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Leen de Keijzer, grondvester van de amateur archeologie in Houten

Leen de Keijzer (1930-1995), afkom-
stig uit Schalkwijk, werkte sinds 1954 
als technisch ambtenaar in de buiten-
dienst bij de gemeente Houten. Vanaf 
het begin van zijn werkzaamheden was 
hij geïnteresseerd in oude scherven die 
her en der aan de oppervlakte lagen. 
Deze nam hij mee naar huis. Omdat hij 
nieuwsgierig was naar hun herkomst 
ging hij zich verdiepen in de geschiede-
nis van de bewoning van Houten.
In 1957 verrichtte de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB)*, de opgraving van een Romeinse 
villa aan de Burgemeester Wallerweg. 
Leen werd vanuit de gemeente aange-
wezen om daarbij te assisteren.
De archeologische en historische in-
teresses van Leen kregen een nieuwe 
impuls in 1966. Op 29 maart van dat 
jaar werd een historische kring opge-
richt in Bunnik. Deze was bedoeld voor 

Bunnik, Odijk en Werkhoven. Op voor-
stel van Leen werden Houten, ’t Goy en 
Schalkwijk aan deze lijst toegevoegd. 
Het werkgebied omvatte toen het gehele 
Kromme Rijngebied. De historische kring 
werd toen voluit Historische Kring tussen 
Rijn en Lek. 
De kring vormde in 1969 op initiatief van 
Leen een eigen archeologische werk-
groep. Deze hield zich aanvankelijk bezig 
met het verzamelen van oppervlakte-
vondsten. Bij Leen de Keijzer thuis vond 
het wassen, determineren, registreren 
en opbergen van vondsten plaats.
De eerste opgravingen van de werkgroep 
betreffen onderzoeken naar een afval/
waterput in Odijk, en naar een steen-
oven in ’t Goy. Andere plekken waar de 
groep onder leiding van Leen graafon-
derzoek verrichtte waren op Tiellandt en 
op Zorgvliet. Daarnaast assisteerde de 
groep bij diverse opgravingen onder lei-

ding van ROB of Archeologisch Diensten 
Centrum (ADC).
Zijn inzet en bijdragen tot de arche-
ologie en historie van Houten werden 
zeer gewaardeerd. Hij ontving van de 
Rotaryclub Houten in 1994 het beeld de 
‘Appelplukker ’, werd onderscheiden met 
het Ridderschap van Oranje Nassau en 
ontving van Prins Bernhard de Zilveren 
Anjer.
Leen publiceerde zijn kennis in boeken 
en tijdschriften. Een artikel over de 
opgraving van de steenoven in ’t Goy 
in het periodiek ‘Tussen Rijn en Lek’ en 
in Spiegel Historiael. De boeken ’t Goy 
door de eeuwen heen, samen met Piet 
Heijmink Liesert en De Kerk van Herlulf 
als Middelpunt van het oude Dorp, een 
uitgave uit de Historische Reeks Krom-
me-Rijngebied-3
Na het overlijden van Leen de Keijzer 
in 1995 besloten de werkgroepleden 

Leen de te eren door zijn naam aan de 
werkgroep te verbinden. Archeologische 
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ was een feit. 

*  Tegenwoordig Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Opgraving van de Romeinse villa in 1957 
aan de Burgemeester Wallerweg. Leen  
rechtsonder in beeld.

Elke maandagavond kwamen Otto Wttewaall 
(midden), Herman Steenman (rechts) en 
Peter Koch (maakt foto) bij Leen thuis om te 
tekenen en kennis vergaren over archeologie.

Leen met zijn echtgenote bij de uitreiking 
van de ‘Appelplukker’ in 1994 door de Rota-
ryclub Houten.

Door Prins Bernhard werd Leen een Zilveren 
Anjer opgespeld voor zijn verdienste in de 
archeolgie en historie van Houten.

Leen in zijn werkkamer, 1994.


