
Een andere aanwinst is het 
persoonlijke dagboek van ons lid Mr 
J.A.W. Otten te Abbenes, die zijn 
ervaringen tijdens de oorlog in Vianen 
opschreef en met enkele illustraties tot 
een leesbaar verhaal maakte. Het door 
hem geschonken exemplaar is 
eveneens ter inzage op het rijksarchief 
in Utrecht. 

Nieuwe vondsten in Vianen door 
archeologische werkgroep 

Dat de archeologische werkgroep van 
onze vereniging niet op non-actief 
staat, blijkt uit een lange lijst van 
vondsten, die de afgelopen maanden 
zijn gedaan. 
Deze vondsten zijn verkregen van het 
terrein waarop zich het voormalige 
winkel/woonhuis van de familie Van 
Zanten aan de Kerkstraat te Vianen 
bevond. Thans maakt het perceel deel 
uit van het stadhuis-complex. 
De lijst vermeldt tevens vondsten die 
al eerder konden worden geborgen 
van het achterpleintje bij het pand 
waar voorheen de afdeling bevolking 
van de gemeente Vianen was 
gehuisvest. Daar werd tijdens een 
zogenaamde "noodopgraving" onder 
andere een verlaagd tegelvloertje en 
een gemetselde waterput gevonden. 
De vondsten van het terrein waar 
thans de nieuwe uitbreiding van het 
stadhuis verrijst, bestonden uit een 
omvangrijk stuk muur van 
kloostermoppen. Het fundament van 
deze muur bleek uit een houten 
vlonder te bestaan, gestut door houten 
palen van ongeveer twee meter lengte. 
Helaas moest, om financiële redenen, 
een onderzoek naar de ouderdom van 
de palen achterwege blijven. Na deze 
toch wel opmerkelijke vondst, wisten 
de leden van de werkgroep heel wat 
interessant materiaal te bergen, dat 
voornamelijk uit een houten waterput 
te voorschijn kwam. 
Hierna wachtte het tijdrovende werk 
van sorteren, schoonmaken, 
registreren en restaureren van de 

vondsten. Een aantal vrijwilligers van 
de groep nam deze taak op zich. 
Tijdens een lezing door de heer 
T.J. Hoekstra, stadsarcheoloog te 
Utrecht, konden wij het aanwezige 
publiek al een aantal gerestaureerde 
stukken tonen. Het was op dat ti jdstip 
niet mogelijk een totaal overzicht te 
geven van alle vondsten, omdat de 
restauratie nog in volle gang was. Op 
dit moment zijn alle vondsten, die voor 
restauratie in aanmerking konden 
komen, gereed. Ze zullen binnenkort 
aan het gemeentebestuur van Vianen 
worden overgedragen. Een woord van 
dank dient uit te gaan naar het 
gemeentebestuur, omdat zij voor het 
hierboven genoemde projekt een 
financiële steun toekenden. 

Namens de Archeologische Werkgroep, 
W. van Honk 
R.W. Mastwijk 

Lijst van archeologische vondsten 

Vianen - Stadhuis 

Blauwbord met afbeelding van kerkje; 
17de eeuw; 0 22,5 cm 
Rechter onderkaak van rund; lengte 
26,5 cm en hoogte 18 cm; 4 kiezen 
Blauw bord met fantasievoorstelling; 
19de eeuw; 0 11,2 cm 
Bord met afbeelding van toren; 17de 
eeuw; 0 22 cm 
Drie kleine schaaltjes; blauw 
aardewerk; 0 5 en 6 cm 
Scherf van kogelpot; blauwgrijs; 13de 
eeuw 
Tinnen kom en schotel; kom 0 5,5 cm 
en schotel 0 10 cm 
Tinnen lepelsteel; lengte 14 cm 
Botten, viskaak, lengte 9,5 cm 
Twee wervels; lengte 7 cm 
Wijnfles; 1600; 0 14 cm; hoogte 13 cm 
Majolica-bord; 18de eeuw; 0 40 cm en 
hoogte 5 cm 
Vensterglas 
Flesbodems 
Fragmenten van kogelpot 
Stenen ringetje 
Drie dierenbotten 
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Scherven van majolica-borden 
Pijpekoppen 
Ornament voorstellende een vogel; 
aardewerk; lengte 10 cm 

Vianen - Terrein Kerkstraat 1 
(voorheen Van Zanten) 

Blauw bord met klok- of vaasmotief 
met zaagmotiefrand; 0 22,5 cm 
Blauw bord met golfrand; gat in het 
midden; 0 23 cm 
Fragmenten van kan met oor; zwart 
aardewerk 
Twee Chinees porseleinen kommetjes; 
0 6,5 cm; hoogte 3 cm 
Chinees porseleinen schoteltje; 
0 11,5 cm 
Twee groene flessenbodems 
Fragment van Chinees bordje met 
voorstelling van boot; 0 11,5 cm 
Blauw bord met cirkelmotieven; 
0 23 cm 
Twee voeten van glazen; zwart 
verkleurd met bolversieringen; 0 7,5 
cm en 6,5 cm 
Delfts blauw theepotje zonder tuit en 
oor, met deksel; 0 9 cm en hoogte 
10,5 cm 
Fragment van bruin aardewerk; 0 19 
cm en hoogte 5 cm 
Blauw bord; 0 26 cm 
Blauw bord; <f> 22 cm 
Blauw bord; 0 22 cm 
Drie scherven; opaal 
Fragmenten van vergiet 
Melkkannetje; 0 20,5 cm en hoogte 
4,5 cm 
Deksel; aardewerk; 0 13,5 cm en 
hoogte 4 cm 
Hals van fles met kurk 
Gekleurde pijpekop met steel 
Zalfpotje; hoogte 7,5 cm en 0 6 cm 
Blauw bord; <f> 22,5 cm 
Sauskommen 
Vaas; 0 9,5 cm en hoogte 9 cm 
Voet van bloemvaas 
Knikkers (kinderspeelgoed) 
Rood theepotje 
Tegels met bloemmotief, kinderen, 
hond, koe 
Gekleurde tegels 
Drie witte glazen 

Benen spoel; lengte 8 cm 
Stukje leer; lengte 11 cm 
Kwispedoors; blauw aardewerk; 0 12 
cm en hoogte 8 cm 

Vianen - Achterstraat 

Jeneverkruik; 0 7,5 cm en breedte 7,5 
cm 
Kruik; geglazuurd; 0 20 cm en hoogte 
30 cm 
Apothekersflesjes (afkomstig van 
opgravingen Batenerf); 0 1,5 cm 

Verslag van de excursie naar Münster 

Op 2 oktober 1982 vertrok om halfacht 
de bus met negenenveertig leden van 
onze vereniging begunstigd met 
prachtig herfstweer, richting Münster. 
Met enig oponthoud aan de grens 
werd om kwart vóór elf de bestemming 
bereikt. Bij het Landesmuseum werden 
we verwelkomd door de heren dr Wolf 
en dr Warnecker, die, na een korte 
koffiepauze, het gezelschap in twee 
ploegen rondleidden door de oude 
binnenstad. Het eerst werd de Dom 
bezocht: een bouwwerk uit de 
overgangsperiode van de romaanse 
naar de gotische stijl. Tweede punt op 
het programma was het raadhuis uit 
1335. Hoofdzaak was hier de 
bezichtiging van de Vredeszaal, de 
vroegere raadszaal, waar op 30 januari 
1648 de Vrede van Munster werd 
gesloten. Hierna werd een Gildehuis 
bezocht waar, tijdens de vredes
onderhandelingen, de nederlandse 
delegatie logeerde. Ook werd het 
interieur van de Klemenskerk 
bezichtigd en het exterieur van het 
hoofdgebouw van de Universiteit, het 
voormalig vorst-bisschoppelijke paleis. 
Hierna volgde een bezoek aan de 
tentoonstelling "Westfalen im 
Spanisch-Niederländischen Krieg". 
Dit bezoek werd voorafgegaan door 
een lezing door dr Warnecker over het 
geëxposeerde. Om ongeveer half vijf 
werd afscheid genomen van onze 
gastheren die ons een zeer leerzame 
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