
werd tenslotte'met de grond gelijk gemaakt, de stenen wer-
den gebruikt voor kerkebouw binnen Zwolle, terwijl ook
Kampen zijn deel kreeg, o.a. een zware, met ijzer beklede
deur.
In 1364 wordt Jan van Arkel ddor de Paus naar Luik overge-
plaatst., Utrecht in heel wat beter financiële toestand ach-
terlatend dan hoe hij het had aangetroffen.

J. Combrink

Lektuur:
Dr. C.A. Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht
Dr. C.A. Rutgers, De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen
Dr. C. A., van Kal veen, Het bestuur van bisschop en staten

van het Nedersticht, Oversticht en
Drenthe, 1483-1520

WAAR BLIJFT DE VROEG-MIDDELEEUWSE BEWONING?

Eind november van dit jaar kregen we de gelegenheid iets
meer te weten te komen over de bewoningsresten te Rhenen,
direkt tegen de kerktuin aan. Terwille van rioleringswerk-
zaamheden werden diepe sleuven gegraven aan de oost- en
noordzijde van de kerk. Hierbij werd het mysterie van Rhe-
nen weer actueel: Waar hebben de mensen in de vroege Mid-
deleeuwen, van 400 - 800 n. Chr., gewoond? Hun grafveld is
aan de voet van de Donderberg gevonden. Ergens werd een
Merovingische pot gevonden bij de restauratie van de kerk.
Maar de sporen van hun houten woningen en huishoude-
lijk gerei zijn nog niet ontdekt.
Rioleringswerken te volgen vergt uithoudingsvermogen en
geduld. Bij m'n aankomst bleek er reeds een groot blok na-
tuursteen te zijn gevonden, iets ten zuiden van het Raad-
huis, een flinke prestatie uit de ijstijd. Van zuid naar
noordwest beschreven vonden we in het stort, om met het
oudste te beginnen: 3 Romeinse wandscherfjes, waarvan één
het glanzende Terra sigellata was, maar o zo klein. Het
Romeins is rond Rhenen vroeg of laat doorgedrongen, wat
niet te verwonderen is met de Betuwe tegenover zich.



Voorts vonden we 6 gele Pingsdorf scherven (oranje-rood
beschilderd) uit de lle - 12e eeuw, enkele interessant
gekleurde en verschraalde (klei met grint gemagerd) kogel-
pot scherven, natuurlijk Jacoba-kan scherven en een stukje
bazaltlava-molensteen, een uitzondering tot nu toe. Onder
de 40 kogelpotscherven is er één vroeg-middeleeuwse, meen
ik.. Overal verscheen het grijze aardewerk (12e - 14e
eeuw), alsook het langdurig gebruikte bruin geglazuurde.
Ter hoogte van het Raadhuis werd langs een oude muur op
gegraven. Deze werd iets noordelijker schuin afgesneden
(steenmaat 29-14:8). Natuurlijk bevatten de putwanden
meer gegevens, maar die werden gelaten voor wat het was,
om de werkzaamheden niet te verstoren.

De stadsarcheoloog uit Den Bosch, die de scherven vluch-
tig zag, werd enthousiast over de aanwezigheid van een
grijze hals- en randscherf van Elmpt aardewerk. Dit type
bleek in de provincie Utrecht nog niet gevonden te zijn,
wel in Oosterbeek. De werklui genoten pas zichtbaar toen
er, direkt onder het wegdek, een massagraf aangesneden
werd dat tot op een diepte van ongeveer 2 meter reikte.
Eind l8e eeuw heeft men de kerkgraven opgeruimd en bulten
de muren gebracht. V/elke psycholoog maakt eens een studie
over de gevoelens die in de mens omgaan wanneer hij men-
selijke skeletten vindt: een mengeling van eerbied en su-
perioriteitsgevoel ... l Voor velen wordt pas dan het be-
staan van mensen voor ons tijdperk, reëelI Onder het mas-
sagraf werd een klein brandspoor zichtbaar, dat crematie-
poeder en een kapseltje van een kies bevatte (het harde
bestanddeel van een mensenkies). Weer een vraagteken op
de lijst, want er was geen nadere aanduiding.
Aan de noordzijde bevond zich tot op een diepte van 2 m.
een af valkuil met grijs aardewerk. Toen de riolen met de
schop toegedekt werden vlogen de scherven rond. Wanneer
het waar is, wat men vaak veronderstelt, dat de I<ranken
hier gewoond hebben voor het jaar 1000, dan zou deze be-
woning nog onder deze twee meter onder het maaiveld kunnen
liggen. Voor ons is het voorlopig: Blijf zitten waar je
zit..! Misschien hebben de nonnen in de middeleeuwen meer
over deze kwestie geweten dan wij nu. Zij groeven hun gang
van het klooster naar de kerk!

Lot Delfin-van Mourik
Broekman
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