in Werkhoven op.
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Een groep bomen aan de Achterdijk ter hoogte van
boerderij Kasenstein herinnert nog aan het Verloren
Kerkhof

op 1 mei 1873 hun nieuwe begraafplaats in
gebruik namen.

De nieuwe algemene begraafplaats
De gemeente Werkhoven besloot gebruik te
maken van het aanbod van Otterbein. Uit metingen bleek dat het grondwater ter plaatse op
een veilige diepte zat, namelijk 2,5 tot 3 meter.
In 1872 ging een aantal Werkhovense ondernemers aan het werk om, in opdracht van de
gemeente, de nieuwe algemene begraafplaats
aan te leggen en in te richten.
Het terrein van circa 7 aren (700 m²) moest geschikt worden gemaakt om als begraafplaats te
kunnen dienen. Jan Pieck egaliseerde de grond,
groef een sloot en legde een voetpad aan. Ook
pootte hij een beukenhaag aan de zijkanten en
aan de achterzijde. Aan de wegzijde werd een
mooi ijzeren hek geplaatst, geleverd door meester-timmerman Dirk Buurman (gek genoeg niet
door smid Van Echtelt). Dirk leverde ook een
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grote en een kleine baar en wat gereedschappen. Timmerman Christiaan Wevers maakte de
bouwtekening en het bestek voor het baarhuisje. Hij hield ook toezicht op de bouw, die
werd uitgevoerd door metselaar Jacobus Strik.
Alexander Snijders schilderde de baren, het hek
en de paaltjes. Het terrein werd ingezaaid met
gras. In 1873 werd er nog een vracht grind per
boot vanuit Wijk bij Duurstede aangevoerd.
Jan van de Bogaard vervoerde het grind van de
losplaats naar de begraafplaats voor fl. 5,00. In
Utrecht werd een zwart laken gekocht, bestemd
voor de twee baren. De Werkhovense kleermaker Frans Van Rooijen mocht er twee lakens
van maken, een voor de grote baar en een voor
de kleine.
De begraafplaats was nu klaar om in gebruik te
worden genomen. Maar er moest toch nog één
punt worden aangepakt. Het kerkhof was omringd door bouwland, de wind had er vrij spel.
Het gemeentebestuur bestelde in 1873 twaalf
fijnsparren bij de firma Copijn uit Groenekan.
Cornelis Drijver mocht de bomen planten en
ontving daarvoor fl. 1,50.
Het voortbestaan van de algemene begraaf-

plaats stond al snel ter discussie. In 1880 gaf
Jean Frederic Otterbein aan dat hij het stukje
land, dat door zijn vader was geschonken,
wel weer terug wilde hebben. Van de begraafplaats werd toch geen gebruik gemaakt. Het
gemeentebestuur had daar wel oren naar. Aan
de hervormde gemeente werd gevraagd of men
een klein stukje van de begraafplaats aan de
Leemkolkweg wilde afstaan voor de aanleg van
een algemene begraafplaats. Slechts 2 m² zou
voldoende zijn. Het bestuur van de hervormde
gemeente wilde wel meewerken maar had een
aantal eisen. Zo wilde het kunnen beschikken
over alles wat zich op de algemene begraafplaats aan de Achterdijk bevond: het ijzeren
hek, het baarhuisje, de heesters, de baren, de
kleden en de gereedschappen. Voor de inrichting zou eenmalig fl. 150,- in rekening worden
gebracht en voor het onderhoud jaarlijks fl. 5,-.
Het gemeentebestuur was niet van plan om aan
deze, in haar ogen verregaande, eisen tegemoet
te komen en hield de algemene begraafplaats
aan de Achterdijk in stand.
De eerste overledene liet voorlopig op zich
wachten. Ook al waren er geen doden om te
begraven, het kerkhof moest natuurlijk wel
worden onderhouden. Aanvankelijk werd het
onderhoud verzorgd door Cornelis Drijver.
Later was dit jarenlang de taak van Jan Merkus,
die woonde in de Doelen, een blokje van twee
arbeiderswoningen aan de Werkhovenseweg.
Na zijn overlijden op 26 februari 1886, gunde

de gemeente Werkhoven het onderhoud eerst
aan zijn zoon Dirk Merkus en later aan de
tweede zoon, Fransis Merkus.

Woonwagens in plaats van grafstenen
Bij de aanleg van de algemene begraafplaats
in 1872 was de Achterdijk een smalle, met
grind verharde weg. De berm ter hoogte van
de begraafplaats was destijds zo breed, dat
er eigenlijk sprake was van een klein veldje
langs de weg. Dat gaf woonwagenbewoners
de ruimte om er hun wagens te plaatsen en er
hun paarden te laten grazen. In Werkhoven
waren meer locaties waar woonwagens stonden. Blijkbaar was dat ook het geval in andere
dorpen. De Gedeputeerde Staten bepaalden in
1904 dat woonwagens zonder toestemming van
B&W niet langer dan 24 uur langs de openbare
wegen mochten staan. De woonwagenbewoners bleven echter komen en gaan.
In 1924 drong gemeenteraadslid Kees de Kruijf
er bij het college van B&W op aan, om een vaste
standplaats voor de woonwagens aan te wijzen.
Hij achtte de ruimte bij het Verloren Kerkhof
daar bijzonder geschikt voor. De burgemeester
gaf aan dat het buitengewoon lastig was om
mensen van een eenmaal ingenomen standplaats af te krijgen, maar nam het voorstel van
De Kruijf wel over. Blijkbaar kreeg hij de woonwagenbewoners zover dat ze gebruik maakten
van het veldje bij het Verloren Kerkhof.

Detail van de topografische kaart van Werkhoven uit 1927. Links
wordt de algemene
begraafplaats aan de
Achterdijk aangegeven
en rechts onderin de hervormde begraafplaats
aan de Leemkolkweg. In
de uitsnede is met een
rode punt het baarhuisje
aangeven
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Brief van Fransis Merkus uit 1920 aan de gemeenteraad van Werkhoven. Hij vraagt daarin om een
salarisverhoging, omdat ‘de levensomstandigheden
sterk gewijzigd waren’

In 1926 schreef Fransis Merkus een brief aan
de gemeente Werkhoven, waarin hij zich
beklaagde over de extra werkzaamheden die
hij moest uitvoeren, ‘omdat er de laatste jaren een
vaste standplaats van woonwagens op de dam voor
het kerkhof was ontstaan.’ De woonwagenbewoners lieten rommel achter en zorgden voor
overlast. Merkus verlangde een verhoging van
zijn salaris tot fl. 25, -.De gemeenteraad wilde
echter niet verder gaan dan fl. 20, -. Een paar
maanden na het overlijden van Merkus op 1
augustus 1932, werd Theodorus van Vulpen
aangesteld als opzichter van de algemene begraafplaats. Zijn salaris bedroeg fl. 20,- per jaar.

Begraven op het Verloren Kerkhof
In de vroege ochtend van zondag 4 februari
1934 overleed Grada Dorschman. Van het
overlijden werd aangifte gedaan door Arnol
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dus Stolk. Grada woonde samen met Nol in
een woonwagen bij het Verloren Kerkhof. Van
een formele relatie was geen sprake. Over de
doodsoorzaak staat in de overlijdensakte niets
vermeld. Waarschijnlijk stierf ze in haar slaap.
Ondanks dat zij regelmatig in Werkhoven verbleef, werd zij na haar overlijden niet aangemerkt als vaste inwoonster. Het uitventen van
marskramerspullen werd ook niet als beroep
erkend. Ook van Nol werd bij de aangifte vermeld dat hij ‘zonder beroep’ was. Hij verdiende
zijn geld als reizend koopman. Aangezien
Grada geen vaste woon- of verblijfplaats had,
werd zij begraven op het Verloren Kerkhof.
Voorafgaand aan de begrafenis was er een uitvaartdienst in de Stevenskerk aan de Brink. De
totale begrafenis kostte de gemeente fl. 32,73.
De weduwe van Pieter Zuidam, Evertje Buurman, legde het lijk af in de woonwagen. Zij
ontving hiervoor fl. 2,50. Timmerman J.A.
Steegers leverde de kist voor fl. 17,73 en J.A.
Verkerk vervoerde die voor fl. 3,00. De Diaconie verzorgde de begrafenis voor fl. 9,-. Voor
het delven van het graf was geen aparte kostenpost opgenomen. Het graven en dichtgooien
van het graf waren taken die uitgevoerd dienden te worden door doodgraver Van Vulpen.
Aan dominee Niemeijer werden de kosten voor
‘voeding passanten’ uitbetaald. Deze bedroegen
zegge en schrijve 50 cent, omdat bij de koffietafel slechts één enkele bezoeker aanwezig was.
Over het plaatsen van een steen op het graf
werd niet gesproken.
Zes jaar later, op 23 maart 1940, werd het stoffelijk overschot van Arnoldus Stolk aangetroffen in een sloot langs de Zuwe, een smalle weg
die loopt van Werkhoven naar Sterkenburg.
Het lijk had enkele maanden in het water
gelegen en verkeerde in verregaande staat van
ontbinding. Mogelijk was het lichaam niet opgevallen doordat er ook vuilnis in de sloot lag.
Burgemeester van Beeck Calkoen stelde op
15 juni 1905 voor om het hout van de in 1873
geplante fijnsparren die waren doodgegaan, te
verdelen onder de armen. Het voorstel heeft
het blijkbaar niet gehaald in de gemeenteraad. In de notulen komt het onderwerp niet
terug. Daarin lezen we wel dat de fijnsparren
van lieverlee zouden worden vervangen door
iepen. Die waren namelijk winstgevender voor
de gemeente!

Herinneringen van Maria de Kruijf
Maria de Kruijf woonde in haar jeugd op de
boerderij Willemshoeve aan de Achterdijk. Zij
werd geboren in 1919 en kan zich nog goed
herinneren dat in de vooroorlogse periode ieder
jaar dezelfde man en vrouw met hun woonwagen
bij het Verloren Kerkhof stonden. Maria vertelt
hierover: “Grada woonde samen met Nol Stolk
in een zelfgemaakte, kleine woonwagen. Of zij
getrouwd waren, weet ik niet.” Maria beschrijft
Grada als een slanke vrouw die vaak de boer op
ging met marskramerspulletjes. Nol was altijd
thuis. Iedere zondagmorgen haalde hij op de
boerderij een busje met 5 liter melk. Zondags
werd de melk niet naar de fabriek gebracht maar
in teilen in de kelder gezet om een paar dagen te
‘zuren’, zodat er boter van gekarnd kon worden.

Arnoldus Stolk werd 79 jaar. Hij werd begraven
op de nieuwe Algemene Begraafplaats in Driebergen-Rijssenburg en later herbegraven in zijn
geboorteplaats, Hendrik-Ido-Ambacht.

Sluiting van de begraafplaats
Ook na de oorlog kwam het onderwerp ‘woonwagens bij het Verloren Kerkhof’ regelmatig voor
op de agenda van de Werkhovense gemeenTijdens de oorlog
Tijdens de oorlog verstopte het verzet een auto
in het baarhuisje op het kerkhof. De dochter
van bakker Hiensch, Neeltje, weet zich het
volgende te herinneren: “De ondergrondse
van Werkhoven was in het bezit van de auto.
Mijn vader had hun die wagen gegeven. De
ondergrondse had voor deze auto ‘een bewijs
van inlevering bij de Duitsers’ gemaakt. Dit
document werd door de Duitsers, die gelegerd
waren op kasteel Beverweerd, grondig bestudeerd. Zij vonden een klein inktvlekje, voor hen
het bewijs dat er met het document fraude was
gepleegd. Mijn vader werd toen opgepakt en
in Doorn vastgezet. Dit speelde zich af eind
1944. Ik heb echter nooit geweten dat de auto
in het baarhuisje gestald stond.”
Volgens Jan Nell, die vlakbij het kerkhof woonde, hebben de Duitsers de auto niet gevonden.
Jan: “De Duitsers doorzochten de boerderij
van mijn ouders helemaal maar vertrokken met
lege handen. Daarna haalde mijn vader de auto
van Hiensch uit het baarhuisje en zette hem in
een schuur achter ons huis.”
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De tweeling Maria en Kees de Kruijf. Deze foto is
gemaakt ter gelegenheid van hun 90ste verjaardag
in 2009. In hun jeugd woonden zij dicht bij het Verloren Kerkhof. Foto: Kees Broekman

teraad. De klachten gingen bijna altijd over
verkeerssituaties. De wagens stonden vaak
te ver op de weg. Hierdoor veroorzaakten zij
hinder voor het verkeer. De ervaring leerde dat
ze meestal niet lang bleven staan. Van andere
problemen met woonwagenbewoners was geen
sprake.
De gemeenteraad behandelde ook regelmatig
de slechte toestand waarin de begraafplaats
zich bevond. In november 1947 werd besloKoeien op het Verloren Kerkhof
Willem de Bruin staat met één van zijn twee koeien
voor de ingang van zijn ouderlijk huis aan de Herenstraat. Willem trok rond met zijn koeien en liet ze in de
bermen grazen. In 1938 kreeg hij toestemming van de
gemeente Werkhoven om ze te laten grazen op het
Verloren Kerkhof.

het kromme-rijngebied



Het overlijden van Grada
Dorschman werd vastgelegd in
het overlijdensregister van de
gemeente Werkhoven

we niet of het lichaam van
Grada Dorschman op enig
moment is opgegraven. De
schriftelijke bronnen en
mondelinge getuigenissen
laten ons hierover in het
ongewisse.

Nieuwe bestemmingen
voor het Verloren
Kerkhof

ten het Verloren Kerkhof te sluiten. De wet
bepaalde echter nog steeds dat de gemeente
een algemene begraafplaats moest hebben en
ontheffing kreeg men niet. Dit keer kwam de
samenwerking met de hervormde gemeente
wel tot stand. Men ging de begraafplaats aan de
Leemkolkweg gezamenlijk gebruiken.
De gemeentebode Henk van Hal kreeg van
burgemeester Van de Weijer opdracht ‘om het
enige lijk dat op de algemene begraafplaats is begraven, op te graven en over te brengen naar de N.H.
begraafplaats aan de Leemkolkweg’. Het heeft er
alle schijn van dat men niet meer wist wie er
begraven lag, maar blijkbaar wist men nog wel
dat het om één persoon ging. Van Hal belastte
vervolgens Toon van de Berg met de taak het
lijk op te graven. De zoon van Toon, Nol van de
Berg, herinnert zich het volgende: “Mijn vader
werkte in de ochtend voor zichzelf. Hij ventte onder
andere melk en kruidenierswaren uit. Tijdens de
middaguren was hij in dienst bij de gemeente Werkhoven. Zo hield hij de wegen vrij van paardenstront.
Mijn vader kreeg opdracht van Henk van Hal om
op het kerkhof een lijk op te graven. Dat graven ging
toen allemaal met de hand. Mijn vader groef iedere
middag, een hele week lang, naast het baarhuisje,
maar hij vond geen spoor van een lijk.”
Het blijft onduidelijk waar het enige graf op
het Verloren kerkhof heeft gelegen. Ook weten
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De begraafplaats werd in
1947 gesloten. De enkele
fijnsparren die er nog stonden, hadden de oorlog niet
overleefd. Het terrein bleef
een tijdje onaangeroerd liggen. Vrij snel na de oorlog namen de woonwagenbewoners hun standplaats naast het kerkhof
weer in gebruik.
Agrariër Kees de Bree bezat het omliggende
land en wilde het terrein van de voormalige
begraafplaats ook in gebruik nemen als bouwland. Hij kreeg hiervoor in het begin van de
jaren vijftig van de vorige eeuw toestemming
van burgemeester Van de Weijer. Joop de Bree,
zoon van Kees, was ongeveer 18 jaar toen de
begraafplaats werd geruimd. Hij heeft de nodige
herinneringen aan deze tijd: “Bij de ingang van
het kerkhofje stonden vaak twee of drie woonwagens.
De paarden werden vastgebonden aan een heining
langs de kant van de weg. ….. Mijn vader liet het
baarhuisje afbreken. Het hekwerk werd opgehaald
door een aannemer uit Cothen. Het Verloren Kerkhof
Op 9 november 1945 besloot de gemeenteraad driekwart van de algemene begraafplaats
te verhuren aan De Wit, Verheul en Hardeman.
Waarschijnlijk gebruikten zij de locatie voor opslag van materiaal of als parkeerplaats voor hun
bedrijfsauto’s. Zij kregen toestemming onder
de voorwaarde dat de rest van het kerkhof door
hen werd afgepaald en schoongehouden. De
aanwezigheid van een graf op het resterende
deel zal hier zeker een rol bij hebben gespeeld.
Of dit deel rechts of links van het baarhuisje
lag, is niet bekend.

werd vervolgens omgeploegd. Mijn vader wilde het
stukje land van de gemeente kopen maar die ging
daar niet mee akkoord”.
In 1961 moest Kees de Bree van de nieuw
aangetreden burgemeester Meltzer het terrein
teruggeven aan de gemeente. Het terrein werd
in gebruik genomen door de firma De Klein, die
er haar vrachtwagens op parkeerde. Nadat de
gemeente het besluit had genomen dat het terrein daarvoor niet geschikt was (het paste niet
in het bestemmingsplan), verhuisde De Klein
met de auto’s naar een andere locatie in het
dorp Werkhoven.
Na het vertrek van De Klein werd het terrein in
gebruik genomen door de familie Pfeifer. Dochter Maria vertelt hierover: “Ik woonde samen met
mijn ouders, opa en oma en mijn zusje Johanna in
Werkhoven. Wij stonden er met twee woonwagens
en met onze auto’s ernaast. Af en toe kwamen er een
of twee wagens bij staan, vaak van familieleden. De
grond van het terrein was enigszins verhard en achterop stonden twee houten toiletgebouwtjes, geplaatst
door de gemeente.”
Er was op het terrein geen watertappunt. Het
water werd gehaald in een melkbus bij Bos op
de boerderij Heeckerenshoeve, aan de overkant
van de Achterdijk.
Maria en haar zusje Johanna werden naar de
rooms-katholieke lagere school in Werkhoven
gestuurd. Maria: “Waar wij ook stonden, mijn
ouders stuurden ons altijd naar school. Zij wilden
absoluut dat wij leerden schrijven. Zelf konden zij dat
niet.” Wat veel indruk op haar maakte was het
ongeluk van Anja Dorrestein
op 1 mei 1968. Zij verloor
het leven nadat zij onder een
vrachtwagen terecht was
gekomen. Korte tijd daarna
verliet de familie Pfeifer
Werkhoven.

De foto is waarschijnlijk genomen in de omgeving
van Hendrik Ido Ambacht, de geboorteplaats van Nol
Stolk. Nol staat geheel links

fietsen, was dat toch een beetje eng, zo komt
uit de jeugdherinneringen naar voren. Was het
niet de loslopende hond, dan was het wel de
‘geheimzinnigheid’ van de plek, die de kinderen sneller deed lopen of fietsen. Op het terrein
woonden mensen, die op een andere wijze
leefden dan de kinderen thuis gewend waren.
Door de Werkhovenaren werden de woonwagenbewoners vaak onterecht aangeduid als
zigeuners. In werkelijkheid waren het reizende
handelaars, die hun boterham verdienden met
het uitventen van hun waren en het verrichten
van allerlei handwerkzaamheden. De familie
Pfeifer hield zich bezig met het opkopen en
slopen van oude auto’s.

Een beetje eng
Blijkbaar maakten de woonwagens en hun bewoners
indruk op de kinderen die
in de buurt woonden. Als
je erlangs moest lopen of
Briefje van het gemeentebestuur aan Henk van Hal, waarin
de gemeentebode ‘vergunning’
krijgt ‘het enige lijk’ op te graven (25 oktober 1947)
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Een parkeerplaats voor veewagens
Transportbedrijf de Klein bezat een schuur in de Achtersteeg, die werd gebruikt voor het schoonmaken
van de veewagens. De ingang van de Achtersteeg
vanaf de Brink was nogal smal. Het gebeurde regelmatig dat de muur rond het terrein van de Hervormde
kerk door een vrachtwagen werd geraakt. Toen De
Klein grotere wagens had aangeschaft, was het wachten op een echte schade. De gemeente verbood De
Klein om de Achtersteeg met de grote vrachtwagens
te berijden. Het bedrijf moest uitzien naar een andere
locatie. De Klein dacht die te hebben gevonden
op het Verloren kerkhof. Pogingen om het Verloren
Kerkhof van de gemeente in 1962 te kopen, leidden
tot niets.

Speelterrein
Als klein kind speelde Jan Nell regelmatig op
het kerkhof met zijn vrienden Wim van de Veer
en Rinus Veenvliet. De jongens klommen over
het hek of kropen onder de heg door. Jan kan
nog een goede beschrijving van de begraafplaats geven. Het terrein was begroeid met gras,
met hier en daar een aantal bomen. Vanaf het
toegangshek liep een klein pad, recht naar het
baarhuisje dat achterop het kerkhof stond. Het
baarhuisje stond met de achterzijde ongeveer
een meter van de heg. Er was net genoeg
ruimte om er omheen te lopen. Boven de twee
deuren in de voorzijde van het baarhuisje, zat
een rond raam, waaruit het glas verdwenen
was. Jan: “Via dat raam kwamen wij naar binnen.
In het huisje stonden twee baren, die in een mooie,
donkerblauwe kleur waren geschilderd. Er was een
groot exemplaar voor de volwassenen en een kleiner
voor de kinderen.”
Er was altijd iets om te delen
Theo Elberse is geboren aan de Achterdijk, in de
buurt van het huidige tuincentrum Werkhoven. Zijn
oma woonde vlak bij zijn ouderlijk huis en hij bezocht
haar regelmatig. Theo vertelt hierover het volgende:
“Iedere dag liep ik samen met een oudere broer
naar school in Werkhoven. Dan passeerden wij het
kerkhofje waar de woonwagens stonden. Aan onze
kant stond Nol Stolk met een kleine, zelfgemaakte,
witte woonwagen op een vaste staanplaats. Hij had
het niet breed. Mijn oma, die het zelf ook niet breed
had, gaf mij vaak een bakje met eten mee voor Nol.
Aan de andere kant van het kerkhofje stonden vaak
drie andere woonwagens.”
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De broers Theo (links) en Henk de Klein staan voor
een van hun vrachtwagens. Links de openstaande
deuren van de schuur in de Achtersteeg

De achterzijde en beide zijkanten van het kerkhof waren afgezet met een beukenhaag. Op
de vier hoeken stonden betonnen palen. Aan
de wegzijde werd de ingang van het kerkhof
gevormd door een groot, dubbel, openslaand
hekwerk, dat aan brede betonnen palen was
bevestigd. Van dit toegangshek tot aan de
hoeken was het kerkhof afgezet met een laag
ijzeren hek. Jan: “Het kerkhof maakte veel indruk
op mij. Het was een stille, bijna steriele plek, waar
de woonwagenbewoners niet durfden te komen. Deze
mensen kwamen regelmatig bij ons aan huis om
melk te halen of om stoelen terug te brengen, die zij in
opdracht van mijn vader hadden gemat. Desondanks
vond ik het best eng om langs het kampje te fietsen als
ik naar school moest. Mijn vader bracht mij diverse
keren weg op zijn fiets.”

Een blaffende hond
Ineke Dorresteijn groeide als kind op aan het
Oostromsdijkje, richting Houten. Ineke: “Ik
fietste vaak samen met mijn zusjes via de Achterdijk naar de katholieke basisschool in Werkhoven.
Zo halverwege de Achterdijk, passeerden we het
woonwagenkampje. In mijn herinnering was het een
wat rommelig geheel, met wagens, rokende vuurtjes,
oud ijzer en de mensen die daar woonden, ik dacht
een paar mannen, een vrouw en twee kinderen. We
waren daar altijd een beetje bang voor. Onbekend
maakt onbemind, zullen we maar zeggen. Met de
twee kinderen van het kampje, zusjes voor zover ik
begreep, maakten we nader kennis op onze lagere
school. Zij volgden daar onregelmatig de lessen. De
meisjes waren heel verschillend, de oudste donker,
mollig, vroegrijp en zeer goedlachs, de jongste klein,
mager en verlegen.”

Het voormalige Werkhovense gevangenis- annex
baarhuisje uit 1861, gelegen aan de Herenstraat.
Het gebouwtje staat
op het terrein van de
Stevenskerk. Het was tot
voor kort in gebruik als
bushalte. Het baarhuisje
op het Verloren Kerkhof
was ook een bakstenen
gebouwtje met een
pannendak en een rond
venster boven de toegangsdeuren. Het was
waarschijnlijk een kopie
van het gebouwtje aan
de Herenstraat. Tekening
van Peter Koch, 2012

Op het terrein liep een hond, die blaffend achter de fietsers aan rende. Dat kwam nogal dreigend over. Ineke’s zusje Annemieke was bang
voor de hond en verzon een list om hem te
ontwijken. Zij fietste heel hard om snelheid te
maken, vóór dat zij het kampje bereikte. Als de
hond dan blaffend naar haar toe kwam, legde
zij haar benen op het stuur, zodat de hond haar
niet in de kuiten kon bijten! Ook haar zusje
Herma was bang voor de hond. Zij had een
klein doortrapfietsje en kon daarmee heel hard
rijden. Eenmaal langs de hond gekomen, moest
zij even uitrusten van de inspanning en hield
dan haar benen stil. Maar daarbij vergat zij
weleens dat zij op een doortrapper zat, met als
gevolg dat zij viel.

In hetzelfde jaar werden er bomen op het terrein van de voormalige begraafplaats geplant
als herinnering aan het Verloren Kerkhof.
Jan Nell herinnert zich dat een van de werknemers van zijn vader, Gerard van Wakeren,
de nieuwe omheining plaatste: ”Het terrein lijkt
nu kleiner dan dat het oorspronkelijk was. Het is
heel goed mogelijk dat hij, om ruzie te voorkomen, de
omheining iets meer naar binnen heeft geplaatst. Op
zich niet erg, als
de herinnering
maar levend gehouden wordt.”

Herinrichting van het terrein
In 1976 werd de Achterdijk verbreed en plaatselijk verhoogd. Hierdoor verdween de brede
berm ter hoogte van het Verloren Kerkhof en
kwam er een diep talud voor in de plaats. Dit
maakte het onmogelijk om daar nog wagens
te parkeren. Hiermee kwam een einde aan de
aanwezigheid van woonwagens in Werkhoven.
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Ineke Dorresteijn
fietste, evenals
haar zusjes, vaak
langs het kampje
aan de Achterdijk
naar de lagere
school in Werkhoven
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Een luchtfoto uit 1964. Het dorp Werkhovense rechts
met haar eerste echte nieuwbouwwijk, Plan Otselaan,
in aanbouw. Met de cirkel op de uitsnede wordt het
Verloren Kerkhof aangeven. Op het terrein stonden
twee woonwagens van de familie Pfeifer. Tussen de
twee wagens door liep een pad naar achteren waar
twee houten hokjes stonden, die dienst deden als
toilet- en doucheruimte. Tussen de woonwagens en
de toiletgebouwtjes stonden de sloopauto’s. Naast
het Verloren Kerkhof lag een verhard pad dat leidde
naar de kersenboomgaard, die door Kees de Bree het
‘Verloren Kerkhof’ werd genoemd

Nawoord van de redactie
De herinnering aan het ‘Verloren Kerkhof’ aan
de Achterdijk zal levend worden gehouden
door een informatiebord dat is geplaatst op
het terrein van deze verdwenen begraafplaats.
Het bord bevat de beknopte geschiedenis van

het terrein en een QR-code met een link naar
het volledige verhaal. Op 24 maart 2017 is het
informatiebord onthuld door burgemeester
Ostendorp.

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur
• Archief van gemeente Werkhoven
(Gemeente Archief Bunnik, GAB)
• Archief hervormde gemeente Werkhoven.
• Het Utrechts Archief (HUA).
• Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht (RHC ZOU).
In het bijzonder: Schenkingsakte
D.F.W. Otterbein, grondeigenaar
te Driebergen aan gemeente
Werkhoven, d.d. 25-01-1872,
opgemaakt door notaris J.H.
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Terwogt: inv.36, notariële archieven,
Driebergen, Jean Henri Terwogt
(voorheen rijksarchief in Utrecht
(RAU), inventaris 700, akte 308.
• Gesprekken met buurtbewoners.
• Kadastrale en historisch topografische kaarten.
• Ginkel-Meester, Saskia van, Bunnik,
geschiedenis en architectuur, Zeist
1989.
• Ginkel-Meester, Saskia van, Gijs van
der Leck, Johan van Impelen, ‘De

Nederlands-hervormde begraafplaats
aan de Leemkolkweg te Werkhoven’,
Het Kromme-Rijngebied, 37(2003)3,
p. 37-47.
• Reinders, Henk, De Oude Dorpskerk
te Bunnik - uit het verleden van een
gebouw en een gemeente, Bunnik
1988.
• Vermeer, Gerrit, De Sint-Heribert of
het Witte kerkje te Odijk, Zutphen
1987.

Ton G e l o k *

De in Wijk bij Duurstede verdwenen
offerschalen bij het Heilig Avondmaal en de
schenking van notaris Ten Noever de Brauw
Bij de viering van het Heilig Avondmaal is het
al heel lang gebruik om een collecte te houden
voor de “armen”, zoals dat vroeger werd genoemd. Tegenwoordig is dat voor de diaconie.
Aan de beide uiteinden van de avondmaalstafel
stond dan een offerschaal waar de deelnemers
aan het Heilig Avondmaal hun gave in konden
doen.
In de kerkenraadsnotulen van 20 juni 1695
van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te
Wijk bij Duurstede, de voorloper van de huidige Hervormde Gemeente en de Protestantse
Gemeente, staat het volgende: “De hoge nood der
nooddruftigen alhier heeft den eerweerdige kerkenraad om middelen denkende, hoe die wat te helen,
doen goed vinden twee schalen op de tafel te setten,
wanneer dat het heijlig avondmaal gehouden sal
worden. Maar om sulx sonder voorweten van de edelagtbare magistraat niet in gebruijk te brengen, vind
se goed ook, dit hare boven genoemde gecommitteerdens te gelasten en te versoeken dit de magistraat voor
Zeer waardevolle zilveren offerschaal, gemaakt omstreeks 1625 en nu verdwenen. (foto Wim Heitink)
Viering van het Heilig Avondmaal in 2015 met de collectezakken op de plek van de offervazen

te houden en haar goeddunken te horen ter eerste
vergadering van de selven.” De kerkenraad had de
toestemming nodig van de magistraat (het gemeentebestuur) om de twee offerschalen op de
avondmaalstafel te mogen zetten. In de kerkenraadsnotulen van 16 september 1695 staat: “Dominus Schutter rapporteerde dat de magistraat het
versoek aangaande de schalen op de tafel des heijlig
* A.J. Gelok verdiept zich als kerkarchivaris in de
geschiedenis van de Grote Kerk en schrijft hier al 25
jaar maandelijks een stukje over in de kerkbladen
van de Protestantse en Hervormde Gemeente in
Wijk bij Duurstede.
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Albertus Ten Noever de Brauw in
1930 en in 1967en jonkvrouw Jacoba
Henriëtta de Geer in 1967. (foto’s
Willem van Abcoude Stichting en Bart
van Dam)

avondmaals voor gelt sulx goed vind. Door de kerkenraad sal sulx ter eersten gelegentheijd en voor altoos
in praktijke gebragt worden”. De magistraat heeft
het goed gevonden dat de twee offerschalen op
de avondmaalstafel gezet werden om geld in
te zamelen voor de armen. Geconcludeerd kan
worden dat het gebruik van deze offerschalen
stamt van 1695. De magistraat had toen grote
invloed op de kerk en moest bijvoorbeeld altijd
toestemming geven voor het beroepen van een
predikant. Ook betaalde de magistraat veel van
de kosten van de kerkelijke gemeente.
Als offerschaal in Wijk bij Duurstede werd vóór
1955 gebruik gemaakt van twee platte zilveren schalen met een diameter van 20 cm en
op een voet met een hoogte van 17,5 cm. De
schalen zijn omstreeks 1625 gemaakt. In het
midden van de schalen was een dolfijn gegraveerd, waarop twee zeemeerminnen rijden met
wapenschilden in hun hand. Het zijn historisch
zeer waardevolle schalen. Als de schalen aan
de avondmaalstafel werden gebruikt dan werd
er een servet opgelegd, zodat discreet de gaven
onder het servet op de schaal gelegd konden
worden bij het aangaan aan de avondmaalstafel.
Vanaf 1685 werd er elke veertien dagen in Wijk
bij Duurstede een openbare collecte “met een
12
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gesloote busse” voor de armen gehouden na
de “ochtend predicatie”. Over een overblijfsel
hiervan schreef in 1990 de heer W.R.J. Koedam
uit Den Haag (geboren in Wijk bij Duurstede)
mij, dat er omstreeks 1920 nog steeds een
halfjaarlijkse deur aan deur collecte voor de diaconie werd gehouden. Deze collecte werd door
geheel Wijk bij Duurstede keurig om de beurt
door de Hervormden en de Rooms-Katholieken gehouden met een tussenruimte van drie
maanden. De collecterende diakenen waren gekleed in zwart pak en droegen een bolhoed en
zwarte handschoenen. De “gesloote busse” was
vervangen door de zilveren offerschalen, die
gemakkelijk aan de voet konden worden gedragen. Eén van de diakenen had de gewoonte
om voordat hij begon met de collecte enige
zilveren guldens en rijksdaalders op de schaal te
leggen ter aanmoediging van de gevers. Tevens
dienden deze muntstukken om het wegwaaien
van de papieren zilverbonnen van fl. 1,00
en fl. 2,00 te voorkomen. Deze zilverbonnen
werden als noodgeld na de Eerste Wereldoorlog
uitgegeven. De schalen werden in die tijd altijd
bewaard door de heer Van Oudbroekhuizen in
de Volderstraat.
Bij de inventarisatie van de kerkelijke goederen op 10 september 1979 waren deze schalen
nog aanwezig en werden ze in een kluis van de

ABN-AMRO-bank bewaard. Heden is echter
niet bekend waar deze schalen zijn gebleven.
Wellicht heeft iemand er zich over ontfermd
in de jaren 1979-1981 toen in Wijk bij Duurstede de twisten tussen de Hervormden en de
Hervormd-Gereformeerden woedden en de
Hervormde en Protestantse Gemeente ontstonden. Misschien liggen de offerschalen nog
bij iemand thuis op zolder. Het zou fijn zijn
als iedereen nog eens naar deze schalen wil
speuren.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal in de
Grote Kerk werd tot 1955 gebruik gemaakt
van vier tinnen schenkkannen en vier zilveren bekers en twee zilveren offerschalen.
De zilveren bekers dateren uit 1614 en 1891.
Hoe oud de tinnen schenkkannen zijn is niet
bekend. Misschien zijn ze wel in de 17e eeuw
gemaakt. In 1955 werden de tinnen schenkkannen vervangen door twee zilveren schenkkannen en de twee oude zilveren offerschalen
door twee nieuwe zilveren offervazen, door een
schenking van de heer en mevrouw Ten Noever

de Brauw. Op de rand van de zilveren schenkkannen en offervazen staat dan ook : “De heer
en mevrouw Ten Noever de Brauw- De Geer 1955”.
Wie waren de heer en mevrouw Ten Noever
de Brauw en waarom hebben zij naast de twee
schenkkannen ook nog twee zilveren offervazen geschonken?
Albertus Ten Noever de Brauw werd op 21 juni
1894 in Den Haag geboren in een tijd dat
Nederland ca. 5 miljoen inwoners had. Hij
kwam als kandidaat notaris op het kantoor van
notaris H.J. van Heijst in Wijk bij Duurstede.
Op 19 augustus 1919 trouwde hij met Johanna
Clasina van Heijst, de dochter van de notaris.
In 1929 volgde hij notaris van Heijst op. Het
notariskantoor bevond zich in de kapitale villa
Muntstraat 36-38 die in 1868 de vader van
H.J. van Heijst heeft laten bouwen. Albertus en
Johanna woonden in deze tijd in de villa “Sans
Souci” aan de Prins Hendrikweg 13, waar nu
Rob van de Weerd woont. Omstreeks 1930 zullen zij verhuisd zijn naar de villa “Mariënhove”
op Singel 2, waar prinses Irene heeft gewoond.

Wijk bij Duurstede in 1920. Links boven is de villa “Mariënhove” te zien. (foto Frank Lington)
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De eerste steen gelegd op 28 februari 1969 bij het
Ewoud- en Elisabethgasthuis

Mariënhove is in 1869 gebouwd in opdracht
van Jacobus van Mariënhoff. Hij was de zoon
van Henricus Jacobus van Mariënhoff (17921869) die van 1825-1849 burgemeester van
Wijk bij Duurstede was. Oorspronkelijk heette
de villa “Onze Verwachting”, maar als eerbetoon aan de stichter werd het later “Mariënhove” genoemd. Omstreeks 1936 is Albertus
gescheiden van zijn vrouw en op 4 september
1940 hertrouwd met jonkvrouw Jacoba Henriëtta de Geer, die op 5 november 1909 geboren
was. In 1944 werd “Mariënhove” door de Duitsers gevorderd voor de huisvesting van hoge officieren. ’s Morgens kreeg Ten Noever de Brauw
bericht dat hij er aan het eind van de dag uit
moest zijn. Dit was een gebruikelijke procedure
van de Duitsers en resulteerde erin dat huisraad van de bovenste verdieping door het raam
naar beneden werd gegooid en in lakens werd
opgevangen. Toen de Duitse militairen er weer
uitgingen, was het huis uitgeleefd. De Duitsers
hadden difterie gehad, overgegeven en overal
lagen etensresten. Na de oorlog waren er twee
notarissen in Wijk bij Duurstede en dat was er
één te veel. Notaris Luykx mocht blijven en Ten
Noever de Brauw kreeg een praktijk in Doorn.
Vandaag is het notariskantoor Van Eijk & Maigret de voortzetting van het kantoor van Ten
Noever de Brauw.

De eerste steen gelegd op 2 juni 1978 bij Singel 28.
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Ten Noever de Brauw zat in veel besturen. Voor
de Tweede Wereldoorlog zat hij in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede. Van 1930-1980
is hij regent van het Ewoud- en Elisabeth
Gasthuis geweest. Zijn vrouw Jacoba Henriëtta De Geer was regentes van het E.E.G. van
1940-1979. Van 1946-1980 was hij bestuurder
van de Wijkse Spaarbank. In maart 1980 heeft
hij samen met Bart van Dam en mij de Wijkse
Stichting opgericht. In Doorn heeft hij meegewerkt aan de stichting van het Revius-Lyceum
omstreeks 1950. Verder zat hij nog in veel
andere besturen. Van zijn bestuurlijk werk als
regent van het E.E.G. zijn in Wijk bij Duurstede
nog twee zichtbare tekens te zien. Namelijk een
eerste steen bij het E.E.G. en een eerste steen
bij de woning op Singel 28, waar Nel de Jong
woont. De zes woningen aan de Singel 23-28
zijn in 1977-1978 door het E.E.G. gebouwd
en nu eigendom van de Willem van Abcoude
Stichting.
Ten Noever de Brauw behoorde bij de Lutherse
Kerk. Hij had echter de gewoonte om vanuit
Doorn naar de kerkdienst in de Grote Kerk te
gaan als het Heilig Avondmaal werd gevierd.
Mevrouw Ten Noever de Brauw-De Geer kwam
niet naar de Avondmaalsviering. Nadat hij
vanaf ca. 1920 tot 1955 het Heilig Avondmaal
had gevierd met tinnen kannen en zilveren
bekers heeft Ten Noever de Brauw wellicht
gedacht om het gehele avondmaalsstel maar
van zilver te laten maken. Misschien vond hij
het drinken uit tinnen kannen niet gezond
meer. Hij heeft in 1955 twee schenkkannen en
twee offervazen aan de Hervormde Gemeente
geschonken. Daar op de uitstekende rand van
deze stukken zeer duidelijk leesbaar de namen
van hem en zijn vrouw staan, is misschien een
zekere ijdelheid hem ook niet vreemd geweest.
Zo zou het nageslacht niet kunnen vergeten,
dat hij deze zilveren schenkkannen en offervazen heeft geschonken. Albertus Ten Noever
de Brauw is op 7 december 1980 overleden en
jonkvrouw Jacoba Henriëtta de Geer op 4 juni
1979.
Ik kan mij nog herinneren dat de offervazen
aan het uiteinde van de avondmaalstafel stonden, afgedekt met een doek. Iedere deelnemer
aan het Heilig Avondmaal tilde discreet de doek
op en deponeerde een gift voor de diaconie in
de offervaas. Het vallen van de munten in de
offervaas was goed hoorbaar. In de loop van de
tijd vond men dit storend. Ook vonden som-

Boven: De schenkkannen en offervazen, die in 1955
door Ten Noever de
Brauw aan de Hervormde Kerkenraad
zijn geschonken.
Links: Tinnen schenkkan.
Rechts: De collectezakken in een schaal
op de avondmaalstafel bij de Protestantse Gemeente.

mige kerkgangers het collecteren een vorm van
betalen voor deelname aan het Heilig Avondmaal. Al met al waren dit redenen dat sommige
kerkgangers de viering van het Heilig Avondmaal meden. Door deze veranderde opvatting
over dit collecteren werden in de Hervormde
en Protestantse gemeente al een aantal jaren de
offervazen niet meer
aan het Heilig Avondmaal gebruikt. Hiervoor in
de plaats kwamen gewone collectezakken.
Ds. Piet de Jong vroeg mij in 2016 of ik wist of
er nog offervazen waren. Ik kon hem vertellen
dat ze bij het door de Hervormde Gemeente
gebruikte zilverwerk voor het Heilig Avond-
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maal werden bewaard. Sinds kort heeft de
kerkenraad van de Hervormde Gemeente de
oude traditie van het gebruik van de offervazen weer in ere hersteld. Bij de Protestantse
Gemeente werd de collecte aan de avondmaalstafel in een rondgaande collectezak vervangen
door diakenen, die net voor het aan tafel gaan,
met een collectezak aan de beide uiteinden van
de avondmaalstafel staan. De collectezakken
worden dan op schalen aan de uiteinden van
de avondmaalstafel gelegd.

Fotoverantwoording
Tenzij anders vermeld, zijn de foto’s gemaakt door de
auteur.
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pieter f r e d e r i ks *

Het jaar 2016 van de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’. Een verslag

De afgelopen periode was voor onze archeologische werkgroep, aangesloten bij de jubilerende Historische Kring tussen Rijn en Lek (50
jaar!), opnieuw een bedrijvig en ook succesvol
jaar. Het aantal archeologische veldwaarnemingen in onze gemeente was slechts beperkt.
Daarentegen brachten we een fraaie expositie,
gewijd aan historische wand- en vloertegels.
Voorts kostte de voorbereiding van de expositie, gewijd aan het 50-jarig jubileum van onze
werkgroep, veel inspanning en tijd, maar het
resultaat mag er wezen!
We hebben opnieuw veel werk besteed aan
educatieve archeologische presentaties aan
het basis- en voor het eerst ook het voortgezet
onderwijs in Houten.
De archeologische werkgroep omvat thans 17
wekelijks actieve leden een een 6-tal leden, die
door omstandigheden (tijdelijk) minder actief
* Pieter Frederiks (1943), planoloog, gepensioneerd, sinds 2004 lid van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).
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Archeologische waarneming in de Schoolstraat, Houten. Onder enkele vondsten. (Foto Peter Koch)

zijn. Met elkaar hebben we in 2016 zo’n 4900
uur aan allerlei vormen van archeologisch werk
verzet.
Opnieuw hebben wij energie gestopt in het
vergroten van onze bekendheid in de gemeente

Houten. Op vele manieren hebben we de
aandacht gevestigd op onze archeologische activiteiten en de presentatie ervan. Het volgende
overzicht getuigt ervan.

Determineren
van tegels.
(Foto Bert van
de Houwen)

Veldwaarnemingen
In opdracht van de lokale overheid heeft onze
werkgroep gezorgd voor archeologische begeleiding van de bouwactiviteiten in het archeologisch interessante gebied van de Steenen
Poort. We zagen sporen uit de Romeinse tijd en
de middeleeuwen.
De werkgroep heeft een archeologische waarneming gedaan op een terrein aan de Schoolstraat in Houten, achter de voormalige slagerij
aan de Loerikseweg. Wij hebben daar een
gedempte watergang aangetoond, wij hebben
echter geen overtuigend bewijs kunnen leveren dat die wetering het restant was van een
natuurlijke geul, onderdeel van het rivierstelsel dat nog actief was in de Romeinse tijd. De
opgraving leverde onder andere keramiek op
uit de 17e en 18e eeuw.
Voor zover afgerond hebben wij over deze
De genodigden bij de opening van de expositie ‘Met
de poten in de modder’. (Foto Peter Koch)
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archeologische waarnemingen korte rapportages en adviezen opgesteld, bestemd voor de
gemeente Houten.

Museum
In het afgelopen jaar brachten wij de expositie
“Tegels spreken”, gewijd aan historische wand-,
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17

Publicaties
Wij hebben een nieuwe publicatie in voorbereiding, gewijd aan het al eerder door ons
verrichte archeologische onderzoek aan de
Beusichemseweg te Houten.
Voorts heeft de werkgroep een rapportage over
een archeologische activiteit aan de Zuwedijk in Schalkwijk gemaakt. De vondsten, uit
diverse tijdperken, zijn deels afgevoerd naar het
provinciale depot Utrecht en voor het overige
opgenomen in onze referentiecollectie en beschikbaar voor het basisonderwijs.
Leden van onze werkgroep publiceerden twee
hoofdartikelen in het tijdschrift van de Historische Kring en een groot artikel in Westerheem,
het tijdschrift van de AWN, koepel van vrijwilligers in de archeologie. Over de beide exposities,
gewijd aan historische tegels en ons jubileum,
hebben wij fraai uitgevoerde museumgidsen
uitgebracht.

Voordrachten en presentaties

Bert van der Houwen vertelt over 50 jaar graven in
Houten. (Foto Peter Koch)

vloer- en haardtegels. Aanleiding was de vondst
van historische tegels in het rijksmonument
Landlust te Schalkwijk. De tentoonstelling gaf
ons gelegenheid om de eeuwenoude geschiedenis van de Utrechtse tegelbakkerijen te beschrijven. De expositie trok 724 bezoekers. Twee
keer organiseerden wij een workshop, waarbij
bezoekers historische wandtegels uit eigen bezit
mochten laten determineren en taxeren. Er was
ook een demonstratie van het op ambachtelijke
wijze beschilderen van wandtegels.
De voorbereiding van de huidige tentoonstelling, gewijd aan het 50-jarig jubileum van onze
archeologische werkgroep nam intussen veel
tijd in beslag. Maar op 20 november was het zo
ver: wethouder Van Dalen kwam de expositie
“Met de poten in de modder, 50 jaar graven in
de achtertuin van Houten ” feestelijk openen.
De festiviteiten werden opgeluisterd door het
muzikale duo Tarantella, dat oude volksmuziek
ten gehore bracht op bijzondere instrumenten.
Het museum is het hele jaar gedurende twee
dagdelen per week geopend, en wel op de dinsdagen en de zaterdagen.
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Leden van onze werkgroep verzorgden voordrachten en presentaties over archeologische
en historische onderwerpen aan lokale organisaties, zoals: de Probusclub Houten, Rotary
Castellum, enkele bewonersgroepen en de
Houtense Zomerschool.

Rinke Vos legt uit hoe je interactief archeologische waarnemingen kunt bekijken. (Foto Peter Koch)

Informatie- en communicatietechnologie
(ict)
Leden van onze werkgroep hebben onze
website www.archeologiehouten.nl up-to-date
gehouden en verder uitgebouwd. Het doorgeven van actueel nieuws en activiteiten van
onze werkgroep via Facebook en Twitter blijkt
functioneel, gelet op de reacties.
We hebben het afgelopen jaar verdere stappen
gemaakt op het gebied van automatisering,
digitalisering van gegevensbeheer en nieuwe
media. De werkgroep presenteerde een interactieve fiets- en wandelroute langs archeologisch bijzondere plekken in onze streek. Voorts
bieden we bezoekers van onze archeologiezolder de mogelijkheid om interactief archeologische waarnemingen in de woonomgeving te
bekijken.

jaar. De belangstelling was groot. Voorts participeerden wij in het succesvolle project “Langs
de Limes” van de provinciale instantie Kunst
Centraal en verzorgden wij gastlessen in een
12-tal basisscholen in de gemeente Houten. Wij
ontvingen op onze archeologiezolder een aantal
Leerlingen van het College De Heemlanden krijgen
uitleg van Joop van Herwijnen. (Foto Peter Koch)

Educatie, manifestaties en mediacontacten
Educatie is in toenemende mate een belangrijk
onderwerp voor de werkgroep. Wij organiseerden in de schoolvakanties workshops op de
archeologiezolder, voor kinderen van 8 tot 12
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Activiteitenmarkt op Het Rond. (Foto Peter Koch)

groepen van het Houtense basisonderwijs. Voor
het eerst verzorgden we een presentatie over de
prehistorie aan leerlingen van het College De
Heemlanden.
Onze leskisten over de Romeinse tijd en de
Middeleeuwen vonden gretige aftrek. Beide
leskisten zijn beschikbaar voor alle basisscholen in onze gemeente. Aan kinderen van de
naschoolse opvang hebben wij opnieuw enkele
workshops gegeven over archeologie en verhalen verteld over het verre verleden van Houten.
De werkgroep was wederom actief op Open
Monumentendag en de jaarlijkse Activiteitenmarkt.
Bij diverse gelegenheden waren lokale pers en
radio aanwezig om reportages te maken over
onze activiteiten in het veld en op onze archeologiezolder. Met name bij onze Jubileumexpositie mochten we vertegenwoordigers van
de pers ontvangen. We werkten daarbij onder
meer samen met Omroep Houten.

Contacten met de gemeente Houten
De subsidieovereenkomst met de gemeente
Houten is ook in 2016 op het gebruikelijke
niveau voortgezet. Onze werkgroep verricht als
20

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

tegenprestatie voor de gemeentelijke subsidie
een aantal activiteiten, zoals:
- het uitvoeren van archeologisch onderzoek in
de gemeente Houten
- het presenteren van museale collecties op de
archeologiezolder
- het leveren van diensten aan onderwijs en
instellingen in de gemeente Houten.
Periodiek is er overleg met de wethouder en
we onderhouden intensieve contacten met de
gemeentelijke archeoloog.

Overige activiteiten
Werkgroepleden deden mee aan activiteiten,
gecoördineerd door de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie AWN, afdeling Utrecht:
archeologisch onderzoek op het Domplein te
Utrecht, veldwerk op het terrein van het UMC,
archeologisch graafkamp in Haltern, Duitsland
en vakcursussen van de AWN en determinatie
van vondsten uit de regio.
We waren aanwezig op het Romeinensymposium van de Vrije Universiteit Amsterdam, op
de Provinciale Contactdag in Spakenburg/Bunschoten en op de manifestatie ‘Romeinen-Nu’
op fort Vechten.

boeken
Amelisweerd & Rhijnauwen, Wandelen en
verkennen van heden en verleden
door Bea Groen. Het boek is verschenen in 2015.
Over de auteur: Bea Groen was sociaal geograaf met veel belangstelling voor natuur en
geschiedenis. Over haar boek zegt zij: ”Het doel
van mijn boek is om de landgoederen en hun
geschiedenis tot leven te brengen en een plek
in zowel het verleden als in het heden te geven.
Daartoe heb ik de belangrijkste bewoners nader
uitgelicht en hun invloed op de huidige vorm
van Amelisweerd en Rhijnauwen in kaart
gebracht. Natuurlijk mag de tegenwoordige
problematiek van de landgoederen niet ontbreken in dit boek”.
Het boek omvat negen hoofdstukken, een
uitgebreide literatuurlijst en personenregister,
én een losse cultuurhistorische kaart waarin
van de belangrijkste gebouwen, objecten, lanen
en beplanting kleine fotootjes als icoontjes zijn
ingeplakt.
Hoofdstuk 1 is een historische schets van het
gebied en behandelt de ontwikkeling van
rivierenlandschap naar bijzondere landgoederen. Hoofdstuk 2 gaat over Nieuw Amelisweerd, huis en park, van 1233 tot in de
21ste eeuw. In hoofdstuk 3 neemt Bea Groen
Oud Amelisweerd onder de loep en in hoofdstuk 4 Rhijnauwen. De buitenplekken, zoals
boerderijen, tuinderijen maar ook tennisclub
Rhijnauwen komen in hoofdstuk 5 aan bod. De
bijzondere flora en fauna beschrijft Groen in
hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 is gewijd aan het beheer van de landgoederen, privé en openbaar.
Voor hen die meer willen weten over verblijfsmogelijkheden, eten & drinken, buitensport en
spel geeft hoofdstuk 8 een overzicht met adressen, telefoonnummers en websites.
Tot slot van het boek zijn zes wandelroutes opgenomen. Deze zijn niet uitneembaar en omdat
er verwezen wordt naar tekst en afbeeldingen
elders in het boek moet het boek als wandelgids
worden meegenomen.
Het is een makkelijk leesbaar, rijk geïllustreerd
en fullcolour uitgegeven boek zonder noten
 Bea Groen is op 26 januari 2017 plotseling overleden.
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maar met een uitgebreide literatuurlijst. Voor
iedereen die íets heeft met de landgoederen is
hier wel informatie te vinden, is het niet over
de geschiedenis dan wel over een plek waar je
kunt eten of een mooie wandeling kunt maken.
Het boek is te bestellen via de boekhandel:
ISBN 97859 0824 450-0-8, € 24,95.
> Saskia van Ginkel-Meester

Boekenlint
Het werk van zuster Theofoor in de voormalige priorij Gods Werkhof, Mieke Tollenaar,
Werkhoven, 2016, 108 pagina’s, € 20,00. Dit
boek is alleen verkrijgbaar bij de voormalige
priorij, Hollende Wagenweg 20 in Werkhoven.
Kromme Rijn: het landschap, Marijke van Eijkeren, Marijke van Eijkeren tekst en beeld, 2016,
128 pagina’s, € 14,95.
het kromme-rijngebied
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Varia
Schatten uit Museum Dorestad
Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede herbergt een schat aan archeologische vondsten.
Daarvan wordt in deze rubriek telkens één,
die in de vaste opstelling van het museum te
bewonderen is, voor het voetlicht gebracht.

Tatingkan uit het havengebied van
Dorestad
Tussen de vele soorten aardewerk uit de Dorestadperiode valt de Tatingkan op door het
zwarte oppervlak dat vaak gepolijst is. Deze

Tatingkan uit de
Karolingische periode, gevonden
bij de Hoogstraat
in Wijk bij Duurstede. (Museum Dorestad,
Inventarisnummer
2/405-2-18)

slanke schenkkan is genoemd naar de eerst
beschreven vindplaats bij een dorp op het
schiereiland Eiderstedt in Noord-Duitsland. In
tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden,
werd dit aardewerk hier niet geproduceerd. Er
wordt verondersteld dat deze kannen onder
andere in Mayen bij Koblenz zijn vervaardigd,
een plaats waar al sinds de Romeinse tijd draaischijfaardewerk werd gefabriceerd.
Tatingkannen hebben altijd een lange, buisvormig samengeknepen tuit. Het is opvallend
dat het oor niet aan de buitenzijde tegen de
potwand is vastgezet, maar er met een kleiplug
doorheen is gestoken, waarna deze aan de binnenzijde werd aangedrukt.
Ze zijn vaak versierd met ingekraste geometrische motieven of geometrische figuren van
tinfolie. Vanwege het voorkomen van kruismotieven worden deze kannen wel met de christelijke liturgie geassocieerd. Er zijn echter geen
vondsten die speciaal in een religieuze context
geplaatst kunnen worden. Wel is duidelijk dat
dit luxe aardewerk vooral met de elite geassocieerd moet worden.
Tatingkannen zijn heel zeldzaam. In Dorestad
zijn relatief veel scherven en zelfs enkele bijna
complete kannen gevonden, zoals het afgebeelde exemplaar uit het noordelijke havengebied
van Dorestad.
> Luit van der Tuuk

Jeugdactiviteit Archeologische Werkgroep
In het kader van het 50-jarig bestaan van de Archeologische Werkgroep is een aantal jeugdactiviteiten georganiseerd. Op 1 maart 2017 was
er de mogelijkheid voor de Houtense jeugd
tussen de 8 en 12 jaar om in ‘de huid van de
Archeoloog’ te kruipen. Dit vond plaats in Het
Oude Station van Houten op de archeologie- en
werkzolder van de Werkgroep.
Rondleiding met een spotlight. (Foto Peter Koch)
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Met eenvoudige materialen iets moois maken, net als
onze voorouders eeuwen geleden. (Foto Peter Koch)

Hoe meer je vertelt, hoe meer vragen er komen.
Nieuwsgierigheid, leergierigheid, enthousiasme. (Foto
Peter Koch)

Zowel in de ochtend als de middag waren er
tien enthousiaste jongens en meisjes die wel
eens meer van de archeoloog en zijn werk
wilden horen en zien. Na ontvangst was er een
rondleiding met uitleg over opgravingen en
daaraan gekoppelde vondsten. Bijzonder was
dat deze rondleiding op de expositiezolder in
het donker was waarbij telkens een voorwerp
in één van de 19 vitrines letterlijk en figuurlijk werd uitgelicht. Na afloop moest er een
vragenlijst worden ingevuld over hetgeen er
verteld en getoond was en kon alles nog eens
rustig worden bekeken. Een andere activiteit
was een workshop kralen maken naar oude

voorbeelden uit Romeinse of Vroeg Middeleeuwse periode. De kralen van kleine stukjes
gekleurde klei konden worden verwerkt in een
ketting of fibula van koperdraad. Ook kon als
een echte archeoloog een ‘gevonden’ scherf
worden getekend.

Kleurrijke kralen klaar voor de oven. (Foto Peter Koch)

Scherven schetsen en beschrijven. (Foto Peter Koch)
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Al met al was het een bijzonder geslaagde
jeugdactiviteit.
> Joop van Herwijnen,
Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’,
Houten
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Varia
Zoekvraag

Wie herkent de boerderij op deze foto? Mogelijk is de boerderij al in de jaren ’60 gesloopt.
Waarschijnlijk heeft hij in Houten of omgeving

Rectificatie
Helaas is in het vorige nummer de auteursnaam
bij het artikel over de aanvulling op boerderij
Orist niet vermeld.
Dit moet zijn dr. M.S.F. Kemp.
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gestaan. Stuur uw reactie naar de redactie:
hpostema@rhczuidoostutrecht.nl.
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		Een groep bomen aan de Achterdijk ter hoogte van
boerderij Kasenstein herinnert nog aan het Verloren
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