ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP IN OPRICHTING

Ton van Drunen
Op 19 april 1995 is het voornemen tot oprichting van een werkgroep
archeologie tijdens de bestuursvergadering van onze historische vereniging
met waardering begroet.
Voorlopig bestaat de groep uit Peter Boone, Ton van Drunen en Edwin van
Hagen. Deze drie amateur-archeologen zijn lid van zowel de Historische
Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken, als van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (A.W.N.).
De oprichters hebben tijdens een eerste bijeenkomst vastgesteld dat er
landelijk, maar ook plaatselijk een groeiende belangstelling is voor het
verleden. De enorme verkoop van de jongste uitgave van de Historische
Vereniging tijdens de Oranjemarkt spreekt boekdelen voor wat betreft de
recente historie.
Maar ook de interesse voor wat ver achter ons ligt en dus tevens voor de
archeologie, neemt hand over hand toe. Voor wie het aantal publicaties op
archeologisch gebied in de landelijke dagbladpers bijhoudt, is dit geen
nieuws. Maar ook de regionale kranten zullen geen mogelijkheid voorbij
laten gaan om de aandacht te vestigen op toevallige vondsten of gerichte
opgravingen in de naaste omgeving.
Nu is het de meeste inwoners van Rhenen niet onbekend, dat juist het
grondgebied van onze gemeente vanaf een zeer ver verleden altijd bewoond geweest is. De gunstige ligging op de zuidhellingen van de Utrechtse Heuvelrug en de nabijheid van een grote rivier was hier niet vreemd
aan.
Ook in onze tijd bestaat bij velen de wens om woonruimte in dit gebied
van uitgestrekte bossen en wijdse vergezichten te verwerven. Met nieuwbouw wil de gemeente aan dit verlangen tegemoetkomen. Dit houdt echter
tevens het gevaar in dat bij de uitvoering van een bouwplan talrijke
bodemsporen voorgoed zullen verdwijnen.
Het is de werkgroep opgevallen, dat ook bij het gemeentebestuur hieromtrent zorgen bestaan. In toenemende mate wordt advies gevraagd aan de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), voordat een
bouwproject van start gaat.
Het staat voor de werkgroep archeologie dan ook als een paal boven
water, dat er in de naaste toekomst werk aan de winkel is. De officiële
instanties hebben wegens bezuinigingen en veranderde taakstellingen een
schreeuwend tekort aan menskracht. Serieuze vrijwilligers zullen in toenemende mate een belangrijk aandeel krijgen in het tijdig signaleren van
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mogelijke, vaak ongewilde verstoringen en het verlenen van hand- en
spandiensten bij (nood)opgravingen.
Overigens wil de Werkgroep Archeologie Rhenen niet stoppen bij de
gemeentegrenzen. Als er een beroep op onze mensen gedaan wordt ergens
op of dichtbij het zuidoostelijke deel van de heuvelrug, dan overwegen we
graag een positief antwoord, waarbij we voorop stellen dat dit de goede
verhouding met naburige verenigingen of stichtingen op historisch/archeologisch gebied niet mag verstoren.
De werkgroep is zich ervan bewust dat voorgangers in de loop der jaren al
kistenvol archeologica verzameld hebben. De verwerking, determinatie en
beschrijving van dit materiaal is niet compleet. Ook hier ligt een taak voor
ons. Een gepaste werkruimte staat dus hoog op de prioriteitenlijst. Is zo'n
werkruimte gevonden, dan zal gepoogd worden een vast dagdeel per week
zich samen aan de zich voordoende werkzaamheden te wijden of komende
projecten te bespreken.
Een bekend kinderspelletje luidt: Drie is teveel. Dit gaat voor onze werkgroep bepaald niet op. Drie is duidelijk te weinig. Als er mensen zijn die
zich door het bovenstaande aangesproken voelen, dan staan wij, het
drietal van het eerste uur, ze graag telefonisch te woord op de volgende
nummers:
Peter Boone
Ton van Drunen
Edwin van Hagen

-

08376-15991
08376 - 17038
020 -6341475
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