
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN TE RHENEN. 

In een boeiende voordracht voor onze leden heeft dr. P. Glaze-
ma, directeur van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodem
onderzoek te Amersfoort op 14 December gesproken over de 
archeologische vondsten in Rhenen. 

Ir. J. D. M. Bardet, de voorzitter, memoreerde vooraf het over
lijden van de ere-voorzitter van onze vereniging, dr. W . A. F. 
Bannier. 

Niet alleen het belangwekkend resultaat van de opgravingen, 
die interessante wetenswaardigheden hebben opgeleverd over de 
Frankische tijd trokken bij de lezing van dr. Glazema de aandacht, 
maar vooral ook de techniek, die bij het minutieuze onderzoek is 
toegepast. Bemodderde, verweerde scherven en vormeloze 
klompen verroest metaal zijn met veel geduld en uiterste nauw
keurigheid op laboratoria herschapen in de toestand zoals ze meer 
dan dertien eeuwen geleden door de Franken werden achterge
laten. 

Ongeveer een half jaar heeft het moeizame werk der opgravin
gen in Rhenen geduurd. Het grafveld van 150 bij 40 meter, dat 
daar onder leiding van dr. Glazema werd ontgraven, is zorgvuldig 
in kaart gebracht en alle opgegraven voorwerpen — niet minder 
dan 1500 — zijn schoongemaakt, geïnventariseerd en gefotogra
feerd. Dr. Glazema vertoonde verscheidene sterk vergrote pro
jecties van deze bijzonder fraaie kleurenfoto's. 

De bestudering van het opgegraven materiaal zal intussen nog 
geruime tijd vergen. Toch kon dr. Glazema reeds vele belang
wekkende mededelingen doen. Zo hebben de in Rhenen gedane 
vondsten nog eens het vermoeden van een hoge beschaving der 
Franken bevestigd. Fraai geornamenteerd aardewerk, prachtige 
glazen vazen en van bijzondere kunstzin getuigende gouden, 
zilveren en bronzen sieraden zijn er de bewijzen van. 

Al deze voorwerpen zijn in de graven gevonden, die zonder 
uitzondering Oost-West gericht zijn. In sommige zijn bij de men
selijke skeletten ook die van paarden gevonden. Niets heeft er
in Rhenen op gewezen, dat de Franken daar Christenen waren 
en ook van andere godsdienstige gebruiken is niets gebleken. 
Uit het feit, dat alleen volwassen skeletten zijn gevonden conclu
deert dr. Glazema, dat de gestorven kinderen werden gecremeerd. 
Er zijn trouwens ook urnen gevonden. 

Naast het grote grafveld heeft men op enige afstand een kleiner 
ontdekt, dat vermoedelijk was bestemd voor één familie. Enkele 
opgegraven Romeinse munten dateren uit de tweede en de vierde 
eeuw. Gevonden speerpunten en stukken van zwaarden zijn nog 
niet geprepareerd. Dat zal in Nancy gedaan moeten worden. 

Reeds in 1933 waren in Rhenen kostbare gouden sieraden 
uit de Frankische tijd gevonden. Deze bevinden zich thans in een 
kluis in het gemeentehuis. 


