
DE WEVERSTRAAT, EEN LEUKE HAPPENING VOOR AMATEUR-
ARCHEOLOGEN

Met toestemming van een hogere instantie en op het
initiatief van de conservatrice van het museum te
Rhenen, werd het amateurs mogelijk gemaakt om, naast
grondwerkers staande, observaties te verrichten, na-
dat voor de vernieuwing van het rioolstelsel diepe
gleuven onder de Weverstraat waren opengelegd.
Vanwaar ons enthousiasme? Voor een groot deel was
dit te danken aan de theorie van Prof. Dr. W. van
Iterson, die in zijn b'oek "De Stad Rhenen" de ver-
wachting uitspreekt, dat de Weverstraat een deel
uitgemaakt kan hebben van de oude "via regia", of-
wel de Koningsweg. Hier gaan we terug in de tijd
van ca. 600-1000 n. Chr. Toen reisde men van Xanten,
o.ver Arnhem en Rhenen naar Utrecht. Ik zie hierbij
de heren op hun kleine paardjes, omgeven door het
voetvolk. Toch moeten we niet vergeten dat ze ook
goede boten hadden. ,
Nu weer terug in september '83. Wat, vonden we on-
der de bestrating van de Weverstraat? Om met de
einduitslag te beginnen: We vonden geen aardewerk
uit de vroege middeleeuwen. De voorlopige datering
van wat we vonden (niet alles is nog gewassen) is
door de provinciale archeoloog gedateerd op 13© -
19e eeuw. Het wegdek bestond uit twee lagen bak-
steen, waartussen een vlij laag, van wit zand. Hier
en daar troffen we een reeks natuurstenen aan, die
aan "kinderhoofd" bestrating deden denken. Deze
keien kwamen tevens voor in een wanordelijke staat,
of vermengd met de zwarte, vettige grond van een
laat-middeleeuwse afvalput. Voor de rest bleek de
grond uit geel zand te bestaan, hier en daar door-
trokken van grintaders, met dieper gelegen, hori-
zontaal verlopende, ijzerhoudende lagen. Men mist
hier geheel een akker bouwvoor, een donkere grond-
laag, een opmerkelijk feit!



Wat vindt men onder een middeleeuwse weg? Een pak
grint, of de natuurlijke zandbodem van de Utrecht-
se heuvelrug? "Ach", zei de heer Van Tent, "onder
een weg zie je juist vaak niets". In de Weverstraat
zagen we bij gedeelten niets, of we zagen in kuilen
gedeponeerd afval uit de 13e - 19e eeuw., Als vond-
sten noem ik fragmenten van Duits steengoed, de
Jacobakannetjes, grijsblauwe fragmenten van oren,.,
tuiten, 'stand-ringen-ëri het geheel of aan één zijde .".
geglazuurde volksaardewerk, met zfn grapepootjes,
alles in gehavende toestand: Misschien zijn er 3
-potten kompleet, na bewerking.
Tr. Heyenga werd door een bewoner van;..de straat .
attent gemaakt op een donkere streep in de .wand. •
Hieruit kon ze drie waarschijnlijk c'omp'lete potten
peuteren met behulp van een theelepeltje,; door één
der inwoners aangereikt. Hulp ontvingen we o.a.: van •
de heer Baars, die ik.beloofd heb te .noemen als
vinder van het grootste grijsblauwe oor van een poe,
behoudens .vele andere scherven. Hierbij dank ik de
technici en.de grondwerkers die de amateurs gedul-,
dig lieten wroeten1* over en onder de pijpen, tussen
waterpla-ssen en chaloris, met maar één verbod: Raak
vooral de laserstraal niet aan, opdat de riolering,
niet scheef komt te liggen! De kundigheid van. het
rioleringspersoneel maakt grote indruk op ons.

De Weverstraat, de Via Regia?.... best mogelijkl
Een -veel zuidelijker weg is ook mogelijk, misschien
in een goed jaargetijde gebruikt. Te nat,zou men .
denken?.. Hoe verklaart men dan de oude weg in Eist,
die lager lag dan tegenwoordig. Op een oude staf-
kaart uit 1885 loopt er nog een weg onderlangs het
zgn. Engelse kerkhof te Rhenen. Dit alles geeft
hopelijk stof tot nadenken.

Ch. H. Delfin
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