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GRAVEN IN HET VERLEDEN…

Het houdt de gemoederen bezig in Meerkerk. Op misschien 

wel de meest prominente plek op het dorp zijn onlangs ar-

cheologische werkzaamheden verricht. 

WAT ZOU ER GEVONDEN KUNNEN WORDEN?

OUDE BIJBELS
Onze oud-predikant ds. J. van Oostende meende zich nog 
te herinneren dat enkele decennia geleden mogelijk de ver- 
sleten kerkbijbels door een kerkvoogd zouden zijn begraven. 
In die tijd een respectvolle manier, weggooien deed je 
niet. We waren benieuwd of we hiervan nog iets zouden 
tegenkomen, maar er is niets herkenbaars aangetroffen. 
Papier vergaat na 20 jaar, aldus één van de archeologen.  

SPOREN KERKBRAND
Zouden er dan sporen worden gevonden die aantonen dat 
de kerk inderdaad in 1830 door brand is verwoest? Dit wordt 
immers door ANWB en historici gesuggereerd. De notulen 
en een oud handschrift van meester-timmerman Van Veen 
van de inspectie bouwkundige gemeente maakt daar echter 
geen melding van. Deze bronnen beschouwen wij als het 
meest waarheidsgetrouw. De vermeende brand is nu, na 
de opgraving verder ontkracht. Er zijn geen verkoolde  
resten of andere bewijzen teruggevonden. Waar we wel 
zeker van zijn, is het feit dat de kerk destijds is gesloopt 
omdat de muur uit het lood hing en dreigde om te vallen op 
het naastgelegen schooltje (nu kosterswoning en voorma-
lig abattoir). 

Verklaring timmerman A. van Veen inz. bouwstaat 

Hervormde kerk Meerkerk

TWEEDE SLAG 
In deze tweede slag zullen de archeologen meteen ontgra-
ven naar ca. 3.30 meter diepte. Echter niet voordat wij de 
nodige voorbereidingen hebben getroffen om de kerktoren 
te ondersteunen en damwanden en stempels aan te bren-
gen. Want, stel dat de toren uit het lood hangt, wie moet 
dan de noodklok luiden? We hebben gelukkig genoeg tijd 
voor de ondersteuningsmaatregelen, omdat wij verwachten 
dat de resultaten van de eerste slag ontgraven al voldoende 
informatie geven, op grond waarvan wij onze tekeningen 
en berekeningen kunnen afronden voor de tweede fase van 
de vergunningsprocedure. Wat dit betreft blijft onze plan-
ning ongewijzigd en verwachten we begin februari 2018 de 
vergunningsprocedure te hebben afgerond.

VRIJGEKOMEN GROND
De grond die is vrijgekomen bij de graafwerkzaamheden 
moest direct worden afgevoerd naar een tijdelijk depot. Ook 
dit gaat niet zonder slag of stoot. Om de grond te mogen 
vervoeren is het noodzakelijk dat de grond milieutechnisch 
gekeurd is. De bestemming van de afgevoerde grond is ook 
afhankelijk van de milieukundige kwaliteit. Schone grond 
mag gebruikt worden in een woonomgeving, matig vervuilde 
grond alleen in de industrie en sterk vervuilde grond moet 
worden verbrand. Voordat de grond naar een definitieve 
bestemming mag, moet deze eerst gezeefd worden bij het 
tijdelijk depot en weer milieukundig gekeurd worden (AP04 
keuring). Het zeven gaat ook onder toezicht en aanwijzingen 
van een archeoloog, omdat het te verwachten is dat er bij 
het ontgraven niet opgemerkte botresten en andere archeo- 
logisch belangrijke zaken meegegaan zijn. In de eerste laag 
zat ongeveer 80 % puin. Als dit er is uitgezeefd, gaat het 
puin naar een puinbeker, waarna het granulaat o.a. kan 
worden toegepast als funderingslaag in de wegenbouw. 
Gelukkig is de vervuiling in de eerste laag dermate gering 
dat ook dit de bouw van het nieuwe kerkgedeelte niet in de 
weg staat. Het milieukundig onderzoek van de tweede laag 
wachten we nog af.

OPEN MIDDAG
Na de tweede ontgraving wordt er een open middag georgani- 
seerd waarin de resultaten van het archeologische onderzoek 
worden toegelicht. Deze datum wordt 
nog bekend gemaakt.

RONDLEIDINGEN
We zijn nu onverwacht in een situatie gekomen dat 
we een aantal weken de tijd hebben om mensen 
die belangstelling hebben voor de opgravingen, de 
gelegenheid te kunnen geven deze te bezoeken. Zo 
zijn er al enkele groepen schoolkinderen geweest 
en heeft Wilbert de Jong hen een en ander ver-
teld over de opgravingen en over het kerkgebouw 
in vroeger tijden. Ook tijdens de archeologische 
werkzaamheden heeft menigeen zijn belangstelling  
getoond.

RAAD EN WIN
Raad hoeveel de complete kerktoren weegt en 
win een leuke prijs! De vijf deelnemers die er 
het dichtst bij zitten, ontvangen een mooi aan-
denken. Stuur een mailtje naar: Ardjan Haag,  
a.haag@gebrdekoning.nl, of lever een briefje 
bij hem in op Kwartel 5 te Meerkerk.

Uitsnede uit de kadastrale minuut uit 1811-1832 

(de pijl verwijst naar de uitbreidingslocatie)
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WAT IS ER GEVONDEN? 

KELDERS
Al tijdens de sloop van de consistorie stuitten we op muren 
van vier aparte kelders. Deze waren 5 x 2,5 meter. Opmerke-
lijk was dat elke kelder met een ander soort zand was gevuld. 
Het vermoeden bestaat dat dit destijds grafkelders zijn  
geweest en dat deze zijn geruimd bij de sloop van de kerk 
en opgevuld met zand. Alleen hebben we nog niet hele-
maal helder waarom dit zand dan per kelder verschillend 
is. Verder is het bovenste deel van een gewelf zichtbaar  
geworden, mogelijk ook een kelder.

MUREN EN PILAREN
De archeologen stuitten ook op diverse oude muren, waar-
door de contouren van de oude kerk duidelijk zichtbaar zijn 
geworden. Opvallend zijn ook de twee rijen van vier acht-
kantige pilaren die vroeger in de kerk hebben gestaan. Best 
bijzonder, dat straks de nieuwe kerkmuren precies op de 
oude pilaren worden gebouwd. En, dat de kerk, zij het in 
een modern jasje, haar oude omvang bijna weer terugkrijgt. 
Wat de bestemming van het vierkant in de zuid-west hoek 
is geweest, blijft nog een raadsel. Het lijkt op de funderingen 
van een toren of een ander gebouwtje, maar wellicht wordt 
dit duidelijk bij de tweede ontgravingsslag. 

BOUWMATERIALEN
Feitelijk zijn alle gevonden materialen oude bouwmaterialen: 
bakstenen, dakleien en montanten. Montanten zijn de stenen 
stijlen in een kerkvenster tussen de glas-in-loodramen. Dit 
alles is van de sloop van de kerk in 1830. Niet erg oud dus, 
aldus de archeologen. 

BEENDEREN
Zoals verwacht werd er in de bovenlaag een aantal mense-
lijke botresten aangetroffen. Ook één min of meer compleet 
skelet. Dit lag op de zij gekeerd tegen de voormalige wes-
telijke gevel in de toenmalige kerk. Ook hebben we hier al 
wat tekenen gevonden van de aanwezigheid van meerdere 
graven. In de tweede ontgraving zullen die worden gebor-
gen. Vrijwilligers hebben met zorg en respect een grafkist  
getimmerd voor de gevonden beenderen. Deze mensen waren 
destijds niet zonder reden in de kerk begraven, daarom leek 
de oude begraafplaats naast de kerk een passende laatste 
rustplaats. Helaas, omdat de begraafplaats officieel gesloten 
is, was dit niet mogelijk, ook niet in dit uitzonderlijke geval. 
Het alternatief was de aankoop van een graf op de begraaf-
plaats aan de Burggraaf. Totdat tijdens de kerkenraadsver-
gadering een goed idee ter tafel kwam. De kist zou kunnen 
worden begraven in het stuk grond tussen het nieuw te bou-
wen souterrain en de kerktoren. Dit is een ongebruikt stuk 
grond van zo’n 3 meter, waarop dan een gedenksteen kan 
worden geplaatst. De gemeente vond het ook een goed plan 
en onderzoekt of het wettelijk haalbaar is. 

SLEUVEN EN PUTJES
Bij de gemeente klopten we in 2012 voor het eerst aan met 
ons verzoek tot archeologisch onderzoek. Dit was nodig voor 
de vergunningaanvraag. Eerst moest er bureauonderzoek 
worden gedaan: wat is er bekend van de af te graven plek 
en wat kunnen we verwachten? Feitelijk zou er daarna een 
sleuvenonderzoek moeten plaatsvinden op de plek waar het 
meest te verwachten valt. De archeologisch adviseur van de 
gemeente Zederik vond het destijds te ingrijpend om sleuven 
te graven, dus is het bij drie putjes gebleven. Hiervan is door 
het betreffende bureau een rapport geschreven. Vervolgens 
stagneerde alles rondom de vergunning en kwam ook het 
archeologisch onderzoek niet van de grond. Nadat we dan 
toch groen licht voor de wijziging van het bestemmingsplan 
hebben gekregen, was het archeologisch rapport één van 
de documenten die we nodig hadden voor een vergunning. 

WIJZIGING PLANNEN
Voor de opgraving, die uiteindelijk maar 2 ½ dag heeft ge-
duurd, was een programma van eisen opgesteld door ADC 
ArcheoProjecten. Dit is beoordeeld door de archeologisch  
adviseur van de gemeente Zederik. Op zijn aanwijzingen 
is het ontgravingsplan aangepast en de ontgraving zou in 
drie stappen (ontgravingsvlakken) tot een diepte van 1.70 
meter uitgevoerd worden. De verwachting was dat we dan 
tot de ongeroerde (niet omgewoelde) grond zouden zitten. 
Uitgangspunt hiervoor waren de resultaten van de proef- 
ontgraving van de drie kleine putjes uit 2012. 

Echter, toen bleek dat er tijdens de sloop van de consistorie 
en het verwijderen van de drie boomstronken, voorafgaand 
aan de archeologische werkzaamheden van 2 oktober jl., 
feitelijk niets anders dan puin werd gevonden en de fun-
deringen veel dieper bleken te zitten dan gedacht, wijzigde 
de archeologisch adviseur de plannen. Besloten werd om in 
één keer tot 1.70  meter diepte te gaan. Ook volgt er nu een 
tweede archeologische ontgraving. De volgende klus die  
eigenlijk gepland stond, is het uitgraven van de bouwput. 
Dit gebeurt nu in feite ook, maar dan grotendeels onder  
leiding van de archeologen.  

Het maken van de grafkist


