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Historische Kring Kesteren en Omstreken,
Jaarverslag van de secretaris over de periode l
januari 1977 tot 31 december 1977.
Ledenvergadering.
Op 7 maart 1977 werd in het Dorpshuis te Kesteren
de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
In zijn openingswoord wees de voorzitter de heer
A.Datema op de vele aktiviteiten-, die 1$. 1976 door
de lede.n ontwikkeld zijn. Hierdoor konden bijvoorbeeld de kosten van de lezingenavonden laag gehou-...
den worden»
Het jaarverslag 1976 van de secretaris de heer
J»A.E,de Kleuver en de jaarverslagen -van de Archeologische Werkgroep van de H,K.K.en 0. en de Werkgroep Streekgeschiedenis van de H„K„K.en 0. werden zonder wijzigingen goedgekeurd. Het financiële
verslag 1976 en de begroting 1977 van de penningmeesteresse me'vr.M.J.Desmet-Goethals en het verslag 1976 van de beheerder van het depotfonds de
heer J.T.M.van Broekhuizen werden goedgekeurd.
Het voorstel om in verband met de sterk gestegen
kosten en de aktiviteiten ter gelegenheid van het
tienjarig verénigingsjubileum in 1977 de contributie te verhogen tot een minimum van ƒ 17,50 werd
aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing werden de voorzitter dé
heer A.Datema en het bestuurslid de heer J.T.M,, •
van Broekhuizen, die beiden volgens rooster aftrejdend waren, met algemene stemmen herbenoemd«
l
Bes tuursvergaderingen,
M
De maandelijkse"~^Bestüursvergaderingen werden weetf ;
bij toerbeurt bij een van de bestuursleden ge;
houden.
T p T* i TTffsri
Op 17 januari 1977 hield mevr.W.J.A.Schouten uit :
Arnhem een voordracht over: "Toestanden in de Be- i
tuwe 50 jaar geleden." Mevr.Schouten heeft de be- \
handelde toestanden in haar jeugd zelf gekend in
Slijk-Ewijk, waar haar vader schoolhoofd was. Zij
hield haar voordracht geheel in het Betuwse dia- .
lect en behandelde onder meer school, kerk, midv
denstand, gebruiken, feesten en bijgeloof.
:
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Op de jaarvergadering van 7 maart hield ons medelid de heer J.T.M.van Broekhuizen een inleiding
onder de titel: "Indrukken-van een. bezoek aan het.
Historisch Archeologisch Onderzoekcentrum te Lejre .
in Denemarken." In dit instituut, dat in 1964 opgericht is, wordt onderzoek gedaan naar de levenswijze van de mens in de Ijzertijd. Met_yoorbèelden
lichtte de spreker toe, dat experimentele archeologie een goed hulpmiddel is bij het interpreteren
van bewoningssperen.
Op 25 april hield de heer A.Bruijn, wetenschappelijk medewerker van dé Rijksdienst voor het Oudheidkundig bodemonderzoek te Amersfoort, een lezing
over: "Middeleeuws aardewerk van de lle tot de 14e
eeuw." Aan de hand van dia's gaf de heer Bruijn _
een overzicht van hét Middeleeuwse 'aardewerk. Hierbij kwamen o„a; aan de orde de vorm, de technische
ontwikkeling en' de functie van de voorwerpen. In
het tweede gedeelte van zijn lezing las de spreker
een hoofdstuk uit zijn boek voor dat over dit onderwerp zal verschijnen. Ook was een kleine tentoonstelling ingericht van Middeleeuws aardewerk,
dat door leden van de Archeologische Werkgroep
van de H.K.K.en- O. in de Betuwe is gevonden.,
Op de laatste bijeenkomst voor de zomervacantie op
6 juni sprak ons medelid de heer J„S.M.Tornga over:
"De Betuwe in de tijd van de 80-jarige oorlog."
De heer Tornga heeft via archief- en literatuuronderzoek een goed overzicht gekregen-van land en
volk van de Betuwe in de 16e en 17e eeuw. Op zijn
bekende wijze schilderde hij de toestanden en gebeurtenissen in die tijd.
Op 3 oktober behandelde de heer Drs.A.Peddemors,
conservator bij het Rijksmuseum' van Oudheden te
Leiden, het onderwerp: "De Ijzertijd." In 1973 "belichtte de heer Peddemors voor onze vereniging
reeds een belangrijk facet van de Ijzertijd. Hij
sprak toen over de verspreiding van de glazen La
Tene- armbanden in de tijd vanaf 250 voor Chr.
Deze keer behandelde de spreker de gehele Ijzertijd, vanaf 700 voor Chr. tot -het begin van de
jaartelling.
Excursies.
.
., • ; — — _ • Op donderdagavond 26 mei 1977 werd een bezoek gebracht aan de kerk van Buren, waarvan de restauratie in volle gang is. De bezichtiging van de
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kerk en de herstelwerkzaamheden stond onder leiding
van de heer A.Berghuijs uit Buren.
Jubileumviering 25 oktober 1967 - 25 oktober 1977»
De viering van het lo-jarig "bestaan van de H.K.K.en
O. begon op 25 oktober 1977 met een jubileumbijeenkomst met diner in het restaurant van ons medelid
de heer G.van Esterik te Ingen. Er namen 40 leden
en verwanten aan deel.
Op 23 december volgde de officiële jubileumdag in
Kesteren. Na ontvangst met koffie werd in de morgen- en middaguren in het Dorpshuis eek symposium
gehouden onder de titel: "De geschiedenis van het
Nederrijnse gebied, in het bijzonder van'de Betuwe1.'
Dit onderwerp werd geologisch, archeologisch en
historisch behandeld door Ir. J.N.B.Poelman (Stiboka Wageningen), PrdT.Dr.P.Vermeersch (Katholieke
Universiteit Leuven), Drs.R.S.Huls.t (ROB "A'më'rs*":'
foort). Prof.Dr.J.E»Bogaers (Katholieke Universiteit Nijmegen) en Drs. G.J.Mentink (Rijksarchivaris in Gelderland).
In de middagpauze viel het "lopende broodje" goed
in de smaak. Na de theepauze volgde een levendige
discussie. Aan het symposium namen 150 personen
deel. In de namiddag werd in de Prinses Marijkeschool een jubileumtentoonstelling geopend do-or- de
heer D.J.Pott, burgemeester van Kesterenv In de
vooravond werd door het bestuur van de Hélt.K.en O.
een receptie gehouden in de'grote zaal van'het
Dorpshuis, Een groot aantal belangstellenden bood
gelukwensen aan.
' v ' ,
Tentoonstellingen.
Op zaterdag 14 mei 1977 nam de vereniging weer met
een archeologische tentoonstelling deel aan de
Jaarmarkt in Buren* De opbrengst was ook deze keer
bestemd voor het kerkrestauratiefonds van Buren*
Onder de naam "Betuwse Bodemschatten" en "Onze
streek in woord en beeld'! werd, in de Openbare
Prinses Marijke Basisschool van 24 tot 30 december
een jubileumtentoonstelling gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. In de gemeenschapsruimte van de school werd in een drietal afdelingen (Voor-Romeinse tijd, Romeinse;'tijd en Middeleeuwen) een overzicht gegeven van dé archeologie
van de Betuwe. In een gang en een lokaal werdjnet
behulp van foto's, voorwerpen, kaarten en overzichten een beeld gegeven van de geschiedenis

van Kesteren en omgeving in de tijd vanaf 1800.
Een diaklankbeeld gaf een toelichting op het
werk .vahT'dë" vereniging en hettentoongestelde.
Het commentaar bij de dia's werd gesproken door
ons medelid de heer N.Wigcherink. Aan de tentoonstelling was een-prijsvraag verbonden, die vooral door de jeugd zeer gewaardeerd :werd. Bijna 1000
personen brachten een bezoek aan de expositie.
Werkgroepen.
De jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep
van 'H.K.K.en O. .en van de Werkgroep Strêekgeschiedenis van de H.K.K.en O. zijn als bijlagen bij dit
jaarverslag opgenomen.
Cursussen»
De cursus Latijn, die.weer gegeven werd door ons
medelid mevr. Dra.M.J.Desmet-Goethals, werd voortgezet tot juni.
De cursus "Lezen van oud schrift" te Tiel, waaraan
drie leden deelnamen, werd op 19 maart besloten met
een bezoek aan het depot van onze vereniging aan de
Constantijn Huijgensstraat te Kesteren.
Contacten,
De contacten met archeologische en hiötorische instellingen, verenigingen en werkgroepen werden irf
dit verenigingsjaar weer uitgebreid.
Op 3 januari brachten de heren Drs.,J.H,F.Bloemers
en Drs.R.S.Hulst (beiden ROB Amersfoort) als coördinatoren van de Werkgroep IJzerti'jd Rivierengebied
in het depot een bezoek aan onze IJzertijdgroep,
Uitwisselingscontacten werden aangegaan met de"Vereniging Oud-Wageningen", de "Oudheidkamer voor Tiel
en Omstreken" en de "Heemkundekring De Duffeit" te
Millingen aan de Rijn.
Jn verband met de jubileumviering, werden enkele malen journalisten te woord gestaan voor verslagen in
Cle regionale pers.
Bibliotheek.
Door aankoop, schenking, ruiling, lidmaatschappen
én..abonnementen werd weer een aantal artikelen,
tijdschriften en boeken verkregen,
Publicaties.
Van de "Tabula Batavorum" verschenaide 9e jaar6

gang nummer l (mei 1977) en 2 (jubileumnummer december 1977). Mej.G.Bos te Rhenen verzorgde weer
het typewerk.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan verscheen
onder auspiciën van de H.K.K.en 0.: "Van Scherven
en Schrifturen", een bundel bijdragen van leden
over archeologische en historische onderwerpen.
Leden.
In d% vergadering van 17 januari werd mevr. G.M.
van Mol - Houtenbos uit Veenendaal verwelkomd als
hèt.honderdste lid van de H.K.K.en D. De voorzitter
bood haar als herinnering een complete set van de
"Tabula" aan.
Op 31 december 1977 bedroeg het aantal leden 106,
waarvan 5 jeugdleden.
Resteren, 1.0 februari 1978.
J.A.E.de Kleuver,secretaris.
Bijlage 1.
Verslag van de Archeologische Werkgroep van de
Historische Kring Resteren en Omstreken over hèt
jaar 1977.
Tot en nïëT; augustus werd er in het verslagjaar
iedere zaterdagmiddag op uitgetrokken, hetzij om
verkenningen te doen, hetzij om noodopgFit|teigen of
reddingen van archeologisch materiaal te verrichten,
Daarbij dienen de volgende objecten vermeld te
worden;
1. Villa Maria te Resteren. Nadat de ROB zijn opgravingen daar beëindigd had ging onze werkgroep
het terrein nog eens nauwkeurig nazoeken. En mé"t
resultaat. Vele fraaie voorwerpjes of fragmenten
ervan konden geborgen worden.
2. Meterenf gemeente Geldermalsen. Door louter toeval werd door enige leden van onze werkgroep bij
de bouw van een aantal woningen in het dorp Meteren
sporen gevonden van een bewoning uit de Ijzertijd.
Aangezien hier - met de benodigde toestemmingen enige proefputten gemaakt werden, konden de leden
van onze groep, die-de Ijzertijd bestuderen, hier
informatie krijgen, die voor hen van het grootste
belang, is.
,
'•
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3. Vechten bij Utrechte Hier werd de Rijksweg verbreed. Daarbij gingen,de. graafmachines dwars door
i

een gedeelte van de Romeinse nederzetting (Fectio).
De uitgegraven grond werd een eindje verder benut voor het talud van de verbreding van het be- .
staande viaduct. En daar' lagen de Romeinse voorwerpen en fragmenten ervan voor het grijpen. De
instanties werden gealarmeerd, doch toonden geen
interesse. Jan Publiek ging er zich over ontfermen. Totdat onze werkgroep benaderd werd en, hoewel Vec-hten buiten ons werkgebied ligt, besloten- we
toch te- redden wat er te redden viel. En ondanks
de grote afstand, die .door onze leden steeds maar
weer moest worden afgelegd, konden kisten vol
materiaal in veiligheid worden gebracht.
Vanaf ongeveer augustus werden de werkzaamheden
van de groep bepaald door de naderende tentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van onze kring. Veel voorbereidend werk moest op
de zaterdagmiddagen worden verricht, waardoor het
veldwerk op een laag pitje kwam. Doch vermeld zij
wel,
dat enige leden van de werkgroep me±.._ni.mmer
aflatende ijver hun verkenningen voortzetten, al
dan niet op zaterdag, en dat hun'bevindingen bevestigen, dat er nog veel werk aan de'"winkel is-.
Met de verwerking van het archeologisch"materiaal
en de inventarisatie ervan werd ook een begin gemaakt, alhoewel allerlei werkzaamheden ten behoeve
van het tienjarig jubileum vertragend werkten.'
ledere maandagavond om de veertien dagen werd er
in het depot aan de Constant!jn Huijgensstraat
te Resteren werkavond gehouden.
Onder leiding van de heer Wig he/ink werd een aanvang gemaakt met de inventarisatie. Verder werd er
gedocumenteerd door de IJzertijdgroep en de Romeinse groep. De heer J.K.Haalebos verleende enige
malen hierbij assistentie.
Vermeld dient te worden, dat voor de tentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de H.K.K..en O. een andere opzet werd gebezigd
dan de gebruikelijke bij voorgaande tentoonstellingen. In het kort kwam het hier op neer, dat de
tentoonstelling werd ingedeeld in drie perioden
t.w. Voor-Romeinse tijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en later. Voor iedere periode werden bepaalde onderwerpen benadrukt» b.v. geldwezen, kleding, eetgewoonten, fabricage van een bepaald-7
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soort aardewerk, periodisering van de tijden
voor de jaartelling d.m.v. typologie van het
aardewerk e.d., enz.
A.Datema

.Bijlage 2.
Jaarverslag over 1977 van de.Werkgroep Streekgeschiedenis van de Historische Kring kesteren en
Omstreken.
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep negen
maal bijeen ter bespreking van een bepaald onderdeel uit de Streekgeschiedenis of/en voor overleg
over lopende zaken.
Onderwerpen welke uitvoerig besproken werden waren
o.a. de geschiedenis van de landbouw en de inrichting en werkzaamheden van het kadaster.
Daarnaast kwamen aan .de orde mededelingen over
scherven, munten, botten, vuurwapens, perceelsnamen e. d.
.De besprekingen over lopende zaken betroffen
vooral overleg over de opzet en organisatie van
de viering van het 10-jarig jubileum, de daarmee
verband houdende tentoonstelling, het symposium
en de samenstelling van het jubileumboek.
Door de leden werd actief deelgenomen aan de hiervoor genoemde zaken voor en tijdens de jubileumviering.
Daarnaast werd in de loop van het jaar een excursie gemaakt naar Buren ter informatie over de
restauratie van de kerk aldaar.
A. Pouwer

Op zoek naar Colonia Ulpia Traiana.

Het moet tussen 98 en 117 na Christus geweest
zijn dat Marcus Ulpius Traianus, keizer.van het;Romeinse Rijk, stadsrechten verleende aan de burgernederzetting die'in het toenmalige Germania Inferior
aan de samenvloeiing van Rijn en Lippe gelegen was.
Op een kleine 2 kilometer hiervandaan lag het uit
ouder tijd daterende Castra Vetera, een van dé"Vele
militaire steunpunten langs de limes,- de noordgrens
van het Römelns'e'fti jk. •• - - - - - - - --'—:- ...••:•........ :._...,_
De nieuwe stad kreeg de naam Colonia Ulpia :_._._
Traiana en groeide weldra uit tot eeri plaats van
ongeveer 12.000 inwoners.
Toen de Romeinen zich zo'n drie eeuwen later
voorgoed uit deze streken terugtrokken, verviel
de stad en werd nooit meer opgebouwd.
Het unieke nu van deze burgernederzetting is, dat
er geen laterestad op de puinhopen werd gevestigd,
zoals wel in Keulen en Nijmegen is gebeurd, maar
dat het huidige Xanten buiten de toenmalige Romeinse stadsmuren ligt, zij het dat bij de bouw ruimschoots gebruik werd gemaakt van materiaal uit de
ruïnes van Colonia Ulpia Traiana.
:
Zeker even uniek is dat de Duitsers besloten
hebben om de plaats zo volledig mogelijk te reconstrueren om dit vervolgens als Archeologisch Park
Xanten voor het publiek open te stellen. '
Op zaterdag 7 oktober trokken 35 leden en andere belangstellenden naar Duitsland om een indruk-te
krijgen van wat tot nu toe door onze oosterburen tot
stand is gebracht. Op een der fraaiste dagen van dit
najaar betrad het leergierige gezelschap het tentoonstellingsterrein via de haventoren die de plaats
markeert waar vroeger de Rijn langs stroomde. De
Duitsers blijken zo ver te gaan met hun plannen dat
ze zelfs de oude Rijnloop willen uitbaggeren om vervolgens de havenwerken weer op te bouwen. Tot op dat
tijdstip vinden we hier voorlopig nog veldjes met
Romeinse akkerbouwprodukten. De haventoren was ook
het eindpunt van een uitgebreid stadsrioleringSr
systeem dat hier zijn afvalwater in de Rijn loosde.
Zeer indrukwekkend is het gedeelte van de oorspronkelijk 4 km lange stadsmuren.
Vervolg op blz. 22
10

CASTORI R O M A N O R U M C O S M O G R A P H I
a b u l a (in, ir d i c i t u i 1 PculiiiiqiTuiiKi. l u ' < ü < n u > v : i ('otirail Mi l Ier. 188?
i.
2.
ïï.

H

3.

4.

^f^l'^fe^l^^

^

%«jiimuait^f^-Q

.' jV-^-Vrt; {,$('

*Les. JB»»*»«

rni^f,^yt^

^*£r

De locatie...van Leyefanum, Carvo en Castra Herculis.
Du~Fèt*t&rtêè#.:kaart is :een langgerekte kaart van het
Romeinse Rijk. In Wenen .bevonden zich elf perkamenten vellen. Op deze kaart, die moest dienen als
een gids bij het reizen door het Rijk, staan namen
van plaatsen en de daartussen liggende afstanden •
aangegeven, (bijlage I). Het Idealiseren van deze
plaatsen wordt bemoeilijkt door de langgerekte v
vorm van de kaart. In het noorden van het Rijk
zijn twee.:.wegen aangegeven, die Lugdunum aan die
kust met .Noviomagus ^verbonden. De noordelijkste
weg is gelegen aan de zuidzijde van de. Rijrij de
zuidelijker weg ten morden van de Fleum Pata.bus.;.
(de Maas). Van de plaatsen langs de noordelijke
route is .Fletio met zekerheid gelocaliseerd te
Vechten bij Utrecht en Bunnik» ,N.c.g niet gelocaliseerd zijn de tussen Fletio en Noviomagus aangegeven plaatsen Levefanum, Carvc en Gastra Herculis. Tijdens het symposium ter. gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de .Historische Kring
Kesteren en Omstreken-is deze locatie uitgebreid
bediscussieerd door de sprakers^ De rol van Kesteren stond-daarbij centraal. Daarbij is evenwel
gebleken,-dat nog een grote mate van onzekerheid
bestaat omtrent Castra HerculiSj maar ook dat de
algemeen aanvaarde visie, dat Carvo te.Kesteren
zij gelegen, nog niet met vondsten is bevestigde
Deze open vragen waren aanleiding, het traject
.Vechten~Nijmegen nogmaals aan een nauwkeurige .
beschouwing te onderwerpen. Doel daarvan is het
gebied aan te wijzen,
waarbinnen naar alle waarschijnlijkheid dé :genoemde plaatsen gelegen moe- ten zijn, zodat bij het verrichten van verdere
verkenningen doelgericht onde'rzoek kan plaats
hebben»
'••"
Uitgangspunt^bij de beschouwing is enerzijds het
gegeven dat de locgtie van Fletio (Vechten) en
Noviomagus (Nijmegen) vast liggen, anderzijds dat
de afstanden tussen respectievelijk Fletio - Levefanum - Carvo - Castra Hercülis - Noviomagus-:
achtereenvolgens XVI, VIIIj•-•-XIII
en VIII afstandseenheden bedragen, > ;
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_afstandseehheden.•zouden, hier. bedoeld ..-gunnen
zijn. Nemeïijk de Romeinse- mijl te'r lengte van
1482 meter '(afgekort als m.p. voor milia passuum)
en de Gallische> mijl ter lengte van 2222 meter,
hetgeen overeenkomt met 1,5 mp. De Gallische
mijlen worden lëugae geroemd.
De totale afstand Fletio - Nc-viomagus bedraagt 45
eenheden. In geval van mp zou dit overeenkomen
met een rogte van 66,7 km, in geval van lëugae
met 100 km. De afstand in vogelvlucht tussen Vechten en Noviomagus bedraagt 54 km. Spant men deze
weglengten in de vorm van draden tussen deze twee
plaatsen, dan blijkt dat de leugae-draad ZQ ruim
is dat 'betwijfeld moet worden of hier lëugae worden bedoeld, zoals gebruikelijk verondersteld
wordt voor het Gallische gebied. De afstand tussen Vechten en Nijmegen is goed overbrugbaar met
de mp-draad.
Ten opzichte van de lijnrechte weg laat zij nog
een afwijking daarvan van 25% toe. Ingeval van
lëugae zelfs een omweg van bijna 100%. Dat dit onwaarschijnlijk is wordt ook nog onderschreven door
de opgegeven afstand XVIII tussen Noviomagus en
Ad Duodecimum (bij of naar de twaalfde ...). Het is
vrij duidelijk, dat hier een afstand van 18 mp bedoeld wordt, overeenkomend met 12 lëugae, waaraan
de plaats zijn'naam te danken heeft. Hiervan uitgaande is het nu mogelijk aan te geven binnen
welke grenzen de drie punten gezocht moeten worden.
Carvo ligt maximaal 24 mp van Vechten verwijderd
en maximaal 21 mp van Nijmegen. Omcirkelen van deze afstanden vanuit de genoemde plaatsen levert
het gebied op waarbinnen Carvo verwacht mag worden.
De kans dat niet afgeweken wordt van de: rechte weg
is zeer klein. De kans dat zeer veel van de.rechte
weg wordt afgeweken is eveneens klein, (bv. 40%).
De kans op het treffen van Carvo neemt dus toe
naarmate vanuit beide richtingen een middelmatige
afwijking van de rechte weg optreedt (bv. 20%).
In bijlage II zijn daarom een aantal gebieden
zichtbaar gemaakt met afnemende waarschijnlijkheid
op het treffen van Carvo. Het gebied met een afwijking van minder dan 5% van de rechte weg is niet

Waarschijnlijkheids

ingetekend, omdat de waarschijnlijkheid, de trefkans-hier te laag wordt geschatvHet gehele gebied
wordt -aan de noordkant begrensd door de Kromme
(misschien zelfs Oude) Rijn, aan de zuidzijde door
de Waal. Het-A-gebied omvat een smalle nchordoostzuidwest lopende strook ter> hoogte van Aalst. Het
B-gebied omvat de vierhoek Kesteren *'Lienden Echteld - IJzendoorn. Tot nu toe ontbreken vondsten
in het A-gebied die op een intensieve Romeinse bebouwing wijzen, met .uitzonder ing; van de aanwezigheid
van Veel Romeins materiaal in de-omgeving van Boutenburg, ten zuiden van Aalst.;Het, waarschijnlijkheidsgehied B.is evenwel zodanig beperkt, dat! bi j
intensieve exploratie resultaten verwacht mogen
worden»
...... ......
Dezelfde exercitie kan worden uitgevoerd voor Levefanum. Hierbij:zijn twee varianten denkbaar:
Bij de ene wordt Levefanum gelocaliseerd aan de hand
van de., totale afstanden naar Vechten resp. Nijmegen, bij de andere wordt uitgegaan van de afstanden tot enerzijds Vechten en anderzijds de waarschijnlijke locatie van Carvo, als boven omschreven.
In het eerste geval is het waarschijnlijkheidsgebied groter dan in het tweede. In het eerste geval
blijkt het centrum ten noordwesten van de dorpskern
van Maurik te liggen. Het B-gebied omvat de driehoek Rijswijk - Buren - Maurik. Interessant is, dat
de vindplaats van de grote vondst te Maurik zich op
de grens van het A- en het B-gebied bevondt. In het
tweede geval wordt het gebied m.n. aan de oostzijde
kleiner. De verschuiving van het centrum is evenwel minimaal. In de bijlage II is alleen de tweede
variant aangegeven.
Op identieke wijze kan ook Castra Herculis worden
ingeschat. Ook hierbij zijn twee varianten te onderscheiden. Enerzijds kunnen Vechten en Nijmegen
als uitgangspunt dienen, anderzijds Nijmegen en
de waarschijnlijke locatie van Carvo, als boven
omschreven. In het eerste geval omvat het A-gebied
de gemeente Herveld en het kasteel Loenen, Het
B-gebied is aanmerkelijk groter, met name in oostelijke richting, nl. de driehoek ten noorden van
de Waal Herveld- Slijk/Ewijk - westkant Elgt, net

Valburg als centrum; ;Ten zuiden van de Waal ligt
ook Ewijk in het A-gebied. Het B-gebied ten zuiden van de Waal omvat de driehoek.Beuningen Wijchen - Winssen. In het tweede ./geval (Carvo Castra Herculis ; 13 mp en Noviomagus - Castra
Herculis;:8 mp)wordt het gebied aanzienlijk beperkt aan -de oostzijde. Herveld en Valburg blijven evenwel centraal staan. Het B-gebied r omvat
dan de kleinere driehoek Herveld - Valburg Slijk/Ewijk.In bijlage II is alleen de tweede
variant aangegeven. Hoewel nog geen grote vondsten in deze regio op een militair castrum of
castellum wijzen, toont deze meetkundige analyse
aan dat alle aandacht op dit gebiedsgericht zal
moeten blijven bij verdere verkenningen.
Tenslotte is het nodig op te merken, dat bij het
hanteren van leugae inplaats van mp's de centra
van de A-gebieden dezelfde zullen zijn. De tref»
kans in de A,B,C,D en E-gebieden ligt evenwel
aanzienlijk lager. Wel wordt het gebied ruimer.
Een F.gebied zou kunnen worden toegevoegd» De
trefkans in dit grensgebied is evenwel zo gering
dat deze mogelijkheid voor het concentreren van
het onderzoek voorlopig buiten beschouwing mag
worden gelaten.
-.. ;.•:.••
De conclusies van deze meetkundige analyse zijn,
dat de vondst van Maurik met grote waarschijnlijkheid verband houdt met de locatie van Levefanum, dat het castellum Carvo eerder in de omgeving van Aalst dan in Resteren zelf/'moet worden
gezocht en dat Castra Herculis met grote waarschijnlijkheid in de omgeving van Herveld is gelegen of in Ewijk, indien de Waal ten -tijde van
de Romeinen een minder grote rol speelde dan
thans het geval is. De Historische Kring Ke s t er-en
zal zich bij haar verdere verkenningen hierdoor
laten leiden.
J.Bervaes

Zaltbommel
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De locatie van Mannaricium
Naast de Peutinger kaart staat óns ook nog het z.g.
Itinerarium Antonini ter beschikking* een verzameling van reisbeschrijvingen in het Romeinse Rijk.
Voor het noorden van het Rijk staan o.a. vermeld
de plaatsen Trajeeturn, Mannaricium, Carvo en Harenatium. De tussenliggende afstanden zijn resp. XV,
XXII en XXII. Ook hier werd dezelfde benadering
toegepast als bij de Peutinger kaart. ( Zie artikel
De locatie van Levefanum, Carvo en Castra Herculis )
De werkelijke afstand tussen Carvo ( Resteren ) en
Harenatium ( Rindern..) blijkt te lang om te veronderstellen, dat hier Romeinse mijlen worden bedoeld. Daarentegen blijkt, dat bij uitzetten van
de XV leügae tussen Trajeeturn ( Utrecht ) en Mannari'cium deze laatste plaats gezocht zou moeten worden in de omgeving van Lienden. De lijnrechte afstand Utrecht - Maurik bedraagt 25,5 km.
XV leügae bedraagt 33,3 km. Dit zou een afwijking
van de rechte weg betekenen van 7,5 tot 8 km,, hetgeen overeen komt met ongeveer 3096. Indien we dit
aanvaarden zou Mannaricium met Levefanum van de
Peutinger kaart overeenkomen!
Het is buitengewoon moeilijk de XXII van de Itineraria te verklaren uit de atstand Resteren - Maurik,
zijnde 7 £ 8 mp oftewel V leügae vogelvlucht.
Indien we Mannaricium XV m.p. van Trajeeturn
( Utrecht ) localiseren, komt dit overeen met Wijk
bij Duurstede. De afstand tussen Wijk bij Duurstede en Varco is 16,5 km. Dit komt overeen met llm.p,
m.p. ofwel 7 leügae. Zoals gesteld staat evenwel
XXII opgegeven. Het is duidelijk dat hier een fout
is gemaakt. Een verklaring voor deze fout zou de
volgende kunnen zijn: Met enige zekerheid moeten
we aannemen, dat ten oosten van Carvo leügae bedoeld zijn. Ten westen van Mannaricium zouden m.p.
's bedoeld kunnen zijn, zodat Mannaricium te Wijk
bij Duurstede komt te liggen. In het gebied tussen
Mannaricium en Carvo zou dan een overgang van
m.p. 's op leügae hebben plaats gehad. Om deze overgang duidelijk te maken zou dan de afstand op dit
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traject met beide eenheden moeten worden aangegeven,
Dit betekent ongeveer X mp oftewel VII leugae
(resp. 15 en 15,75 km). Gelet op de afrondingen,
die eenheden met zich meebrengen, kan dit liggen
tussen 14,1 en'15,56 k'm voor X mp en tussen 14,5
en 16,7 .voor VII leugae. JDit is te rijmen met
de vogelvlucht van 16,5:km voor Resteren - Wijk
bij Duurstede.
'.;."';
Deze fout zou dus moeten bestaan uit enerzijds het
verschrijven van VII tot XIJ (hét leugae cijfer)
en het samentrekken van ; twee eenheden op een
kaart:x _ VII ——^. x - XII-——* XXII
De gelijkheid van Mannaricium en Levefanum te
Maurik is twijfelachtiger dan de locatie van
Mannaricium te Wijk bij Duurstede op grond van bovenstaande verklaring.
J.Bervaes
Zaltbommel.
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Een Historische Kring in Kesteren.
In het artikei "De locatie van Levefanum, Carvo en
Castra Herculis" is het vermoeden versterkt, dat
Carvo in de omgeving van Kesteren moet worden gezocht. Een van de middelen die ons daarbij kunnen
helpen is het bestuderen van luchtfoto's. Omdat
het niet mogelijk is,, temidden van een veelheid van
patronen een overzicht te hebben van het geheel,
kan dit vaak wel gebeuren op grotere afstand'daarvan. Daarnaast ontleent de luchtfotografie zijn
kracht aan het penetrerend vermogen in de bodem
van gewassen. Hierdoor kunnen verschillen in groen
in de gewassen ontstaan. Naarmate de storing zich
dieper in de bodem bevindt wordt het effect op het
gewas minder.
In dit artikel wordt dan ook een beschrijving gegeven van structuren in de bodem van Kesteren,
zoals die zich manifesteren op de luchtfoto's van
de. Topografische Dienst.
a. 39 Rhenen Oost 1S>50 - Run V no. 196 en 197
b. 39 "
" 1964 - Run V
c. 39 Tiel Oost 7-4-1974- Strook IV no.132 & 133
39 »
» 7-4-1974
"
V no.l64 & 165
Samen met de topografische kaart van 1921 no.509
schaal l op 25.000 zijn zij een interessante bron
van informatie voor de archeologie. Het blijkt evenr
wel, dat de bebouwing tussen 1950 en 1964 in het
centrum van Kesteren dusdanige vormen heeft aangenomen, dat de foto's genoemd onder c. niet meer
bruikbaar zijn voor morfologische studies van de
dorpskern. De foto's van 1950 bevatten daarentegen
zoveel structuur-elementen in de bodem dat hieraan
een apart artikel'gewijd kan worden.
De topografische kaart no.509 van 1921 laat ons
ten westen van de kerk een cirkelvormige keten van
bebouwingen zien, deels ten noorden van de bandijk,
deels ten zuiden ervan. De bandijk deelt de cirkel
ongeveer middendoor. Aan de NW-zijde van de cirkel
is weliswaar geen bebouwing aanwezig, maar de verkaveling is dusdanig, dat een sloot de keten voort17

zet in de richting van de bandijk. Een dergelijke
begrenzing is niet aanwezig aan de Z.W.-zijde.
Het valt evenwel op,dat in het hele zuidelijke
segment de verkaveling een andere is dan elders
langs de Nedereindsestraat in de richting Aalst,
Lienden. Zij maakt n.l. een hoek van ongeveer
45 graden met de Nedereindsestraat en wel loodrecht op de weg vanaf de kerk. De lijnrechte
V.d.Zandestraat is in 1921 nog niet aanwezig.
Heden ten dage is het nog mogelijk vanaf de Kerkstraat de cirkel te volgen. Ten noorden van dé
Bandijk tekent zij zich enigszins af als een
verhoging in het dorpslandschap. Aan de zuidzijde
is nog nauwelijks enig contour in het profiel te
konstateren t.g^v. de vele bouwaktiviteiten.
Om deze reden is het dan ook nodig de luchtfoto's van oudere datum te bestuderen,Op dev.lmtht.foto van 1964 is in het ZW-segment nog duidelijk
eenlichte band in het bodemprofiel waarneembaar,
die dé cirkel vervolledigt. De diameter van de
kring wordt geschat op 4oo m (straal 2oo m).
De meeste informatie verschaft ons evenwel de
luchtfoto van 1950 (a).Op dat tijdstip was gelukkig nog nauwelijks bebouwing binnen de cirkel
aanwezig, met uitzondering van genoemde V.d.ZanT
destraat. Hierdoor is het nog mogelijk, een aantal interessante structuren in het bodemoppervlak
te onderkennen, ondanks de land- en tuinbouwwerkzaamheden zoals aanleg van boomgaarden, ploegen, drainage etc.
In 1950 is ook de cirkel goed te herkennen, maar
de lichte band in het ZW is niet waarneembaar,
zoals op de foto uit 1964 het geval is. Dit hangt
waarschijnlijk samen met de begroeiing op de
betreffende percelen. In 1964 was het gebied onbebouwd, omgeploegd of geoogst, terwijl in 1950
sprake is van een jonge boomgaard. (Ook^de topografische kaart van 1921 geeft boomgaarden aan.
Interessant is evenwel, dat ondanks de afwijkende
verkaveling nog een lineaire structuur zichtbaar
is op de akkerrillen in de boomgaard. Zij manifesteert zich op de luchtfoto als een onderbroken
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lichtere streep in NZ-richting. Tegen de dijk, die
de cirkel doorsnijdt in het midden, maakt deze lijnstructuur een lichte bocht, in NO-richting, en zet
zich aan de achterzijde nog enkele meters voort.
Op dezelfde plaats verspringt de verkaveling
in die zin, dat'de ZO-NW lopende sloot zich in
NO-richting voortzet, voordat zij de lijnstructuur
heeft bereikt, terwijl een andere sloot vanaf dit
punt de lijnstructuur verlaat in ZW-richting.
Het dijkhuis in die omgeving wordt omgeven door
een half-cirkelvormige structuur, waarvan niet
te zeggen is of hier sprake is van een sloot of
van een lichte verhoging. Een stereoscoplséhe beschouwing kan hier geen uitsluitsel-geven. Deze
halve cirkel is aan de W-zijde begroeid met:een
viertal struiken. Het ZO-segment
is niet meer te
bestuderen wegens de aanwezige;bebouwing.
Zoals vermeld bij de topografische kaart van 1921
zet de verkaveling zich lijnrecht voort in ZO-richting* De Rijnbandijk, die-de kring doorsnijdt, is
geenszins- recht. Ongeveer halverwege vormt de dijk
een indeuking in zuidelijke richting.
Ten noorden van deze dijk vallen allereerst de
oost-west lopende watergangen op, die zich jeok buiten de cirkel in westelijke richting voortz-ettén.
Aan de noordzijde van de cirkel bevindt zich een
bewoningscentrum, dat gekenmerkt wordt door een
langwerpige verkaveling, bestaande uit drie- lijnvormige structuren in oost-west-richting ter lengte
van ongeveer 25o m en een breedte van 2 x 50 m.
Het aantal kavels in de lengterichting bedraagt
8 a 10. Op de zuidelijke percelen bevindt zich
slechts bebouwing op het tweede perceel. Aan de
noordzijde van de rechthoekige structuur bevindt
zich bebouwing, die thans nog aanwezig is. Tussen
deze bebouwing aan de noordzijde en de Bandijk is
nauwelijks bebouwing aanwezig. Een groepje gebouwtjes aan de zuidzijde van de rechthoek en een
groepje langs de .Bandijk is het enige. De rest is
boomgaard: de z. g. Kustersweyde.
Het is in deze- boomgaard, -waar zich de meest bei-;
langwekkende structuren bevinden. De sloot aan dé
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zuidzijde van de dijk zet zich aan de noordzijde' ':
voort en omringt de daar aanwezige boerderij.-Het
incest boeiend is evenwel een ellipsvormigê structuur, die zich in het profiel aftekent als een
ondiepe sloot of een algehele verhoging. Op de
rand is een klein gebouwtje geplaatst. Deze ellipsstructuur wordt doorsneden door de eerder genoemde 0¥ lopende ontwateringskanaaltjes. De kring
raakt de bebouwing aan de zuidkant van de langwerpige 100 x 250 m verkaveling. Een nadere beschouwing laat ons evenwel binnen de ellips nog
een kleinere cirkelstructuur zien, iets ten Z.
van het midden. Zij geeft de indruk van een ronde
greppel. De grote ellips heeft een grootste lengte
van 85 m en een grootste breedte van 60 m. De diameter van de kleinere cirkel wordt geschat op 22 m,
De diepte of hoogte van deze structuren moet oorspronkelijk dusdanig zijn geweest, dat zij zichtbaar zijn kunnen blijven, ondanks het aanbrengen
van een profilering in OW-richting t.b.v. de
aanleg van de boomgaarden (zg. akkers opwerken).
Buitengewoon boeiend is het, dat aan de Z-zijde
van de^ellipsoïde structuur twee"uitlopers"in de
richting van de Bandijk lopen, die zich aan de
achterzijde weer voortzetten als de eerder beschreven halve cirkel rondom het dijkhuis aan de
Z-kant.
Het terrein ten N. van de 'ontwateringssloot is
dusdanig omgewoeld dat geen specifieke structuren
onderkend kunnen worden. Bij nadere beschouwing
van de binnenzijde van de grote kring kunnen nog
enkele andere cirkeltjes in de orde van grootte
van 20 m doorsnede vaag worden onderscheiden.
Ook buiten deze grote cirkel zijn lijnvormige en
andere patronen waar te nemen. Dit •artikel beperkt
zich, terwille van de duidelijkheid, tot de
"Historische Kring in Kesteren"zêlf.
De interpretatie van deze tot nu toe onopgemerkte
verschijnselen is niet gemakkelijk. Twee be'langrijke vragen doen zich daarbij voor l Uit welke
tijd dateren de diverse waarneembare structuren?
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Welke functie hadden deze structuren voor de aanleggers?
Met betrekking tot de eerste vraag kunnen we wel
aannemen, dat de grcte kring ouder is dan de aanleg
van de Bandijk, die dateert uit de 12e - 13e eeuw.
Binnen de cirkel is aan ,de Z-zijde van de Bandijk
het Romeins g^-afveld gevonden. Interessant is ook,
dat in 1928/1929 bij afgravingen binnen de cirkel,
ter hoogte van de elliptische structuur, "heidense
urnen" zijn gevonden op het grensvlak van klei en
zand. In 1963 maakte de heer H.K.Budding een overzichtskaart l op 2500, waarop de belangrijkste
objecten in de dorpskern van Resteren staan ingetekend.
Een onderzoek in het veld heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Dit onderzoek heeft plaatsgehad in
het plantsoen naast de afrit in de Gerard Doustraat.
Dit is de enige plaats i$ de dorpskern:waar de
structuren van de ellips binnen de grote .cirkel nog
toegankelijk zouden kunnen zijn. De overige structuren zijn geheel door bebouwing verdwenen.
Een nader onderzoek naar de grote cirkel rondom de
dorpskern zal bij gelegenheid worden uitgevoerd.
Parallel met het onderzoek naar de ouderdom zal
ook de functie moeten worden opgelost.
P.S. Helaas is het niet mogelijk, de detail-luchtfoto van 1950 in 'de Tabula Batavorum af te drukken.
Daarom wordt volstaan met de projectie van de structuren op de kadastrale kaart van de dorpskern van
Kesteren.
J.Bervaes,
Zaltboinmel.
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Allereerst moesten twee droge kanalen van 3 meter
diep en 7 meter breed een eventuele aanvaller van
zijn snode plannen doen afzien. Vervolgens moest de
drieste indringer de 6.60 meter
hoge muur beklimmen om daar dan warm .orfthaald :te worden door de
wakers óp de zogenaamde "weergang. 12 meter hoge
hoektorens gaven toegang tot de bovenbouw van deze
stadswal.
"
•
Een van de oudste opgravingen legde de fundamenten van het amfitheater bloot. Ook dit wordt
op grootscheepse wijze weer opgebouwd. Over ongeveer twee jaar moet'dit werk gereed zijn om dan,
net als in het verleden, aan ongeveer 12.000 toeschouwers gelegenheid te bieden dm openluchtvöorstellingen bij te wonen. Dat ons, 20ste-eeuwers,
de bloedige gladiatorengevechten en christenoffërS
van voorheen voorgeschoteld zullen-worden is onwaarschijnlijk.
Een hijskraan, tot in details gelijk aan die
van de Romeinen, mag ons ervan overtuigen dat deze
grootste bouwmeesters van de oudheid met het hef;
fen van zware gewichten wel weg wisten.
"
Het water voor de stad werd niet uit de Rijn
betrokken. Hoewel de Franse kalimijnen hieraan wel
niet debet geweest zullen zijn, voerden de Romeinen,
inplaats van het zo ruim voorhanden rivierwater, via
een kilometerslang aquaduct vanuit bronnen in de
nabije heuvels het benodigde aan. Een deel van deze
waterleiding is teruggevonden.
Na het beëindigen van de rondgang onder leiding van een gids had ieder gelegenheid de punten:
van zijn/haar persoonlijke interesse eens nader te
bestuderen. Vervolgens werd in de stad Xanten geluncht. Misschien verdient het aanbeveling om hiervan bij een volgende gelegenheid een gemeenschappelijke maaltijd te maken, zodat naast de gezelligheid die zoiets biedt, ook het middagprogramma
binnen een wat strakker tijdschema kan worden afgewerkt.
In het stadsmuseum van Xanten bleek een
fraaie collectie over de Romeinse tijd bijeengebracht te zijn.
Vervolg op blz. 28
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Resteren in de negentiende eeuw»
Het verheugt ons bijzonder, te kunnen mededelen
dat het Gemeentebestuur van Resteren aan de Historische Kring toestemming heeft verleend, om onderzoek te verrichten in het oude archief van deze
gemeente, dat begint met het jaar 1818.
Gedurende de vacantie-periode zijn twee leden A.Pouwer en ondergetekende - enkele malen gastvrij ontvangen op het Gemeentehuis. Daar kregen
ze alle gelegenheid de aanwezige stukken te bestuderen. Graag willen zij daarvoor hun dank betuigen.
..
...
Het doornemen van allerlei documenten heeft reeds
veel wetenswaardigs opgeleverd. Om dit aan de vergetelheid te ontrukken zullen - hoewel ons doel
verder reikt - "vanaf dit nummer van de Tabula een
aantal losse berichten over diverse onderwerpen
worden gepubliceerd. Daarnaast, staan ook enkele
grotere artikelen op stapel. Op deze.wijze hopen
wij om te beginnen een indruk
te geven van o.m.
het bestuur, de financiën, ;de landbouw en het dagelijks leven in Resteren en Opheusden in de eerste helft van de vorige eeuw.
Graag wil ik de inleiding,van deze nieuwe rubriek
afsluiten met uiting te geven aan onze grote erkentelijkheid voor de verleende toestemming en de
geboden faciliteiten. Naast het Gemeentebestuur
van Kesteren gaat onze dank ook uit naar de verschillende ambtenaren ter secretarie voor hun medewerking en belangstelling,
;
Namens het bestuur van de
H.K.K.& 0.
J.T.M.van Broekhuizen

I. Een diefstal in Opheusden.
"Heden den 25e July '1822 door de Veldwachter Joh.s
Gerritsen mij kennis gegeven zijnde dat in de gepasseerde nacht'bij Hendrik Jager Winkelier te
Opheusden ingebroken en gestolen was, heb ik mij
derwaerds begeven en bevonden
Dat de twee Vensters van het opkamertje,
waarop veele ellen goederen en andere Winkelwaren
stonden (........) waren geforceert, zodanig dat
de
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de onderste grendel was losgesprongen en de "bovenknop aan Stukken gebroken".
Zo begint het procesverbaal, opgemaakt door de
56-jarige schout en secretaris (en tevens notaris)
van Kesteren, Gerrit van der Zande. Uit het vervolg van het stuk blijkt dat het onderste raam
met modder was besmeerd en ingedrukt. Daarna waren
de luiken aan de binnenzijde van het erboven gelegen schuifraam geopend. Door dit laatste raam omhoog te duwen en er een lat onder te zetten werd
de weg naar binnen vrijgemaakt.
De moeite was niet tevergeefs want volgens de bij
het procesverbaal gevoegde lijst van vermiste goederen viel er heel wat te halen.
Een opsomming van al het gestolen textiel, dat een
totale waarde van ruim ƒ 477.- had (een werkman
verdiende toen ca. ƒ 4.- per week) zal ik U besparen.
Een aantal stukken is echter waard te worden
genoemd, zoals:
Twee stukken wit mansdoek (ƒ26.-); een stuk
"Oshabrugs Linnen van 110 Ellen" (ƒ 33.-); een stuk
"Hilversum"; zes stukken "Bombesyn, olijfkleur"
(/38-8); ongeklanderd (= niet door mangelen glad
en glanzend gemaakt, J.B.) linnen; vier stukken
"Vries" (=een dikke,grove wollen stof, J.B.),
totaal 132 ellen (ƒ56.-) en verder o.a. verschillende soorten kousen.
In verband met de omvangrijke buit is het niet
uitgesloten dat er meer dan één persoon bij de
diefstal was betrokken.. Of deze zijn opgespoord
is niet bekend, omdat de archiefstukken daarover
geen uitsluitsel geven. Wel is er nog één opmerkelijk stuk aanwezig dat op het voorval betrekking heeft, n.l. dé. volgende notitie van de Schout;
"Zondag Morgen den lle Aug.1822 ten 6 uren
het geschrift gevonden bij Hendrik Jager in het
kelderraam tussen het latwerk"
met daaronder in grote letters (overgeschreven van
het "geschrift" in het kelderraam?):
"Mosis pou van Schyck - knegt - Meijijer
Klever met zijn twe knegs - erbek Kirpestyn - de
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dieven - van Lent - jager en - Winkel si jn - zo
€
wartig - help mijn - got almag - tig " ( N.B. de
streepjes geven de regels aan).
Of de in het "geschrift" genoemde personen werkelijk de daders waren weten we, zoals gezegd,:niet.
Mogelijk isrhet alleen een verdachtmaking of afleidingspoging.
J.T.M.v.B.
II Kerkvoogden en Notabelen.
Uit de "Registers der Deliberatiën of Handelingen
van Schout en Assessoren" van Resteren blijkt, glat
in ve rband met" "hè t ~be s lui t van 7 ' augustus 182 3 van
het "Provinciaal Kollege van Toezigt op.de Administratie der Hervormde Kerken in Gelderland" door
de vergadering van Schout en Assessoren op 23 januari 1824 de volgende personen werden aangesteld:
Voor Opheusden:
Tot Kerkvoogden;Jan van Dodewaard, landbouwer;
Elias den Hartog, idem; Evert Reyers Ezh, bierbrouwer; Johannes Sipman, Assessor (= wethouder);
Hendrik van Wely, landbouwer.
Tot' Notabelen; Stoffel Bouman, landeigenaar;
Mat^thijs van Craaycamp, landbouwer; Jan van Drumpt,
bobirikwekerjAaldert van Gelderen, "smlt"; Arend Hendriks, Lid der Kerkeraad; Evert Otto- Reyers, Raad
(= gemeenteraadslid),
Plaatsvervangers; Villem. van Florensteijn, landbouwer; Ottp Reyers, idem;: Heymen Sipman, Kerkmeester.
Voor Kesteren:
Tot Kerkvoogden;Teunjs van Graaycamp, landbouwer;
Pieter de Haas, landbouwer; Willem Pieter van der
Zande, secretaris (van het gemeentebestuur).
Tot Notabelen: Karel van der Zande, Schout, Geurt
de Leeuw, Raad; Gobel van Versendaal, lid der
Kerkeraad; Jan van Doorn, idem.
Plaatsvervangers;Stephanus van Brenk, landbouwer;
Cornelis Verwoert, idem.
Uit deze benoemingen kan worden opgemaakt, dat
:
Gerrit van der Zande geen Schout en Secretaris
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meer was. Hij ondertekende op 21-april 1823 de
laatste overlijdensakte en overleed zelf op 9 november 1823. Hij werd opgevolgd door zijn zoon
Karel als Schout en door diens broer Willem
-Pieter als Secretaris. Laatstgenoemde werd
overigens later eveneens Schout (of Burgemeester),
maar daarover een andere keer. Ook een aantal van
de overige personen zullen dan in ander verband
weer ter sprake komen.
J.T.M.v.B.

•-••" -••'.'.- - . .:•..

III Het verdiende loon van een schoolmeester.
Cornelis van der Heyden werd in 1818 aangesteld
als. "schoolonderwijzer" in Opheusden. Hij was geborten in Drongelen (N.Br.) In 1331 werd hij op
pensioen gesteld en op 2 mei 1832 overleed hij in
Opheusden, 51 jaar oud.
Volgens zijn eigen opgave van 2 januari 1820 was
zijn salaris als volgt samengesteld:
-''---•
Jaarlijks tractement van 's Landswege
ƒ 25.-

Uit de Vicarygoederen
" 25.Uit de Polder v.Opheusden • • - - - . - - " •85-»- .
Jaarl.begroting der gemeente
"50.Jaarl. schoolgelden
"60.-

ƒ 245.Verder verdiende hij als koster en voorzanger
jaarlijks ƒ 26.-. De Schout van Kesteren voegde in
een begeleidende brief aan " de Heere Hoofdschout
van Nederbetuwe" daaraan een aantal opmerkingen
toe, die iets weergeven van het leven-'in die tijd.
Z schrijft hij, dat de schoolmeester " alle zodane Tractementen en emolumenten verdient, waarop
hij beroepen is geworden, maar in 1818 nog -is ...
vermeerderd met een toelage op de gemeentebegroting gebrsgt' van ƒ 50.- (zie boven) uit aanmerking om de duurte van de levensmiddelen des-tijds
(dwz thans, in 1820!) en in vorige jaren."
Bovendien is "voor 't aflezen van Billetten en
als doodgraver ook niets geteld."
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Terwijl "het tractement 't welk door hem niet te
ruim is opgegeven doordat de Schoolgelden bij geregeld en oppassend Schoolhouden vrij meerder
zouden kunnen belopen en bovendien-het voordeel -.
der duiven (wat wordt daarmee bedoeld?) hem 's
,
Jaarlijks meer dan ƒ 100.- kan opleveren, genietende hij ook vrije woning". Tenslotte meent de
Schout, "dat dit alles samen genomen voor een
middelbaar huisgezin een gering bedrag uitmaakt",
maar hij vindt tevens, dat een eventuele verhoging
uit 's Lands schatkist moet komen, "vermits de gemeente daartoe buiten staat is".
Of de door Van der Heyden genoemde post "Uit de
Polder van Opheusden zijn beloning was als secre- .
taris van het Polderbestuur te Opheusden is niet
duidelijk. Evenmin of hij het geld uit de Vicarygoederen ontving omdat hij mogelijk, zoals zoveel
onderwijzers, ook koster was.
Niet gevonden is of hij, evenals zijn collega •
F.E.C.P.Kirchner te Resteren, die zijn post aanvaardde op 8 juni 1819, ook nog ƒ2.- per jaar
verdiende voor het smeren van het uurwerk van de
toren. Wel ontving hij een vergoeding voor onderwijs aan arme kinderen. (Kirchner ontving daarvoor
in 1828: ƒ 15,95). In tegenstelling tot zijn collega in Resteren ontving hij in 1829 geen gratificatie, omdat hij de "leeswijze van Prinsen" niet
of niet goed toepaste. Ter verontschuldiging hiervan wordt aangevoerd, dat zijn opleiding niet geheel aan de eisen voldeed, en de correspondentie
van de Schout over het ambt van doodgraver doet
ock vermoeden, dat de gezondheid van de onderwijzer te wensen overliet.
Meer over onderwijzers en onderwijszaken kunt
U leden in een bijdrage in het volgende nummer
van dit Tijdschrift.
J.T.M.v.B.

27

Helaas moet men zich nogal eens tevreden stellen
met ( goede ) kopieën omdat de originele vondsten
zich in lonn bevinden. Vooral de plattegronden en
zeer mooie maquettes gaven een uitstekend inzicht
in de huizenbouw en het leven van alledag van de
Romeinen.
De meeste excursiegangers lieten zich niet
de mogelijkheid ontgaan om het tripje af te ronden
met een bezoek aan de kathedraal van-.Xanten. Uit
foto's bleek overigens wel dat het imponerende
bouwwerk na de tweede wereldoorlog praktisch van
de grond af moest v/orden gerestaureerd. De architecten hebben getracht een harmonisch geheel te
maken van wat nog uit het verleden stamde en een
aantal noodzakelijke, deels zeer moderne, aanvullingen.
.
Bij het afscheid bleek uit reacties-van verschillende deelnemers aan deze archeologische trip dat
het bestuur menigeen aan zich zou verplichten door
op de ingeslagen weg door te gaan.
Ton van Drunen.
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Leerwerk uit Vechten.
Ongeveer een jaar geleden kreeg onze vereniging
bericht j;: dat er bij werkzaamheden aan de Rijksweg-E36 - Utrecht - Arnhem - ter hoogte van
Bunnik - Romeinse voorwerpen gevonden werden.
Bij een verkenning ter plaatse bleek 'de bericht- J
gever niet overdreven te hebben. Bij Vechten het Romeinse Fectio - werden bij de verbreding
van de autosnelweg gigantische hoeveelheden grond
verplaatst. Onafgebroken tilden de dragünes tonnen zwarte aarde in de vrachtwagens, die enkele
honderden meters verder hun lading losten, waarna
bulldozers hieruit een meters hoog viaduct vormden i
,
/
In dit talud lagen de Romeinse overblijfselen
letterlijk voor het oprapen. Merkwaardigerwijs
ook grote aantallen koehorens, kennelijk uit dezelfde periode.
Omdgt de plaatselijke amateur-^roheologen blijkbaar weinig interesse hadden voor deze gelegenheid, besloot een aantal van onze leden zove.el
mogelijk te bergen, voordat het geheel zou worden
afgedekt.
Grote hoeveelheden scherven, kruikhalzen, terra
sigillata (vrij veel met stempels) werden vlak
voor de bulldozers weggehaald, evenals grotere en
kleinere kluiten aarde, die volgens de kenners
leer ,zouden bevatten.
•
Eigenlijk niet goed wetend wat te beginnen met
deze mödderklonten vulde men een gantal emmers en
plastic zakken met water en smakte daar de hele
handel in. Nu was het wachten op een sukkel, die
zich over deze blubberbrei zou ontfermen en er
iets herkenbaars van zou trachten te maken.
Waar denkt U, dat deze stinkende massa uiteindelijk terecht kwam? •
Juist, U zag het al aankomen. Ik ook.
Een slinkse poging om de restauratie-afdeling
van het R.O.B, met deze bagger-te verblijden
mislukte jammerlijk. Geen tijd.
Maar het aanstekelijk enthousiasmevan mijn vriend,

-

:

. . - • - . ' . •

' ' "''" • . .
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de restaurateur Goubits van deze dienst ---de-uvan ~die zich in korte tijd ontpopte als de leerrestaurateur in ons land - gaf de zaak een gunstige wending.
- ..
Gewapend met vele adteiezen van mijn "leer''-meester alsmede een geheimzinnig chemisch brouwsel werd - zij het met begrijpelijke weerzin het werk ter,hand genomen. En ziet: uiteindelijk
veranderde de,vieze brei in een groot aantal
schone, prima geconserveerde Romeinse leerfragmenten ..
Contact met het I.P.P. - Instituut voor Praeen Protohistorie - leerde ons, dat men daar grote
belangstelling voor de vondst had. Wij droegen ,de
gehele ./verzameling ter bestudering over aan Mevr.
C.van'Driel. - Murray van dit instituut. .-.,
En zo blijkt, dat voor de amateur-archeoloog de
romantiek .zelfs inleen emmer blubber kan schuilen,
want zij schreef ons onlangs onderstaande brief:
"Zeer geachte heer Wigcherink,
,Het lijkt mij goed, nu ik het leer uit
Vechten dat U mij ter beschikking stelde heb bekeken en getekend,- een kort berichtje te "zenden,
hoewel dat natuurlijk erg voorlopig is, zolang ik
het andere materiaal uit dezelfde plaats niet
verwerkt heb. Ik geloof, dat er in ieder geval
een etui bij is. Het schoeisel past goed in het
beeld van burgerlijk schoeisel zoals dat uit
Zwammerdam bekend is, met zowel vrouwen- en
kinder- als mannenzolen. Helaas zit er geen bovenleder bij, maar dit is normaal.in Romeins afval. Er zijn ook verschillende sandalen'bij,
waarvan één van het genaaide type is. Er is(nog)geen militair schoeisel bij. Bijzonder interessant voor mij waren de twee gestempelde zol$.n;
het is jammer dat ik.-ze jaiêt in bijgaand artikeltje, kon opnemen. -'(Een artikel over gestempeld
leerwerk "ui't 'Zwammersdamr N..¥•.«)
"
Eén zooitje is versierd, bij de ande:re. 'vallen de
zeer fraaie ingep'emsde letters QIO op. Een vérklaring voor deze letters heb ik niet, maar ik
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hoop dat verder materiaal d,e betekenis zal verduidelijken.
-. - , , ,
..-:.•.•.
.' --•' ' :
;
Daar ik een aantal maanden In het buitenland zal
doorbrengen zal het nog wel. enige tijd duren voordat ik het Vechten- leer geheel; heb ;bewerkt, maar
t.z.t. pntvangt U het rapport hierover. Ik hoop,
.dat U er geen bezwaar tegen hebt, dat
ik het materiaal; zolang hier bewaar.-; ;'
'; :
De. zorg,,, die U aan het schoonmakeh en conserveren
hebt besteed maakte het bijzonder plezierig om: er
mee te werken eri ik heb besloten om de andere
vondsten,, die nog ongewassen zijn, ook op gelijke
wijze te behandelen.
•
U nogmaals dankend voor het Tenen van het materiaal, met vriendelijke groeten, "
- ' ••
w. g. C. van Dr iel.
N.Wigcherink
Tentoonstelling "Stenen Getuigen".
Deze tentoonstelling wordt gehouden van 12 mei tot
l oktober 1978 in het Natuurhistorisch Museum
"Drouwenerzand" te Drouwen in Drente, en is dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 tmr;
Tentoongesteld worden vondsten, die'in ouderdom
variëren van 30.000 jaar tot niet minder dan
300.000 jaarl
,
•
Het valt te- betreuren, dat deze tentoonstelling
niet plaats" kon vinden in het Gemeente-Museum van
Ar-nhem, dat veel centraler gelegen-is dan het
museum" ^Drouwenerzand", waardoor ongetwijfeld veel
meer belangstellenden in de,, gelegenheid zouden
zijn, deze unieke tentoonstelling te bezoeken.
Al het tentoongestelde materiaal is uit particulier bezit eniS; in z'n totaliteit een pleidooi
voor de rehabilitatie van Tjerk Vermaning, de
man die volgens Vak-archeologen een vervalser zou
zijn.<
. . .
Op de tentoonstelling is verkrijgbaar een .uitvoerige brochure, waarin op zeer duidelijke wijze
nadere informatie gegeven wordt omtrent het tentoongestelde. Deze publicatie is van de hand van
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de heren J.E. Mush en A.Wouters.
De titel is: no. 3 van de Archeologische Berichten
tentoonstelling "Stenen Getuigen".
Oud - en Middenpaleolitische vondsten
uit particulier "bezit.
Prijs ƒ 15.Reeds eerder zijn verschenen de delen l en 2, eveneens uitstekend verzorgde publicaties met vele
wetenswaardigheden omtrent de Oud- en Middenpaleolitische geschiedenis van ons land.
De titels van bovengenoemde delen zijn:
No. l Archeologisch'Onderzoek van
stuwwallen in de provincies Gelderland en Utrecht.
Prijs ƒ-6,50•
No, 2 De kenmerken van stenen artefacten en steencomposities in het
proces tegen Tjerk Vermaning.
Artefacten uit de :Citrustradities.
Pri js ƒ -12,50~- ' -—•
----De delen l, 2 en 3 zijn verkrijgbaar door het
starten van genoemde bedragen op girorekening
826753 t,n.v.
.
dr. C. Franssen
Groenestraat 34
6721
JC Bennekom
Binnenkort verschijnt No. 4.. Voor inlichtingen .
hierover kan men zich wenden tot dr. C. Franssen*
Zowel een trip naar Drouwen, gelegen in een prachtig natuurgebied, met een bezoek aan de tentoonstelling, als de aanschaf van bovengenoemde interessante lectuur, kunnen wij U van harte aanbevelen,
A, Datema
"DB.WAARHEID over Tjerk Vermaning". Dit geschrift
leunt U o..;,t,.ll n door overuakin;; varTf. 2.':,50 op
ir 3°37116 t.n.v, üticLtinj R^ppoftago, Doetin-

chem, P.B. 485.
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Mevrouw Bentinck .... een historische roman?
De tijd heugt mij nauwelijks dat ik Conscience's
".De Leeuw .van Vlaanderen", Scotts "Ivanhoe" en
andere historische romans, voor de jeugd bewerkt,
verslond. Sindsdien taande mijn leeshonger danig,
maar, braaf de algemene trend van een hernieuwde
belangstelling voor het verleden volgend, moest ik
wel aan de bestseller van Hella Haasse. Welnu, ik
heb dit kloeke werk van nét geen 475 bladzijden
van begin tot eind geboeid gelezen.
Het concept was nieuw voor mij; een groot aantal
authentieke brieven, aan elkaar gebreid met wat
opmerkingen van, de schrijfster; En dat is het dan
wel..Maar. wat een omvangrijke arbeid moet het geweest zijn om deze papieren te achterhalen, ze
te vertalen, en vooral ze in een logisch verband
te brengen en de tussenteksten historisch verantwoord neer te zetten'.
De ook in onze vereniging welbekende heer drs.G.J.
Mentink, rijksarchivaris in Gelderland, wees
mevrouw Haasse op het archief van het Huis Middachten. Een groot aantal brieven en andere documenten betroffen gravin Bentinck, die van 1715
tot 1800 een nogal roerig leven tussen vooral haar
stamland Duitsland en de Republiek verdeelde.
Eigenlijk behelst het boek slechts ruwweg de periode vanaf de geboorte van het dwarse dametje in
1715, tot 1748, het jaar waarin haar .minnaar sterft.
In een schier eindeloze reeks zelfportretten, brieven, huwelijkscontracten en andere geschriften
wordt op onnavolgbare manier de sfeer opgeroepen
van een .gegoed milieu in de eerste helft van de
achttiende eeuw.
Vanuit onze tijd van prestatie en competitie bezien wij vol verbazing het onnutte bestaan van
een klasse, die aan geboorte alleen een status
ontleent, die haar in staat stelt de rest van het
mensdom practisch te ontkennen.
We leven mee met .thet wel en wee van een landadellijk geslacht in Noord-Duitsland, waar weg van de
wereld, en toch via het belangirijkste communicatie33

middel van die tijd, de brief, met diezelfde.-gróte
wereld verbonden, de graafjes, baronnetjes en ander blauw bloed hun tijd vullen met jagen, feesten,
konkelen, roddelen, gokken., intrigeren, vleien,
beminnen, bedriegen en "en passant" op een .soms
potsierlijke wijze hun familiebezit beheren, maar
dat alles wel binnen de kleine kring van heren
van stand.
Dankzij het feit, dat de briefschrijfkunst in zo
hoge ere maar ook op zo'n hoog peil stond, nemen
wij tot in de kleinste kleinigheden kennis van de
levensomstandigheden, doch eveneens van de innerlijkste roerselen van Charlotte Sophie, gravin
Von Aldenburg, Willem Bentinck haar echtgenoot, ,
Albrecht Wolfgang zu Schaumburg Lippe haar amant,
en wat er aan familie en vrienden rondom deze drie
hoofdpersonen leeft en beweegt.
Het feit, dat er binnen deze kring een NederlandsDuits -huwelijk plaats vindt, naast de omstandigheid dat de graven Von Aldenburg ook het kasteel
Doorwerth in bezit hebben, maakt dat dit werk aspecten van de Nederlandse en zelfs van de Gelderse
streekgeschiedenis belicht.
Overigens lezen wij verwonderd hoe een Hollandse
kaaskop als Willem Bentinck, teneinde een volslagen
onbekend Duits gravinnetje te trouwen, nota bene
aan het Deense hof om toestemming moet vragen, na
de nodige kruiwagens aan het keizerlijke hof te
Wenen aldaar voor geld of goede woorden een adellijke titel te hebben laten losbranden.
Telkens weer zien wij onze helden en heldinnen
hun zo veilige bestaantjes aan een karos toevertrouwen om zich langs 's Heren schier onbegaanbare modderwegen te laten voortslepen naar
;
nieuwe mogelijkheden tot kout en kaartspel.
Behalve met dit boeiende tijdbeeld amuseren wij
ons met de driehoeksverhouding tussen de hoofdpersonen, die in ste-eds onbedekter termen uit
de briefwisseling duidelijk wordt. Het verwende
nest Charlotte Sophie sluit tegen haar zin een
verstandshuwelijk met de degelijke Hollander
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Willem Bentinck, waarbij beide par t i jen.^-he t, rinkelen van d.e wederzijdse geldbuidel verkeerd "beoordelen. Aanvankelijk in het" .geniep, maar allengs
vrijmoediger, verslingert Charlotte Sophie zich
aan -4e losbqllige echtgenoot van haar beste vriendin, wat tenslotte uitloopt op ei en scheiding.
Men kan naast een flinke dosis ergernis toch ook
wel bewondering opbrengen voor de wijze, waarop
deze Dolle Mina avant la lettre haar tijd trotseert.
Zij schrijft wat emancipatorisch klinkende regels,
die in het jaar Onzes Heren'1978 zeker niet onopgemerkt blijven. Voor mij weegt dit aspect van het
boek niet op tegen de prachtige schildering van
deze periode met zijn nog duidelijke feodale trekken, herinneringen aan een nog vroeger tijdperk,
die het zullen gaan afleggen tegen de invloed van
de in rationalisme gedoopte pen van Voltalre, de
wijsgeer, die als een wolf in schaapskleren wordt
binnengehaald in de salons van.de kastelen te
Varel., Kniphausen en Bückeburg.
Mevrouw Bentinck .... een historische roman?
Laat U het vooral niet ongelezen.
Ton van Drunen
Noteer even

In het Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127,
Amsterdam loopt nog een tentoonstelling van een
Romeins huis in gereconstrueerde vorm. Naar het
voorbeeld van een Pompeiaans huis is een volledige
huisindeling opgezet en ingericht met meubilair
en gebruiksvoorwerpen.
Open: dagelijks van 10.00 - 16.30, op zaterdag,
zondag en feestdagen van 13.15 - 16.30.
Gesloten op maandag.
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Boekaankondiging.
,
Bij het Boekencentrum b. v. in Den Haag is verschenen "Dijken en Dijkdoorbraken", geschreven door de
journalist Huib van Heiningen.
De schrijver, die al jarenlang grote belangstelling aan de dag legt voor de historie van het Gelders Rivierengebied, is er opnieuw in geslaagd,
een gedegen geschrift het licht te doen zien»
In een zevental hoofdstukken verhaalt hij op
boeiende wijze over o.a. de aanleg van dijken, het
oude recht, overstromingen en de toekomst van de
dijken (en wat daarmee te maken heeft, zoals
bijvoorbeeld de dijkhuisjes).
"Dijken en dijkdoorbraken" telt negentig bladzijden en is verlucht met enkele tientallen fraaie
tekeningen en foto's, o.a. van Vinkeles en Langendijk.
Dit boek zal een waardevolle aanwinst zijn voor de
bibliotheken van diegenen, die belangstelling hebben voor de historie van het Gelders Rivierengebied.
A. Daterna
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Hoog bezoek aan de Historische
Kring Resteren
en
Omstreken» "" """^!
• . •• :
Al maanden van tevoren wisten wij, dat we bezoek
mochten verwachten van de Commissaris :-der Koningin
in de provincie Gelderland, de heer W.J.Geertsema.
De bedoeling was, dat hij tijdens een werkbezoek
in onze omgeving zich ook op de hoogte, zou stellen
van de activiteiten van onze vereniging. Hij zou
daarbij vergezeld worden door de burgemeester van
Kesteren, de heer D.J. Pott, alsmede hun dames.
Ook een aantal -leden van het gemeentebestuur zou
deel uitmaken van het gezelschap
Het voltallige bestuur van onze vereniging met hun
dames zou het comité van ontvangst vormen. Alles
bij elkaar toch wel zo'n dertig personen, was de
schatting.
•
:
.
;
Met" deze gegevens tot onze beschikking begonnen
wij met het opzetten van een plan voor de ontvangst,
die tot doel zou hebben in zo kort mogelijk bestek
een zo duidelijk mogelijk beeld van het doen en
laten van de" H.K.K.& 0. te geven. ,
Kort voor' de geplande datum vernamen wij, dat het
voorgenomen bezoek niet kon doorgaan, omdat er die
bewuste avond een raadsvergadering zou plaatsvinden,
waar de aanwezigheid van de heren vereist was.
De dames zouden echter hun .echtgenoten vertegenwoordigen.
Zo wachtte' dus , op de avond van dinsdag '6 juni 1.1.
ons bestuur met hun dames gespannen op de dingen
die komen gingen..
En ziet: prompt om 19.00-uur arriveerden mevrouw Geertsem'a en mevrouw Pott in de gezellig ingerichte
gemeenschapsruimte van de Openbare Prinses Marijkeschool, waar de ontvangst plaats vond.
Vervolgens sprak de heer A.Datema, voorzitter van
de H.K.K.& 0. een woord van welkom, waarbij hij
tevens een kort overzicht gaf van het ontstaan en
de werkzaamheden van onze vereniging.
Daarna werd overgegaan tot het vertonen van een
dia-klankbeeld,dat speciaal voor deze gelegenheid
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door een van onze leden was samengesteld.
Vertoond werden dia's, die. een beeld gaven niet
alleen van de activiteiten van onze leden, maar
vooral ook van de opmerkelijke archeologische
resultaten, die in de afgelopen tien jaar werden bereikt.
Een aantal van de mooiste vondsten werd getoond,
van de praehistorie tot de middeleeuwen en alle
opgegraven in onze aan bodemschatten zo rijke
Betuwe.
In de tekst werd ook aandacht geschonken aan
onze afdeling Streekgeschiedenis, de groep
die met zoveel enthousiasme naspeuringen verricht in de geschreven bronnen van de Betuwse
geschiedenis.
Na gepauzeerd te hebben, werd als verrassing een
groot gordijn langs een van de wanden weggeschoven, waardoor een zorgvuldig geselecteerde verzameling zichtbaar werd van een aantal zeer bijzondere vondsten. » • '
.
Beide dames toonden grote belangstelling voor een
en ander, vooral ook door de boeiende uitleg,
die hierbij door enkele van onze meest deskundige
leden' werd gegeven.
Dat dit werkbezoek werkelijk aan zijn doel beantwoord had, bleek niet alleen uit het dankwoord,
dat aan de H.K.K.& O. werd gebracht, maar vooral
ook uit het feit, dat de dames pas om ca. 10.30
vertrokken en - naar wij later hoorden - hiermee
in hevige mate de afgunst opwekten van hun
respectievelijke echtgenoten," die achteraf gezien ongetwijfeld ook liever bij ons te gast
waren geweest.
A. Datema
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Dei Büddinger kaart.
,
In de uitgave van februari 1969 wijdde1 de heer
H.K.Budding. een artikel aan het verleden van Kesteren.. Thans ligt een nieuw stuk van zijn hand voor
ons. Het stuk beva een groot aantal nieuwe gegevens, waarvan de redactie een samenvatting heeft
toegevoegd.

Gedachtengang over ontstaan en verleden van Kesteren
en omgeving.
Inleiding.
Vele ;malen had ik met diep ontzag opgekeken naar de
Utrechtse en Gelderse heuvelruggen, niet alleen om
hun schoonheid, zelfs meer voor de enorme natuurkracht, die deze heuvels
zo hoog op deed werpen.
Ik vroeg me wel eens:af, wanneer de eerste mens
vanaf deze hoogten eeri blik had geworpen op de grote vlakte, zeer zeker een enorme waterplas met
woeste wielstromen, waaruit later de Betuwe, het
Land van Maas en Waal en de daarachter liggende gebieden geboren zouden worden. Meermalen zag ik de
Rijn, de Waal en de Maas bij hoge waterstand
en hoe
de woeste stromen blokken ijs, hout1 en ander materiaal voortsleurde naar het westen. Met het kolkende water aan je voeten op de kruin van de dijken was het gewoon angstig, doch tegelijk boeiend,
om naar dit schouwspel te kijken. Nog in 1926, het
jaar van de watersnoodramp in Maas en Waal, perste
de Rijn liefst per seconde 12.260 kubieke meter
water ons land binnen. Doch als de rivieren teruggekeerd waren in hun zbmerbeddingen, dan keerde de
rust van het water terug, traag stromend, door het
lage land, altijd op zoek naar een einde, dat er
niet was en nooit komen zou. In de krommingen der
rivieren lagen dan stapels hout en op 'de uiterwaarden was een deken uitgespreid van zand en slik.
Eens was zo de Betuwe ontstaan, maar de kracht der
natuur was vele malen groter geweest. Vele jaren
van mijn leven had ik het genoegen in de mooie
Betuwe te wonen, te leven met de duizenden raadsels,, die het omringden, en te werken zowel boven

ais in de grond, ruimschoots om kennis te nemen
van de verschillen in de bodemstruciuur-r—In---al die
eeuwen, voor deze vruchtbare streek ontstond en
na het ontstaan, hadden enorm veel veranderingen,
plaats gevonden. Dermate boeiend dat ik mij ijeb
gewaagd, een gedachtengang over het ontstaan en
verleden te schrijven.
Rijn en Maas zijn de vader en moeder van de Lage
Landen tot de Noordzee toe, die hun spelbreker was,
_cloch eeuwen geleden ver landinwaarts lag. Aan het
feit, dat dit "huwelijk'niet altijd pre ttjjgë gevolgen had, heeft de Waal zijn ontstaan te~2arik'énT~""~"
Zij werden in hun bruisende -activiteit getemd
door de Gelderse met de Utrechtse heuvelruggen, de
Lijmers, en later door de heuvelrug van het Rijk
van Nijmegen. Eeuwen lang stuwden zij hun water,
rijk voorzien van keien, zand, hout en slik, ons
rivierengebied binnen. Het.is zonder meer düideli jk wat er gebeurt als •; een enorme tijd zo'n stuwing plaats vindt: ergens moet het in massa aangevoerde materiaal blijven en opstuwen.:Dit gebeurde in de eerste plaats waar een zijstroming was
en daar kwam voor in aanmerking de laagte tussen
Arnhem en de Lijmers. Hier moet op een vroeg tijdstip een stuwwal zijn ontstaan, waardoor de overgrote meerderheid van het water werd gedwongen
een noordwestelijke koers te volgen in de richting der Gelderse Val^feussenRhenen en Wageningen,
waar het verbinding kreeg met het Maaswater.
Dat hier een enorme ravage ontstond zal iedereen
duidelijk zijn; het watei? ging hier tollen, zodat
er een wielstroming ontstond, die ter plaatse en
in de nabijheid grote, diepe wielen vormde. Doch
dit was ook de oorzaak van het ontstaan van een
brede dam? in de Gelderse Vallei en een stuwwal,
waarop later Kesteren werd gesticht. Dit lijkt mij
een logische verklaring, gezien het ontstaan der
veengronden in Veenendaal en omgeving, die nooit ,
konden ontstaan als het water door de vallei was
blijven stromen, en het feit dat ten noorden van
de stuwwal Kesteren een brede rivier ontstond.
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;Let bovendien maar eens op de enorme grote uiterwaarden tussen Kesteren - Opheusden en RhenenWageningen en op de zeker flinke moerassen in die
tijd, in Opheusden de Polle genoemd, in Kesteren
de Poel en .de Peel en in Lienden,J tegenover Rhenen,
de Marsen. '
Hét water werd; bij de Grebbeberg gedwongen een
meer zuidwejstelijke koers té volgen, waardoor
enorme diepe stroomsleuven ontstonden, zo diep,
dat daar heden nog restanten in de vorm van de
Oude Rijn en de Ley zijn overgebleven, terwijl de
minder diepe ; geulen in later tijd gingen verdwijnen; Doch de aanvoer der rivieren ging door, er
ontstonden meerdere stroomruggen, ook in de Overen Midden-Betuwe en de Neder-Betuwe. Zo is ook al
zeer vroeg de stroomrug Lede en Oüdewaard bij
Kesteren ontstaan. Het geheel wè;rd telkens hoger,
hier en daar vonden.aansluitingen plaats. Dooh ook
de 'diepe wielen groeiden met de ontwikkeling mee,
evenzo de latere velden waar geen stroomruggen
lagen. Het zou evenwel nog zeer lang duren eer zij
aan hét cultuurproces zouden deelnemen. In het
tijdvak ;dat de hogere stroomruggen in de Over- en
Midden-Betuwe beletselen gingen vormen voor het
Rijnwater werd de hoofdstroom langs de heuvelrug
van Nijmegen geperst, met het gevolg dat Rijn en
Maas elkaar weer vonden, en de gevolgen daarvan
lieten zich overzien. Er ontstond een reeks van
wielen'(lees Walen), die naarmate de ontwikkeling
der stroomruggen toenam zich in westelijke richting voortzette. Deze lange rij wielen werd de
huidige Waal. De krommingen in dé rivieren zijn
te verklaren:uit het toe- en afnemen der waterkrachten en de tegenstand der zee (vloed en eb)*
Is het U wel eens opgevallen, dat in de lijn
Maurik - Zoelen - Tiel en Heerewaarden de rivieren een sterke ombuiging vertor en? Hier werd het
water eveneens gedwongen een andere koers te volgen.Zeker is dit niet tengevolge van stroomrugontwikkeling, doch van de zee. In zomertijd
stroomden nu vanuit de Over-Betuwe verschillende
rivieren naar het westen.
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In Maas en Waal werd door landontwikkeling de Maas
langzaam maar zeker naar het zuiden teruggedrongen.
Een der meest ontwikkelde rivieren, ontstaan uit
de Rijn, was de Oude Rijn, waar we nog bestaande
restanten van terugvinden tussen de Duitse grens
en Angeren in de Over-Betuwe, en. ^tussen de Spees
in Kesteren tot het einde der Marschdijk in Lienr
den, waar eertijds het:door een watersnood vergane dorpje Verhuizen lag. Deze overgebleven restanten hadden eerlang zeer zeker verbinding met
elkaar, doch over de vraag in welke vorm dit
plaats had,bestaat nogal wat verschil van mening.
De meest voor de hand. liggende verklaring lijkt
mij, dat de Oude Rijn (Rhenus door de Romeinen
genoemd) langs Aam, Eist, Lynden naar Randwijk
stroomde,, waar hij gelijk met de stroom voor
de Gelderse heuvelrug (men sprak van Leek) uitmondde in een enorm brede rivier (let maar eens
op die geweldige uiterwaarden) en daarna doorliep zuidelijk langs de stroomrug Oude Waard
(tussen de Oude Park en de stuwwal) langs Kesteren,
Aalst, naar Verhuizen. Opheusden lag in het verre
verleden dus veel dichter bij de Oude Rijn. Bij'
de Spees (grens Opheusden-Kesteren) liep een aftakking, de nog als afwateringssloot bekende Ley,
noordelijk langs Lede en Oudewaard en voerde nabij
de later gebouwde vesting "de Tollenburg" het water terug in de moederrijn, de "Oude Rijn".
Volgens bodemonderzoeken liep vanaf Aalst (gemeente
Lienden) een tak van deze rivier dicht langs Lienden - Ingen - Maurik in de richting Kromme Rijn
bij Wijk bij Duurstede. Het zou mij niets verbazen
als er van Aalst ook nog een Rijn-tak in de richting Zoelen liep en zelfs verder. Het komt mij
voor, dat op een vroeg tijdstip tussen Lede en
Oudewaard en de Grebbeberg in de buurt van de
Spees door wielstuwing een dam is ontstaan, die de
Marsch doemde tot moeras en later weidegebied.
Grenzen werden in de oudheid zoveel mogelijk natuurlijk gesteld en de Ley was de grens tussen
Utrecht en Gelderland tot 1795 of 1810. De Nederrijn
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moet dus op een veel later tijdstip zijn ontstaan.
Verder Istg,. de grens Utrecht - Gelderland langs de.
Oude Rijn, ongeveer vanaf de ïollenburg naar Verhuizen ,_ zette ;zich door de huidige Neder-Rijn met
een boog voort over het later door grenswijziging
ontstane "Utrechts (Stichts) gebied in de richting
Wijk bij Duurstede. Voor de eigenaardige gemeentegrens tussen Wagehingen en Öpheusden kan ik, geen
andere verklaring vinden dan de aanwezigheid van
"een rivier ' tijdens het vaststellen der grens.
Öpheusden lag eens
gescheiden van.de Wolfswaard.
Ook is dit het; geval tussen Wageningen "en.Randwijk. Raridwijk lag 'bok eertijds gescheiden tussen d:ë Manuswaard ..door een. rivier. Over het ontstaan der Neder-Rijn/bij Rhenen Is npgal verschil
van inlicht. Bekend is evenwel,: dat déze pas zeer
laat scheepvaartbetekênis,kreeg. Sommigen houden
het erop, dat één aardbeving en overstromingsramp een einde maakte aan de rivier de Oude Rijn
en dat toen de nieuwe Rijn ontstond. Genoemd wordt
het jaartal 1342. Zelf heb ik hierover nogal wat
afgesnuffeld, doch gegevens' vond ik helaas niet.
Een aanvulling hierover zou mij zeer welkom zijn.
Verklaringen, dat de Marschdijk tussen 1350 en
1400 is aangelegd, met de verlengde Rijndijk tot'
de Spees, zijn door mij opk: nagegaan. Doch hier- :
over later;meer. Veel aanwijzingen, "dat op de Oude
Rijn scheepvaart lwas, ;zijn:te verklaren uit de
"KermiBhaven" en de aanwezigheid van een Stichtse
schipperstol, de "Tollenburg", Kermishaven, tegenover Den Oord te Kesteren, was, eertijds :eigendom
van mijn vader.' Het is geheel door mign broer en
mij omgewoeld. Sporen Van een vroeger'aanwezige
haVen hebben we evenwel niet gevonden. .Misschien
dat er sporen zijn,op grotere diepte. ¥el vonden
we in de voet van dé dijk een stuk oude fundering
van grove kloostermoppen en'wat 'restanten van oude
bierpullen. Doch het was mij bekend, dat het dijkhuis, hiertegenover gelegen, reeds in de Franse
tijd een herberg.was. Ook in de onderlagen van de
dam, die hèt'Dijkhuis met Den Oord verbindt, kwamen dezelfde kloostermoppen voor. Aan de overzijde
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der Oude Rijn, links van de dam, lag een bijna
vierkant gat. HQt.werd de Koepel genoemd. Ook hiesc
bevonden zich dezelfde steenresten. In vroeger
eeuwen liep v§ri hier-een weg naar de Ambtse. Was
dan de zeer oude herberg aan de dijk eertijds een
veerhuis? - Er zullen weinig mensen zijn, die weten wat vroeger,hèt recht van oyerplanting was,
dus bomen planten..naast de dam of weg. De eigenaar
van Kermishaven had dit recht. De aanleg van de dam
was dus gebeurd met wederzijds goedvinden op voorwaarde. Doch dit vertelt ons, dat Den Oord J-n zekere zin niets te maken had met de herberg aan de
dijk. Doch nu zijn we al ver :y\ de geschiedenis
doorgedrongen. We gaan nog even terug naar de
oude stroomruggen. De ontwikkeling., daarvan is
gestaag doorgegaan, in de zomer' boven water, en
in de winter stond alles blank. Doch het cultuurleven had een aanvang genomen. Er ontstond een
verwilderde houtbegroeiing en in de lagere gebieden plantengroei, telkens bij elke overstroming
bedekt met lagen zand en slik. Zodoende bleef de
ontwikkeling zeer lang, zowel voor de hogere als
voor de lagere gebieden, gelijk. Doch eens zouden
de lagere delen meer van de aanwas gaan profiteren,
n.l. op het tijdstip dat de ruggen boven water
bleven uitsteken en de rivieren hun inhoud in de
poelen wierpen. Reeds lang voor onze jaartelling
begon hadden op deze hoge stroomruggen mensen
gewoond of hadden er een tijdelijk verblijf.
M.i. zijn dé Bataven niet de eerste bewoners geweest. Wel woonden zij daar op het tijdstip,dat
de Romeinen de Rhenus als noordelijke gren;s namen
van hun rijk. Op dit tijdstip zullen er zeker grote delen in ons gebied onbegaanbaar"zijn geweest,
doch met verplaatsingen van leger en goederen waren zij hoofdzakelijk op de Rhenus aangewezen.
Nog altijd vinden we in de velden de grienden te.rug als overschot der late moerassen. Doch men
moet ook bedenken, dat er tamelijk veel afgravingen plaats vonden, o.a. voor dijkaanleg. Een
juist,beeld is dus moeilijk te vormen. Zeker is,
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dat de terpeabouw.ers aldaar hebben geleefd, immers
ophogingen komen we in de Betuwe herhaalde malen
tegen. De noodzaak van beveiliging tegen wateroverlast was een verre voorloper van de dijken.
Trouwens, ons is altijd voorgehouden dat de Romei*
nen.aan
de Bataven de bedijkirtg hebben geleerd,
maar1 dit is een fabel. Ook de Romeinen- zaten met
wateroverlast; men liet zelfs 'in de'Over-Betuwe
tot bij Arnhem een waterontlastingskanaal graven.
Dit is zeker een tijdrovend karwei geweest.
Het oude dorpje Ochten lag eertijds aan een Waalarm, dus niet aan de huidige Waal zelf. Trouwens,
Dodewaard en Hien ook. Het lag landelijk en zeer
lang vrijwel geïsoleerd van Dodewaard, Opheusden,
Kesteren en Lienden. Wel moet het al op een vroeg
tijdstip verbonden zijn geweest met de Potting,
de Heuning en de rest van IJzendoorn en Echteld.
Let ook hier eens op de grote en uitgestrekte uiterwaarden! Ochten is zeer lang een overwegend agrarische gemeenschap geweest. In 1800
waren hier de
arbeidsreserves zodanig gestegen,1 dat velen buiten het dorp werk moesten zoeken, veelal op de
steenfabrieken langs Waal en Rijn. Aan het oude
Ochtens dialect is ook te merken, dat het lang een
gesloten gemeenschap was. Er is ook goede reden om
aan te nemen, dat de Linge tussen Opheusden * Kesteren en Ochten eertijds geg'raven is. De hoge wallen naast de Linge zijn daarvan getuigen, evenals
de ligging der .gemeentegrenzen.' We treffen dit
ook aan tussen Opheusden en Dodewaard.
Over het tijdstip van graving zijn mij geen gegevens bekend. Ook gaf de oude Lirigebrug, indertijd
afgebroken bij de aanleg van de nieuwe Noord-Zuid
ver.biag, geen aanwijzing. De weg tussen Kesteren
en 'Ochten, vroeger de Steeg genoemd, was kunstmatig opgehoogd, behalve het deel bij de Hoge
Woerd,- Het was mij wel eens opgevallen, dat er in
verhouding met andere Betuwse dorpen meer mensen
met donkere ogen voorkwamen. En bij navraag aan
dit soort mensen uit andere dorpen bleken zij uit
Ochten af te stammen. Men had er wei eens op gezinspeeld, dat de Romeinen en Franken hier een
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rol in hadden, doch dan had het zeker ook in andere dorpen veelvuldig moeten voorkomen. Ik zie hier
maar één oorzaak: Alva verloor in Den Briel zijn
bril, doch gaf zijn ogen aan Ochten.
Overigens van de Ochtenaren niets kwaads; het zijn
vriendelijke, hardwerkende mensen, open en joviaal.
Jammer dat de overheid zulk een misrekening maakte
met de aanleg van zo'n dure veerstoep en de lange
betonbrug in Maas en Waal. De aanleg van een brug
hier over de Waal had een nieuwe historie voor het
dorpje kunnen inluiden. Zeker heeft dit niet aan
Burgemeester Houtkoper gelegen. Sedert zijn komst
was er al heel wat in gunstige zin veranderd.
Geheel afgesloten van Kesteren en de Marsch lag
vroeger het eiland Lede en Oudewaard. De heren Ter
Linden en Ter Lee, bezitters van dit eiland (heerlijkheid genoemd) hadden ten behoeve van de bouw
van hun vesting "Ter Lede" (een jaartal hiervan is
niet beleend) een noordelijke omgraving laten maken
van de Ley. Ter plaatse werd dit dé Ley.graafgenoemd, een gegraven Ley dus. De laatste, telg uit
dit geslacht, een vrouw, stierf al op zeer jeugdige leeftijd in 1409 en werd in Rhenen begraven,
terwijl Kesteren op een steenworp afstand lag. Was
toen de verbinding tussen Ter Lee en Kesteren nog
zo slecht, dat men voor het begraven de voorkeur
aan een klooster in Rhenen gaf, terwijl er een
eeuwige rivaliteit was tussen Gelre en het Sticht ?
De heerlijkheid Lede en Oudewaard was Gelders en
de Marsch met Rhenen Stichts (Utrechts) gebied.
Wel zijn er gegevens, dat omstreeks 1560 de inwoners in Kesteren ter kerke gingen. De boer van
de Ganzenwei, merkwaardig ,ook heerboer genoemd,
voer daarvoor per roeiboot van den Oudendam over
naar de papenoever. Eens ging het verhaal, dat het
de laatste roomsen waren. Misschien dat daarom de
overzijde van den Oudendam de papen (roomsen) oever
werd genoemd. Op het eiland was eertijds een bos.
Aan de Ley staat altijd nog een boerderij (de vorige lag op een terp!; die het Bosch wordt genoemd.
Vanaf Ter Lede liep voor 1960 een weg door de
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Oudewaard, die de naam Bosschedreef had. Het _ '/..-•/elte tussen de Rhenenseweg en de boerderij het Bosch
is toen opgeheven. Er was ook een Ganzenwei, dus werden eens ganzen gehouden.
LarigV- de
Hogewei liep vroeger een pad, dat de "Regenboog11 werd genoemd* Wel merkwaardig, dat dit bij
de Germanen de weg naar het .Walhalïa (de hemel) wa's.
Rechtslvan de weg, niet ver van de Oude Rijn, lag
vroeger de Molenwei. Hier stond in 1870 nog een
molen. Ook zijn langs deze weg nog wegrestanten te
vinden van een oude weg naar de Schuilenburg.
Begin 1900 was Oudewaard nog een gesloten gemeenschap. Een "vremde" (vreemdeling) vond er zeer
moeilijk aanpassing. Bekende oude namen waren:
Sukkel, Nijhof, Van Schalk en Van Dodewaard. Ene
Van Dodewaard had zelfs, als bijnaam "Kees van de
Lee".. Dit geslacht is lang aan Ter Leede verbonden geweest. Heerboeren waren ook Van Versendaal
op ter Leede en Den Dreyer op den Oord. In 1821
werd Lede en Oudewaard aan de gemeente Kesteren
toegevoegd.
Nog in 1926 had men hier wateroverlast, De bewoners moesten in allerijl een onderkomen zoeken in
Resteren over de Rijnbandijk. Gehele gedeelten
langs de Ley en de Oude Rijn stoiaden onder water.
Tn de kritieke dagen en nachten was een dijkwacht
.ingesteld.Ook in Kesteren langs de Oude Rijn had
men v.rater overlaste De straat Achterdorp (ik vraag
me af waaroa deze straat geen fatsoenlijker naam
wordt toegedacht?) stond geheel blank-, De. meeste
huizen waren te bereiken met noodbruggen. Eertijds stond hier de sluis? die de waterstand regelde in de grachten van het huis Ter Lee In 1960
is het laatste restant afgebroken,. Uit gegevens,
die ik ter beschikking kreeg, was ene familie
Van de Waard zeer lang in dienst als sluisknecht0
Later noemde men de mensen, die bij de sluis
woonden, met toenaam b.v. Pons of Jan van de sluis.
De boerderij "De hollen boomgaard" was voor 1960
alleen bereikbaar vanaf de Rhenenseweg via een ca.
60 m lange opgehoogde dam.
• . : ••'••: -•. . -
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Voor d.e vroegi§r<§-boerderij lag een vierkant gat,
dat sterk deed denken-aan de Koepel bij den Oord.
Het had veel weg van een klein haventje. Bij het
sleuvengraven t.b.v. de riolering vond ik in de
onderlagen van de weg weer die grote plompe stenen terug, doch op grotere diepte waren er lagen,
die uit hout (takkebossen) bestonden. De grond aldaar had in vroeger eeuwen zeker deel uitgemaakt
van de Oude Rijn.
Merkwaardig, dat tegenover het Ambtshuis geen enkele scherf of ander oud voorwerp werd gevonden.
Bij het Anbtshuis tot de Rijnbandijk zagen we wel
bruine scherven. Deze zaten op diepten van een tot
twee meter onder het bodemvlak en leken mij niet
ouder dan de middeleeuwen.
Bij het afgraven der afrit tussen Kerk en café
De Kuip vonden we op 2 a 3 m diepte onder de afrit
weer die grove stenen en zelfs 2 stukken van rechtopstaande vergane delen van flinke bomen met beworteling enaL. Langs de dijk in de richting van
het plein vond ik een deel van een wegrestant,
doch de oppervlakte der uitgraving was te klein
om vast te stellen in welke richting die oude weg
had gelopen.
Verderop vonden we in de voet der dijk verschillende oude funderingen5 waarvan er onder het dijkparid
doorliepen. Weer die grove kloostermoppen. Bij de
oude Vildersweg (deze lag voor het Ambtshuis naar
de dijk) dacht ik de vondst van mijn leven gedaan
te hebben. Hier kwamen een flink aantal koeienhoorns en grote slagtanden, ca» 60 cm onder de
bodem te voorschijn en wat verderop verschillende
hoefijzers. Doch bij navraag aan een oud-oom een
flinke teleurstelling: hier hadden voor de aanleg
van een spoorwegverbinding tussen Kesteren en
Rhenen in 1886
een vilder en een smid gewoond.
Bij werkzaamheden tegenover de kerk kwamen onder
de voet der dijk schedels en ledematen van mensen
te voorschijn. De dijk was hier dus over een oudere
begraafplaats gelegd.
Het zou mij heel wat waard geweest zijn, als de
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Historische Kring Resteren en Omgeving bij de aanleg der noordzuidverbinding had bestaan. Met velen
vindt of ziet men meer dan •alleen. Zo is zeker
heel veel in de grond verborgen gebleven.
Rozenburg,, juni 1975
H.K. Budding

Ove-rzicht van punten uit het manuscript van
H.K.Budding over het verleden van Resteren..'
1. Aan het einde van de Marschdijk in Lienden lag
het dorpje Verhuizen, dat door een watersnoodramp
is vergaan.
•
2. De afwateringssloot de Ley liep noordelijk
langs Leede en Oudewaard,
3. De.Ley was de grens tussen Utrecht en Gelder-1
land tot 1795 of 1800.
4. De grens Utrecht - Gelderland liep van Tollenburg naar Verhuizen.
5..-Waar lag de gemeentegrens Wageningen - Opheusden en Wageningen - Randwijk? .- •"•'
6. De Marschdijk zou gelegd zijn tussen 1350 en
1400?
7l "Kermishaven" lag tegenover "Den Oord" in
Resteren (terrein omgewoeld door H.R.Budding en
zijn broer).
• .
8. Dam die dijkhuis met Den Oord verbindt. (In de
onderlagen daarvan zijn kloostermoppen gevonden).
Was de oude herberg aan de dijk een veerhuis? , *sVan de "Roepel" naar de Ambtse liep voorheen een
weg. '"
'.;'.....
9. In Ochten wonen meer mensen met donkere ogen.
10. Het eiland Leede en Oudewaard lag los van
Resteren. De Heeren Ter linden en' Ter Leede hadden ten behoeve van de bouw van hun vesting
Ter Leede een noordelijke omgraving van de Ley
laten maken (Leygraaf).
In 1409 in Rhenen begraven! De verbinding met
Resteren was slecht! Stichts gebied!
.•
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11. Bossche dreef door de Oudewaard.
12. Langs de Hooge Wei liep vroeger een pad, dat de
"Regenboog" werd genoemd. Wel merkwaardig dat dit
Mj de Germanen de weg naar het Walhalla (de hemel)
was.
13. Rechts van de weg (?)-, niet ver van de Oude
Rijn, lag vroeger de Molenwei. In 1870 stond daar
nog een molen. Ook zijn langs deze wei nog wegrestanten te vinden van een oude weg naar de "Schuilenburg".
14. Begin 1900 was Oudewaard nog een gesloten gemeenschap.
15. In 1821 kwam Leede en .OudewaarcL aan de .gemeente
Resteren.
.... . . ......
.._..-..'
......_ .;,,..•_;
16. Sluis bij Achterdorp, die de waterstand regelde voor de gracht van het Huis Ter Leede. In 1960
restant afgebroken..
17. De Hollen Boomgaard was vóór 1960 alleen bereikbaar vanaf de Rhenenseweg via een 60 m lange
opgehoogde dam. Voor de boerderij lag een vierkant gat, dat sterk deed denken aan de Koepel
bij Den Oord. Het had veel weg van een klein haventje. Bij het sleuvengraven voor de riolering werden
in de onderlagen van de weg weer van die grote
plompe stenen gevonden, doch op grotere diepte
waren lagen, die uit hout (takkebossen) bestonden.
18. Tot tegenover het Ambtshuis géén scherf of
voorwerp. Bij het Ambtshuis wél bruine scherven op
2 m diepte, waarschijnlijk niet ouder dan middeleeuws.
19. Bij het afgraven van de afrit tussen de kerk en
café De Kuip vonden we op 2 a 3 m diepte onder de
afrit weer die grove stenen en zelfs twee stukken
van rechtopstaande vergane delen van flinke bomen
met beworteling en al.
20. Langs de dijk, in de richting van "het plein"
vond ik een deel van een wegrestant, doch de oppervlakte der uitgraving was te klein om vast te
stellen in welke richting die onder de weg had
gelopen.
21. Verderop vonden we in 'de voet van de dijk verschillende oude funderingen, waarvan er onder het
dijkpand doorliepen. Weer die grote kloostermoppen.
22. Bij de oude Vildersweg (voor het Ambtshuis
5Ü -..'.

naar de dijk ) een flink aantal koeienhoorns en grote slagtanden op ca. 60 cm. diepte. Ook hoefijzers.
Verklaring: V?5<5r de aanleg van de spoorweg in 1886
hebben daar een smid en een vilder gewoond.
23. Tegenover de kerk kwamen onder de voet van de
dijk schedels en ledematen van mensen te voorschijn.
De dijk was over een oude begraafplaats heen gelegd.

De school van meester Jan
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
christelijk-nationale school in Dodewaard heeft ons
medelid, tevens hoofd van deze school, de heer J.S.M.
Tornga een boekje het licht doen zien, getiteld:
100 jaar jong.
Een eeuw christelijk-nationaal onderwijs
te Hien en Dodewaard.
.Naast een gedegen overzicht van honderd jaar christelijk 'onderwijs in Dodewaard is dit werkje een met
aardige anecdotes doorspekt verhaal geworden, dat
in eerste instantie oud-leerlingen en andere Dodewaarders zal aanspreken, doch dat in breder kring
ook alle belangstellenden in de geschiedenis van
onze streek zal weten te boeien.
Vooral het ontstaan van deze vorm van onderwijs
uit een religieuze opleving in de eerste helft van
de negentiende eeuw, het zogenaamde Reveil, is door
de heer Tornga met kennis van zaken neergezet.
De schoolstrijd die tot in de eerste wereldoorlog
in heel Nederland woedde, wordt speciaal voor ons
woongebied wat meer gedetailleerd naar voren gebracht.
Tot welke konsekwettties deze strijd in een gemeente als Hien en Dodewaard kon leiden wordt met verve
uit de doeken gedaan.
De winkeliers die, om hun klandizie te behouden,
het ene kind naar de openbare school doch de volgende telg naar he£ bijzonder onderwijs lieten
gaan, de "oorlogen tussen de "ouwe en de nije
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scholsen", de situering van de ramen van het eerste
schoolgebouw aan de landzijde om ingooien, vanaf de
dijk door andersdenkenden te voorkomen, deze en
andere tonelen worden ons door Meester Jan, zoals
de heer Tbrnga in de wijde omtrek bekend staat,
met humor voorgeschoteld.
Kleurrijke en minder kleurrijke leerkrachten passeren de revue, verbouw, uitbreiding en nieuwbouw
komen aan bod, de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode krijgen ruimschoots de aandacht,
kortom een schat aan gegevens is door de heer Tornga bijeengebracht,
Een buitenstaander zal bij het lezen enkele opvallende zaken niet licht over het hoofd zien. Dat is
ten eerste het feit, dat dit boekje de geschiedenis van één enkele dorpsschool is. Al eerder werd
er door mij óp gewezen dat vele dingen slechts
voor de ex-leerlingen en/of plaatsgenoten interessant zullen zijn. In de tweede plaats is hier het
toegewijde en in liefde voor zijn christelijke
school opgegroeide hoofd aan het woord. Dit zijn
nauwelijks woorden van kritiek mijnerzijds, de titel immers j geeft de inhoud van het wejpkje weer.
Wél moet niij van het hart dat ik weinig gelukkig
ben mét de beperking die ik lees uit de volgende
zin: Het Christelijk onderwijs staat of valt met
de persoon van de onderwijzer. Hier mag het woord
"Christelijk" wat mij betreft zonder bezwaren weggelaten worden.
Niettemin, deze kritische kanttekeningen blijven
Volledig ondergeschikt aan de waardering die ik
koester voor de arbeid die de heer Tornga verricht
heeft om naast een stuk onde^wijshistorie, een
portie plaatselijke en strèek-gesichiedenis voor
Ons en het nageslacht vast te leggen. Meester Jan,
mag ik U met Uw jubilerende school en Uw boekje
van harte feliciteren.

