
Archeologie op de Donderberg.

1968 - De Donderberg was nog onbewoond. Alleen onder
langs de straatweg stonden stenen huizen en niet te
vergeten de houten schuur. Tussen de golvende akkers
naar boven gekomen, was het uitzicht over de rivier
en de Betuwe vin een stralende schoonheid. De Cunera-
toren verscheen links als een vervolmaking van het
landschap. De grote villa's rechts gingen schuil tus-
sen de bomen. Het was in het schemerduister van de
houten veeschuur, dat we de eerste verhalen vernamen
over de oudste bewoning van de Donde^erg. Boer T.
toonde ons e ikele van zijn kleine vondsten, terwijl
wij gezeten ;p kisten en een hakblok geboeid toehoor-
den, Ieder ^an ons was bekend net de opgraving van de
R.O.B, van • en Mérovingisch grafveld aan de voet van
d<, berg, Ma .r da boer sprak over een graf van de Ger-
maneru waar jp hij met de ploeg tPrechtkwam, boven aan
de berg. De grond was er zeer verhard en er kwanen
stukken va», urnen naar boven. De expert-amateur van
die tijd k .nstateerde dat het hier ging om een graf
van de Bativieren (we kunnen zegden uit het IJzer-
tijdperk)
Na dit gerprek kregen we van de boer toestemming om
kleine preefputjes te maken. Ondanks veel moeilijk-
heden hadden we het geluk om in eer. iets donkerder
verkleuring vrn het zand een 'afvalputje' te herken-
nen, waaruit we een bronstijd scherfje te voorschijn
haalden.. Hier ioor werd de historie teruggedraaid naar
1350-1000 v. ;hr. Toen nu in 1977 de bulldozers de
grond bouwrijp maakten voor de nieuwbouw, werd de be-
woning in de periode van de bronstijd nog eens beves-
tigd door de vondst van de archeoloog. Een duidelijke
afvalput tekende zich af in het profiel, langs de toe-
gangsweg var.af het Paardenveld. Deze leverde enkele
mooie, met grof kwarts gemagerde bronstijd scherven op,
Nog vroeger te dateren waren enkele laat-Neolitische
scherfjes, dun, vaak aardig versierd aardewerk (onge-
veer 2200 v. Chr.).
Ook artefacten werden door diverse liefhebbers gevon-
den. Ik herinner me er é*é*n van Limburgs vuur s t een. ..:.



In aantal hjet meest waren de Ijzertijd vondsten (700 v.
Chr. - begijn jaartelling). Uit de vroege tijd hiervan
dateren twee fragmenten van Latene glasarmbanden.
Ijzertijd crematie restanten met potscherven kwamen
uit een bouwput naast het Berkenweggetje. Dit sluit
aan bij dergelijke vondsten op het Mérovingisch graf-
veld gedaanj.
Veel plezielr beleefden we met de A.W.N, -ers, leden
van de amatëurgroep. Eén van hen plaatste zijn schop
boven op eeh rijke afvalput uit de Ijzertijd: 765 aar-
dewerk fragmenten kwamen aan het licht die zowel ge-
polijst, ruwwandig als besmeten waren. 52/Ê van de ran-
den was versierd met vingertop- of nagelindrukken of
was gegolfd. Verder twee verschillend gevormde spin-
schijfjes, een soort eierdopje, een weefgewicht, ba-
saltlava, ijzerslakken etc. Op de wandscherven was vaak
verticale streepversiering aangebracht. Het omhoog ha-
len van twee kleine potjes voltooide dit archeologisch
avontuur.

CH. H. Delfin
-o-o-o-o-

De volgende bijeenkomst voor leden van de Historische
Vereniging vindt plaats op donderdag 14 januari a.s.
des avonds om 8 uur in 'De Koning van Denemarken1.
De heer Pilon uit Veenendaal zal dan aan de hand van
dia's spreken over 'Nederlandse Kastelen'.
Vooraf wederom enige huishoudelijke mededelingen.

-o-o-o-o-

Ons bereikte het treurige bericht dat de voorzitter
van onze zuster-vereniging 'Oud Wageningen', de heer
De Goede, is overleden.
We maakten kennis met zijn sympathieke persoonlijk-
heid tijdens de oprichtingsvergadering van onze Ver-
eniging, tofn hij ons een oude foto overhandigde.
Wij wensen £n zijn familie én zijn college-bestuurs-
leden veel kracht.

Het bestuur
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