
Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -9- In september is door de werkgroep geassisteerd bijeen opgraving door de Rijksdienst voor het Oudheid-kundig Bodemonderzoek op het industrieterrein 'De Doorn-kade' te Houten: een opgraving van een inheemse bewoninguit het begin van de jaartelling. In totaal zijn hierdrie zaterdagen gegraven. Tot afsluiting van het jaar 1981 verleende de werk-groep medewerking aan de tv-uitzending 'Kronycke', eenprogramma van Joop Reinbout en Niki Rossner, waarin werdverteld over de amateur-archeoloog en zijn werkzaamheden. Tenslotte danken wij eenieder die ons in 1981 toe-stemming gaf om op zijn terrein te lopen, ons schervenbezorgde, en ons aanmoedigde hiermee door te gaan. L.de KeIjzer EEN ROMEINS GRAFMONUMENT TE WERKHOVEN?- Verslag van een bronnen- en terreinonderzoek - VOORWOORD Een

woord van dank is hier onzes inziens op zijnplaat s. Aan prof.dr. Dekker van het Rijksarchief teUtrecht voor het ons verschaffen van de stukken opge-nomen in de bijlagen II en VI. In beide gevallengaat het om gegevens die in vakkringen nog niet be-kend waren en waarvan we dankbaar gebruik hebben ge-maakt in het onderzoek. Aan de heer Kamps die ons via drs. van Tent, de



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 - 10- provenciaal archeoloog, eveneens literatuur verschaf-te over de op de &quot;Zure Maat&quot; gedane vondsten, zie debijlagen I, III, IV en V. Aan het ROB te Amersfoort voor het beschikbaarstellen van de kaart, bijlage VIII. Aan het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden datons zeer bereidwillig in de gelegenheid stelde om defragmenten van het grafmonument, die niet meer voorhet publiek te bezichtigen zijn, aan een nader onder-zoek te onderwerpen. Zeker niet in de laatste plaats zijn we dank ver-schuldigd aan de boeren die ons toestonden om terrein-onderzoek op hun landerijen te verrichten. Riny van Schip tenslotte, bedanken we voor deverzorgde wijze waarop ze de tekst zwart of wit zette. I. INLEIDING De &quot;Gids voor de verzameling van Griekse en Ro-meinse beeldhouwwerken&quot; (uitgave 1951 ) van het Rijks-museum voor Oudheden te Leiden openslaande

op pagina 3lezen we in de vierde alinea, als onderdeel van eenbeschrijving van de inrichting van de vestibule vanhet museum: &quot;Hiertegenoverf bij de trap^ zijn gedeeltelijkin reaonstruatie^ fragmenten van een groot graf-monument opgesteld^ gevonden in 1829/1844 teWerkhoven (Utrecht)&quot;.











Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 - 15- terug te vinden omdat de landlieden de plaats aankiinnen wijzen, niet meer juist, deze mogelijkheid isna een kleine 100 jaar, definitief? (of zou het metspiritisme lukken?) uitgesloten. Voor een uitvoerige beschrijving van het frag-ment wordt naar bijlage I verwezen. Op 2 maart l8UU benadert Janssen de heer deBeaufort, zie ook bijlage II, met het verzoek om hetandere fragment, indien terug te vinden, op te mogengraven en in bezit te nemen voor &quot;Leiden&quot;. Janssen isals hij de brief schrijft blijkbaar vergeten dat hijvan de Bruin gehoord heeft dat het stuk &quot;op een aan-merkelijke diepte gevonden is&quot;, gezien het feit dathij hierin de mogelijkheid oppert dat het fragmentontdekt zou zijn bij het ploegen. Het antwoord van de Beaufort hebben we niet opkunnen sporen, maar zeker is dat hij toestemming voorde

opgraving gaf en de vondsten afstond. In 18^+^+werd deze &quot;voor rekening van den lande&quot;, zie ook bij-lage III, verricht, waarbij er nog vier fragmentenaan het licht kwamen. De opgraving werd vermeld in het Museumverslagvan I8U5 (in de Staatscourant, I8 februari l8i+5),zonder dat bijzonderheden over de vondstomstandighedengegeven werden. Hierdoor is niet duidelijk hoever mende grond ontgraven heeft, welk oppervlak, tot welkediepte, en of er andere bouwfragmenten: dakpannen of



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -16- funderingsmateriaal, gevonden zijn. De veronderstelling van Brunsting (zie bijlageIII) geuit aan het begin van zijn artikel, dat defragmenten deel uitgemaakt kunnen hebben van een graf-monument ter plaatse, wordt daarom niet gesteund,maar overigens ook niet weerlegd. In de loop der jaren is de juiste plaats waar devondsten gedaan zijn in vergetelheid geraakt, zij dieer van op de hoogte waren stierven en namen het ge-heim mee in hun graf. Individueel probeerde men soms wat nasporingen tedoen. Blijkbaar n.a.v. een gesprek dat hij met de heerBrunsting had, verrichtte de heer Haefkens, burgemees-ter van Houten, Schalkwijk en Tuil en 't Waal op eigenkosten enige nasporingen. Hij liet ook op het perceelwaarop z.i. de vindplaats gelegen was graven, echterzonder resiiltaat. Zijn bevindingen legde hij vast inbrieven aan de heer Modderman van het ROB en de heerBrunsting

van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden,respectievelijk bijlage V enIV. Uit deze brieven blijkt dat Haefkens van meningis dat alleen het perceel nr. 170 in aanmerking kankomen als locatie van de vondsten. Dit perceel ligtinderdaad in een groter gebied, dat in zijn geheel&quot;de Zure Maat&quot; genoemd wordt, zie de kaart bijlageV. In het Rijksarchief te Utrecht bevindt zich echter





Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 - 18- druk op de Romeinse en Inheems-Romeinse sporen, ter-wijl daar Karolingische en andere attoeg-Middeleeuwseook niet zeldzaam zijn. In de rest van het gebiedworden Romeinse vondsten minder frequent gesignaleerd.Door een jarenlange ervaring, in de practijk opge-daan, is ieder lid van de groep in staat om een groteverscheidenheid van Romeinse en Inheems-Romeinsevondsten: fragmenten van molen- en slijpstenen, vanaardewerk, van brons, of van bewerkt been, of bouw-fragmenten, als zodanig te determineren. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen eenonderzoek te doen d.m.v. grondboringen op het terreinC 170. Bij bestudering van de literatuur bleek echterdat daaruit een aantal gegevens gehaald konden wordendie elkaar tegenspraken en niet op hetzelfde terrein,i.c. C 170, zouden kunnen slaan. (We beschikten toennog niet over de gegevens uit

het kasboek van de fami-lie de Beaufort, zie bijlage VI ). Het ging hierbij vooral om de volgende gegevens: - de vondst zou gedaan zijn op de &quot;Z\ire Maat&quot; - de vondst zou gedaan zijn dicht bij een weg - de vondst zou gedaan zijn dicht bij de oude KrommeRijn - Haefkens noemt C I70 expliciet als gebied van devindplaats. Perceel C I70 ligt inderdaad op de &quot;Zure Maat&quot;, grenst





Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -20- enkele Romeinse of Inheems-Romeinse scherf gevonden,en er werden ook geen sporen van ontgraving gevonden. Dit was wel het geval op het perceel C IJl» ziebijlage VI, waar een duidelijke inzinking in hetterrein aanwezig was, op de kaart aangegeven met eengestreept cirkeltje. Dit terrein is echter nooit doorde Bruin gepacht geweest. Verkenning van enige andere terreinen gelegen opde &quot;Zure Maat&quot; die begroeid waren met gras, waardooroppervlaktevondsten alleen mogelijk waren in de aan-wezige molshopen: resiiltaat nihil, leverde ook eenaantal oppervlaktestoringen op. Een verstoring wasduidelijk een zandontgraving, de andere een drink-plaats voor het vee. Hoewel deze terreinen ook nooitdoor de Bruin gepacht waren, was de aanleiding om zeaan een nader onderzoek te onderwerpen het feit dater tot voor enige jaren een pad liep. Daar deze ex-wegde

kavels gevolgd had, vermoedden we dat hij al zeerlang geleden in gebruik was. Nu zijn Romeinse graf-monumenten zeer vaak geplaatst aan wegen, zodat eronzes inziens een, overigens kleine mogelijkheid, be-stond dat het aan deze weg gelegen had. Ook onderzoek op terrein C 17^ en op C I76 le-verde niets op. Hoewel het stuk land C I76 net ge-ploegd was, werd er ondanks nauwkeurig zoeken geenenkel Romeins bewoningsspoor gevonden. Onderzoek op de terreinen C 269, 270, 271 en



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -21- 272 gaf als resultaat dat vastgesteld werd dat opdeze terreinen gelegen aan de Kroimne Rijn, veel ni-veauverschillen voorkomen, wat overigens niet zo ver-wonderlijk is pal langs een rivier. Ook op deze per-celen, alle in gebruik als weiland werden geen op-pervlaktevondsten gedaan. Tegen de verwachting in bleek het veldonderzoekgeen enkel resultaat op te leveren dat ons wijzerzou kunnen maken omtrent de vindplaats van de frag-menten. k. HYPOTHESEN k.^. Gegevens die een aanwijzing zouden kunnen zijnvoor de vindplaats i+.l.l Gegevens in bijlage I -a) boer de Bruin had het land in l839 in pacht vande heer de Beaufort, -b) het fragment werd gevonden op een akker de zuremaat geheten, -c) de vindplaats ligt in een rechte lijn tussen deDom in Utrecht en de St. Janskerk in Wijk bijDuurstede, -d) de oude Kromme

Rijn komt ter hoogte van de vind-plaats het allernaast bij de weg, en, -e) de oude Kromme Rijn vloeit zeer nabij de plekwaar het fragment gevonden is voorbij.





Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -23- akker heette, het is echter niet feitelijk. De afba-kening gegeven door de heer Haefkens zou feitelijk kunnen zijn, punt U.1.2 a), ware het niet dat: - a) Haefkens van wat z.i. de &quot;Zure Maat&quot; is, niet de afbakening aan vier zijden geeft, - h) Haefkens, onjuist, concludeert dat C 170 het enige perceel is, dat in aanmerking zou kunnenkomen. Volgens punt U.1.3 a) immers, had hij ookC 17^ moeten vermelden. Het is niet bekend aanwelke bronnen Haefkens zijn conclusies ontleent,maar zeker niet aan het kasboek van de Beaufort(bijlage VI ). De mogelijkheid bestaat dan ookdat p\int U.1.2 a): de afbakening van de &quot;ZureMaat&quot;, onbetrouwbaar is. T.a.v. punt U.1.1 c): vindplaats in een rechtelijn tussen de Dom te Utrecht en de St. Janskerk teWijk bij Duurstede. Het is onzes inziens onmogelijkdat Janssen, staande in de

buiirt van de vindplaats,dit heeft kunnen vaststellen. Proeven in het gebiedkonden deze bewering geen steun verlenen. Daar Janssenin zijn beschrijving van het eerste fragment eennauwgezet waarnemer blijkt, lijkt het ons dat hij ditniet lichtvaardig beweert. Wat opvalt in zijn be-schrijving van de streek, bijlage I, is dat hijde vele bochten in de Kromme Rijn beschrijft tussenWijk bij Duurstede en Utrecht. Het is mogelijk datJanssen dit met eigen ogen gezien heeft, het geeft



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -24- echter ook voedsel aan het vermoeden dat Janssen eenkaart geraadpleegd heeft en wetend waar de vindplaatswas, ontdekt heeft dat een rechte lijn getrokken opde kaart tussen de Dom en de St. Janskerk de 'bocht inde Kromme Rijn ter hoogte ongeveer van de vindplaatssneed. Naarstig speuren van een van onze leden, leverdeeen kaart op, zie bijlage VIII, waarop dit inderdaad hetgeval was. Dit gegeven is, hoewel niet ten volle betrouwbaaren feitelijk,wel betrouwbaar genoeg om als aanvullendbewijs te dienen. T.a.v. punt U.1.1 d): de oude Kromme Rijn komthet naast aan de weg nabij de vindplaats. Dit is eenbetrouwbaar en feitelijk gegeven daar Janssen dit terplekke zelf heeft kunnen vaststellen. De kaart uit bij-lage VII raadplegende, is dit het geval ter hoogte vanC 272 en ter hoogte van het gedeelte van C 270 dat aanhet water grenst. T.a.v. punt U.^.^ e): de oude Kromme

Rijn vloeitzeer nabij de vindplaats voorbij. Om dezelfde redenals hier boven is dit gegeven betrouwbaar, echter nietfeitelijk. Janssen schrijft: &quot;Zeer nabij&quot;, hetgeenonzes inziens binnen een afstand van maximaal honderdmeter, maar waarschijnlijk nog minder, moet liggen.Het is immers niet gebruikelijk, om een bepaalde si-tuatie in ogenschouw nemend, anders dan een afstandvan enige tientallen meters in termen van &quot;zeer nabij&quot;te beschrijven.



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -25- i+.2.2 Conclusies Als betrouwbaar en feitelijk zijn te beschouwenhet gegeven: - dat de Bruin de in hijLVI genoemde percelen pachtte, - dat de oude Kroiime Rijn het naast aan de weg komthij de vindplaats. Als betrouwbaar zijn te beschouwen de gegevens: - dat de vindp]aats op een akker, toen de &quot;Zure Maat&quot;geheten, ligt, - dat de oude Kromme Rijn maximaal binnen honderdmeter van de vindplaats ligt, En als in mindere mate betrouwbaar: - dat de vindplaats op de rechte lijn ligt tussen deDom en de St. Janskerk. Als onbetrouwbaar zijn te beschouwen de gegevens: - dat de fragmenten op C ITO gevonden zouden zijn, - de ligging en afbakening van de &quot;Zure Maat&quot;, zoalsdoor Haefkens aangegeven. ^.3. Hypothesen t.a.v. de vindplaats Combinatie van de feitelijke en betrouwbare ge-gevens met het

gegeven dat de vindplaats op de &quot;ZureMaat&quot; ligt, is alleen mogelijk uitgaande van de ver-onderstelling dat a) Haefkens de ligging van de &quot;ZureMaat&quot; onjuist afbakende en dat niet de Achterdijk(thans Hollende Wagen weg), maar de Onderdijk(thans Watertorenweg) de begrenzing van de &quot;Zure



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -26- Maat&quot; was, of b) dat Haefkens de afbakening juistweergaf, maar dat de Bruin het land, liggende in hetverlengde van de percelen op de &quot;Zure Maat&quot;, ook als&quot;Zure Maat&quot; aanduidde. In beide gevallen echter wordthet mogelijk om de percelen C ^J6 en 188 ook als&quot;Zure Maat&quot; te beschouwen en in dat geval zijn de bo-vengenoemde gegevens wel te combineren. Uitgaande van de gegevens dat de vindplaats: - op een gepacht perceel van de Bruin ligt, - zeer dicht bij een weg en zeer nabij de oude KrommeRijn, - op de &quot;Zure Maat&quot; ligt, gecombineerd met de veronderstelling dat de percelenC 176 en 188 ook tot de &quot;Zure Maat&quot; behoren, is dan devolgende hypothese te formuleren. Hypothese I Het enige perceel dat aan al de bovenstaande eisen vol-doet is het perceel C I76 (zie bijlage VI ). In onze werkgroep vigeert ook een

opvatting om hetgegeven dat de vondsten op de &quot;Zure Maat&quot; gedaan zijn,als &quot;niet betrouwbaar&quot;, weg te laten. In dat gevalkomen meerdere percelen op grond van de betrouwbareen feitelijke gegevens in aanmerking, hetgeen leidt totde volgende hypothese. Hypothese II Als terreinen waarop de fragmenten gevonden kunnen I.



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -27- zijn komen in aanmerking de percelen: C ^^6, 272 en273. h.^. Ovevige hypothesen Het terreinonderzoek heeft geen enkele Romeinsevondst in de omgeving opgeleverd. Nu zou het kunnenzijn dat deze sporen onder lagen sediment van over-stromingen bedolven zijn geraakt. Dit blijkt echterniet de meest waarschijnlijke verklaring, gezien hetfeit dat er enige kilometers verderop veel Romeinseen Inheems-Romeinse sporen gevonden zijn. Uitgaandevan de veronderstelling dat Janssen niets vermelddeover de opgraving omdat hij buiten de fragmenten geenfunderings- of bewoningssporen tegenkwam en ook geenaanwijzingen dat er nog meer stukken in de grond zou-den zitten, reden waarom hij ook geen pogingen onder-nam om de locatie degelijk te markeren, komen we totde volgende hypothesen: Hypothese III De fragmenten

hebben nooit deel uitgemaakt van een grafmonument ter plaatse. Hypothese IV Er zijn ter plekke geen verdere fragmenten meer aan-wezig. Daar de fragmenten in de buiirt van of mogelijk



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -28- in een gewezen rivierbedding lagen en daar hetom een vijftal fragmenten ging die tesamen maar on-geveer i+00 kg wogen, vermoeden wij : Hypothese V De fragmenten hebben gediend als ballast voor eenschip dat de toenmalige Rijn bevoer en dat ter plekkegezonken of tot zinken gebracht is. 5. NABESCHOUWING In de inleiding stelden we ons ten doel om eencompilatie te geven van de beschikbare literatuurt.a.v. de vindplaats. Buiten een aantal reeds vrijalgemeen bekende gegevens, opgenomen in de bijlagenI, III, IV, en V, hebben we, dank zij prof. Dekker,de beschikking gekregen over nieuwe gegevens, opge-nomen in de bijlagen II en VI. Terwijl de brief van Janssen aan de Beaufort(bijlage II) geen feiten aan het reeds bekende toe-voegde, was dat wel het geval met de kaart uit hetkasboek van de familie de Beaufort (bijlage VI ).De

informatie, hierdoor verkregen, was tot nu toe niebbekend en was de belangrijkste aanleiding om de hypo-these van Haefkens dat de vondsten op het perceelC 170 gedaan zouden zijn, te verwerpen. In de tweede doelstelling: precisering van de





Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -30- Hoewel de kans dat er ter plekke nog meer frag-menten gevonden zouden kunnen worden niet groot ge-acht mag worden, lijkt het ons toch van belang om alertte zijn op grondverzet op de genoemde drie percelen,zie bijlage IX. Of dit zou moeten gebeuren door de per-celen tot &quot;archeologisch beschermd gebied&quot; te verklarenof anderszins, laten we aan het oordeel van de daar-toe bevoegde instanties over. Werkgroep Historische Kring&quot;Tussen Rijn en Lek&quot; december I98IBIJLAGE I &quot;Over een Romeinsehen Steen&quot; In het jaar l839 te Werkhoven opgegraven. Den 15 December jl. had de oudminnaar van Putten, opden huize Hardenbroek (Prov. Utrecht), de vriendelijk-heid mij te begeleiden naar eene landhoeve onderWerkhoven, waar zich, volgens ZEd. mij vroeger ge-geven berigt, een Arreemde steen zou bevinden,

welkeZed. giste Romeinsch, voor mijne onderzoekingen al-thans belangrijk, te zijn. Gezegde hoeve gehoorde,aan den Heere de Beaufort te Utrecht, en werd bewoonddoor den landman de Bruin, wiens werklieden, volgenszijne verzekering, den steen, ten jare 1839> op eeneaanmerkelijke diepte hadden opgegraven. Wij vonden



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -31 - hem dan ook nog op die hoeve aanwezig, doch kon mendoor zijne onreinheid nauwelijks de steen-soort onder-kennen. De landman had de goedheid hem op verzoek metwater te zuiveren, waarhij mij bleek, dat het een brokkalksteen was, ter eener zijde voorzien van beeldwerk.Uit de nadere beschouwing van dit beeldwerk meende ikte mogen opmaken, dat de steen het bovenstuk van eengrooten Romeinschen grafsteen of een epithema was.Deszelfs bedroeg nog 0,l8 el; de breedte 0,8l el, zijn-de zoo wel van onder als aan beide zijden afgebroken;de middelbare dikte scheen 0,38 el te bedragen. Hetdaarop zigtbaar geworden beeldwerk was op omstreeks1/3 levensgrootte, van vrij goede bewerking en 0,065el uitspringende. Ofschoon het niet weinig geschondenwas, kon men toch het volgende onderkennen. In hetmidden der

breedte, bevond zich boven, een rond schildvan 0,20 el middellijn, in welks midden eener naaktevrouwelijke buste, naar het scheen. Het aangezigt waste zeer geschonden, om de gelaatstrekken te onder-scheiden, doch scheen het eene jeugdige persoon, vanhoofddeksel ontbloot enkel met losse krullende harenvoorzien, te zijn. Van dit schild daalde aan elke zijdeeene guirlande of koord neder; welke regtsch uit bla-deren bestond, en in een' knop of bal, die met driekruisen zich kruisende banden omwonden was, eindigdeen die linlcsch een bloote band scheen te zijn. Onderde guirlande, zag men, aan de regterzijde, het boven-









Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -35- jaren onder Vechten een bevloerd gedeelte meent ontdektte hebten, heeft zich misschien aan de Hoogstraat bijWijk aangesloten mogelijk zelfs daar geloopen, waarthans de Hoogstraat ligt, al moet men zich ook opgoede gronden overtuigd houden, dat het hoofdkarakterder Hoogstraat en ook der daaronder ontdekte bevloeringniet Romeinsch, maar Frankisch en wel uit vrij latentijd is, gelijk ik in het Ilde stuk mijner oudheid-kundige mededeelingen eerlang nader hoop aan tetoonen. L..T.F. Janssen Leyden, den 27 Dec. XLII. Overgenomen uit: Tijdsahrift voor geschiedenis3 oud-heden en statistiek van Utreaht^IX (1843) p.p. 109-113.Auteur: L.J.F. Janssen.





Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -37- sporing en nagraving naar het laatstgeicelde brok zeergewenscht was, en zoude ik daartoe gaarne de gelegen-heid mij willen ten nutte maken, waarin ik thans doormijn kort verblijf alhier, verkeer; terwijl de toe-stand van den, thans nog niet bezaaiden, akker, zulkeene kleine nasporing zonder eenig nadeel veroorlooft.Hiertoe echter vermeen ik vooraf UWelEdelgeboren'stoestemming vriendelijk te moeten inroepen; vooralook uit dien hoofde, omdat ik het voor 't wetenschap-pelijk onderzoek en nut, hoogstgewenscht zoude achten,dat het mogelijk wederoptesporen brok steen, nevenshet vroeger gevondene en thans nog op UWelEdelgeboren'shoeve te Werkhoven liggende, in de groote archeolo-gische verzameling te Leijden werden ingelijfd; na-tuurlijk onder behoorlijk defrayement van de mogelijkdoor den pachter der hoeve reeds

gemaakte kosten, enonder die voorwaarden, welke UWelEdelgeboren andersnog zoude meenen te moeten maken? Hoogstaangenaam zouhet mij derhalve zijn, wanneer UWelEdelgeboren mij metde gewenschte toestemming tot zoodanige nasporingwilde begunstigen, alsmede met het bericht of, en opwelke voorwaarden UWelEdelgeboren genegen zoude zijn,het mogelijk nog wedertevinden stuk steen, nevens hetnog aanwezige, voor de, mede onder mijn opzigt staandeLeijdsche archeologische verzameling aftestaan. Alleenbelangstelling in de bevordering van vaderlandschewetenschap geeft mij grond om bij UWelEdelgeboren te



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -38- hopen op verontschuldiging van deze vrijmoedigheid enop een niet ongunstig besluit van UWelEdelgeboren, enik behoef UWelEdelgeboren wel nauwelijks te verzekeren,dat van deze voor onze verzameling zoo hoogstg\instigebeschikking op de meest kiesche wijze ter tijd aeinhet publiek zou kennis gegeven worden.Daar de tijd mijner aanwezigheid alhier oogenschijn-lijk nog slechts van zeer korten duur zal wezen, ver-oorloof mij nog slechts het verzoek, om mij, zoo hetmogelijk ware, met omgaande, door een enkel woordvan UWelEdelgeboren's gevoelen en gezindheid ten dezekennis te willen geven? Met de meeste hoogachting en onderscheiding hebik de eer mij te onderschrijven, UWelEdelgeboren Heer, UWelEdelgeboren geheleen dienstw. dienaarDr. L.J.F. JanssenConservator van 's RijksMuseum van Oudheden teLeijden. (Tekst naar een

copie van document T 177, in hetbezit van het Rijksarchief te Utrecht).







Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -41 - zonder verdere bijzonderheden. Over de vondstomstan-digheden zijn wij dus slecht ingelicht. Bewaard zijn fragmenten van twee blokken kalk-steen (fig. l) waarvan het ene oorspronkelijk118 X 89 X 35 cm mat en het andere, dat rechts aan-sloot, 38 X 102 cm bij een onbekende hoogte. Linkszal een dergelijke steen aangesloten hebben, zodatde voorzijde boven werd afgesloten door twee guir-landes tussen drie medaillons. Voorgesteld is rechtseen vrouw (zittend?) op natuurlijke grootte, gekleedin een dun gewaad, waarover een mantel. Om den halsbevindt zich een parelsnoer met rond hangertje, ter-wijl op de borst een versiersel hangt (?) in den vormvan een achtspakige wiel van 8 cm middellijn. Linksvan de hoofdfiguur ziet men drie of vier kleinerefigiiren, voor zover herkenbaar vrouwelijk op onge-veer 13 levensgrootte. Twee

zijn duidelijk zittendde derde zit misschien op den schoot van de grotevrouw van een vierde schijnt boven links het hoofdaanwezig. De sporen op het smalle fragment daaronderzijn hier niet duidelijk. Van de kleine figuren isdie rechts boven bezig met spinnen: de kluwen onge-sponnen wol is tegen de rechtse guirlande zichtbaar,met linten omwonden; de spoel hangt daaronder; hethoofd, met eigenaardig spits kapsel, is naar rechtsgekeerd en de blik gericht naar de spinnende vingers.Het meisje zit op een kruk met drie naar buiten ge-
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Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -50- BIJLAGE VII Brief van H.T. v.d. Pas + antwoord Utrecht, woensdag 12 okt.Mijne Heren,                                 (ingek. 12 okt, I960) Aangaande mijn studie over de Romeinse archeolo-gie van Werkhoven wilde ik U de volgende kwestievoorleggen: In 1839 werd op een akker onder Werkhoven bijde Zure Maat, toebehorend aan Jkh. de Beaufort,in leen aan een zekere de heer de Bruin, een graf-steen opgegraven. Bij deze vondst werden meerderegrafstenen geconstateerd, welke echter wegens bij-zondere zwaarte niet naar boven konden worden ge-haald . Mijn vraag nu is, welke akker aan Jkhr. de B.resp. de Bru. toebehoorde. Gaarne antwoord verwachtend, verblijf ik, w.g. H.T. van de Pas Frans Halsstraat 10 UTRECHT Van het gemeentebestuur van Werkhovenantwoord op 17 oktober 19p0: Aan den WelEd. Heer H.T. v.d. Pas Frans Halsstraat 10

UTRECHT



Tussen Rijn en Lek 1982 1. - Dl.16 1 -51 - Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 12 okto-ber 1.1. betreffende het vinden van een grafsteenin een akker op de Zure Maat in deze gemeente, deelik U mede dat de steen thans gevonden is in het per-ceel Sectie C, no. 170 thans toebehorende aanB. Kemp, landbouwer. Nachtdijk, Cothen. w.g. De gemeentesecretaris. BIJLAGE VIII KAAPT VAN HET KROMMe R^N 66B/e[7 (R.O.Qne^.nr. fl6-^A)




