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Jaarverslag 1999
Werkgroep Archeologie Rhenen

A.J. van Drunen

Het binnengebeuren

Gedurende vrijwel het hele jaar
kwam de werkgroep op de donder-
dag-morgens in de kelder van het
gemeentemuseum bijeen.

De bespreking van individuele en/of
gezamenlijke waarnemingen, het
determineren van door derden
aangeboden vondsten, het registreren
en zo mogelijk restaureren van mate-
riaal van vroegere opgravingen
vormden steeds weer de hoofdmoot
van de werkzaamheden.
Contacten met de gemeente resulteerden in de afspraak, dat bij verleende
bouwvergunningen een brief van de Werkgroep Archeologie Rhenen gevoegd zou
worden met het verzoek om bij het openleggen van de bouwput onderzoek te
kunnen verrichten.

Waar was die vindplaats precies?

(foto A.J. van Drunen)

Een Ijzertijd Eierbecher

In januari leverden de bewoners van huize De Tangh een vrijwel compleet aarde-
werk voorwerp bij het museum af met het verzoek om hierover gegevens te vers-
trekken.

Na het nodige onderzoek konden wij vaststellen dat het hier een Eierbecher ofte-
wel voetschaaltje uit de Vroege tot Midden Ijzertijd betrof, met andere woorden
dat dit voorwerp ongeveer uit de periode 750 v.C. tot 250 v.C. stamde. Een bijzon-
der interessante vondst, vooral daar op korte afstand in het verleden enkele begra-
fenisurnen gevonden zijn, zodat aangenomen mag worden dat ver voor het begin
van de jaartelling hier een grafveld in gebruik was en in de nabijheid een nederzet-
ting gelegen kan hebben.
Het voorwerp is op verzoek van de eigenaars bij hen terugbezorgd en de vondst i's
aan de provinciaal archeoloog doorgegeven.
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Vbetschaaltje of Eierbecher uit de Ijzertijd (tekening H. Smulders)

Het gebruik van een voetschaaltje is onzeker. Dit soort aardewerk wordt meestal in combinatie met

andere aardewerkschen'en in een grajveld gevonden (foto A. J. van Dninen)
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Determinatiemiddag

Op voorstel van de conservator van Het Rondeel, Michel Sijnesael, werd op zater-
dag 10 april een determinatiemiddag gehouden waarop geïnteresseerden iets over
hun vondsten aan de weet konden komen. Leden van de WAR, gesteund door
bevriende AWN'ers uit Wageningen, trachtten het bevrijdende antwoord te vinden,
wat meestal ter plekke lukte. De achterliggende bedoeling was dat de Werkgroep
Archeologie een aanvulling van haar archief van bodemvondsten uit de omgeving
van Rhenen zou krijgen. De opzet slaagde ten dele, daar de opkomst wat
achterbleef bij de (hooggespannen) verwachtingen. Wellicht nam zelfs de verzeke-
ring dat men zijn vondsten weer mee naar huis kon nemen bij de vinders niet alle
bezorgdheid weg, vooral daar metalen voorwerpen meestal dankzij (illegaal)
zoeken met de detector aan het daglicht komen.

Dag van de Utrechtse amateurarcheologie

Bovengenoemde dag werd op 9 oktober in een wel zeer bijzondere omgeving
gehouden, namelijk Vleuten-De Meern, niet meer te scheiden van plan Leidse
Rijn, de grootste Vinexlokatie van
Nederland.
Naar het zich liet aanzien trok deze
contactdag weer meer bezoekers dan
voorheen. De dag werd geopend door de
provinciaal archeoloog, mevrouw Karen
van der Graaf. Het morgenprogramma
bestond verder uit presentaties van de
verschillende archeologische werk-
groepen.
De middag werd gevuld met een bezoek
aan het fraaie onderkomen annex
museum van de plaatselijke vereniging
en een excursie naar het tijdelijke onder-
komen van projectarcheoloog Erik
Graafstal, die een bijzonder interessant
overzicht gaf van de opgravingen, o.a.
van tweeënhalve kilometer Romeinse
weg, alsmede een Romeins vrachtschip
in een verlande bedding van de (Oude)
Rijn in de nieuwbouwwijken Veldhuizen
en Vleuterweide, onderdelen van plan
T ., „.. Wat heb ik eigenlijk gevonden.'
Leidse Rijn.

(foto A.J., van Drunen)
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Lunchpauze tijdens het opschonen van gmfhemvls (foto A J. van Dnmen)

De organisatoren kunnen terugzien op een zeer geslaagde contactdag. Moge dit
hen stimuleren op de ingeslagen weg voort te gaan.

Het buitenwerk

Naar aanleiding van de berichten op de gemeentepagina in de Rhenens Betuwse
Courant werden diverse bouwlokaties in de gaten gehouden, zowel in Rhenen als
m Achterberg en Eist. Daarnaast werd meermalen, vanzelfsprekend na de oogst,
een terreinverkenning op akkers in onze gemeente gehouden. Ook dit tijdrovende,
maar bij goed weer vaak aantrekkelijke werk, leverde bij tijden onmisbare
informatie op. Op uitnodiging van de archeologen die onderzoek verrichten aan
het toekomstige tracé van de Betuwelijn, brachten we dit jaar tweemaal een
bezoek aan lokaties in de Betuwe.

Zuidzijde Cunerakerk

In april werd door de aannemer een rioolsleuf aan de zuidzijde van de Cunerakerk
gegraven. Naast veel skeletdelen, waaronder een kinderschedeltje, werd ook een
fragment van een vetvanger gevonden en werden foto's van funderingsdelen, van
de kerk maar ook waar-schijnlijk van de voormalige Waag, gemaakt.
De skeletdelen worden in overleg met de gemeente herbegraven.
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Aardewerkvondsten uit het grafveld van Eist (foto A.J.. van Drunen)

De bekende amateur-archeoloog Joop Mom meldde de vondst van een
Antoninianus, een Romeinse munt. De resultaten van de onderzoekingen zijn als
gebruikelijk aan de provinciaal archeoloog doorgegeven.

Grafheuvels

Ook dit jaar werd in de lente een inventarisatie gemaakt van noodzakelijke werk-
zaamheden aan de grafheuvels. De tumuli die teveel nieuw opschot vertoonden,
werden in de loop van de zomer geschoond.
Een langwerpige (pseudo) grafheuvel werd na onderzoek van Edwin van Hagen
van onze lijst afgevoerd.

Tabaksweg, Eist

Op 17 mei startte de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk aan de Tabaksweg
in Eist. De aannemer zelf belde de werkgroep, de start van een nieuwe en
hoopvolle ontwikkeling. Immers, dankzij zijn welwillende medewerking kon
aangetoond worden dat vrijwel in het centrum van Eist ook bewoning in de
Bronstijd (2100 v.C. - 750 v.C.) en de daarop volgende Ijzertijd (750 v.C. - 0) had
plaatsgevonden. Een bronzen armband vormt het hoogtepunt in het vondstmateri-
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aal. Zie hiervoor een uitgebreider beschrijving in OUD RHENEN, september
1999, No. 3.

Excursies Betuwelijn

Op 18 maart werd een bezoek gebracht aan Kerk-Avezaath, waar in het kader van
de Betuwelijn een opgraving plaatsvond. Hier werd onderzoek gedaan aan een
middeleeuwse nederzetting. Vooral Badorf- en Pingsdorfaardewerk wezen in de
richting van de Vroege Middeleeuwen. Eén van de vrouwelijke archeologen leidde
onze werkgroep rond, toonde een deel van het vondstmateriaal en wees op de
bodemsporen, die overigens nog geen duidelijke structuur vertoonden.

Op 9 september ging de werkgroep naar de opgraving De Bogen in
Geldermalsen/Meteren. Rondgeleid door de voorlichter, Sylvia Greijer, kreeg de
ploeg een goed beeld van de Neolithische en Bronstijd bodemsporen en meer naar
de oostzijde van het terrein van een nederzetting uit de Ijzertijd.

Bouwput Cuneralaan

Dankzij de welwillende medewerking van de bouwer kon de WAR bij het uitgra-
ven van de bouwput aan de Cuneralaan (voorlopig ongenummerd) aanwezig zijn.

Uitleg van een echte archeoloog (foto A.J. van DntnenJ
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Vanwege de helling van het terrein en een extra diep gat voor een garage werd het
geen doorsnee uitgraving met vlakke bodem, maar een gevaarlijk diepe bouwput
waarin het ene uitgegraven gedeelte met grond uit het andere stuk werd opgevuld.
Waarnemingen waren vrijwel uitsluitend mogelijk aan het profiel. De vondsten
beperkten zich tot wat pijpensteelfragmenten en moderne geglazuurde scherfjes.
De aanvankelijk hoopvolle verwachtingen zijn hiermee niet uitgekomen.

Toekomstmuziek

Daar Het Rondeel over afzienbare tijd naar een ander onderkomen gaat, werd de
werkgroep genoodzaakt naar een nieuwe plaats van samenkomst om te zien.
Dankzij tussenkomst van het verenigingsbestuur, met name de voorzitter, de
bereidheid van het plaatselijke Rode Kruis en last but not least, de medewerking
van het gemeentebestuur van Rhenen, vindt de WAR met ingang van het nieuwe
millennium werkruimte in het Rode Kruisgebouwtje dat tussen Het Rondeel en het
oude raadhuis in ligt. Door deze ligging blijven de plezierige contacten met het
gemeentemuseum gehandhaafd. Het nieuwe onderkomen biedt enkele in het oog
springende voordelen. In de eerste plaats is de WAR niet langer gebonden aan de
museumuren, zodat desgewenst ook 's avonds bijeengekomen kan worden.
Bovendien is men niet meer genoodzaakt om rond het middaguur op te ruimen
vanwege het feit dat de technisch medewerker van Het Rondeel om die tijd in de
gedeelde ruimte met zijn werkzaamheden pleegt te beginnen.
Kortom, de Werkgroep Archeologie Rhenen ziet het nieuwe millennium met
vreugde en spanning tegemoet, mede daar ook het komende jaar weer enkele
boeiende, dus archeologisch interessante projekten op de rol staan.


	2000 OUD RHENEN
	2000-1
	INHOUD 2000-1
	2000-2 (THIJMSE BERG))
	2000-3
	INHOUD 2000-3



