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De dieplepel van de firma Van Schoonhoven sneed een sleuf
door het weiland ten zuiden van het veerhuis, richtin oost-
west. Eventjes onder het maailveld kwam in het profiel dat-
gene zichtbaar, wat een haventje voorstelt op de tekening
van Marcelis van Oort, uit 1603. In deze kleine, donkere af-
zetting was een klein roeibootje nauwelijks denkbaar. We
zaten waarschijnlijk in de uitloper van de haven, die dich-
ter naar de Rijn toe wel ruimer geweest zal zijn, en dieper.
Doch een nieuwe puzzel bood zich aan in de sleuf, op een
diepte van meer dan twee meter, en wel ten oosten van het
haventje. Daar stootte de bak op een keiharde laag, waarin
we een weg of een dam herkenden. Enkele scherfjes en een bot
uit de dam werden geborgen, maar toen stortte een zware wand
ineen, rees het grondwater en werd de onderzoekers bevolen
het vege lijf te redden. Maar nog wel na het in de wacht
slepen van een hoefijzer dat in het zand lag, ruim een meter
ten westen van de onderkant van het haventje. Mooi om een
datering te verkrijgen.
Daar het wegniveau belangrijk dieper ligt dan het niveau van
het haventje, is het duidelijk dat beiden nooit gelijktijdig
in gebruik geweest zijn. Het artikel van de heer A. de Jong
werpt echter een helder licht op deze zaak (zie het vorige
nummer van Oud Rhenen).
Tussen 1558 en 1603 (tekening van Van Oort) moet er een
enorme toevoer van grond in de uiterwaard geweest zijn. De
loop van de Rijn verplaatste zich ongeveer 80 meter naar het
zuiden, dus de oude weg, of dijk, die wij vonden, werd in
die tijd onder klei en zand bedolven. Als gevolg hiervan was
men genoodzaakt een haventje aan te leggen. Dit gebeuren ver-
klaart tevens waarom men op de tekening van Van Oort geen
wegverloop getekend ziet vanaf het veerhuis naar de Rijnkant
toe. Er bestond eenvoudig geen weg aan die zijde.

Een tevens oost-west getrokken sleuf, dichter bij het veer-
huis (zuidzijde), toonde weer de verharde massa van een dijk
of weg, maar nu minder diep onder het maaiveld. Over het al
of niet afwijken van de noord-zuid richting van de weg valt
pas iets te zeggen, wanneer de inmetingen getekend zijn.
De heer W. Angenent voert het meetwerk uit. Het bepalen van
de breedte van de weg viel echter buiten onze mogelijkheden.



De structuur van de dam
Deze bestond uit een hard aangestampte massa kiezelsteen,
veldkeien (de grootste aan de periferie), vermengd met tras
(Middeleeuws cement) baksteen en baksteengruis en enkele
dieren-beenderen. Er bevond zich meer bouwmateriaal in de
noordelijke sleuf dan in de zuidelijke. In eerstgenoemde te-
kende zich, even onder het maaiveld, een baksteenlaag af,
waarschijnlijk een latere weg. Uit een diepere baksteenstort-
laag werd 15e eeuws aardewerk geborgen, op de bodem van de
sleuf één scherfje ongeglazuurd kogelpot aardewerk. De ook
in deze noordelijke sleuf aanwezige harde dam werd moeizaam
doorkliefd met een pikhouweel. Het werd duidelijk dat de dam
bestond uit twee lagen, gescheiden door een strookje slib.
Een monster van dit slib zal in Wageningen onderzocht worden.
Toen we uit de onderkant van de dam enkele grijs geglazuurde
en een wit scherfje peuterden, kwam de twijfel boven: was de
dam misschien niet oud?
Ik heb mezelf gerustgesteld door het boekje "Rheinisches
Steinzug" van Adalbert Klein (Franz Schneekluth Verlag,

Darmstadt, blz. 19) op te slaan. Het grijze, door zoutglazuur
glimmende aardewerk, en ook wit aardewerk, komen in de 15e
eeuw voor (desnoods kan het er later ingestampt zijn). We
hebben in ieder geval kunnen zien dat het in oude tijden een
levendige business was, om dicht bij de Rijn te leven.

Iets over het thema; Datering van het veer.
De heer A. Bruijn, medewerker van het R.O.B., heeft verschei-
dene scherven op het museum te Rhenen aangewezen als 15e
eeuws. Ook de grote vuurpot op z'n lapvoeten, die onder twee
tegelvloeren, midden in het veerhuis, gevonden werd bleek uit
dezelfde eeuw te stammen. Hierbij gevoegd de veronderstelling,
dat het veer in de 14e eeuw waarschijnlijk geen gebouw bezat
van belang, maar dat er wel een vergunning was uitgegeven voor
overvaart over water en land, wettigt het idee dat men ter
plekke geen ouder gebouw van het veerhuis heeft te zoeken.
Het papieren- en bodemarchief stemmen volkomen overeen.
Eind februari eindigt de opgraving.
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