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Het is verboden artikelem of gedeelten ervan over te nemen zonder toestemming v.&,redactie.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—oGedachtengang over het verleden van Resteren,
door.H.K.Budding.
Over de oeroude namen,die in Resteren nog steeds voorkomen,is in het verleden -erg wei»nig geschreven,misschien wel door het feit,dat men de betekenis daarvan niet begreep,
of men hun oorsprong niet kon nagaan,Helaas telde ons goede vaderland en zeker de Betuwe in vroeger eeuwen zeer weinig geschiedschrijvers,zodat vele voorvallen niet voor
de historie bewaard zijn gebleven,Grote rampen vonden plaats,die zo algemeen en zo verschrikkelijk waren,dat deze niet eens van dorp tot dorp vermeld zijn.
Denk maar eens aan het gehucht Verhuyzen,dat bij Menden lag,slechts een vaag overgebleven volksverhaal en wat oude prenten vertellen ons,wat er met deze gemeenschap -in
het verleden is gebeurd.
En wat was de oorsprong van de vele verhalen over water ,en weerwolven,waarover onze
voorouders vertelden en waar kwam de dodelijke angst vandaan, als men over hoog water
sprakTEn waarom waren vele mensen niet te bewegen om ten noorden van de dijk en in de
Mars en in Oudewaard te gaan wonen?
Dit punt wil ik gaarne eens met u b e spreken, terne erdaar sommige eigenaardiöftieden,die In
het dorp Kesteren voorkomen en voorkwamen,mij reeds in mijn jeugd bezighielden,
O,a,de eigenaardige ligging van de dijk om het eigenlijke dorp heen,een kerk,xlie op
een rare plaats buiten het dorp staat en hoe het mogelijk was,dat drie bekende wielen
aan de binnenzijde van de dijk lagen,d,w,z,tussen de Oude Rijn,waarvan, de overstroming
kwam,en de tegenwoordige bandijk,
:
De meester had ons op school wel eens verteld,dat wielen ontstaan waren door woeste
doorbraken van de dijk,maar dat kon hier niet,de dijk lag er achter,of was daar in het
geheel niet op die plaats,
Nu zult u zich wel afvragen,waar lagen die drie wielen danTEen ervan kent u allemaal,.
dat is de Plas voor het Ampshuis en de* andere wielen zijn slechts bekend bij oudere
mensen,dat waren het in de volksmond genoemde gat van Hanne,dat bij het begin van
Achterdorp lag,links van de weg,achter de bakkerij- van der Kieft en een enorm groot
wiel voorbij Achterdorp,wat men het Lég noemde,Beide. wielen zijn met de aanleg van de
Betuwestraatweg in 1959 geheel verdwenen,
.
:
Voor deze tijd lag tussen het Ampshuis en Achterdorp nog een waterkering,die men de
Kaai noemde en dat moet vroeger de dijk zijn geweest,als men- een juiste verklaring
voor de doorbraken wil geven,
r,.
Behalve dit gedeelte is deze waterkering,lang voor 1400 en voor dat de Rijn zich natuurlijk verplaatste en de Marsdijk'word aangelegd,zo onherstelbaar verwoest,dat de
• •'•-. • •
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dijkbeheerders zich wel genoodzaakt zagen de dijk om dit gebied heen te leggen,waardoor de rare situatie onstond j dat de- kerk buitendorps kwam te staan en het Ampshuis,
dat er toen al zeker was,de ramp had doorstaan(geon enkele dwaas zou het op die plaats
later hebben gobouwd)bleef staan.
Dit verklaart,hoe het komt,dat voornoemde wielen'biniiendijks lagen,terwijl de z.g.
wiel Hijmen en het Iele wiele waaitje onder Aalst buitëndijks liggen»
Een duidelijk voorbeeld van dijkomlegging vinden wij ook bij het dorpswiel,De Waai,
De gronden,die ten noorden van de bandijk liggen,waren vroeger eigendom van de kerk.
Hierop rustte een blijvende hypotheek,eon z.g,erfpachtsrecht,Bekende oude namen waren
hier Kustersweide(Kustingsgeweyde) en Gemeyne Waard,waar in 1928 bij afgravingen urnen werden gevonden,z,g,dodenpotjes van de polythetsten,een volk dat aan veelgoderij
deed,Deze potjes zijn naar ik meen niet afgegeven of geregistreerd,wat weergaloos jammer is,daar men uit' de ligging en het soort vast had kunnen stellen,welk volk het hier
betrof en in welke tijd d ze mensen daar geloofd hebben.
In ieder geval leefden daar in de omgeving mensen en was er dus ook een nederzetting,
die ook wel Mark of Almende genoemd werd,in de buurt van het Dorpsplein dichtbij de
Oude Rijn,
'
'
...
Zeer zeker is in deze tijd het Dorpsplein al een verzamelpunt geweest,Gezien het verschil en de structuur van de gronden moet Kesteren er in deze tijd wel anders hebben
uitgezien als tegenwoordig en bostond het geheel uit enkele hogere stroomruggen,o,a,
De Drucht,hetgeen hoogte betekentsDe Hoge Woerd,De Hoge Delen langs de Oude Rijn,Ter
Lede met zijn Hoge Wei en Oude Waard,waarop bos was en uit moeras,waarvan de Poel en
de Peel thans nog stille getuigen zijn,
Kesteren en Opheusden dolen thans nog samen de Marks*traat,wat we met een gerust geweten mogen aannemen,dat dit een zeer oude weg is van Mark tot-Mark,een weg,die niet regelreclft naar Kesteren toeliep.om de eenvoudige reden d-at ten westen van deze weg een
enorm groot moeras was(De Poel).Deze Markstraat liep vroeger naar de O de Park(opstellingaplaats van de Romeinen?),boog naar rechts af naar do Spees en naar links over hét
Boveneind,$Let hier op de terp De Hucht) en zo vervolgens naar de Almende,die naej? wij
mogen aannemen in de omgeving van de kerk lag,Zuidelijk vervolgde deze weg zich langs
De Helle(dodenhemel der Bataven),boog daar af naar het westen tot de tegenwoordige
Tielsestraat bij het voormalig Ambonezenkamp en zette zich daar weer voort naar het
noorden,de weg dus,waaraan vroeger het woonwagenkamp was,vervolgens door de Steeg in
de richting van Aalst,Do samenkomst van deze wegen lag dus op of dichtbij De Drucht,
daar waar een stuk grond,geheel in een vierkant van straten ligt en vanwege de vorm
ons doet denken aan een Romeins Castellum,
Aan de westzijde van het Kerkstraatje vinden we nog een terp,waarop zich een boere- .
woning bevindt,een teken dat de grond aldaar vroegor zeer laag geweest moet zijn»
Achter de Nedereindsestraat strekt zich De Kampen -uit,al weer een woord,dat «is herinneringen oproept uit strijd of de aanwezigheid aangeoft-van een legerkamp.
Het is duidelijk,dat Kesteren met zijn Romeins verbasterde no,am in deze omgeving nog
wel iets verborgen houdt.
Hoe het ook zij,van De Kamp&m tot aan de Leygraaf en van De Oude Park tot aan De Helle
rust een enorme historie,die slechts als een legpuzzel in elkaar past.
En als alle.inwoners elkander helpen deze puzzel op te lossen,ben ik er zeker van,dat
menigeen verbaasd zal staan.
Nog even wil ik het hebben over het Dorpsplein,waar in 1958 nog een oeroude kastanjeboom stond en waarvan verhaald werd,dat de Fransen deze in 1672 laadden geplant,doch
enig bewijs daarvan kon ik nooit vinden.Doch toen do- boom door de gebroeders Meurs in
vernoemd jaar werd gerooid,telde ik de jaarringen en dat waren er nog meer dan 260,
Enige weken later wandelde ik op e^-n paar klompen,dio uit het hout van deze boom waren
gemaakt door de. firma Halm uit Kesteren,langs do oude Rijn en maakte toen deze gedachtengang door het verleden, ' "
____________
Overblijfselen van oude nederzetting te Elst(Utr«)_»
Volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort,aijn bij de
Paardekop in Eist in een smalle sleuf sporen en overblijfselen gevonden van een nederzetting uit de midden—bronstijd.In de wanden van de sleuf waren enkele kuilen,mogelijk
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tevens een.:paalkuil en een of meer greppels zichtbaar onder een halve meter diicke laag
akkergrond.In de vulling' van een der. .kuilen bevonden zich talrijke grote en kleinere
fragmenten, van Bilversum-Drakestein aardewerk, verschraald met kwartsgruis, voorts enke
Ie brokken gebakken leem en vele steenbrokken.De nederzetting ligt in de fluvioglaciale strook aan de .zuidrand van de Utrechtse Heuvelrug.De vondst is gemeld door mevr. C. H.
Delfin-van MouÜk Broekman te Eist. Mevr. Delfin is veldwerkleidster van de archeologische
Werkgroep Midden-en West-Betuwe,
••
..
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LEDENLIJST PER 22 FEBRUARI 1969.
Nieuwe leden.
Mr.J.B.MaatsyBethelstraat 15, Zetten.
A, G, Steenbergen , Jan Roeckplantsoon 25" " ,Veenenda:J..
Ma,j.A.V3XL de Bunt, Streekmuseum, Rhenen,
A.RombautjPrins Bernhardstraat 25sRhenen.(huisgenootlid).
W, A, Rombout, Prins -Bernhardstr,~at 25,Rhenon,
W, van Si jpveld, Hoofdstraat 255Kestcren.
A. V/. T. van Nijenhuis,Ribeslaan 24>>Rhenen.
G.M. L. Dingemans, Kerkstraat 42,Zaltbommel. '

Bedankt»
A. van Beijnhem te Kesteren, wegens vurtrek na:\r elders.

Nieuwe abonnee 'iMsdodelingon" ,
Prof ,Dr«J,E.A.Th.Bogaers jBerg en Dalseweg 150, Nijmegen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oMEDJUDELIHG VM DE PEIffllNGMEniSTBR.

De leden,die hun contributie voor het jaar 1968-1969 nog niet hebben voldaan, worden
verzocht het bedrag van f ,7,50(huisgenootlöden f.3»75) te storten ap onze rekening
bij de Cob'p.Raiffeisenbank Kesteren-Opheusden, kantoor Resteren, Hoofdstraat 8, postgironummer van d, bank 886843, onder vermelding "Historische Kring 1968-1969",
— o— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o— o—
DE ROMEINEN IK, ROEMENIE.
In de bijzonder grote en fraaie Kunsthalle te Keulen, die twee jaar geleden is ingewijd
met de uitgebreide tentoonstelling Rö*mer am Rhoin is nu tot 18 mei een expositie te
zien die qua thema en \\raarschijnlijk ook kwaliteit daarop aansluit s Rb'me r in RumSnien.
Zij biedt een overzicht van de Romeinse cultuur in het Donaugabied.Door de diplomatieke betrekkingen die West-Duitsland intussen met Roemenie* heoft aangeknoopt koncTen uit
meer dan twintig musea in Roemenie* ruim 900 documenten en kunstwerken overgebracht
worden uit de eerste tot do derde eeuw.
" " '"
Rb'mer in Rumanien is het tot dusver mev.stomvattende overzicht ^geworden van do Romeinse
cultuur aan de Beneden-Donau,en nu zovê"é"l materiaal op é*é*n plaats bijeen is gekomen
geeft de -tentoonstelling zelfs voor Roemeense geleerden oen nieuw beeld van de Romeinse civilisatie in hun land.
Dat de tentoonstelling juist na:,r Keulen kwam is niet alleen te danken aan -hè t initiatief van het Rb'misch-Germanisches Museum maar komt ook voort uit de verbindingen, die
ooit hebben bestaan tussen de Colonia Agrippinensis en het land aan de Zwarte Zee,
Reeds 1900 jaar geleden trokken Romeinse soldaten van de garnizoenen aan do BAjn naar
d"; ver verwijderde ri jksgrenzen in het huidige Roemenie".
Zo herinnert een kortgeleden in Keulen opgegraven grafieken van Poblicius aan het feit
dat het Leeuweriklegioen omstreeks het jaar 70 van de Rijn nuar de Donau werd verplaatst
om daar zestien jaar later ten onder te gcan.Andsrzijds staan in het Roemeense Adanelisi
de -resten van een Romeins gedenkteken- waarop van de 70(van de in totaal 4000)overgebleven heldennnameia er> negen de Keulse afkomst van hun dragers bevestigen. Delen van dit
'

monument zijn nu,samen met foto's en reconstructies,in de Kunsthalle te zien.
Naast de herinneringen aan de Romeinse overwinnaars zijn er indrukwekkende cultuurhistorische overblijfselen van de overwonnenen uit Daciè' tentoongesteld,die na de verovering van keizer Trajanus met de uit alle hoeken van het keizerrijk bijeengebrachte volkeren versmolten tot het Roemeense volk met zijn tot op heden bewaarde Romaanse taal,
Een bijzonder gewicht legt de Keulse tentoonstelling ook op de godsdiensthistorische
samenhang.
De DonauprovincieS waren oen smeltkroes van zeer veel verschillende volkeren en culten.
Op vele marmer reliëf s ,dio als voorlopers gulden van de latere Byzantijnse ikonenrelie'fs
staan de Thracische ruiter als symbool van do Dionysos-cultus ook de stier van de Mithradienst en de leeuw die zijn oorsprong vindt in de Grieks.Klein-Aziatische Heraklesdienst.
Voorts treft men herinneringen aan van Afrikaanse-,Syrisch-Semitische en zelfs GallisshKeltische goden.
Behalve kunstvoorwerpen zijn op de Keulse tentoonstelling,evenals dat bij Romer am
Rhein het geval was,ook landlca.artcn,fotoj-s en ander documentatiemateriaal opgesteld,die
te zamen mot een uitvoerige catalogus de theoretische ondergrond opleveren voor een' beter begrip van een gebied dat,hoev.rel slechts 1.60 jaar lang,do natuurlijke oostelijke
grens van het Romeinse imperium vormde,on tot op heden-tenminste wat zijn taal betrefteen "Latijns eiland" is gebleven.De tentoonstelling is dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur
en op maandag en vrijdag tot 22,00 uur geopend.
«O-O-U-O-O-O-O-O-O-O-

G. J. BREMMAN.
De heer J.Brenkman te Liendt)n,n'-ef van do vermaarde "Smid van Aalst" ,G. J,Brenkman,kregen we inzage van het aantokcningenboek van zijn oom.Hij stond ons toedie aantekeningen,
die belangrijk en interessant zijn in -ons Mededelingenblad te publiceren.
V/e zullon hiervan gaarne gebruik moken,mogelijk reeds in hot volgod nummer,
A.Datema.
O--O-O-O

VQEDSTBERIGHTEI-T. RESTEREN.
Door do horen van Dom,Gerritsen en Datoma werden aan do Joost van den Vondelstraat,op
de plaats,waar nu do fietsenberging van de Openbare Streek M.A,V.0.-school is gebouwd
wederom vondsten gedaan daterend uit do Romeinse tijd.
Deze bestonden o.a,uit;
werpballen of werpkogels,fragmenten Homeinsglas,een randfragment terra-sigillata,een
bodemfragment torra-sigillata mot stempel(H....?^,zoor grof verschraald zwart Romeins-inheems aardewerk?eenfragment van een open olielampje,oen halve kraal en verder een enorme diversiteit van ander Romeins en inheems schervenmateriaal.
Alles is ter bestudering etc.naar hst Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort
gezonden.Te zijner tijd zullen de geschiktste stukken er van in de verzameling van de
Historische Kring Kestercn on Omstreken ton toongosteld worden.
o-o—o-o
.a, L~
»
VONDSTBTüRICHTIM. OPHEUSD3H.
Bij het rooien van oen boomgaard te Opheusden kwamen scherven aan de oppervlakte.De heren vtin Dam en Datern- trokken op onderzoek uit on inderdaad werden uit een gat,dat ontstaan was door het uittrekken van een perobcom,een emmervol scherven gevonden,Ook werd
op dit terrein diverse oppervlaktevondsten gedaan.Wa het reinigen bleek dat de scherven uit bovengenoemd gat de resten waren van drie potten,waarschijnlijk inheems van
zeer vroege datum(lste oeuws?).
De oppervlaktevondsten,waarvan de herkomst minder goed te lokaliseren waren,waren uit
latere tijd.Dit materiaal bestond uit inheems en ingevoerd aardewerk.
De gehele vondst is door Drs.R.S.Hulst ter bestudering moegenomen naar het Rijks Oudheikundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
Tezijner tijd hopen wc op deze vondsten terug to> komen.Wel zij nog vermeld,dat enige
dagen later-mede met behulp van do hoor Gerritsen-nieuwe vondsten hier zijn gedaan o,a.
fgagra.terra-sig.wrijfschaal en fragment maalstoen van basaltlava.
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DE KEEK

vervolg.
Dadelijk -na het ophangen fran de nieuwe klok, kon de aannemer de kleine klok, wegende 118
pond, aanstonds medenema;n.De oude kloksprijs, verkocht a 10 stuivers per pond, bracht zov
veel op,d.at de .nieuwe klok aan het kerkbestuur 24 gulden 11 stuivers kostte.
De nieuwe klok werd in de toren opgehangen op 8 jrii 1755 «Op 13 october 1755 werd de klok
volmaakt in orde bevonden door Johanne s Derck, gezel werkzaam in de landsgeschutgieterij
van meester Jan Verbruggen in Den Haag.Hiermede is,.meon ik, alle twijfel omtrent de klok
van Ijzendoorn opgeheven.
"
In hetzelfde werk,dec-l VII,blz,315 hoeft Brenkman een en ander over de kerk te IJzendoorn me de ge de e ld, waar in net Heerengcjstoelte de wapend zijn aangebracht van Christiaan
Reinold van Wijhe,heer van Echteld,IJzendoorn en Laer, (geboren 1693 overleden 1749) en
van zijn vrouw Henriè'tte Philipine van Brakell, erf dochter van Thedingsweerd te Avezaath
(geboren 1693 overleden 1737 op den huize Kermostein te Lienden).
"Het meest zeldzame, dat deze kerk bevat, iü m, i. de ingemetselde 'rij potten, b. ;staande uit
5 groepen van drie (aldus geplaatst o o ) met de openingen naar binnen, Zij bevinden.
zich tamelijk hoog,tusschen de gewelfribben on boven de vensters, aan,, de noord-en oostzijde van het koor". .
.
Nog deelt hi'j hierin mede, dat de kerk vroeger. het fcmiliegraaf van de familie de. Haas
bevatte, dat de kerkmeesters Dirck van Kesteren en Jan Willemse Stam op 15 pctober 175&
met voorkennis en goedvindan van Frederik Hendrik Baron VPJI Vassenaer, heer -van beijde
de' Katwijken, het Zandt en d^n Blarikünburgh,vrijhecr van Ijzendoorn en Valkenburgh etc,
verkocht hadden pjan Gerrit de. Haas, richter van de Heerlijkheijdt Usendoorn.
Het graf lag "aan het noorde-eijnt van. het -gestoelte van rigter enschepenen tegenover
het glas,daer het wapen van gemelte rigter de Haas sijn voorouders in stand, sooals Zijn
Edele hetzelve thans nog is voerende of gob ruikende' '.He t. graf kostte "ene. somma van
vier ducaten tot 21 gulden".
•
.
..
Berichten, over het kerkelijk leven in deoerste eeuwen van het bestaan. van de nieuwe pa-,
rochie hebben we niet aangetroffen evenmin als namen van haar pastoors.
Op het einde van de ze s tiende.' eeuw verandert dit 5 dan komt Ijzendoorn in de volle belangstelling te staam.In het werk van Dr.J.Eeitsma en Dr, S. D. van Veen,"Acta der Provinciale
en Particuliere Synoden, gehouden in de Woordelijke Nederlanden gedurende de jaren 15721620", deel IV, "Gelderland" , trof ik het volgende omtrent I^zendoorn aans
1.De Synode , gehouden te Arnhem van 25 tot 29 September 1593?besloot bij het Hof van Gelderland er op aan te dringen, dat dit door zijn autoriteit de pastoors in de particuliere heerlijkheden, Doorenweerde ,Isendoorn, etc. !Iin ordeninge dirigeere" ,wat in den stijl
dieir dagen beteekende; "Vertrekken., wanneer ge bij Uw geloof blijft, of U reformearen".p.40
2. Twee jaren later blijkt de toestand niet veranderd te zijn, want de Synode van Harderwijk, gehouden 15-17 Juli 1595»tier;loot wederom ei? bij het Hof op aan te dringen, "dat de
reformatio te Doornwerth en tu Ijzendoorn zal v/orden doorga ze t (p. 49 )•
De oorzaak van het handhaven van den ouden toestand zal wel liggen in de omstandigheid,
dat de heerlijkheid IJzendoorn gedeeltelijk sinds 1545 en in har,r geheel sinds 1556 een
bezit was van het streng Katholieke geslacht Pieck, waarvan een lid Nicolaas Pieck op
9 juli 1572' met 18 zijner medebroeders , bekend als de martelaren van Gorkum,voor zijn
overtuiging den marteldood stierf .Allen' zijn 'drie eeuwen later heilig verklaard. De in-vloed van de Piecks te Ijzendoorn dagteokehd'e eigenlijk al van 1535» toen de vrouw van
Jacob Pieck(Spaen noemt. hem Jelis), Maria van Balvoren,do halvo heerlijkheid van haar
vader Zeger erfde.
'.
•
•
.. •
Jacob stierf tengevolge van een ongelukkig toeval. Op een nacht stond hij op, meende slaapdronken dat hij op het geheim gemak in plaats • van op den welput zat en sloeg daarin abhterover.Wél werd hij levend daaruit opgohaald,doc'h eenigj dn.gon later overleed hij.
Zijn zoon, kleinzoon 'en achterkleinzoon, allen Herman gehue ten, bleven in het bezit der
heerlijkheid tot 1636, waarna ze op de zustors van Herman Pieck Barbara en Theodora overging, welke laatste ze door haar huwelijk in het 'geslach-t Vijgh bracht(l639)«
Omstr'eeks 1600 treedt in het kerkelijk "leven te Ijzendoorn eon "loeper"(looper, zwerver)
op j Amo'ldus Stelandt , omtrent wien, het dor. Synode.(van.. Arnhem, 10-13 Juni I600)bekend is,

"dat hij om zijner toverije uit Hollandt,Seelandt,Uitrecht en VRieslandt gebannen is
ende hij deselbe hier te lande nog ist plegeMe tegen sijne gethane belofte".Zoo'n man
mag niet erkend of geduld worden"vor een dienaer dess woirtz"(blz.89).
Deze Stelandt 'stond dus buiten het Katholieke kerkverband.De Synode van HarderwÉ.jk,1214 Juli 1603,werden medegedeeld de namen van hen,die in dat jaar in den kerkedienst waren of spoedig zouden bevestigd worden.Daaxonder kwamen voorrGellins Petri te Iffzendomrn.
en Hermannus Broeckhuisius te Hi'en en Dodewaard(blz.ll9).Het schijnt toen nog niet tot
aanstelling van een predikant te, IJzendoorn gekomen te zijn,zooals blijkt uit de lijst
van predikanten,in"Van Alphens Kerkelijk Handboek"van 190>.
(naar een artikel in "De Betuwe" van 24 mei 1935)
-o—o-o-o-o-o-o—
ALABM IN DE MARS, (slot)

door H.K.Budding.
Jonge,daar kreeg hij narigheid modo,want het volk schreeuwde om recht.Snel liet hij
Vonck binnenbrengen en staarde de asgrauwe man aan,Gisteren nog zijn beste vriend,vandaag zijn gevangene."Wat is er aan de hand",vroeg hij do rakker."Moord,edele,en beroving van een kramer op ter Lede,hij doorstak hem met e^n rapier"."Je liegt",schreeuwde
Vonck. "Zwijg" , spraï* de schout, "ga verder ".En de rakker vertelde hem het verhaal,de
lezers bekend,Even fronste de schout de wenkbrauwen,"hèt bewijs is groot,kunt gij het
tegendeel bewijzen?"
"Hang hem op",riep het volk,"radbraakt hem zo'n vuile boef,hij heeft nog geworsteld ohk,
zie hier zijn buil",en men wees naar het hoofd van de boer»"0ntken maan niet,"sprak de
schout,"het zal u de pijnbank besparen"."Heer schout,zijt gij zot geworden?",schreeuwde
de man,"ik werd zelf gisteravond neergeslagen en van mijn buidel beroofd en als mijn
knechten niet rap gekomen waren,had.ik het lot met die arme kramer gedeeld".
De schout twijfelde,sprak Vonck de waarheid?0f trachtte hij zich te verschonen,door een
overval voor te wenden.De arme schout wist niet meer wat hij moest doen,zou hij hem op
de tortuur leggen."Heer schout het is bewezen",riep het volk,"hij is het die de Mars onVeilig maakte,hang hem op,die boef,uitzuiger en moordenaar'.1 En de schout deed wat het
volk van hem vroeg.
-o-o-o-o-o-o-oComraentaar.
De heer H.K.Budding deelde de redactie mode,dat commentaar uit de ledenkring op zijn :?_
artikelemDe Spoorwegen te Kesteren. (Meded;lingenblad 1968 no.3 en 4)
Alarm in de Mars
(Mededelingenblad 1968 no.6,1969 no.l)
Gedachtengang over het verleden van Kesteren.(Mededelingenblad 1969 no.l)
zeer welkom is.
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cppy.
De redactie zou het zeer op prijs stellen als ze in het volgend nummer artikelen van
de lezers van dit blad zou kunnen plaatsen.Ze verzoekt u danook dringend artikelen in
te s^turen.Als het enigszins kan.voor l april voor het volgende nummer namelijk.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0EIGMtlEIMERS .
Een aardig en nuttig diertje,dat met grote ijver en de nodige ^eheimzinnigheid scherven,
artefacten en fibulae verzamelt voor strikt eigen gebruik,Een enkele maal mag iemand
. tersluiks een kijkje nemen in de grote wintervoorraad,die meestal in 'donkere laadjes
of kastjes wordt verstopt,maar meer ook niet,Toch hebben ook deze eigenheimers op indirecte wijze belang voor de archeologie,want door hun verzamelingsdrag worden grote collecties aangelegd van oude voorwerpen,die anders licht verloren zouden gaan.
Ook kan het gebeuren,dat een zachtjes aaien over de kop en een bemoedigend toespreken
het schuwe diertje beweegt tot tijdelijke afgifte van een geliefd stuk.Maar daar is veel
tact en geduld toe nodig en het Itukt maar zelden.Overigens een alleraardigst beest.
(Uit Westerheem no.64-3)
H.J.G.
' • • -.0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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MEDEDELINGEN VAN DE HISTORISCHE

KRING KESTEREN EN O M S T R E K E N
2de jaargang no.2
april 1969

redactie:J«A.E.de Kleuver,Adr.van Ostadeatraat 42»Kesteren.
A.Datema,J.v.d.Vondelstraa.t l,Kesteren.tel.08886-354

Het is verboden artikelen of gedeelten ervan over te nemen zonder toestemming v.d,redactie.
-o~o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-oBoekbespreking,
Prof .Dr. ", j'appe Alberts en A.G.van der Steur,Handleiding voor de "beoefening van lokale
en regionale geschiedenis,Fibulareeks deel 32,Uitgave Fihula-Van Dishoeok N.V.Bussum,
1968,142 pagina's,50 foto's + 40 figuren;prijs £.7,25,gebonden.
In nummer 3 van de eerste jaargang van deze mededelingen vees ik reeds op de grote waarde van de Fibulareeks voor de bestudering van de geschiedenis van Neder land .Een van de
belangrijkste facetten van deze reeks wordt gevormd door een aantal handleidingen voor
het geschiedkundig onderzoek.In 196? verscheen Dr,W.J.Formsma,Gids voor de Nederlandse
archieveniin 1968 bovengenoemde handleiding en er zal onder meer nog verschijnen A.G«
van der Steur,Stambomen en familiewapens,handboek voor het genealogisch onderzoek in
Nederland..
•
.
. . . ...
Nu in deze tijd de beoefening van de lokale en regionale ge sohiedenis,zowel door vakman
als amateur,stoeds toeneemt,was de behoefte ontstaan aan een handleiding.Deze gedachte
werd ook in 1965 naar voren gebracht op het congres van de Nederlandse Jeugdbond ter
Bestudering van de Geschiedenis.Uitgever Fibula-Van Dishoeck,die in samenwerking met deze Jeugdbond de Fibulareeks uitgeeft,verzocht Prof.Dr.W.Jappe Alberts en A.G.van der
Steur een dergelijke handleiding samen te stellen.Het hier besproken boekje is; het resultaat geworden.De auteurs zijn zich van de onvolmaaktheid ervan bewust,en constateren
dat deze eerste poging voor verbetering vatbaar is.Niettemin hopen zij velen hiermee een
dienst te hebben bewezen.Dat laatste hebben ze zeer ze'keri
De zeer interessante inleiding van het boekje zou ik hier gaarne geheel 'weergeven.Ik wil
mij echter beperken tot het belichten van enkele belangrijke punten.
De schrijvers signaleren twee verschillende manieren van beoefening van lokale en regionale geschiedenis:de passieve en de actieve,In dit boekje beperken de auteurs zich tèt
de actieve manier.
Wat is lokale en wat is regionale gesehiedenis?De schrijvers geven het volgende antwoord:
"Gewestelijke of regionale geschiedenis is de historie van een landstreek van min of meer
beperkte omvang,bij voorbeeld van een provincie of van een deel daarvan.Deze landstreek
moet als object voor regionale geschiedenisstudie geschikt te zijn,in zekere zin een
historische eenheid vormen.Lokale geschiedenis is do historie van een stad of dorp,of
van de naburige omgeving daarvan.De historische eenheid van dergelijke objecten,groot
of klein,is meewtal zó duidelijk,dat zij op zich zelf en om zich zelf bestudeerd kunnen
worden" « . - • • •
Het onderzoek van de amateur-historious op lokaal en regionaal gebied is zeer belangrijk,
vooral ook voor de vakhistoricus,die de geschiedenis van ean bepaald gebied of land wil
bestuderen.Er zijn-in de geschiedenis van dorp of streek allerlei details,die de vakman
nodig heeft.Het verzamelen van deze belangrijke details ligt grotendeels op het terrein
«l-

van de amateur «Dit brengt voor de -amateur—onderzoeker de verplichting met zich meet te
zorgen voor een zo exact mogelijke 'weergave van. da resultaten van zijn onderzoek.
Voor dit alles geven de schrijvers aanwijzingen voor het gebruik van de hulpmiddelen,
die.de historicus ten dienste staan en •aanwijzingen voor de methodische verwerking van
de verkregen gegevens. '' ;
:
Het boekje is verdeeld in drie afdelingenshet historische materiaal,het onderzoek en de
publikatie.
Bij de bespreking van het historische materiaal gaan de samenstellers uit van een viertal puntensgeschriften,kaarten,topografische afbeeldingen en voorwerpen,De historische
geschriften worden verdeeld in verhalende en niet-verhalende.De eerst vormen de eigenlijke geschiedbeschrijvingen,in de vorm van geschiedverhalen.De schrijvers geven provincie gewijs.een overzicht van de belangrijkste historische geschriften.Onder de niet—_
verhalende geschriften nemen de archiefstukken de belangrijkste plaats in.Kaarten worden-verdeeld in moderne,oude en historische kaarten.Voorbeelden hiervan zijn resp.de
topografische kaartjmanuscriptkaarten in archieven en historische atlassen.De auteurs
geven een indeling van topografische afbeeldingen en een overzicht van de'plaatsen waar
men deze kan raadplegen.Bij voorwerpen wordt vooral gewezen op de musea.
Bij het onderzoek komt de keuze van het onderwerp en het verzamelen van het materiaal
aan de orde.
...
In het derde.deel,de publikatie,geven de schrijvers aanwijzingen voor het op schrift
stellen van de resultaten-van een onderzoek en de publikatie daarvan.
Bij elk onderwerp is een uitgebreide literatuuropgave.
Voor ieder die zich bezighoudt niet de beoefening van lokale en regionale geschiedenis of
dit wil gaan'doen,een onmisbaar boekje!
. ' '.

J.A.E.de Kleuver.
-O-O-ö-ö-Ö-O-O-O-O-O-O-O-O-

VONDSTBERICHT.
'
'
•
In een gerooide boomgaard aan de Tielsestrax-it te Ophousden werden door leden van deHistorische Kring Kësterén en Omstreken veel fragmenten van Romeins en inheems aardewerk gevonden.D'e plaats.van. deze bewoning was tot nu toe nog niet bekend bij'- de officiële instanties.Gelukkig wordt het perceel met gras ingezaaid,zodat veel nog ongestoord
in de bodem behouden blijft'en .misschien.er latór een opgraving plaats kan. vindien.
De belangrijkste stukken, zijn vïa 'de heer R.S.Hulst,provinciaal archeoloog van Gelderland,
naar .Amersfoort gebracht,waar ze door "het Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek gedetermineerd zullen worden.Mogelijk kunnen nog enige potten gerestaureerd worden.Als alles weer
terug is,hopen we u de conclusie van "het R.O.B.' te. kunnen mededelen,
gevonden werd o.a.J
-fragmenten van inheems aardewerk,waaronder, veel randon en ook versierde fragmenten?
-fragmenten van terra sigillate aardewerk,waaronder veel fragmenten van terra sigillata
wrijfschalen en versierde terra sigillata fragmenten;
-een
prachtige gave slijpsteen?
-dakpanfragmenten,waaronder een met het stempel EXGERIKF|
...
-fragmenten van wrijfschalen van ruwwandig aardewerk,waaronder een met het stempel
ADIUTORj
....
.
.
..
-fragmenten van'gevernist aardewerk5
-fragmenten van gladwandig aardewerk,waaronder'een halsfragment;
-veel fragmenten van basaltlava en leisteen?
'
-enige ijzerresten voornamelijk spijkers5
'
''••• :
Het Romeinse materiaal is mogelijk te dateren in het eind-:, van de 3de eeuw.
De fiomeinse bewoningslaag bevindt zich op dit terrein vlak onder het maaiveld. •

A.Datema.
-2-
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Tot de bijzondere attracties van de tentoonstelling "RÖ*mer in RumSnien",die tot 18 meiin
de Keulse Kunsthalle te zien is,"behoren delen van het beroemde overwinningsmonument van
Adamclissi,waarmee keizer Trajanus in het jaar 108/109 na Christus zijn succesvolle veldtochten tegen de Daciêrs vereeuwigde.
Tot het geweldige'monument-het was 38 meter hoog en 30 meter in doorsnee-behoorde een
grafaltaar met een lijst van 4000 gevallen-Romeinse soldaten.Van de zeventig bewaarde na—
mengetuigen negen,dat deze Icgioensoldaten uit het Romeinse Keulen afkomstig waren.De foto
toont een van de naar Keulen gebrachte reliëfs,oen zogenaamd.- "Metope" met afbeelding van
een aanvallende ruiter.
-3—

Werelden en eeuwen scheiden deze beide vrouwen van elkaar.Maar het beeld van dit zwijgende tweegesprek onthult toch hun verwantschap.
Maast de jonge blonde Keulse vrouw(een nazaat van de Agrippinensers?)staat de stenen
Romeinse uit de derde eeuw,die van de Donau naar de Rijn gekomen is.
Tot 18 mei zal zij in de Keulse Kunsthalle te gast zijn,want zolang duurt de grote ten
toonstelling "Romer in Rumanien",die voor het eersy meer dan 900 voorwerpen uit 20 Roe
meense musea op ê'é'n plaats bijeenbrengt.
Na de succesvolle tentoonsteling "Hömer am Rhein",waarmme twee jaar geleden de Kunst»
halle haar poorten opende,levert Keulen thans weer een belangrijke bijdrage tot het
beelden van de vroege geschiedenis van Europa.
Het met de "Ro'mer in RumSnien" geboden beeld van de Romeinse cultuur aan de BenedenDonau onderscheidt zich in belangrijke mate van die van het Romeinse Rijnland,ondanks
de vele duidelijke overeenkomsten.
"~ U "• U ~~ U*— U "•• U—U •—u ~~U ~

ALARM IIT DE MARS (slot).

door H.K.Budding.
(Door een fout .van de redactie werd het bovengenoemde artikel van de heer H.K.Budding
niet volledig gepubliceerd.Daarvoor onze excuses.De zin,waarmee het artikel in het vo~
rige nummer eindigde"En de schout deed wat het volk van hem vroeg!'moet vervallen en on
derstaand slot dient er aan.toegevoegd te worden, redactie).
-4.. '

De ontknoping.
.Do schout twijfeldefsprak 'boer Vonck do waarhold,of trachtte hij zich te verschonen door
een overval voor' te wenden?

De arme schout wist niet r.iuer wat hij moest doen,zou hij hen op do tortuur leggen?
"Heer schout het is bewezen", riep hut volk, "hij is het die de Mars. onveilig ma?'kte,hang
hum' op5die boef uitzuiger en moordenaar".
"Heer schout geloof me op mijn' ore woord", stamelde de boer,"toen ik gisteravond Ter Lede
naderde omstreeks klokkeslag tien,hoorde ik een schreeuw,die mij door merg en been ging".
"Rap beri ik d'an ook lang Ter Lede gelopen,daar het op die plaats nooit pluis is,boven»dien was het stikdonker,zodat ik niets gewaar werd.Nauwelijks was ik echter in het bos

of zeker zes kerels grepen mij beet,oen van hom sloeg mij zelfs met een knuppel tegen
het' hoofd,waardoor ik versuf"! werd en niet kon verhinderen dat raen mij mijn geldbuidel
ontroofde,Een der aanvallers beet ik iri zijn duin en toen de man begon te schreeuwen,

herkende ik zijn stem,doch door mijn versuftheid kon ik aij niet herinneren,wie het was.
Zie hier heer schout,dit lapje vond ik op de weg naar hier in een doorncnstruik op de
plaats,waar men

mij neersloeg,zie daar kleeft bloeci en hij wees op een rood plekje op

het groene lapje stof«Heer schout,dat 'is de moordenaar" en Vonck voegde het zweet van
zijn gezlisht.Hij rilde van spanning.zo "heftig was zijn betoog geweest.
De scholtus bekeek het lapje nauwkeurig en schudde zijn hoofd.Hij had al veel meegemaakt sinds hem het gerichtsampt van Kesteren was toegewezen,doch dit feit spande de
kroon.Snel nam hij zijn besluit en sprak5"Het is maar een nietig bewijs van tegendeel,
Vonck en zo de goede God je niet genadig zal .zijn,zal du huur amptman zeker het hellekoord over je uitspreken.Ik zal de heer amptman bericht doen voor een extra ordinaris en

overleg plegen met de heer zwijgende schout en voorts mijn rakkers uitzenden om. te trachten de eigenaar van dit lapje stof op te sppren,meer kan ik voorlopig niet doen.Vanaf
heden ben ik genoodzaakt om u op te laten sluiten onder de toren en u zal -tweemaal daags
water en brood gegeven worden op kosten van'de gerichte".
"Rakkers,kom hier",bulderde hij tegen de'dienaren,die in een ander vertrek waren,behal-

ve de wacht,die boer Vonck nog steeds beet had,"breng Vonck onder de toren,bewaak hem
en zorg,dat zolang de heer amptman nog goen recht heeft gesproken,hem niets overkomt",
'Boe-r Vonck staarde met angst en vreze naar het raam,waarachter het volk krijsend joelde

en .schreeuwde om recht.Zeker honderd mensen stonden op het marktplein voor het ampthuis,
waar al meer dan honderd jao: het gericht was."Straks zou hij ook

daar naar toe gesleept

worden,misschien vastgebonden op een boerenkar,gehoond en bespot door het volk.
"Moet hij in de koorden,hoer schout"-jhoorde- hij plotseling vragun.Wel alle geesten op

'• de-wereld,dat was die stemiEn grauw van ontzetting keek de boer naar 's mans .duim.,.waar
een stevige lap omheen gewonden was.Voor hem stond een rakker afkomstig uit Aalst :en
spottend vroeg' de man hen;'-'Nou boer heb ju zin om mee te gaan of niet?".En hij .vervolgde,
"De ratten zitten al met ongeduld op ju te wachten".
. .
•
Vonck trilde met zijn gehele licha 'ia en viel tegen de tafel van de. schout. "Bi j God,heer
schout,dat is de man,diu mij gisteravond beroofde,het is zijn stern '.en kijk eens naar

zijn duim".
De rakker greep de boer bout en riup woest5"Dat zuig je zeker uit ju duim om het hellekoord te ontlopen,nee boer,onze schout.is. nog lang niet gek om dan in te tippelen".
"Toch wil ik wel eens weten,hoe jij aan die zere duim kont",vroeg de schout,"maak die

lap maar eens los,ik wil die-duin wel eens zien".
Zeer togen zijn zin en met tegenpruttelingen maakte de rakker do duim bloot en toonde
hem aan de schöltts.
Duidelijk waren er de tandonbeten te zien en de schout vroeg hom s"Hoe is dat gekomen?".
"Wel heer",zei de man,"toen ik vanochtend naar Ter Lede ging in uw opdracht,toen viel ik

bij de sluis".
"En toen kwam er een hond en die bout er in nietwaar?",zei de scholtus,"dat is -zonder
-•meer duidelijk",
'

"Rakker,waar was je gisteravond na klokkeslag van tien?".
"Wel heer,in de buurt van Meijers herburg aan de dijk,u weet toch,dat ik altijd mijn
plicht doe,zo ook gisteravond".
.-

"Rakker,ge liegt",schreeuwde de scholtus,!'na klokke tien kwam je over de sluis,sluisraeester van de Wert zag je gaon,dat heeft hij mij deze morgen verteld,toen hij het bericht van de kramer kwaa brengen,En na jou twee kerels uit het Sticht,bovendien was je
niet in de buurt van den Oordt,dacx was ik namelijk zelf,omdat een paar lieden uit Opheusden hun rapier in de k.asteleinstafel hadden geprikt en daarna hadden gevochten.

En jij was daar niet,rakker.Vertel op,waar was je v/el?".
"Heer,ik zweer,dat ik daar in de buurt was",
."Jij zweert niks",schreeuwde de schout,"jouw zweren is een grove leugen".
Buiten' ging het volk afgrijselijk te koer eri zij riepuns"Heer sehout,wij willen daden
zienJDurf je niet,omdat het oen boer is?".
"Ga naar buiten en jaag ze weg",boval de schout de rakkers,die bij de deur stonden.En
toen de rakker met de zere duim ook aanstalten maakte om naar buiten te gaan zei de

schout;"Jij blijft hierl".
De schout fluisterde een andere rakker wat iri het oor,waarop de man zich verwijderde.
Tien minuten later was hij terug en tot ontzetting van de rakker net de zere duim legde
hij een groene broek op de tafel Toor de schout.
Het gezicht van de scholtus kroeg vele kleuren,zijn scherpe ogen hadden het gat ontdekt,
dat in de broek 'zaï en trillend paste hij het lapje er in.
"Rakker,wat heb je hierop te zeggen",zei hij mot onvaste en barse stem.
Plotseling begon .de man te sidderen en te beven,hij viel op zijn knieën en smeekte om

_genade.Doch de schout wees onverbiddelijk naar de toren.
Toon de man was weggevoerd,kreeg het gezicht van de scholtus een andere uitdrukking en
zijn stem klonk zacht2"Vonck,noodlottige misverstanden noopten mij om deze maatregelen

te nemen,vergeef mij,dat ik u in staat van beschuldiging stelde,de bewijzen waren er
helaas naar,ga in vrede en zo gij mijn vriendschap niet meer wenst»zal ik mij dit tot
het einde van mijn leven verwijten.Ga nu ,mijn vriend,het volk zal je niets meer doen,
zij weten nu,wie de rover op "twee benen was".
De extra ordinaris duurde naar kort'en dat er een kramer uit het Sticht was neergestoken,
deerde de heren van de gerichte niet hét minst,zij allen hadden een diepe haat tegen
'alles wat uit het Sticht kwam.Doch dat een Gelderse boer van zijn buidel werd beroofd,
was een zwaar misdrijf,nog verzwaard door het feit,dat het een dienaar van de scholtus
was.Zo beierden op een dag in het jaar 1668 de klokken het laatst voor de rakker,zijn
straf was het hellekoord geweest,Daarna waren het alleen de viervoetige wolven,die de

Mars onveilig
5 maakten,
.•

.

•
H.K.Budding.
&
_o-o-o-o-o-o-o-o-oLEZING»Op maandag 21 april j.1.werd er een gozamolijke bijeenkomst belegd van de A.W.ïT.werkgroep"Midden-en West~Betuwc"en van de Historische Kring Kesteren en Onstreken.Voor
deze avond was als spreker uitgenodigd de he-..,r H.J.Reusink,die sprak over het onderwerp
"Geologieen archeologie van Leersum erna omgevingiiDe heer Reusink begon met de geologie
van Leersum.en Omstreken,Het landschap van de Utrechtse Heuvelrug is hoofdzakelijk gevormd tijdens de Riss-ijstijd,ongeveer 200,000 jaar geleden,In die tijd is ook.de bekeÉLde
Leersumso Kei aangevoerd door het landijs.Van de in de ijstijd hier lovende dieren zijn
resten van o.a. de manmoot gevonden.Aan de hand van kleurendia's gaf de heer Reusint een
overzicht van de archeologie van deze omgeving,Deze begint omstreeks het jaar 2000 voor
Christus,tijdens de Jonge. Steentijd.Een vondst uit deze tijd is o.a. een prachtige stenen bijl.Verder zijn er veel vondsten gedaan uit de B3?onstijd(grafhouvols)en de Ijzertijd.
Zeer belangrijk is het grafveld uit de Merovingische tijd(6e en 7 e eeuw na Christus) aan
de Bentincklaan in Leorsum.Do lezing werd besloten met o,.n overzicht van de meer recente
geschiedenis van Leersum.Hierbij kwamen o.a.de kerk en de kastelen Zuilenstcin en Broekhuizen te-r sprake.Van de gelegenheid tot vragen stellen werd druk gebruik gemaakt.
In zijn slotwoord dankte de heer G-.A.Baron van Till,voorzitter van de Archeologische
Werkgroep Midden-en West-Betuwo van de A.V/.H".,de spreker zeer voor zijn interessante
lezing.Jamucr was hèt,dat van de leden van beide verenigingen(go'n kleine honderd) slecüts
een 25 aanwezig waren.Du afwezigen hebben werkelijk iets gemist»
—o—o-o-o—o-o—o—o-o-o—o-o-o-o—o—
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KRING KESTEREN EN O M S T R E K E N
2de jaargang no.3 en 4 redactie:J.A,E.de Kleuver,Adr.van Ostadestraat 42»Kesteren»
september 1969 .
A4Datema,J.v,d»Vondelstraat l,Kesteren.tel.08886-354
Het is verboden artikelen of gedeelten ervan over to nemen zonder toestemming v.d.redaetie.
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YONDSTBERICBTEH OPHEÜSDEN.

De vondsten gedaan te Opheusden(aie Mededelingenblad 1969 no.l blz,4) werden door het
R.O.B, te Amersfoort aldus gedetermineerd!
Opheusden. gem.Kesteren.Tielsestraat 39 0$ 170.03-438*05.Woongrond uit de 2de en 3de eeuw,
voornamelijk IIB-IlIA.Beschrijving van de vondsten door leden van de Historisohe Kring
Kesteren en Omstreken verzameld tijdens en na het rooien van een boomgaard op hei perceel
"Be Zeven Morgen",februari-*maart 1969.De Vondsten zijn in eigendom bij de Historisobs
Kring Kesteren en Omstreken,depot Prinses Marijke School,Nedereindsestraat 25 te Kesteren.

Terra sigillata
Bodem/wandfragment Drag.27.I-Il(vermoedelijk tot begin II).
Randfragment Drag.31,waarschijnlijk Niederbieber Type 1C,IIB.
Rand/wandfragment Drag. 31»
3 randfragnenten Drag.31•
Bodemfragment Drag.31.ca.eind II.
Bodemfragment Drag.31,
Randfragment Drag.31(?),van fijnere kwaliteit dan voorgaande Drag.31.
Randfragment Drag.32 of 40,Vermoedelijk ^ind II-III.
Randfragment Drag.33,waarschijnlijk eind II en later.
2 randfragmenten waarschijnlijk Dra'g.33.II-III.,
Randfragment Drag,33(?)•
Wandfragmont Drag.33(?)«
.
• .
Rand^wandfragment Drag.37lversierd,Trier.
2 randfragmenten Drag.37»
Wandfragment Drag.37;versierd in roulette-techniek.
2 wandfragmenton waarschijnlijk Drag,37?versierd in roulette-techniek,
Wandfragment Drag.37;versierd,waarschijnlijk IVLIVS II-lVLIANVS I,Rheinzabern,IIb-IIIa.
Wandfragment Drag«37l'versierd met onder meer Amazonesohild.
Wandfragment Drag,37 {versierd met onder meer ketelornataentjbenedori—fries met kruiaornament.
Wandfragaent Drag.37;versierd met dubbelbladornaraent in benedenfries.
•
Bodem/wandfragnent Drag.37jversiord in stijl SACER,Lezoux? Ilb.
Bodemfragment Drag.371 zware en brede bandvormige voet,stervormig ornamentstempel op de
onderzijde van de bodem.IIB en later.
Fragmenten Drag.37.
.
.
.
.
.
Oorfragment Drag,39|onversierdjOswald-Pryce,pl,LVII,2,3>5 en 6,Midden-eind II.
Wandfragment Drag.44.Eind II-III (A?).
Rand/wandfragment Drag.45 (Niederbieber Type 22), Eind II-IIIA.
Wandfragment Drag.45;slordig gevormde leeuwekpp;vermoedelijk III.
Enige fragmenten v a n wrijfschalen.
. • • • • •
Randfragment Niederbieber Type 2 (Ludovioi Tv).Eind II,
-l-

Randfragmëht Niederbieber -Type ,6a (Ludovici Tf). IIB en later.
2 raaadfragnïenten Wiederbieber Type'16.IIB-IIIA.
Belgische waar.
RandfragmeEtt Hólwerda vorm 55-°'» ü» .
••.•.••••
Randfragment waarschijnlijk als voren»
" ,
•
•
Rand/wandfragment Brunsting type lOb,Hólwerda nr.548-581. II en later-.
Wandfragment oranjerood met dicht op een geplaatste horizontale groe^lijnen.I?.
Wandfragment vermoedelijk Brunsting type 10b| versierd met horizontale banden bestaande
•uit ingeriempelde verticale.streepjes, II en.later.
Wandfragment, van dik en ruwwandig terra nigraf versierd met omlopende rijen afwisselend
..schuin geplaatste streepjes»
• • • •
3 wantffï*agmenten, waar onder don met raadjesversiering en omlopende groeflijnen,
Wandfragcierit"vah'vrij' dik,giadwandig-te-rra-nigra.. . . .
Bodemfragment oranjerood,niet onmogelijk van een cylindervormige urn.ï?.
Bodemfragment van dikwandige terra nigrajschijfvormige bodem.
4 bodemfragmenton,voornamelijk dikwandig en/of tamelijk ruw. " ""

Gevernist aardewerk^
o3chniek a,
Randfragment Brunsting type 2a«II,
Randfragment Brunsting type 17a.II.
.
.
..•
Wandfragment beker (?) met barbotineversiering.il.'
4 wandfragiaenten met zandbestrooiing.Eind I—II.
Wandfragment.
Bodemfragment beker met zandbestrooiing.Eind I—II.
" •
Techniek b,
3 randfragmenten Brunsting type 2a.Eind I-II.
Randfragment Brunsting type Ja. II-midden III.
Randfragmont Brunsting type Jb,met vlakke randlip.IIB-midden III,
Randfragment Bruns.ting type 5,II-III.
Randfragment Brunsting type 3j«iet raadjesversiering.II-III.
Randfragment Brunsting type 4 (of 'type 6a),met lage hals.II.'
Randfragment Brunsting type 5a.Midden II-III.
Randfragment Brunsting type 5«Midden II-III.
Randfragmcnt Brunsting type 5 (?),met ronde lip.IIB-III.
Randfragment Brunsting type 17a.II.
Randfragment Gose 226-227»met raadjesversiering.IIA-r-bègin III. .
Wandfragment deukbeker,met raadjesversiering.il—III.
5 wandfragmente^ met zandbestrooiing.Eind I-TI.
. 15 wsmdfragmenten met raadjesversiering.
•
r

Wandfragment beker.
Bodem/Wandfragment Brunsting type 5a.Midden II-III.
Bodomfragment beker,brede voet.
3 bodemfragmenten bekers,smalle voet.
Techniek c„
'
Randfragmont Brunsting type 5^.Midden II-III.
2 randfragmonten Brunsting type 5« IIB—III.
Wandfragmenten,waaronder 6 met raadjesversiering.
2 bodem/wandfragmonten van bekersi
Techniek d.
.
•
Randfragment Brunsting"type 7a of 8a;Eind II-III.
2 wandfragmenten met raadjesversiëring.Eind II-III.
Wandfragment,

Gladwandig aardewerk.
Randfragment kruik,ca.Brunsting type 5c.IIB-IIIA.
3 randfragmenten kruiken5vermoedelijk alle IIB—UIA.

•

Randfragment kruik,type?.
Halsfragm&nt kruik.Vermoedelijk HA.
Halsfragment kruik.
....;..
3 bodemfragmenten kruik(en)/-amforen.
Raad/halsfragment kruikamfoor Stuart type 129A,met trechtervormige mond,tweedelige oren.
Eind I~begin II,
Bodem/wandfragment van kruikamfoor,kan of pot.
Randfragment b.ord(?) met twee groef lijnen op de buitenwand en een groeflijn op de binnen'. wand,me t naar binnen veixiikto rand,
^Warid/bodemfragment Brunsting type 27a(Nioderbiebor Typ 82a).
Wiet nader te..,dateren:
Rand/wandfragment wrijfschaal met horizontale rand,met eenvoudige uitgiettuit(Brunsting
type 36a);op de rand naast de tuit het Btempel ADIVTCR in relief in rechthoekig kader
(foto R.O.B,).
4 rand/(wand)fragmenten van wrijfschalen met horizontale rand,
Rand/wandfragment wrijfschaal met verticale rand,II en later.
Fragment deksel.
2 randfragmenten,type(s) onzeker.
Fragment tweedelig oor,
Ruwwandig aardewerk,
Kookpotten met omgeslagen rand, 6 exemplaren^waaronder êên terra nigra-achtige.I en later.
• met omgeslagen aan de buitenzijde gefacetteerde randjlexemplnar,
met omgeslagen,platte rand;3 exemplaren.
met brede,afgeplatte omgeslagen randj4 exemplaren.
met platte naar buiten geslagen rand,Niederbieb,er typ 87,Gose 556-53Q«I-eind
II/IIIA; l exemplaar*
met horizontale .rand.Eind I-IIj 4 exemplaren.
. !
me.t hartvormig randprofiel.IIB-III; 10 exemplaren,
Kookpotten of kommen
met horizontale rand5 6 exemplaren»
met hartvormig randprofiel; 5 exemplaren.
Ko'mmen
. . . ..
mot horizontale rand, I-II; 3 exemplaren.
Brunsting type 9, Niederbieber Typ 104» II-TV. 6 exemplaren,
.terra nigra-achtig,Brunsting type 71 13 exemplaren,
ca. Brunsting type 7,Hiederbieber Typ 107?; l exemplaar.
ffopaen of borden
met binnenwaarts verdiktet rand; 2 exemplaren.
Borden
•
.
.
Brunsting type 22b,idem met groef lijn,Brunsting type 22bl(Nieder.bieber Typ lila),
Mederbiober Typ 112,112ajOelman,ïïiederbieber,Fig.55»l8jGosG 4711470-474.U1)»
ca. 200 en later5.9 exemplaren.
lie'dorbieber Typ 110.Voornamelijk eind II-begin III? j. l exemple^ir,
^ïiederbieber Typ ll;5,Gose 477,Brunsting type 22c. IIB en later; 2 exemplaren,
Brunsting type^ 2Ïal. I(?),II-III; l exemplaar.
Brunsting type' 22a. IB-en later; l exemplaar.
Borden van roodbruin/geelbruin aardewerk,met ongeprofileerde naar binnen gebogen rand;makülij afwijkend.Minstens 3 exemplaren.
Kruiken
Hiederbieber Typ 98, Gose 511. II-midden III; l exemplaar*'
Ivruiken of kannen
met krmglip, type ? l exemplaar.
Kannen
''waarschijnlijk,Kiederbieber Typ 96,Gose 516. II en later; 2(j) exemplaren.
Niederbieber Typ 97?,Gose 518.Eind II-IIIA?| l exemplaar.
Deksels
ïïiedorbieber Typ 120a,II-III; l exe>op).aar.
Dolia
.....
.. .. .
7 exemplaren,waaronder een fragment met lijst met indrukken.

-3-

Oren
2 exemplaren driedelig,2 exemplaren tweedelig.
Inheems aardewerk»
Inde minderheid,Met ..aardewerkgruis verschraald,een enkel fragment'met fijn grint of zand
Een deel is besmeten.
Diversen,
Fragment van tegulae en imbrices.
Fragment imbrex met het stempel EXGERINF,holle letters in rechthoekig kader,overeenkomstig
maar vermoedelijk niet identiek met Holwerda-Braat,Holcleum 1946,pl» XXVIII,4» en Holwerda,
Arentsburg, 1923,aft». 103.20. •
Fragment van hard gebaKkcn roodbruine klei,vlak voorwerp raet een hoek;functie?
Fragment rode,zacht gebakkon' aarde^hutteleeiüjovenwand?
Fragmenten gebakken aarde met indrukken van twijgen.
Fragment stopvormig gebakken leem.
Fragmenten van ijzeren nagels en pinnen.
"" ' '
Een tongvormig plat fragment van ijzcr,1>ij het uiteinde een gat.
Een stripvormig fragment.
Drie fragmenten van raaalstenen van bazaltlava.
Gave slijpsteen van kwartsitische zandsteen(foto K«O.B.),1» 22 cm, br. 2,9 em,aan de
uiteinden 2,4 -.cm^dikte 1.0-1.4 Qm«
Fragment idem,.
juni 19&9. R«S»Hulst,
LI..J1HDEH 1000 .jaar.
(Uit de rede gehouden door"dc bürgemooster van Lienden in een buitengewone raadsvergadering van dinsdag 27 mei 1969).
In het jaar 968 gaf graaf Wichraan ter redding van zijn ziel de heerlijkheid Lienden aan
het Kloostesr te Elten.Kennelijk was deze graaf niet zo maar- zonder meer baas over zijn bezit tingen, want op de derde augustus van het jaar 970 bevestigde keizer Otto de Eerste de»ze schonking waarvan een akte werd opgemaakt»
Het zal u allen duidelijk zijn dat deze akte in het jaar 970 in het latijn werd opgemaakt
In de notulen van deze raadsvergadering zal de akte ook in deze taal worden opgenomen.
Over Elten moge ik u uit vroeger tijden het volgende onder uw aandacht brengen.Tussen
het tegenwoordige Arnhem en Emmerik ontstond in de ijstijd een opgestuwde eindmoreae, de
60-meter hoge Elterberg.In het-jaar 96? richtte graaf Vichman op de Elterberg,bij zijn
grafelijke zetel,een stift of stichting op,die bestemd was voor een religieuze gemeenschap
van dnnes,afkomstig uit de adelstand.Om aan dat Stift'bestaanszekerheid te verschaffen,
begiftigde de graaf het mot het grootste deel van zijn erfelijke bezittingen.Dat bleek ook
uit de goedkeuringsakte,welke zojuist gepasseerd is«
..
.
••---•
Zijn dochter Adela was het met pa-lief ten opzichte van deze schenking helemaal niet eens
en Jiet .conflict tussen de graaf en zijn dochter leidde er toe,dat keizer Otto de Derde de
schenking van de heerlijkheid Lienden tot op de helft terugbracht,Dit geschiedde in het
jaar 996.Iii.edna dimidia pars.Vanaf dat j a,'ir is Lienden twee-herig geweest.'Ter holfte een
leen; van- de abdij Elten,ter andere helfte van de abdij St.Paulus te Utrecht,
Graaf Wichman had ook nog grondgebied in leen van de keizer.Van dat gebied schonk keizer
Otto de Eerste op 29 juni 9&8 'een groot gedeelte aan het stift.
..Op 25 april 1327 verkreeg graaf Reinald de Tweede van Gelder het leen van de abdij St.Paulus in pacht waardoor tot de aanhechting van Lienden bij Gelderland de weg werd gebaand.
Helaas is er van de geschiedenis van Lienden door de eeuwen heen overigens bitter weinig
bekerid.We weten,dat het hoofdmiddel van bestaan altijd in de agrarische sektor moest worden gezocht en heel vroeger ook de jacht en de visserij hier een de^-1 van uitmaakte.
Dat dezo streek niet voor do vele oorlogen gospeerd is gebleven en overstromingen haar
deel \varon.
Dat meerdere landhuizen buiten het dorp tu vinden waren(ik noem u Kermonstein,Colverschoten,De Tollenburg,Het Haagje,Den Eng),on de arbeidende klasse het door de eeuwen heen
verre van gemakkelijk he^ft gehad.
Ook zij,die geroepen waren deze gemeente te besturen hebben in al die achter ons liggende
tijden het zeker niet gemakkelijk gehad...
o-o—o-o—o—o—o—o-o-o

BEUSICHEM.
Bij werkzaamheden voor de aanleg van een Provinoialo weg ten zuiden van Beusichem,werd
G en~ fe as s in leoggebaggerd net w en zandzuigur»
Hierbij kwamen doorlopend bdcj^B^aniraen voor do zuiger terecht, die daardoor autonatisch in
stukken gehakt werden en vejjwijdSra-iaoe'st'en worden,
Bij navraag bleek het de opdelving te betreffen van een bos uit pré"historisehe tijden,
vermoedelijk vóór of in de ijstijd. D.e 'stammen, dun zowel* als dik (ongeveer 40 cia doorsnee)
werden op 7 meter diepte gevonden.
-°e kleilaag aan de oppervlakte bedroeg drie en e~n halve, a vier iae ter, waarna de zand-en
grintlaag kwam,wqarin zich op zeven meter diepte de bomen bevonden,
Het zijn elzen en eikeboiuen,soms wel twee en e-n halve meter l,ang,0ok kwam er een stuk
hertshoorn naar b oven .Misschien he^ft het geweld vr-n gesmolten ijswater deze bomen geveld,
Nu liggen ze in de zon en vallen^ als eun fijne papieren waaier uiteen,,
''
mevr.Ch.H. Delfin.
VpKDSTBEIilCHTEN RESTEREN,
De vondsten ^gedaan te Kesteren(aie Mededelingenblad 19^9 no,l blz,4) werden door het R.O.B,
te Amersfoort aldus gedetermineerd s
' • •
Vondsten Historische Kring Kosteren- en Omstreken 5«4«19é9 te Restoren,» in een proefputje
aan de Joost van den Vondelstraat, "JO neter vanaf de Nedereindse straat en 16 meter uit de
stoeprand in westelijke richting.Kaartblad 39 o. (E) 167.324/438,142,
Terra sjgillata,
b.odem/wandfragniunt Drag.44jeen fragment met een korte nao: buiten omgeslagen
rand hoort hier mogelijk bij |dateringsIIB.
,
't ,
Geverniste waar,
.
' •
vorschilïende fragmenten met raadjesvorciering en barbotinevcrsiering,voorts
zandbestrooüng»alle techniek b ;bodenfragment beker met raadjesversiering,
techniek c.
Gladwandlg aardewerk.
. randfragment wrijfschaal met verticale rnnd,uitgiettuit,Brunsting typo 37a.Daterings II en later.
wandfragmenten kruikamfoor Brunsting type 22, met opgelegde banden als Arentsburg afb.90,nr.54. H?
randfragment aet oor van auf oor vrzi dunwandig' ste^nrood aardewerk.
randfragment amfoor van dikwrndig zachtgebakken,bruinrose aardewerk.
Ruwwandig aardewerk,
12 randfragmenten van kookpotten m^t hartvormig randprofiel.IIB en later.
2 randfragraenten kom Stuart type 210, tot lic,
, 2 r'indfragm^nten kookpot met dikk^ rond omgeslagen rrind,
randfratjment kookpot met hoge na .r buiten omgesl^ger! rand , dunwandig.
rrmdfragment kom Brunsting type 7|H-IH»
2 randfragmcnten bord Brunsting type 21 met buitenwaarts verbrede, gelede rand.
rpjidfragment bord Brunsting typo 20, met twee/ groeven buiten 1-mgs de rand;ca.
200 en daarna,
randfragment van ^c-n klein doliuia.
, •
Inheeas aardewerk.
—————— (<5n wandfragment.
Overige.
fragmenten vrui tegulae en imbrex",leisteen, voorts enige ijzeren nagels,
Datering.
•
- •
voornamelijk IIB,
De vondsten zijn in eigendom bij de Historische Kring K^steren on Omstreken, depot Prinses
Marijke School ^üderuindsestra&t 25' te Kesteren,
* .-. Amersfoort, 5. 8. 1969
- ".
i >
dr».R.S.HvLlst.

JAAROVERZICHT VM DB HISTORISCHE KRING RESTEREN EN OMSTREKEN VAL U

SeVË.19óg«-31

Op de vorige jaarvergadering, die gehouden werd op 10 september 1968, werd hot beslruur uitgebreid van twee tot drie personen. Nieuw bestuurslid werd Me j. H. A. Mei j link te Wapeningen»
Op 19 ootober 1968 brachten de heren A.Latema en J.A,E.de Kleuver als afgevaardigden van
onze kring; één bezoek- aan' de Contactdag 1968 van de Stichting Contact van Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en Musea.Önze vereniging is lid vtei deze stichting.Dit jaar werd de
morgenvergadering gehouden in het Maarten van Rossummuseum in Zaltbommel.'s Middags werd
een bezoek gebracht aan het in restauratie zijnde kasteel Ammersooijen en en wandeling gemaakt door Zaltbommel,met -tot slot een bezichtiging van de Sint Maartenskerk,
De heor F;M,N,Hattink te Buunaalseh hield op 29 ootober 1968 een lezing voor ons over "De
verdwijnende Betutte",De heer Hattink vertoonde uen groot aantal prachtige , door hen zelf
vervaardigde kleurendia's over allerlei zaken en gebruiken, die in de Botuwe verloren dreigen te gaan, De -avond werd bezocht door 25 leden en belangstellenden, In een gezamenlijke
bijeenkomst met de A.W.N, -werkgroep "Midden-en We'st-Betuwe" konden wij op 10 december 1969
Prof »Dr«J»E,Bogaers uit Nijmegen begroeten, die voor ons sprak over do Betuwe in de Romeinse.
tijd, Be belangstelling voor deze -lozing was zeer groot.Aan de hand van de Peutingerkaart
bewandelde de spreker de Romeinse wegen door de Betuwe, Het belangrijkste voor ons was te
horen,dat Prof «Bogaérs jme.de 'geaien het grote aantal militaire vondsten uit de Romeinse
tijd,Carvone zoekt bij Kesteren,Castra. Herculis lag waarschijnlijk bij Druten.Aan het eind
van de avond volgde een zeor -interessante en -leerzame discussie,
Op zaterdagmiddag 14 december 1968 bracht een aantal loden, samen met leden van de A.W,N,werkgroep, een .bezoek aan de kerken van Elst(Betuwe) en Andelst.De excursie stond onder
leiding van de heer A, P, de Kleuver te Veenendaal,
•^en hoogtepunt in ons verenigingsjanr vormde onze Kersttentoonstelling.cLta op 20, f 21 en 23
december 19,68 gehouden werd in de Prinses Marijke School te Kesteren.De tentoonstelling
werd geopend door de burgemeester van Restoren, de heer D,J.Pott«De opening werd door een
groot aantal genodigden en leden bij gewoond, In een tweetal lokalen van de school werden
tentoongesteld de archeologische vondsten uit Kesteren en Omgeving, historisch materiaal
uit musea en een groot aantal voorwerpen uit grootmoeders tijd, In de gangen van de school
was het fotoarchief van de gemeente Kesteren te bezichtigen, aangevuld met oude prentbriefkaarten,van Kesteren en omliggende- dorpen, De tentoonstelling werd bezocht door ongeveer
300 personen,
Op 21 april 1969 sprak de heer H.J.Reusink uit Leersum over het onderwerp "Geologie en archeologie van Leersum en omgeving", Na een overzicht van de wordingsgeschiedenis, liet de
spreker dia.' s zien van archeologische vondsten uit de omgeving van Leersum, Tot slot volgde
de meer recente geschiedenis, Na de pauze, word druk gebruik gemr-iakt van de" gelegenheid tot
vragen stellen^
Enkele afgevaardigden van onze kring woonden op 13 augustus 1969 de opening van hot nieuwe.
dorpshuis te Kesteren bij,
Van de "Mededelingen van de Historische Kring Kesteren en Omstreken" verschenen in het afgelopen jaar van de jaargang l de nummers 4» 5» en 6 en van jaargang 2 de nummers 1,2 en 3/4»
Het aantal leden bedraagt thans 48 en 4 huisgerloótleden,
Kesteren, eind augustus 1969
J,A,Efde Kleuver, secretaris,
MUS.EÜMBEZOEK BELOOND. MET PLAQJJETTB»
. Bpor de Stichting"Contciet varTQeïdö'rsu oudheidkundige Verenigingen en *»Musea"wordt van l mei
tot l october afsfeen lau'seumtQQht georganiseerd langs Gelderse musea, Deelnemerp hebben keuze
uit 24 museatDaarvan moeten e f minstens 12 worden bezocht«De controle vindt plaats door' Mdel van een kaart, waarop stempels van de musea verzameld moeten worden»De beloning is niet
mis:een fraaie verchroomde autoplaquette, blauw niet zilver, vertonend het Contactembleem t Een
blijvende herinnering aan een interessante en lo^rzametooht, Ieder kan deelnemen aan deze
tocht door storting van f,5» — op girorekening 937819 t.n.v.E, J. Jansen, Hogestraat 7>Dieren.
Men ontvangt dan de declnumerskaart,waarop -do. openingsuren en toegangsprijzen van de musea
staan vermeldde Stichting"Contact van Gelderse -oudheidkundige Verenigingen en-Musea"proboert .door deze museumtocht opnieuw belangstelling te weSken voor de vele grote en kleine
musea, die Gelderland bezit,
-o-o-o-o-o—

