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Sande r va n S c h e r p e n z e e l *

De Wethouder van Rooijenweg in Houten
U bent er als inwoner van de gemeente Houten wel eens doorheen gewandeld of gereden.
De Wethouder Van Rooijenweg in het Oude
Dorp. Maar wie was die wethouder dan wel?
Waar woonde hij? En is er meer over hem
bekend?
De Wethouder Van Rooijenweg is genoemd
naar wethouder Johannes Maria van Rooijen,
Hij was wethouder van de gemeente Houten
van juli 1935 tot augustus 1953. Van 1923 tot
1935 was hij ook raadslid in de gemeenteraad.

Johannes Maria van Rooijen
Johannes werd geboren op 24 april 1882 uit
het huwelijk van Arie Adrianus van Rooijen
en Cornelia Verweij. Hij trouwde in 1908 met
Johanna Allegonda Vernooij. In die tijd was
hij boer en woonde met zijn gezin op boerde-

Johannes Maria van Rooijen en zijn vrouw Johanna
Allegonda Vernooij. (Foto: familiearchief Van Rooijen)
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Straatnaambord in het Oude Dorp van Houten.
(Foto: auteur)

* Sander van Scherpenzeel onderzoekt sinds 2010 de
straatnamen in de gemeente Houten. Sinds 2014 onder
de naam Houtense Hodoniemen.
het kromme-rijngebied



Boerderij Rijsbrug aan Binnenweg 19 in 2012. (Foto: Peter Koch)

rij Rijsbrug, gelegen aan de Binnenweg 19 te
Houten.
Vanaf 14 december 1917 was hij bestuurslid en
vanaf 27 mei 1931 voorzitter van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht, die
met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven de belangen van boeren
en tuinders in ons land dienden. Op 8 juni
1923 richtte hij met anderen de Coöperatieve
Veilingvereniging ‘Houten en Omstreken’ op.
Hij was voorzitter en bleef dat ook na zijn tijd
als wethouder. In zijn periode als voorzitter
breidde hij de veiling uit met bewaarplaatsen
en koelruimtes.
Als raadslid en later als wethouder was Johannes van Rooijen betrokken bij de vele veranderingen en vernieuwingen in de Houtense
samenleving. Hij was mede betrokken bij:
1.	de aankoop van huize De Grund in 1925 na
het overlijden van oud- burgemeester Jacob
Waller. De Grund, gelegen aan De Poort 42,
is vanaf 1945 tot 1981 als gemeentehuis in
gebruik geweest.
2. de oprichting van de vrijwillige brandweer
3.	het oprichten van een tweede openbare
lagere school in ‘t Goy
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4. de stichting van een Christelijke school
5.	de totstandkoming van de drinkwaterleiding
6. de uitbreiding van het elektriciteitsnet
7. de activering van de burgerwacht
8.	het realiseren van woningbouw en de grond
aankoop die daarvoor nodig was
9.	de verbetering van de wegen en het overnemen van het beheer en onderhoud van de
wegen van het Waterschap Houten
10.	het verbeteren en de uitbreiding van het
rioleringsnetwerk.
Ook heeft Johannes jarenlang, tot aan 1953
gestreden tegen de grondannexaties door de
gemeente Utrecht. Vanaf 1 januari 1954 werd
het Houtense Maarschalkerweerd bij de stad
Utrecht gevoegd. Net als Jutphaas (Nieuwegein) toentertijd zijn noordelijke grondgebied
ten zuiden van de ‘t Goylaan (Hoograven) aan
Utrecht moest afstaan. De gemeente Zuilen
werd opgeheven en in die tijd ook bij de stad
gevoegd.
Daarnaast was hij ook nog eens Kerkmeester
van de R.K. parochie in de gemeente Houten.
Al met al een veelzijdig man, die zijn diensten

Op 27 augustus 1943 wordt
Abraham Willem (Bram) Bosschaart
geïnstalleerd als burgemeester
van Houten tot aan 8 mei 1945.
Bosschaart was lid van de NSB;
tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden veel burgemeesters in Nederland vervangen door NSB’ers.
Johannes (links) staat te kijken
hoe de gemeentesecretaris de
burgemeestersketting om doet bij
dhr. Bosschaart. Johannes had het
niet zo op NSB’ers en volgens de
overlevering had hij als smoes dat
hij last had van zijn rug, opdat hij
de ketting niet om hoefde te doen.
Rechts op de achtergrond van de
foto nog een statieportret van
NSB-leider Anton Mussert, hangend
in het gemeentehuis van Houten.
(Foto: familiearchief Van Rooijen)

trouw voor de Houtense samenleving ten uitvoer bracht.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In de gemeenteraadsvergadering van 11 augustus 1953 werd Johannes benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Wat bij Koninklijk
besluit van 29 juli 1953 nr. 3 door Hare Majesteit Koningin Juliana werd besloten. Na vele
jaren van arbeid overleed hij ruim 7 jaar later,
op 8 juni 1960, op 78 jarige leeftijd.

In 1953 werden er in Houten nieuwe huizen
gebouwd, om in de naoorlogse woningnood
te voorzien. In dat jaar werden er ten zuiden
van de Burgemeester Wallerweg en ten westen van de Prins Bernhardweg twee nieuwe
straten met huizen gebouwd. Bij openbaar
besluit van de gemeenteraad van 10 april 1953
kregen deze straten de namen Wethouder van
Rooijenweg en de Oranje Nassauweg. Al enkele maanden voordat Johannes van Rooijen
afscheid zou nemen als wethouder kreeg hij
al een straat naar zich vernoemd, in het Oude

Straatnaam

Johannes krijgt in de
zomer van 1953 zijn
koninklijke onderscheiding opgespeld
door toenmalig burgemeester van Houten dhr. Haefkens.
(Foto: familiearchief
Van Rooijen)
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Dorp van Houten.
In diezelfde periode werd in het zuidoostelijke
verlengde van de Wethouder van Rooijenweg
de Rustoordweg aangelegd, tot aan de Prins
Bernhardweg. De weg kwam aan zijn naam
omdat er huisjes werden gebouwd voor de toen
ouden van dagen. Pas begin jaren ‘90 zouden
deze huisjes gesloopt worden om ze te vervangen voor nieuwbouw. Een klein 10 jaar zou het
terrein aan deze weg braak liggen, voordat er
rond het jaar 2000 nieuwbouw kwam.
In de tweede helft van de jaren ‘70 van de
twintigste eeuw werd, ten westen van de Lobbendijk, de wijk Den Oord gebouwd. Er werd
besloten om alle straten in de wijk te vernoemen naar in Nederland veel voorkomende
landbouwgewassen. Het achtervoegsel ‘oord’
gaat terug op boerderij Den Oord die in de wijk
gelegen is aan de Tarwe-oord. (Oord betekent
plaats of landstreek) Tot 1986 was de boerderij gelegen aan de Utrechtseweg. Enkele jaren
later, in de vergadering van de gemeenteraad
van Houten op 29 september 1981, vond men
dat de naam van Rustoordweg moest worden
vervangen door Wethouder van Rooijenweg.
Wat in principe betekende dat de naam van
de weg doorgetrokken zou worden tot aan de
Prins Bernhardweg. De reden van het intrekken van deze naam lag in het feit dat de naam
Rustoordweg te veel zou lijken op de straatnamen in de wijk Den Oord, wat mogelijk tot

onduidelijkheden zou kunnen leiden. Daarom
werd besloten dat de weg met ingang van 1
januari 1982 Wethouder van Rooijenweg zou
gaan heten.
Een van de kinderen van Johannes was Arie
van Rooijen, die in de jaren ‘70 van de twintigste eeuw ook wethouder was in de gemeente
Houten. Arie is, in 1980, op een veel te jonge
leeftijd overleden. Hij werd maar 57 jaar (*1807-1923 +08-11-1980). Arie’s zoon Jos van
Rooijen woont nog altijd op boerderij Rijsbrug. Zijn vader en opa waren dus wethouder,
tezamen gedurende een groot gedeelte van de
twintigste eeuw.
Bent u geïnteresseerd, vanaf het voorjaar van
2019 kunt u zelf bij het RHC Zuidoost Utrecht
te Wijk bij Duurstede archiefonderzoek doen in
het familiearchief Van Rooijen dat het tijdvak
vanaf de periode 1856 tot ca. 2000 beslaat. Dit
archief zal dan in de collectie Losse Aanwinsten
worden ondergebracht onder toegangsnummer
22.

Bronnen
• http://www.genealogieonline.nl stamboom van Schip,
‘t Schip, van het Schip.
• RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang
109 (Gemeentebestuur Houten (1803) 1811-1961
(1964)), inventarisnummer 2360.
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Bosschaart.

De Wethouder Van Rooijenweg bij de kruising met de Prins Bernhardweg. (Foto: auteur)
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R inus va n d e n He i j k a n t

Houtense voornamen

Inleiding
In de afgelopen jaren heb ik als vrijwilliger bij
het RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede de bevolkingsregisters van de gemeente
Houten en haar voorgangers (Schalkwijk, Tull
en ‘t Waal, Schonauwen en Oud-Wulven)
gedigitaliseerd. Deze gegevens heb ik gecombineerd met de aktes van de burgerlijke stand
en de doop- trouw- en begraafboeken tot één
genealogisch bestand. Zo is er een bevolkingsreconstructie van Houten ontstaan met tot nu
toe ruim 55.000 namen. Het bestand bevat
niet alleen personen uit Houten, maar ook
huwelijkspartners en voorouders van buiten
Houten.
Het bestand is niet compleet. Recente gegevens
ontbreken omdat ze nog niet openbaar zijn.
Data van ná 1912 zijn dan ook ‘toevalsvondsten’. En van de periode vóór de invoering van
de burgerlijke stand in rond 1812 ontbreken
personen omdat er regelmatig Houtenezen
53 | 1 | 2 0 1 9 

Arris van Woudenberg en Mettije van Schaik met tien
van hun kinderen in 1910 bij boerderij de Meern in
‘t Goy. De oudste vier kinderen (Jan, Maria, Johanna en
Johanna) kregen volgens de gangbare vernoemingsregels de namen van vaders vader, moeders moeder,
vaders moeder en moeders vader. Het op een na kleinste kind kreeg ook de naam Arris evenals kleinzoon
Aris Harskamp, de bekende Houtense kapper. (Foto
gemaakt door B.W.G. Wttewaall, Huisarchief WttewaallWickenburgh)

gedoopt werden in randgemeenten zoals
Jutphaas, Bunnik en ook Culemborg. Toch is
het bestand zó uitgebreid dat enige statistische
analyse verantwoord lijkt, bijvoorbeeld over de
voorkomende voornamen.
Welke voornamen waren er in Houten populair

* Rinus van den Heijkant, werkend aan de
bevolkingsreconstructie van Houten, Schalkwijk en Tull
en en ‘t Waal en aan het beschrijven van de collectie
Houtense foto’s ten behoeve van de beeldbank van het
RHC Zuidoost Utrecht.
het kromme-rijngebied



Voornamen gegeven in de gemeente Houten
tussen 1890 en 1899		
			
jongens		
meisjes
1	Johannes
68
1	Johanna
2	Cornelis
47
2	Cornelia
3	Jan
26
3	Maria
4	Antonius
20
4	Anna
5	Hendrik
19
5 Wilhelmina
6	Adrianus
19
6	Adriana
7	Gerardus
18
7	Geertruida
8 Wilhelmus
18
8	Elisabeth
9	Gerrit
17
9	Joanna
10	Hendrikus
16
10	Catharina
11	Jacobus
14
11	Gerarda
12 Willem
13
12	Antonia
13	Gijsbertus
13
13 Willemina
14	Arie
11
14	Hendrika
15	Joannes
11
15	Margaretha
16	Petrus
11
16	Alida

Variatie in voornamen

45
43
42
27
24
22
18
14
12
12
10
10
10
9
8
7

Bron: meertens Instituut (https://www.meertens.knaw.nl/nvb/)

Tabel 1

en zijn daarin in de loop der tijd veranderingen
opgetreden?
Het Meertens Instituut (voor onderzoek en
documentatie van Nederlandse taal en cultuur) onderhoudt een voornamenbank: welke
voornamen komen hoe vaak waar in Nederland voor? De gegevens gaan terug tot 1880.
Voor de toenmalige gemeente Houten is een
beeld daarvan te zien in tabel 1. Van Schalkwijk
en Tull en ’t Waal zijn geen gegevens vermeld.
Mijn bestand biedt de mogelijkheid om deze
gegevens uit te breiden. Ik heb daarvoor alle
personen geselecteerd die geboren zijn in het
totale Houten. Per blok van 20 jaar zijn vervolgens de voorkomende voornamen geteld.
Als iemand meerdere voornamen kreeg, dan is
alleen de eerste naam verwerkt.

Probleem bij een dergelijke analyse is de
enorme variatie in de schrijfwijze van de
voornamen. Ik heb geprobeerd spellingsvariaties samen te voegen. Zo lijkt het logisch
om Hendrik, Henderik, Hendrikus, Henricus en Hendricus samen te nemen. Dat heb
ik dan ook gedaan. En bij de meisjesnamen
heb ik Geertruida gebruikt voor varianten als
Ge(e)rtru(i)da, Gertruij(da).
Johannes, Joannes en Joannis heb ik samengevoegd, maar Jan is apart gehouden. Personen met de roepnaam Jan worden weliswaar
regelmatig gedoopt of aangegeven als Johannes, maar er zijn ook gezinnen waarin Jan en
Johannes broers zijn.
Bij twijfelgevallen is een keuze gemaakt op
basis van ‘Het Woordenboek van voornamen’1
Dat de variatie in voornamen en de spelling
ervan enorm is, is te zien in een voorbeeld:
in de periode 1820-1839 worden 927 jongens geboren, die maar liefst 125 verschillend
gespelde voornamen krijgen. Het aantal malen
dat de diverse voornamen gegeven worden is
weergeven in tabel 2. Na het samenvoegen van
vergelijkbare namen (Anthonij-Antonie-Antoni enz.) blijven er toch nog 73 verschillende
voornamen over. Toch zijn bepaalde namen
behoorlijk populair: de 20 meest voorkomende
namen vormen in alle periodes ruim 80% van
de gegeven namen. En de zes meest gegeven
namen zijn zelfs goed voor 50%, zowel bij de
jongens als de meisjes.

Analyse

De aantallen van de meest voorkomende
voornamen in Houten (na samenvoegen van
spellingsvarianten) zijn per periode van 20 jaar
weergegeven in tabel 3 en 4. De grafieken 1 en 2
geven het procentuele voorkomen weer en in de grafieken 3
Aantal keer dat een voornaam voorkomt tussen 1820 en 1839
en 4 is de ranglijst van populaire
namen vermeld.
> 10 keer
22 (bij voorbeeld Cornelis, Gerrit en Anthonij)
6-10 keer
4-5 keer
2-3 keer
1 keer
totaal aantal namen
aantal spellingsvariaties
na samenvoegen

12
15
20
56
927
125
73

(bij voorbeeld Bart, Wouter en Antonie)
(bij voorbeeld Aart, Peter en Antoni)
(bij voorbeeld Jacob, Steven en Anthonie)
(bij voorvoeld Adrijanus, Ellis, Serphaas)

Jongens
Bij de jongensnamen zijn
Johannes, Cornelis, Gerardus,
Hendrikus, Wilhelmus, AntoTabel 2
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Aantallen vrouwen met de meest voorkomende voornamen

Adriana
Alida
Anna
Antonia
Catharina
Cornelia
Elisabeth
Geertruida
Gerarda
Gijsberta
Hendrika
Jacoba
Johanna
Margaretha
Maria
Petronella
Wilhelmina
Subtotaal
% van totaal
Totaal

<1760
34
40
65
36
21
94
40
27
30
16
37
18
110
16
126
33
24
767
77,9
984

1760-1779 1780-1799 1800-1819 1820-1839 1840-1859 1860-1879 1880-1899 1900-1919
12
16
17
26
38
39
49
36
22
12
17
19
33
25
20
29
21
28
38
42
52
72
70
49
25
26
43
34
35
44
38
38
13
9
2
11
14
19
31
14
40
43
66
81
76
80
99
72
12
20
23
31
40
42
37
37
16
17
37
26
24
29
41
34
16
19
29
31
33
29
37
38
8
7
13
21
21
34
11
18
16
19
26
43
51
64
47
60
9
6
9
7
15
15
11
12
66
83
83
127
122
188
146
124
6
11
13
11
15
30
23
37
70
67
85
98
101
106
107
78
16
10
14
32
22
23
25
21
16
11
33
43
50
78
68
63
384
404
548
683
742
917
860
760
79,5
80,0
77,3
79,1
82,3
80,9
79,9
78,8
483
505
709
864
902
1133
1077
964

1920 e.v
23
8
14
19
10
27
25
18
16
8
17
8
62
7
43
12
27
344
77,5
444

Tabel 3

Aantallen mannen met de meest voorkomende voornamen							
				
<1760 1760-1779 1780-1799 1800-1819 1820-1839 1840-1859 1860-1879 1880-1899 1900-1919 1920 e.v	Totaal
Adrianus
62
23
38
35
43
35
43
57
55
24
415
Albertus
10
3
1
10
16
16
10
23
26
11
126
Antonius
50
38
28
51
48
67
72
79
51
23
507
Bernardus
13
12
9
15
23
8
8
11
6
7
112
Cornelis
114
48
35
60
70
89
67
101
77
41
702
Diederik
27
10
18
34
24
32
17
15
6
6
189
Gerardus
70
33
31
56
80
56
80
69
78
38
591
Gijsbertus
27
13
11
13
45
36
30
27
17
4
223
Hendrikus
59
49
37
46
62
66
73
86
61
34
573
Hermanus
17
3
15
13
20
17
21
19
12
8
145
Hubertus
14
7
4
9
12
13
12
0
5
3
79
Jacobus
40
24
20
36
29
32
38
38
34
24
315
Jan
48
30
33
72
56
86
49
47
46
17
484
Johannes
146
59
52
75
121
125
183
176
143
88
1168
Marinus
0
3
1
1
7
6
22
30
35
20
125
Nicolaas
17
10
5
12
13
11
23
17
21
6
135
Petrus
32
14
20
32
45
42
61
45
45
18
354
Stephanus
17
6
3
7
6
9
7
9
12
1
77
Theodorus
31
15
9
4
15
15
41
23
24
11
188
Wilhelmus
45
19
33
57
66
84
80
79
68
28
559
Subtotaal
839
419
403
638
801
845
937
951
822
412
7067
% van totaal
82,3
84,6
76,2
84,5
86,4
85,2
86,0
85,0
86,4
85,7
84,6
Totaal
1019
495
529
755
927
992
1089
1119
951
481
8357

Tabel 4
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Grafiek 1
Vrouwen

Grafiek 2
Mannen

nius de meest gegeven voornamen. Johannes
komt in alle periodes ruimschoots het meest
voor en stijgt vanaf 1800 vrijwel constant in
populariteit.
Onder de minder voorkomende namen zien
we slechts kleine schommelingen. Veel namen
komen heel regelmatig in een lage frequentie
voor. Eigenlijk is alleen Marinus een bijzondere
stijger. Deze naam kwam tot aan 1860 niet of
nauwelijks voor en werd daarna steeds vaker
gegeven, stijgend van 0,3% tot ruim 4% in
de twintigste eeuw. In de lijst van populaire
namen steeg hij naar de twaalfde plaats.


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

Meisjes
Bij de meisjes zijn Johanna, Maria en Cornelia
populair. Maria was in eerste instantie de meest
voorkomende naam maar Johanna is die in het
midden van de negentiende eeuw voorbij gestreefd. Cornelia is heel stabiel de derde naam
in de lijst.
Wilhelmina komt aanvankelijk niet in de top10 van populaire namen voor maar is vanaf
1820 naar een stabiele vierde plaats gestegen.
Alle andere voornamen komen per periode van
20 jaar minder dan 6% voor.

Voornamen van vrouwen/mannen gerangschikt naar populariteit

Grafiek 3
Vrouwen

Grafiek 4
Mannen

Wat verder opvalt, is dat bij de meisjes vaak
verkorte/verkleinde vormen voorkomen zoals
Gijsje naast Gijsberta, Aaltje naast Aleida en
Ariaantje naast Adriana. Dit verschijnsel zie je
bij jongensnamen niet of nauwelijks: namen als
Fransje, Bertie of Jantje worden niet gegeven.

Tweede voornaaam
Een kwart van de kinderen krijgt een tweede
voornaam en sommigen nog een derde of
vierde. Dit verschijnsel zien we toenemen in
de loop van de negentiende eeuw. Die tweede
53 | 1 | 2 0 1 9 

namen wijken in percentages nauwelijks af
van de eerste voornamen (tabel 5, zie volgende
bladzijde). Bij de jongens komt Jan minder
voor en Johannes juist meer. Dit zou een argument kunnen zijn om deze namen toch samen
te tellen; iets wat in het bovenstaande niet
gedaan is.
In de loop van de negentiende eeuw zien wat
dat Maria als tweede en nog vaker als derde
naam gegeven wordt aan jongens. Dat hangt
vast samen met de emancipatie van de katholieken, voor wie de Maria-verering een belangrijk element in hun godsdient is.
het kromme-rijngebied



Procentueel voorkomen van voornamen in de 19e eeuw
		
Mannen
1e naam 2e naam		
1e naam 2e naam
Johanna
14,2
14,0	Johannes 13,9
16,4
Maria
10,6
10,3	Cornelis
7,9
7,7
Cornelia
8,6
7,1
Wilhelmus 7,5
7,2
Anna
5,8
8,7	Gerardus 7,0
6,4
Wilhelmina 5,8
5,7	Hendrikus 6,8
6,5
Hendrika
4,9
4,4	Antonius
6,5
7,2
Antonia
4,1
3,9	Jan
6,3
2,2
Elisabeth
3,7
3,2	Petrus
4,6
2,5
Adriana
3,6
3,9	Adrianus
4,4
4,8
Geertruida 3,5
2,8	Jacobus
3,5
4,6
Totaal
8065
2252	Totaal
8357
1993

Vergelijking met andere plaatsen in
Nederland

Vrouwen

Tabel 5
Grafiek 5 en 6. Vergelijking Houten-Dongen

Zouden de voornamen die in Houten gegeven
werden vergelijkbaar zijn met die in andere
gedeeltes van Nederland? Dat lijkt niet voor de
hand te liggen als je aan typisch Friese namen
als Rintje, Epke en Hielke denkt. Maar hoe zit
dat als we dichterbij blijven?
Ik kreeg inzage in de data uit Dongen. Die
gemeente ligt hemelsbreed nog geen 60 km van
Houten maar er liggen wel drie grote rivieren
tussen.
Als de voornamen uit de negentiende eeuw
van Houten en Dongen vergeleken worden
(grafiek 5 en 6), dan zie je veel dezelfde namen
terug. Maar er zijn heel grote verschillen in de
frequentie waarmee die namen voorkomen. Zo
komen de vrouwennamen Adriana, Petronella
in Dongen veel meer voor
en ook Johanna, Maria en
Anna terwijl Wilhelmina en
Hendrika juist populairder in
Houten zijn. Ook opvallend is
dat Geertruida, Alida, Gijsberta
en Hendrika in Dongen vrijwel
niet voorkomen.
Bij de mannen zijn Petrus,
Adrianus, Cornelis en Johannes populairder in Dongen.
Wilhelmus, Gerardus, Hendrikus en Jan komen in Houten
vaker voor. Ook bij de weinig
voorkomende namen zien we
verschillen. In Houten vinden
we met enige regelmaat
meisjesnamen als Hermina
en Wijnanda en jongensnamen als Rijlk en Wolter. Deze
namen komen in Dongen niet
voor. En andersom vinden
we in Houten geen Perdanus,
Angelina, Brigitta of Quirina
Is er een verklaring voor deze
verschillen? Nee, eigenlijk
niet. Plaatselijk verschillende,
toevallige, ontwikkelingen
lijken de meest waarschijnlijke
uitleg. In dat geval zouden
de verschillen tussen Houten en een randgemeente als
Wijk bij Duurstede duidelijk
kleiner moeten zijn dan die

10
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Grafiek 7 en 8. Vergelijking
Houten-Wijk bij Duurstede

tussen Houten en het verder
weggelegen Dongen. Dat dit het
geval is blijkt uit (grafiek 7 en 8).
In Houten en Wijk bij Duurstede
worden dezelfde namen met
delfde frequenties gegeven, heel
anders dan in Dongen

Conclusie
Uit de hier gepresenteerde gegevens mogen we concluderen
dat het geven van voornamen
in de gemeente Houten in het
verleden niet aan grote schommelingen onderhevig is geweest.
Deze stabiliteit in voornamen
is op zich niet onverwacht. In
vroeger tijden hield men zich in
veel gevallen aan de traditionele
vernoemingsregels. De oudste
zonen werden vernoemd naar
hun grootvaders, dochters naar
grootmoeders. En volgende kinAnsichtkaart met de kinderen van de
openbare lagere school aan ’t Groentje, Houten rond 1920
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Jan den
Hartog

Jacoba de
Kruijf

Antonie
Baars

Gerardus
den Hertog
1763-1817

nog 7

Geertruidis
den Hertog
1789-

Geertrui
van Rijn

Cornelis
Verweij

Maria
Baars
1767-1842

Jacoba den
Hertog
1790-

Antonij den
Hertog
1792-

Maria van
Rijn

Johannes
Johanna
Gantvuurder Peereboom

Jan Verweij
1761-1827

Margaretha
Gansevoeter
1776-1858

Joannes
den Hertog
1800-1837

Matthijs
den Hertog
1797-1870

Maria
Verweij
1804-1837

Cornelis
Verweij
1806-1848

Hanna
Verweij
1806-1848

Maria den
Hertog
1827-1837

Marretje
den Hertog
1829-1837

Gerrit den
Hertog
1830-1886

Johannes
den Hertog
1831-1911

nog 3

Johannes
Verweij
1811-1855

nog 4

Tabel 6: Voorbeeld van vernoemingen: kinderen krijgen de voornamen van de grootouders

deren kregen de naam van hun ooms en tantes,
vaak in volgorde van hun leeftijd. Nieuwe
namen waren relatief zeldzaam. Tabel 6 laat
hiervan een voorbeeld zien.
Dat dit zo gebeurde is ook terug te vinden bij
weinig gebruikte voornamen. Die komen,
logischerwijs, vaker binnen één familie voor
als de vernoemingsregels worden gevolgd. Zo
komt de voornaam Servaas in mijn bestand 16x
voor. Zeven daarvan worden in de negentiende
eeuw gegegeven binnen de familie Nieuwhoff
uit Tull en ‘t Waal. Zeven anderen behoren tot
een familie van Dijk. En dan zijn er nog twee
broers in een los gezin uit het begin 18e eeuw,
waarvan geen nakomelingen bekend zijn.
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Een ander voorbeeld is de familie Hoedeman
waarin 7 kinderen de voornaam Elbert(us)
kregen terwijl er verder nog maar twee andere
Elbert’s gevonden zijn.

Noot
1	J. van der Schaar – Woordenboek van voornamen
(Aula 176), Het Spectrum B.V., 12e druk 1981

Met dank aan:
-	Ton Ruedisueli voor de gegevens van Dongen
- 	Els Elenbaas (www.huizeninwijk.nl) voor de gegevens
van Wijk bij Duurstede

Wijna n d T h o o m e s

Een woedende boer in Odijk
De bezetting van het Sticht door het Franse
leger in 1672-1673 duurde maar anderhalf jaar.
Van de archieven van de gerechtsbesturen in
het Kromme Rijngebied is uit die periode maar
heel weinig bewaard gebleven. Het valt dan
ook op dat in het archief van het gerecht Odijk
zich een merkwaardig, vragen oproepend stuk
bevindt, gedateerd 5 mei 1672.1
Daarin verklaren de schout Claess Maessen en
schepen Berendt Hermanss van Roijen (terwijl
twee schepenen wel opgeroepen zijn om in
de vergadering te verschijnen maar niet zijn
gekomen) dat zij niet meer kunnen vergaderen

Gezicht in het dorp Odijk met links de herberg die
tevens als gerechtshuis werd gebruikt waar schout
en schepenen vergaderden. Tekening van Paul van
Liender uit 1763 naar een voorbeeld van de situatie in
1750. (HUA catalogusnr. 206231)
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over een aanschrijving van de Utrechtse Staten
van de vierde mei. Als reden geven zij dat
ene Peter Jacobss van Driebergen hen uitgescholden heeft en hen bedreigd heeft ‘met een
blanck mes in de handt’ en dat hij ‘voorts voor
de kamer veur gestooten’ heeft.
De vragen die dit stuk oproept zijn: wie was
Peter Jacobss van Driebergen en wat had zijn
woede gewekt?
Doop- en trouwboeken zullen ons niet helpen
want die van de Hervormde gemeente van
Odijk gaan niet verder terug dan 1742. Viermaal treffen we hem echter wel aan in de door

* W. Thoomes was voor zijn pensionering werkzaam
bij het Utrechts Monumentenfonds. Hij woont in
Culemborg en doet historisch onderzoek in het
Kromme-Rijngebied.
het kromme-rijngebied
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Utrechtse notarissen opgemaakte akten over
het voeren van rechtsprocedures. Die akten
maken niet dat we hem kunnen zien als een
gemakkelijk plooibare man.
De eerste akte van 3 december 1656 gaat over
een tegen hem door familie gevoerde zaak.2
Wat die procedure voor de Hoge Raad te Den
Haag nu precies inhield, is niet duidelijk maar
het gaat vrijwel zeker om een erfenis. Immers
tegen hem procederen Maria en (de inmiddels
overleden) Catharina Roodenburgh, terwijl
Peter gehuwd is met Cornelia Roodenburgh.
De tweede akte dateert van 22 februari 1679.
Hierin machtigt Peter een procureur van het
Utrechtse Hof om een proces te voeren.
Op 3 september 1681 machtigen de erfgenamen van wijlen Cornelia Roodenburgh twee
procureurs bij het Hof om te procederen tegen
de erfgenamen van zijn zoon Willem Peters van
Driebergen. En tenslotte komt al snel de akte
van akkoord van 20 september daaropvolgend.
Daarin wordt een regeling vastgesteld waarbij
partijen elkaar wederzijds betalen.
Verder komt hij voor in een akte uit 1676
waarin aan hem door de erven van Adriaen
Walligen worden verhuurd ‘seeckere achttien
mergen lants sijnde weij- ende bouwlant gelegen onder geregte van Odijck edog soo groot
ende cleijn ’t selve gelegen is met huijsinge en
berch’.3 Uit deze akte (en overigens ook uit de
hier voor genoemde) blijkt dat hij zijn eigen
naam niet (hoe primitief ook) kon schrijven en
moest volstaan met het plaatsen van een merkteken. Hij behoorde dus tot de wijd verspreide
klasse van landarbeiders en kleine boeren, die
geen onderwijs hadden genoten.
Wat zou nu de woede van Peter hebben gewekt
en wel zo heftig dat hij zelfs de schout en schepenen dreigde te lijf te gaan?
In de maanden april en mei van 1672 slaat de
paniek over de komende inval door het Franse
leger toe. De resoluties van de Staten van
Utrecht geven daar een duidelijk beeld van.
Onder aanvoering van de keizer zelf trekt een
groot leger in rap tempo op naar het noorden
en men verwacht dat het binnenkort het leger
van de Republiek, dat aan de IJssel ligt, zal
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treffen. Maar zal die linie de vijand kunnen
weerstaan? De Staten-Generaal vrezen daarvoor en zij roepen begin april de Staten van de
provincies op te helpen bij de versterking van
de verdedigingswerken omdat zij ‘in becommeringe’ zijn dat de werken niet in voldoende
verdedigbare staat verkeren. Op 25 april besluiten de Utrechtse Staten de schouten ten plattenlande op te dragen huislieden in hun dorpen
aan te wijzen, die naar de IJssel moeten gaan
om daar te graven ter versterking van de linie.4
Er is een lijst opgesteld van de aantallen mannen die ieder dorp moet leveren Voor Odijk zijn
dat er zeventien. Een merkwaardig detail vormt
de vraag aan de commandanten te velde welk
soort spade de mannen moeten meenemen
omdat de ‘huijslieden deser provincie verscheijde forme van spade naar verschil van hunne
gronden sijn gebruijck hadde’.
Op zaterdag 4 mei wordt bevolen dat ‘de
kloecke manschap ten platten lande onder ses
conducteurs op maendagh naestkomende te
doen naar Arnhem marscheren’. Uit de die dag
verzonden brief aan de Staten Generaal blijkt
dat 725 mannen zijn aangewezen naar de IJssel
te vertrekken. En het is dus op zondag 5 mei
dat Peter amok maakt. Er mag van uitgegaan
worden dat hij zich die maandag niet heeft
gemeld en niet is opgehaald want het was uiteraard niet mogelijk om – zoals in 1945! – een
razzia ter opsporing van de mannen te organiseren. Maar zijn woede is begrijpelijk omdat hij
in deze tijd zijn koren moet zaaien om straks
te kunnen oogsten en hij kon niet weten dat
de mannen daar maar vier dagen aan het werk
zijn geweest en toen al zijn teruggekeerd.

Noten
1 RHC ZOU, Archief van het gerechtsbestuur Odijk
(arch.nr. 209), inv.nr. 1.
2 HUA, Notarieel archief U034a003, akte nummer 664,
U064a008, akte nummer 25, U097a001, akte nummer
266 en 267.
3 HUA, Notarieel archief U075a001, akte nummer 520.
4 HUA, Archief van het Hof van Utrecht (arch.nr. 233),
inv.nr. 232-35.

Tom P r osm a n *

De reis van een steen
De 1e reis
We kijken om ons heen, waar zijn we precies?
Is dat niet de Bijlhouwerstoren? We lopen de
werkplaats van een steenhouwer binnen. Daar
zien we hem staan, gebogen over een steen
waar hij met zijn hand de laatste schilfers weg
veegt en zijn ogen over de inscriptie dwalen.
Met houtskool had hij de letters en het kader
aangebracht en daar tussen een laagje van de
steen weggehakt.
Enkele dagen eerder was de weduwe van Jan
Lambertz langs geweest. Haar man was de
zaterdag ervoor overleden en vroeg hem of hij
voor een eenvoudige grafsteen met inscriptie
kon zorgen.
Het werk is was nu klaar. We lezen met hem
mee.... Hemstede? Moet dat niet Heemstede
zijn? Wij zeggen niks, want waarom denken wij
daar verstand van te hebben?
Samen met een gezel tillen ze de zware steen
van ca. 70 kilogram op de wagen. Op zijn kop
in dik stro want de weg naar Houten is hobbelig. Een deken erover want die kraaien op de
Oud Wulfseweg laten nog wel eens wat vallen.
Ze klimmen op de bok en verlaten via de Tolsteegpoort Utrecht.
Bij de kerk in Houten staan de deuren open en
binnen wachten de weduwe en predikant hen
op.
De steen wordt geplaatst en aangevuld met
andere plavuizen leggen zij de kerkvloer weer
dicht. Er wordt niet veel gesproken. De weduwe geeft de steenhouwer de afgesproken prijs
in een buidel en vertrekt. Nog eenmaal laat de
steenhouwer zijn ogen over de steen gaan. Wat
kan een mens tevreden zijn.

De 2e reis
Het is een zaterdag in juli 1973 en een drukte
van belang in en bij de Pleinkerk in Houten.
Het kerkbestuur heeft besloten iets te doen aan
de kou en het vocht in de kerk en legt vloerverwarming aan. Alles wordt uit de kerk verwijderd inclusief de vloer. Leen de Keijzer komt
voorbij en beschrijft in een proces-verbaal wat
zich afspeelt. Na overleg tussen hem en de
53 | 1 | 2 0 1 9 

De heer Prosman en wethouder Geerdes tijdens het
terugplaatsen van de grafsteen in de kerk op 8 maart
2019. (foto Otto Wttewaall)

* Tom Prosman (63 jaar) is locatiemanager op het
hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. In zijn vrije
tijd zit hij graag op de racefiets. Hij geniet van buiten
zijn, een ei, bitterballen, mijn tuin en die van anderen en
het eten van zijn vrouw Lydia. En verder zijn voor hem
belangrijk God, Bach, blues/funk en jazz en natuurlijk
oude dingen.
het kromme-rijngebied
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Het grafschrift

predikant van deze kerk worden de hele grafstenen weer terug geplaatst in de kerk; rondom
de kansel. In het proces-verbaal staat een lijst
met alle grafstenen met een nummer, naam en
datum. De rest van de stenen wordt afgevoerd.
Een deel komt terecht bij vrienden die hiermee
hun terras plaveien en de rest op een hoop in
een schuur leggen. Wie weet komt het nog
eens van pas.

De 3e reis
In de jaren ‘90 verlaten vrienden hun woning
aan de Schalkwijkseweg omdat het terrein

waarop deze staat nodig is voor de economische groei van Houten. Bij het leeghalen van
de schuren ontdekken we een stapel erg oude
vloertegels in diverse grootte en dikten. Tussen
de tegels bevinden zich ook enkele stukken met
een inscriptie in een oud lettertype. De hele
stapel zal worden afgevoerd, geen bestemming
meer voor. Ik vraag of ik ze mee kan nemen en
dat is goed. De tegels verhuizen dezelfde dag
nog naar de Tournooicamp. Daar verwerk ik ze
in de vloer van een tuinhuisje en de stukken
met een inscriptie verdwijnen op een plank
onder een werkbank. Met een kriebeltje in
mijn buik bewaar ik ze voor later. Als ik eens

De boerderijen Heemsteedseweg 6 en 8 op een foto uit ca. 1958. (RHC Zuidoost Utrecht Topografische Atlas
Houten)
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Gezicht op het dorp Houten met de Pleinkerk. Tekening van L.P. Serrurier uit ca. 1730 naar onbekend voorbeeld
uit 1679. (Het Utrechts Archief)

rustig de tijd heb om ze te bestuderen.
Ergens klonken er die dag wat kreten over een
vloer en Pleinkerk. Zacht genoeg om er geen
verdere aandacht aan te besteden maar hard
genoeg om zich in mijn hoofd te nestelen.
  

De 4e en laatste reis

2016... het is zover. Er is tijd om wat te doen
met het kriebeltje in mijn buik over de stenen
onder de werkbank. Ik bekijk de drie stukken
steen met inscriptie eens wat nauwkeuriger. Ze
blijken aan elkaar te passen en dan wordt ook
duidelijk dat er een stuk ontbreekt. De inscriptie is gelukkig compleet. Helemaal ontcijferen
lukt me niet maar enkele belangrijke woorden
zijn onmiskenbaar: graf, Jan Lambertz, Hemstede en 8 maart 1619. Daar moet ik het mijne
van weten; een queeste is geboren: wie was
Jan Lambertz? Waar komt de grafsteen vandaan? En waarom bevindt de steen zich niet op
het graf?
Ergens in mijn hoofd waren twee kreten blijven
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hangen: vloer en Pleinkerk. Zou deze steen
uit de vloer van de Pleinkerk gekomen zijn?
Met het woord Heemstede op de steen zou
dat goed kunnen. De DTB [doop, trouw en
begrafenis]-boeken maar eens bekijken. Geen
resultaat. De archeologie-werkgroep Houten
aangeschreven en zie daar. Zij sturen mij het
eerder genoemde proces-verbaal van de aanleg
van de vloerverwarming in de Pleinkerk. En
daar staat het in duidelijke letters: graf nr. 10.
..dit graef hort Jan Lambertz, op Hemstede sterft den
8 maert ano 1619 Gevonden!! De grafsteen komt
dus inderdaad uit de Pleinkerk. De zachte geluiden worden een heldere klank en één vraag uit
mijn queeste is beantwoord.
Ondertussen houdt het jaartal 1619 me ook
bezig. Over 2 jaar is dat 400 jaar geleden, zou
het niet heel mooi zijn als.....?
Terugplaatsen? Dan moet er nog wel wat gebeuren. Eerst maar eens praten met het kerkbestuur van de Pleinkerk. De uitnodiging om mijn
verzoek telefonisch toe te lichten sla ik af. Ik
praat er liever live over en zo volgt een prettig
het kromme-rijngebied
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De abdij van Sint Servaas was een vrouwenklooster in Utrecht dat in het begin van de dertiende
eeuw werd gesticht. Deze abdij had diverse
bezittingen waaronder land in het gerecht OudWulven langs de Heemsteedseweg. In 1580 werd
dit bezit omschreven als ‘drie hoeven gelegen
opte Heemstede genaempt Orist’ met daarbij
nog diverse andere landerijen in de omgeving.
Het geheel werd verpacht aan twee pachters die
vermoedelijk al vroeg ieder een boerderij aan de
Heemsteedseweg bewoonden. In de rekeningen van de abdij worden in 1590 als pachters
vermeld Jan Lambertsz en Herbert Jansz. In 1620
blijkt deze Jan Lambertsz al overleden te zijn
want in dat jaar is zijn weduwe pachtster van het

gesprek met de heer van Dam en kort daarna
instemming van het kerkbestuur. Hoera!
Helaas heeft de heer van Dam het vervolg niet
meer mee mogen maken. Bij een noodlottig
ongeval komt hij om het leven.
De steen mag dus weer terug in de vloer. De
kerkelijke gemeente geeft echter ook aan dat
zij hiervoor geen geld beschikbaar kan stellen
en dat terugplaatsing door de aannemer moet
plaats vinden die de kerk onderhoudt. We zijn
er dus nog niet. Wie gaat dat betalen en ik heb
nog steeds de vraag wie was Jan Lambertz nu
eigenlijk? Voor dat laatste Otto Wttewaall eens
opgezocht. Hij is geïnteresseerd maar heeft
op dat moment geen nadere informatie over
Jan Lambertz. Archieven nagekeken op Heem-
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land van de abdij. Deze Jan Lambertsz is bijna
zeker de Jan Lambertz op Hemstede die op
8 maart 1619 overlijdt.
De twee eind-achttiende-eeuwse boerderijen
(Heemsteedseweg 6 en 8) zijn de opvolgers van
de boerderijen die er in de tijd van Jan Lambertsz. stonden en waar hij dus met zijn gezin in
ieder geval bijna 30 jaar gewoond heeft.
Over deze pachtboerderijen zijn in ons tijdschrift
twee artikelen verschenen: in jaargang 50 nr. 2/3
staat een artikel van W. Thoomes en in nr. 4 een
aanvulling op dit artikel van M.F.C. Kemp.
Otto Wttewaall

stede in relatie tot Jan Lambertz . Helaas ook
zonder resultaat.
Vandaag precies 400 jaar na de sterfdag van
Jan Lambertz is het zover. De steen is na een
gevaarlijke reis weer terug waar hij hoort. Een
stukje geschiedenis is veilig gesteld in plaats
van in de steenvergruizer te zijn verdwenen. Met dank aan de gemeente Houten en
wethouder Geerdes die de geschiedenis van
Houten serieus nemen, de Hersteld Hervormde
Kerk, de Sion gemeente, Hans van Aken en
Leen de Keijzer. Otto Wttewaal heeft meer
gevonden over wie Jan Lambertz was.
Mijn queeste is voorbij. En net zo als de steenhouwer, wat kan een mens tevreden zijn!

Varia
Expositie castellum Fectio trok veel belangstelling
Jaarverslag 2018 van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ (AWN sectie 12)

Na in 2017 ons 50-jarig jubileum te hebben gevierd met een fraaie, maar niet zo goed bezochte overzichtstentoonstelling ‘50 Jaar graven in
Houten’, zijn we er in 2018 in geslaagd om een
zeer goed bezochte expositie op te zetten (zie
Tentoonstelling). Het elk jaar organiseren van
een nieuwe tentoonstelling vraagt een enorme
inzet en tijdsinvestering van ons allemaal. Elk
werkgroepslid draagt er zijn of haar steentje
aan bij. De bijdragen bestaan uit contact opnemen met musea of depots waar we materiaal
van willen betrekken, het verzorgen van de
vitrines, het leveren van allerhande teksten
voor vitrines, flyers, affiches, museumgids, het
selecteren en ophalen van de vondsten, de verzorging van de uitnodiging, inclusief opening
en niet in de laatste plaats het samenstellen van
de tentoonstelling en het presenteren van de
objecten in de vitrines. Ook de administratie
rondom het verzekeren van de objecten vraagt
een grote nauwkeurigheid. En na ca. negen
maanden is er weer de omgekeerde beweging
om alles weer bij de uitleners retour te krijgen.
Kortom een tijdrovend, maar erg mooi werk.
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Bevoorrecht ben je, als je als inlener een keuze
mag maken uit objecten van het Rijksmuseum
van Oudheden (RMO) in Leiden; het Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG); of bij inleners
thuis mag aangeven wat je van hun collectie
wilt lenen. Trots zijn wij daarom, dat wij als
bescheiden archeologisch museum, er telkens
weer in slagen fraaie voorwerpen uit nationale
collecties te mogen lenen.
Het PAN project
Verder heeft het jaar 2018 ons een geheel
nieuw project gebracht waar wij als Werkgroep
intensief aan meewerken. Het Project PAN
(Portable (draagbare) Archeologische vondsten
Nederland), voor onze regio onder verantwoordelijkheid van Alexander van der Bunt
van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). PAN is

Links het PANlogo, onder een
aantal van de
vele objecten die
ingevoerd zijn
in deze digitale
database
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Romeins grijs
aardewerk (PUG
Utrecht)

een digitale database waarvan het de bedoeling is om alle vondsten, waar ook in Nederland gevonden en door wie dan ook, in kaart
te brengen. Ook u als lezer mag bij ons langs
komen om uw vondsten (voorlopig nog alleen
metaal) ooit gedaan of recent, door ons te laten
inbrengen. Het is een openbaar systeem waar,
op dit moment, al duizenden vondsten zichtbaar zijn.
Het in 2017 door Henk Rebel (AWN Utrecht)
gestarte onderzoek naar grijs ruwwandig
Romeins aardewerk vond in 2018 goede
voortgang. Twee leden van onze Werkgroep
nemen deel aan het onderzoek waar bijzondere
ontwikkelingen in typologie en verspreidingsgebieden uit lijken voor te komen.
In 2018 kreeg de Werkgroep het verzoek van
de provincie Utrecht om mee te werken aan
een Business Masterplan voor culturele instellingen, BMC-express geheten. Doel: het systematisch vergaren van informatie rondom een
gekozen, (in ons geval museum) doelgroep en
dit middels een marketing benadering zodanig
uitwerken dat het kan leiden tot verhoging
van interesse en aantal bezoekers, succesvoller museumopzet, commercialisering etc. Een
vijftal leden heeft het Project BMC gevolgd.
Gedurende een aantal dinsdagen is er met de
hele werkgroep overlegd, met diverse gekozen
doelgroepers gesproken en zijn er verschillende
tussen- presentaties en een eindpresentatie
gegeven. In het veld van veelal professioneel
geleide instellingen/organisaties waren wij de
enige uit het vrijwilligersveld. Het resultaat van
de sessies zal in de toekomst zijn vruchten moeten gaan afwerpen.
Openingsvitrine van de expositie ‘Schatten van Vechten/Fectio’
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Tentoonstelling
De op 24 maart 2018 geopende nieuwe tentoonstelling had als titel ‘Schatten van Vechten/
Fectio en haar invloed op het achterland’. Door
een contact met twee amateur detectorarcheologen (uit Oosterbeek en Babberich) die hun,
uit grond afkomstig van Fort Vechten, vergaarde schatten wel wilden uitlenen, waren we in
staat om de onbekende periode van 1977/78 te
belichten. Daarnaast konden we, via bruiklenen, wat uitstapjes naar eerdere opgravingen,
in de 19e en 20e eeuw bij Vechten, maken.
Door samenwerking met deze detectormensen,
die zeer ruimhartig hun collecties uit die tijd
hebben afgestaan, hebben we een gat in de geschiedenis van het fort Vechten zichtbaar kunnen maken. De fraaie (inmiddels uitverkochte
tentoonstellingsgids) is een aanvulling op de
geschiedschrijving van vondsten rondom het
fort. Immers de uitgegraven als waardeloos betitelde grond, werd verspreid onder het huidige
verkeersplein Laagraven (Utrecht) en het talud
van het huidige viaduct over de Mereveldseweg in Bunnik. De rijkdom van die grondhopen (die door vele amateurs nu verspreid over

Varia

De expositie ‘Schatten van Vechten/Fectio’ is op zaterdag 24 maart 2018 geopend door wethouder Erika
Spil van Bunnik en Gerard Baars vertelt haar over de
door hem gemaakte maquette van het castellum van
Fectio

Nederland werden bezocht) leverde een schat
aan materiaal op. Wat deze twee amateurs
konden laten zien is maar een zestigste van de
door Wouter Vos (in opdracht van de provincie Utrecht) boven water gebrachte collecties,
waar de AWG LdK er nu een zestal van op haar
zolder heeft en mag gebruiken voor educatie.
Alleen in 2018 trok de tentoonstelling al meer
dan 1200 bezoekers.
Educatie
De samenwerking met Kunst Centraal, leading
bij onderwijsprogramma’s voor de provincie
Utrecht, bracht ons weer op een aantal scholen
of zij kwamen op bezoek in de expositieruimte
van ons Oude Station Houten. In totaal bezochten we 9 groepen in hun klas en ontvingen we
6 klassen op zolder. Ook het middelbaar onderwijs vond weer de weg naar ons en we ontvingen 5 groepen van 4 Havo en 5 VWO van de
Heemlanden. Zoals elk jaar werkten ook weer
een viertal leden mee aan de Romeinen dag in
het educatief centrum en speelparadijs Ker
ckenbosch te Zeist, o.a. scherven determinatie
en detectorspeurwerk. Bij eigen educatie werd,
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naast het project BMC, aandacht besteed aan
het verhogen van de digitale vaardigheden van
enkele leden en werden de AWN deskundigheidsdagen op het gebied van metaal, Romeins
aardewerk en bouwhistorie, bijgewoond. Daarnaast is één lid zich permanent aan het bekwamen in het herkennen van de makers, het hoe
en wat van de vervaardiging van de kleipijp en
de merken en vormen van de kleipijp en al het
daarbij behorende materiaal.
Groepsbezoeken
We kregen ook dit jaar weer aanvragen voor diverse groepsbezoeken zoals Probus Houten, Senioren, het college van B&W van Houten, groepen van de maatschappelijke en cultuurkoepel
Van Houten & Co., het Waterliniemuseum en
privépersonen die ter gelegenheid van een gedenkdag iets extra’s wilden. Dit gaf in totaal 14
groepsbezoeken. In de Romeinenweek waren
er speciale activiteiten op de archeologiezolder
o.a. het maken van fibulae door kinderen. In
de herfstvakantie werd een ochtend en middag
georganiseerd voor kinderen met het maken
van een Romeins schrijftafeltje. Ongeveer 30
kinderen maakten hiervan gebruik en kregen
ook nog verhalen te horen over de tentoonstelling ‘Schatten van Vechten/Fectio’
Externe activiteiten
Natuurlijk werkten we ook dit jaar mee aan de
het kromme-rijngebied
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Vele schoolklassen brachten een bezoek aan het museum. Zo ook de Montessorischool uit Houten

Houtense Activiteitenmarkt in september, waar
we weer veel Houtenaren mochten vertellen
over ons werk. Telkens weer verrast het ons
hoe weinig personen weten dat er een Archeologische Werkgroep in Houten is en nog minder
dat er een archeologisch museum is. Dit ondanks alle publicaties en persmomenten, Daar
valt nog winst te behalen, misschien door de
inzet van het geleerde bij Project BMC. Verder
werkten een aantal van onze leden mee aan de
Monumentendag en de Cultuur Nacht. Vanzelfsprekend was de Werkgroep weer aanwezig op
de Provinciale Archeologische contactdag
Perscontacten
Naast de reguliere krantenperscontacten die
we voor of tijdens de tentoonstelling hebben en dit jaar leidde tot o.a. een paginagroot
verhaal, waren er dit jaar ook radiocontacten
met Radio Houten waar we meewerkten aan
de programma’s Cultuur á la crème en het
Seniorenmoment. Maar ook RTV Utrecht heeft
een bezoek gebracht aan onze zolder en in een
rechtstreekse radiouitzending een vraaggesprek
gehad over hetgeen er op de zolder te zien was,
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waarbij Romeinse paardenbellen de programmaonderdelen telkens afsloten. Dit interview
maakte weer dat we werden uitgenodigd in de
Romeinenweek in een rechtstreekse tv-uitzending bij ‘Utrecht Actueel’. Het live tv-vraaggesprek was een nieuwe ervaring.
Overleggen
Overleg vond plaats met de beleidsmedewerker
Archeologie (Barrie Peters) en de wethouder
(Herman Geerdes) over o.a. de ontwikkelingen
in de toekomst. Immers het aanwijzen van
nieuwe bouwlocaties (Houten moet binnen
haar gebied nog 5000 nieuwe woningen bouwen), zal ongetwijfeld voor onze Werkgroep
werk aan de winkel betekenen. Toegezegd is
dat de Werkgroep zal worden uitgenodigd voor
de te plannen overlegrondes rondom ‘profiel
Houten’. Evenzo is dit het geval bij het maken
van een nieuw businessplan (door Rotary Houten) voor de Stichting Het Oude Station, omdat
een huidige deelgebruiker heeft aangegeven te
willen stoppen met haar activiteiten. Voor het
project BMC zijn er gesprekken gevoerd met senioren, schoolleiders en de wethouder. Overleg

Varia
met het LEU was noodzakelijk om de voortgang
van het PAN-project te bespreken. Door onze
tentoonstelling over het oude fort Vechten is
er contact op gang gekomen met het Waterliniemuseum om na te gaan op welke wijze we
elkaar kunnen versterken.
Uitrukken
Doordat de huidige bouwtaken van Houten
vrijwel zijn gerealiseerd zijn er minder graafmogelijkheden en komt het voor ons aan op
het archeologisch begeleiden van kleinere zg.
‘Inbreilocaties’. Alertheid is hier geboden omdat
deze kleinere bouwplannen niet altijd langs
de beleidsmedewerker archeologie komen. In
het overleg met de wethouder hebben we een
aantal ‘missers’ naar voren gebracht en is een
oplossing gevonden. We blijven het volgen of
dit verbetering brengt.
Het kasteelterrein in ‘t Goy heeft een nieuwe
eigenaar die onze medewerking vroeg om hen
eerst de resultaten van onze eerdere minutieuze grote prikactie voor de RCE, (om van kasteel
en bijgebouwen de contouren vast te leggen),
te overleggen. Dit i.v.m. een verplicht plantplan
van de RCE, voor de eigenaar. We hoorden van
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deze dat helaas, door de fruitboer, alle fruitbomen gerooid waren voordat zij eigenaar werden. Ook wij waren daar niet van op de hoogte,
dit ondanks het advies aan RCE en gemeente
dat we graag nader onderzoek wilden verrichten. Na een zaterdag opnieuw het hele terrein
overlopen te hebben, werden we gevraagd mee
te werken aan een groundtracing over het hele
terrein. Daar dit voor ons een nieuwe ervaring
was, zeiden we natuurlijk ja. Na in een tweetal zaterdagen de lopers en trekkers begeleid
te hebben, werd besloten het verder met een
minitractor te doen. Hoewel het resultaat nog
niet ontvangen is, gaf de groundtracing op het
eerste gezicht niet veel nieuws. Er ligt te veel
puin onder de grasmat. De enige oplossing is,
zoals wij na het prikken al hadden voorgesteld,
een aantal proefsleuven aanleggen om meer
duidelijkheid, met name over de diepte van de
funderingen, te krijgen en of het inplanten op
de juiste plaatsen kan plaatsvinden. Het terrein moet immers een meer educatieve functie
krijgen.
Content meting van de website Archeologie Houten
(Rinke Vos)

het kromme-rijngebied
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Sponsors
De gemeente Houten verleent de Stichting
Archeologie Houten een jaarlijkse subsidie voor
de exploitatie van de zolder van Het Oude Station. De Stichting verleent op haar beurt de AWG
LdK een beperkte bijdrage waaruit de kosten
voor tentoonstellingsmaterialen, aanvulling
van de bibliotheek, automatisering, verzekeringen, telefoonkosten, het print- en PR werk en
de materialen benodigd voor graaf- en restauratiewerk kunnen worden betaald. Het komende
jaar zal voor het eerst een beroep gedaan worden op externe financiers om de tentoonstellings- en verzekeringskosten te dekken.
Digitalisering
De werkgroep is, naast een grafisch vormgever,
ook een digitaal onderzoeker en vormgever
rijk. Bij het Romeins grijs AW-onderzoek zorgt
hij bijvoorbeeld voor de statistische weergave
van het soort en verspreidingsgebied van de
vondsten. Bij ons is hij de stuwende motor
achter beter en veelvuldiger gebruik, actualisering en ‘content’ controle van onze web-side en
sociale media, zoals Facebook en Twitter. Ook
is hij actief met QR-code, o.a. met het voorzien,
van een onderdeel van de Traproute in Houten,
van signalering en gesproken tekst. Bijgaand
plaatje geeft inzicht wat er op digitaal gebied,
na publiciteit via sociale-media of Pers, in 2018
is gebeurd.
.
Enkele kengetallen 2018
• De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ is het oudste onderdeel van de Histori-

sche Kring tussen Rijn & Lek (52jaar)
• Houdt een digitaal logboek bij van haar activiteiten, raadpleegbaar in haar werkruimte van
Het Oude Station.
• Heeft digitaal 4282 sessies/links gehad met
2376 bezoekers waarvan 23.9% vanuit Houten.
• Heeft op 31 december 2018, 18 wekelijks
actieve leden en een viertal leden die incidenteel inzetbaar zijn.
• Kwam 102 keer regulier bij elkaar, in wisselende samenstelling, op de dinsdag en
zaterdag en 21 maal verzorgde leden extra
dagdelen.
• Besteedde 35 uren aan educatie aan het basisof voortgezet onderwijs, (2 personen per les).
• Besteedde 26 uren aan eigen educatie van
haar leden, met deelname van 1 tot 5 leden.
• Gaven leden 4841 uren van hun vrije tijd
aan het archeologische werk, omgerekend à
€ 15,-- p.u. bespaart de gemeente Houten ca.
€ 72.615 aan betaalde inzet.
• Ontving 1215 bezoekers op haar zolder die
daar gemiddeld 2 uur verbleven.
• Heeft in 2018 gemiddeld 5 uur per week
besteed aan het up-to-date brengen van haar
bibliotheek en papieren educatief materiaal,
het totale bestand is nu bijna volledig in de pc
ingebracht en de inhoud is openbaar beschikbaar, via aanvraag, voor studie.
> Joop van Herwijnen,
Coördinator AWG ‘Leen de Keijzer’
Foto’s: Peter Koch, tenzij anders aangegeven
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De Stadsrechten van
Rhenen, Wijk bij Duurstede
en Vianen
Zie symposium hierover in
november 2016,
Prijs: € 7,50, bestellen
www.tussenrijnenlek.nl
17	Wim van Amerongen
Mijn stad aan het water
Prijs: € 19,95 (voor leden
van Tussen Rijn en Lek
€ 17,45), bestellen
www.tussenrijnenlek.nl
De delen 1, 2, 4, 10, 11 en 14
zijn uitverkocht.

Deel 6, 8 en 9 zijn te koop bij
Uitgeverij Verloren te Hilversum (035-6859856) of in de
boekhandel en deel 7 via
www.petrusenpauluscothen.nl
Deel 3, 5, 12, 13 en 15 zijn te
bestellen bij het secretariaat
van de Historische Kring
(030-6562057) of het redactiesecretariaat (0343-595516) en
door storting van het bedrag
op rek. nr. 3298.07.498 t.n.v.
de Historische Kring ‘Tussen
Rijn en Lek’ o.v.v. ‘publicatie’.
(Historische Reeks)en verkrijgbaar via het RHC Zuidsoost
Utrecht en enkele boekwinkels
in Wijk bij Duurstede.
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> Wethouder van Rooijenweg in Houten
> Houtense voornamen
> Een woedende boer in Odijk
> De reis van een steen
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