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Raadsels rond Remmerden

Ton van Drunen

Voorspel

Geruime tijd terug besloot de gemeente Rhenen tot een circa 6 ha grote uit-
breiding van industrieterrein Remmerden. Daar ook bij vorige ingrepen in het
terrein steeds weer bleek dat het hier, archeologisch gezien, een interessant gebied
betrof, besloot de gemeente om in samenspraak met de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort deze uitbreiding tot
ontwikkeling te brengen.
Eind 1995 werd een zogenaamde A.A.I. (Aanvullende Archeologische
Inventarisatie) uitgevoerd dat deels uit een bronnenonderzoek en deels uit een
veldonderzoek ter plekke bestond. De conclusie was dat het hele terrein in zowel
archeologisch als landschappelijk opzicht zeer belangrijk was.
Geen wonder, deze zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug wordt hier aange-
sneden door de Nederrijn en de combinatie van het flauw hellende overgangsge-
bied van voor ons land toch vrij hoge heuvels en de riviervallei biedt tot in onze
tijd zeer aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden. In het verre verleden zullen
vooral de makkelijk te bewerken zandige landbouwgronden, de rijkelijk van wild
voorziene bossen en de nabijheid van de rivier met zijn drinkwater, vis en
mogelijkheid als transport-as de mensen sterk aangesproken hebben.
Daar tijdens het archeologisch vooronderzoek vastgesteld werd dat het meest
westelijke deel van het plangebied het grootste aantal aanwijzingen opleverde,
besloot de gemeente om de uitbreiding in noordoostelijke richting te effectueren.

Opgraving 2001

Op l maart j.1. startte het ADC (Archeologisch Diensten Centrum) uit Bunschoten
in opdracht van de ROB onder leiding van de archeoloog Peter Jongste met het
onderzoek. Uit een artikel in het Gelders Dagblad van 24 maart 2001 blijkt vol-
doende dat de hooggespannen verwachtingen niet onterecht zijn.
Jammer genoeg zijn de opgravingen in verband met de MKZ-epidemie tijdelijk
opgeschort, maar een voorlopige balans wijst al op bewoningssporen uit de over-
gang van Late Steentijd naar Vroege Bronstijd ( circa 2000 v.C.) en een mogelijke
nederzetting uit de Vroege Ijzertijd ( 800 - 500 v.C.) .

Wat vooraf ging

In afwachting van het eindresultaat van het ADC-onderzoek is het misschien wel
aardig om enkele feiten en vondsten uit de voorafgaande jaren (opnieuw) onder de
aandacht te brengen.



OUD RHENEN - twintigste jaargang - mei 2001 - no. 2 - bh. 18

GRONDAANKOOP SECTIE H
nr. 5803 [Ced.) en
nr. 5809 (Ced.l

Kaartje van de gebiedsuitbreiding.

De huidige opgraving
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Vrijwel iedere lezer van Oud Rhenen kent natuurlijk de vele grafheuvels die op de
naar de zon gekeerde helling van de Utrechtse Heuvelrug, dus ook ten noorden
van het industrieterrein Remmerden, liggen. Minder bekend is dat hier en daar ook
nauwelijks zichtbare Celtic Fields (akkercomplexen uit de Ijzertijd, een periode
die we tussen 800 v.C. en 12 v.C. plaatsen) te vinden zijn. Natuurlijk zijn bij zulke
blijken van menselijke aanwezigheid in een ver verleden ook nederzettingen en
grafvelden uit verschillende perioden te verwachten, maar waar ze zich bevinden
is tot nu toe een raadsel gebleven.
De bekende amateur-archeologe, mevrouw Ch.(Lot) Delfin, lid van onze vereni-

ging en op 87(!)-jarige leeftijd nu ook nog steeds actiefin de oudheidkunde, trok
al in de 70-er jaren de aandacht met haar onderzoekingen op Remmerden. In 1975,
bij het graven van het cunet voor de ontsluitingsweg van het industriegebied deed
zij al meteen prehistorische vondsten, van potbekerscherven uit het Laat-
Neolithicum ( 2450 - 2000 v.C.) tot paalgaten van Uzertijdboerderijen (800 - 12
v.C.). Maar ook schervenmateriaal en kloostermoppen uit de Late Middeleeuwen
(1250 - 1500 n.C.). In 1977 vond mevrouw Delfin, overigens van tijd tot tijd
samen met de provinciaal archeoloog van Utrecht, in enkele bouwputten voor
toekomstige industrieën veel inheems schervenmateriaal uit de Romeinse tijd.

De oudste vondsten werden in 1978
gedaan. Mevrouw Delfin had in dat jaar
enkele leden van de AWN
(Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland) te hulp geroepen. Zeer
verrassend waren enkele trechterbeker-
fragmenten. Het betrof hier een tweetal
voorraadbekers van de
Hunebedbouwers. Dit waren toentertijd
de meest zuidelijke vondsten van voor-
werpen die tussen 3500 v.C. en 2700
v.C. door het Hunebeddenvolk gemaakt
waren.
Elke Nederlander kent dit volk uit de
geschiedenisles. Deze mannetjesputters
verbaasden ons door de bouw van
gigantische stenen grafkelders met

Inheems handgevormd potje uit de Romeinse tijd . . . , . ,, . ..
behulp van reusachtige zwerfkeien, die

vooral in Drenthe ruim voorhanden waren. Dat zij ook naar zuidelijker regionen
uitzwierven, waar onvoldoende keien hun de bouw van de gebruikelijke ganggra-
ven beletten, werd door deze vondst bewezen.
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Tekening van een Neolithische trechterbeker, schaal l : 4

De Merovingische muntschat

Tien jaar later, dus in 1988, vonden er ook weer grondwerkzaamheden plaats op
industrieterrein Remmerden. Ook ditmaal bleek de speurzin van verscheidene
amateur-archeologen van het allerhoogste belang.
Edwin van Hagen vond in een bouwput ten westen van de oorspronkelijke
buurschap Remmerden een aantal vroeg-middeleeuwse graven. Samen met de
heer Joop Mom en de provinciaal archeoloog bracht hij o.a. een bronzen gespje,
een ijzeren lanspunt en drie ijzeren saxen (eenzijdig snijdende zwaarden) en
tenminste één urn met crematieresten aan het licht.
Het opgegraven deel van de dodenakker leek uit de 7e eeuw n.C. te stammen. Een
grafveld dus, maar waar bevond zich de vroeg-middeleeuwse nederzetting? Nog
veel interessanter waren de grondwerkzaamheden aan de noordoostzijde van het
terrein. Ook hier waren mevrouw Delfin en de heren Edwin van Hagen en Joop
Mom actief. Aanvankelijk beperkten de vondsten zich tot wat schervenmateriaal
uit de Brons- en Ijzertijd. Een detectorzoeker, de heer J. van der Horst, kwam
echter al spoedig met 2 gouden munten, grofweg uit het begin van onze
jaartelling. Onder leiding van de provinciaal archeoloog werd vervolgens een veel
gedetailleerder onderzoek ingesteld.
In totaal werden bij deze campagne 224 munten bijeengebracht, vrijwel uitsluitend
met behulp van de metaaldetector. Buiten deze opgraving om kwamen nog tussen
de 15 en de 20 munten uit de onmiddellijke omgeving tevoorschijn. Het ging hier
om de grootste Merovingische muntschat die ooit in Nederland gevonden is.
Bovendien was het de enige muntschat die zowel gouden als zilveren exemplaren
telde. De munten lagen verploegd over een oppervlakte van zo'n 600 m2.
Het gros stamde uit het laatste kwart van de 7e eeuw, een zeer onrustige periode
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voor deze omgeving. Immers, koning Radboud van de Friezen (679-719)leverde
aan de boorden van de Rijn strijd met de Frankische hofmeier Pepijn II (650-714)
om het bezit van deze belangrijke scheepvaartweg, waaraan even verderop boven-
dien de grootste stapelhaven van West-Europa, Dorestad, gelegen was.
Het vermoeden bestaat dat vanwege het oorlogsgevaar deze schat overhaast begra-
ven werd, doch dat de eigenaar nooit meer de kans heeft gehad om zijn bezit op te
halen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dit raadsel nooit opge-
lost worden.

Ook uit de jaren 1990-1991 stammen
enkele belangwekkende vondstmeldin-
gen.
Hoewel de Romeinen vanaf 47 n.C. de
Rijn als noordgrens van hun immense
rijk beschouwden, worden ook ten
noorden van deze natuurlijke barrière
van tijd tot tijd bewijzen gevonden
van Romeinse aanwezigheid of op zijn
minst van ruilhandel. Een bronzen
kapfibula (mantelspeld) uit de eerste
helft van de eerste eeuw n.C., een
fragment van Romeins paardentuig en
een deel van een zilveren kosmetisch
instrument kwamen aan het licht. Een
prachtige Romeinse phalera (medaille

voor betoonde dapperheid) completeert dit beeld.
Bij sommige van deze vondsten bekruipt de oprechte amateur-archeoloog de
neiging om er eens flink op los te fantaseren.
Zo zien we op de dapperheidsmedaille het met slangen bekroonde aangezicht van
Medusa, de godin die met haar blik tegenstanders versteende. Zo'n medaille moest
zijn drager wel extra krachten tegenover zijn vijand verlenen. Het kleinood werd
dan ook alleen aan de dappersten toegekend. We kunnen er wel zeker van zijn, dat
de phalera niet in een dronken bui aan de overzijde van de Rijn aan een Germaan
verdobbeld werd. Ook ruil tegen een ander begeerlijk voorwerp kan gevoeglijk
uitgesloten worden. Wat dan?
Zou de Romeinse soldaat tijdens een patrouille in niemandsland het voorwerp
verloren hebben? Weinig waarschijnlijk. Zou hij tijdens gevechtshandelingen
gesneuveld zijn? Kunnen de overwinnaars zijn lijk van kostbaarheden ontdaan
hebben? Romeinse legeronderdelen lieten hun dode krijgsmakkers niet zonder
meer achter in de barbaarse bossen aan de verkeerde kant van de grens. Lag hij in
garnizoen in het castellum Carvone (nu Kesteren) en was hij in zijn eentje op

Enkele exemplaren van de Remmerdense muntschat.
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jacht, maar had het noodlot hem parten
gespeeld? Niet mogelijk, gezien de
strenge discipline in de Romeinse
legioenen. Kortom, alweer een intrige-
rend probleem.
Terug naar ons uitgangspunt, de inventa-
risatie van feiten en vondsten op
Remmerden uit een betrekkelijk nabij
verleden. Een drietal afvalputten
leverde, eveneens in 1991,
aardewerkscherven uit het late
Neolithicum (2450-2000 v.C.) of de
vroege Bronstijd (2000-1800 v.C.) op.
Om nogmaals aan te geven hoe divers
de vondsten zijn noemen wij een bron-
zen schijffibula uit de Karolingische
achtste eeuw. Hiermee is de lijst zeker
niet compleet, maar hij geeft wel een
goede indruk van het feit dat er niet
voor niets besloten is tot een behoorlijk
omvangrijke opgraving op een bijzonder

fraai gedeelte van de heuvelrug.
Alweer een deel van de stuwwal overigens, dat door de onomkeerbare ingreep die
de uitbreiding van het industrieterrein nu eenmaal met zich meebrengt veel van
zijn aantrekkelijks voorgoed zal verliezen.
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Naschrift:

De onderbreking van de opgraving in verband met de mond- en klauwzeerproble-
men in de nabije omgeving is inmiddels opgeheven.

Een Romeinse phalera.
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