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Historische Kring Resteren en Omstreken Koninklijk
Goedgekeurd.
Met veel genoegen delen wij U nede, dat "bij
Koninklijk Besluit- van 2 januari.. 1974» nr ^9» de
Statuten van onze Kring Koninklijk goedgekeurd zijn
en onze vereniging Koninklijk is erkend. I)e statuten
zullen, na toevoeging van een huishoudelijk reglement,
ze spoedig mogelijk aan de leden worden tcegezonden.
Het "bestuur.
Mededelingen in een nieuw gewaad.
T«en eenmaal besloten was nm onze Mededelingen in een
andere vorm te laten verschijnen, werd. allereerst een
kleiner formaat gekozen. T>e naam voor ons geschrift
"TABULA BATAVORïïK" werd gezamenlijk gevonden in een
bestuursvergadering, dit naar-aanleiding van de vele
Romeinse schrijfstiften, die we in 1973 in ^ns gebied
vonden. Hierbij hoort een Kcraeins schrijftafeltje
(Tabula) . De kop net het vignet (v/apen) werd eveneens
gezamenlijk ontworpen. In het wapen zien we op een
groen veld een zwart Romeins schrijftafeltje met een
zilveren rand en daarnaast aan elke kant'een zilveren
schrijfstift (stilus). Het wapen is gedekt met een
spaden kroon.
-3
De vertaling van onze wapenspreuk SAEPE STULIM
VERTAMUS (naar Horatius) iss laten we dikwijls onze
schrijfstift omkeren, en de betekenis is s laten we
dikwijls herlazen en verbeteren wat we geschreven
J
hübben.
"
•
De Tabula werd namelijk bestreken met was. Met de
punt van de stilus werden hierin woorden gegrift.
Wilde men iets verbeteren, dan kon men de woorden met
het platte eind van de stift weer wegstrijken.
De uitvoering van de kop werd verzorgd door ons lid
de heer A.P. de Kleuver te Veenendaal, waarvoor wij
hem hartelijk danken.
Het bestuur.
t
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Historische Kring Resteren en Omstreken.
Overzicht van de secretaris over de periode
1 januari 1973 tot 31 december 1973.

Ledenvergaderingen.
Het jaar 1973 is voer onze Kring een jaar van grote
en belangrijke aktiviteiten geworden, De grondslag
hiervoor werd gelegd op de buitengewone ledenvergadering cp zaterdagmiddag 13 januari 1973 inhet Dcrpshuis te Xesteren. In verband met het 5-j
bestaan gaf de voorzitter, de heer A. Datema, in deze
lustrum/vergadering een overzicht van de geschiedenis
van onze vereniging.
Hij belichtte daarbij vooral de werkzaamheden van
de archeologische werkgroep van de Kring (de gravers).
Dit leidde tot het besluit te streven naar een
regeling met de afdeling Midden- en West-Betuwe, enz.
van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
ten aanzien van de archeologische vondsten, die in
ons werkgebied gedaan zijn en worden. Tevens werd
besloten voor de vereniging statuten, en een huishoudelijk reglement op te stellen.
Het bestuur werd met de heren Ir. J.T.K. van
Broekhuizen en E.F. Stephanus uitgebreid tot 5 leden.
Bij de rondvraag werd voorgesteld een aantal avonden
dcor eigen leden te laten verzorgen. Voor een uitgebreid verslag van deze vergadering zie mededelingen,
zomer 1973, pag. 5De algemene ledenvergadering van 8 oktober 1973 werd
belegd ter bespreking en vaststelling van de Statuten
van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, zoals
deze werden opgesteld in de bestuursvergadering van
27 augustus 1973» Dcor de aanwezige leden werden
enkele opmerkingen gemaakt en door het bestuur werden
nog enkele wijzigingen en aanvullingen voorgesteld.
Na de discussie over een en ander werden de statuten
met algemene stemmen goedgekeurd.

Intussen werd Koninklijke Goedkeuring aangevraagd.
Na goedkeuring zullen de statuten aan de leden worden
toegezonden. Er zal tevens een huishoudelijk reglement
worden opgesteld. Bij de rondvraag gaf de voorzitter
een toelichting op de regeling, die met de A.V.N,
afdeling Midden- en West Betuwe, enz. is getroffen
over de archeologische bodemvondsten, die in A.W.N.verband gedaan zijn en worden in ons werkgebied.
Deze vondsten zullen na documentatie in beheer worden
overgedragen aan onze Kring. Met de andere historische
verenigingen in het gebied van de A.W.H.-afdeling is
eenzelfde overeenkomst gesloten. Zie hiervorr ook
Mededelingen, zorner 1973» pag. 2. Voor de determinatie
en de inventarisatie van de geweldige hoeveelheid
vondsten van de laatste jaren zullen 14-cLaagse werkavonden op maandag worden georganiseerd.
Lezingen.
Het voorstel om een aantal avonden door eigen leden te
laten verzorgen, leirde tot de lezing van de heer
:L.P. Stephanus op 26 februari 1973» Hij sprak in het
Dorpshuis te Kesteren overs Inleiding tot de geschiedenis van het handvuurwapen (1200 - 1400). Ma een verhandeling over de ontwikkeling van het buskruit volgde
een bespreking van de geschiedenis van de vuurwapens,
van het vaaskanon via handkanrn, haakbus, musket tot
de moderne handvuurwapens. ïïet vaardige tekenhand
illustreerde de spreker een en ander op een schoolb«rg.
Aan het einde van de lezing vertoonde hij een aantal
dia's, waarop in historische taferelen vuurwapens te
zien waren. Zie ook Mededelingen, zomer 1973 e «v.
Op 19 maart 1973 hield ons lid de heer A.P. de Kleuver
uit Veenendaal een spreekbeurt voor ons overs
Genealogie en heraldiek. Ui'tgaande van zijn eigen
familieonderzoek belichtte (ie spreker de verschillende
facetten van de genealogie. Zo kwamen o.a. aan de orde
het opzetten van een onderzoek, archief-onderzoek en de
stamboom. Bij de bespreking van het familiewapen toonde
hij een aantal door hemzelf geschilderde wapens, o.a.
van geslachten uit onze omgeving.
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Het genealogisch onderzoek van uetuv/e geslachten
hoeft du h,,cr Be Kleuver o-en grote hoeveelheid "belangrijke gegevens over de geschiedenis v,an onze streek
opgeleverd.
In aamenwerking met de A.'•ƒ.:!«, afdeling I',idden- en v/est
Aetuwe, enz. werd op- 7 r;ei 1973 '~<-n bijeenkomst belegd
In h'„t Lcrpshui^ to Festeren. Ao heer A. Flouk,
restaurateur bij het tecbnologiscn laboratorium van de
R»0.'3„ te Amersfoort, sprak cv.„r-: Restauratie en
reconstructie van bodemvondsten, in het bijzonder van
aardewerk. Aan do hand van .een groot aantal dia's
toonde do heer Flonk net gehele restauratie-proces, zoale dat door hen is ontwikkeld en wordt te..'gepast.
f!en aantal voorwerpen, die in het bezit of beh-. -jr sijn
van onze vereniging z:i jn op deze manie::- behandeld en
coe enkele loden hebben ook zelf' deze methoce reeds r:;-,-1
succes gebruikt.
Op de algernen._: ledejiveri; adering van b oktc oor 1973
hiolc na de pauze de h-,o:r Ir. J.T.l'!, van Brcekhuizen
..on kerto lezin,- over strcekna ,;en, Aio de sa? :envatting
hiurvan in dez.; i.c.dedolingen. A^v.o. Ch.". .uelfin
ve-rtoonde dia : s van opgravingen on vondsten'uit de
B&tu'-;e, vooral van ó-eldorsw..;ord t^ Inren.
lp 15 november 19^3 was er w^ror oen avond in sa^enwerkin.' rnet do A.'-".A. .urn. A. Puddemors, wetenschappelijk j-;;..-devferker van h c. t Ai jksmuseuro van Oudheden t i-Leiden hield oen lezing over; la Terne-armbanden, in
':-:ederland „
Aot behulp var: dia's gaf d^ svreker uen ov^'rzicht van
de geschiedenis en van de verschillende typen van deze
gekleurde glazen armbanden en kralen uit de Ijzertijd
•(290 voor Chr. - 0). Bij de bespreking van de vindplaatsen in buiten- en binnenland, kvamen ook do vele
vondsten van armbaridfragmenten, die in do laatste
jaren in het rivierengebied e-edaan zijn, ook door
leden van onze Kring, aan de orde.

Werkavonden
Op 17 september 1973 werd de eerste werkavond georganiseerd in de Prinses Marijkeschool te Kesteren. Deze
14-daagse bijeenkomsten op maandag worden gehouden om
de grote hoeveelheid "bodemvondsten, die in ons werkyebied gedaan zijn en die in bezit of beheer zijn van
onze vereniging te documenteren en te inventariseren.
De volgende werkavonden werden gehouden op e en 15
oktober, 12 en 26 november en 10 december. De avonden
worden hoofdzakelijk besteed aan de verwerking van de
metalen Romeinse voorwerpen van de vondst van Maurik.
Excursies.
Op 22 juni 1973 nam een vijftal leden van de archeologische werkgroep van onze Kring deel aan een excursie
van de A.W.N, afdeling ITijmegen en omstreken naar de
opgraving van de R.O.B, op het Kcpse Plateau te Nijmegen,
Na dt bezichtiging in het terrein werd in Museum Kam
door de heer J.II.F. Bloemers van de R.O.B, een toelichting gegeven aan de hand van dia's van de opgravingen en de vondsten.
In samenwerking met de A.W.ïï. afdeling ïiidden- en West
Betuwe, enz. en de Historische Kring West-ïetuwe werd
op 15 september 1973 e&n busexcursie gemaakt naar het
Museum voor Schcepsarcheologie te Ketelhaven. De rondleiding werd verzorgd door de h er C.D. van der Heide,
archeoloog bij de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders.
Naast de geconserveerde sch:,-epswrakken werd de grote
collectie vondsten uit vergane schepen bezichtigd,
iien aantal leden bracht op 21 oktober 1973 oen bezoek
aan de tentoonstelling "Graven naar Bataven?" in
Museum Kam in Nijmegen. Deze tentoonstelling werd ingericht door de A.V/.N. afdeling Nijmegen e.o. ter gelegenheid van het eerste lustrum van deze werkgroep.
Op 13 november 1973 werd in Buren deelgenomen aan de
vierde ontmoetingsavond van oudheidkundige organisaties
in de westelijke rivierenstreek van Gelderland.

Ha een bezoek aan hut Boerenwagenmuseum volgde een
bijeenkomst in h^t Kutsgebouw. De heer T.M.N. Hattink
vertoonde de door hemzelf vervaardigde dia-documentatie;
De bouw van een boerenwagen.
Tentoonstelling
Een aantal leden van de vereniging heeft medegewerkt
aan de organisatie en de inrichting van een tentoonstelling van "Betuwse Bodemvondsten" in hc.-t Jeugdhuis
in Buren. Dese expositie werd gehouden op.5 mei 1973
ter gelegenheid van de Jaarmarkt Buren, ten bate van
het kerkrestaura,tief onds. Kaast archeologische en
historische voorwerpen van particulieren werd ook een
gedeelte van onze eigen verzameling tentoongesteld.
De belangstelling was groot 5 1400 bezoekers brachten
f 600,— bijeen voor de kerkrestauratie*
Cursus.
Op 1 5 december 1973 nam oen vijftal leden in het
Tegelmuseum tö Otterlo deel aan de eerste les van de
uit 4 lessen .bestaande cursus voor amateur-rnuseum
beheerders. Deze cursus wordt georganiseerd door de
Stichting Contact van Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en Musea.
Opgravingen.
De leden van de archeologische werkgroep van onze
Kring namen in 1973 deel aan een aantal opgravingen
in de Betuwe. In het begin van het jaar werd gegraven
in Ommeren (Romeins) en in Gélderraalsen (van Stoentijd
tot Middeleeuwen). Gedurende de mooie zomer van. 1973
werd van mei tot oktober wekelijks enkele malen
gegraven en gezeefd in Maurik. Vooral een berg opgezcgen en aan de dode Hijnarm gestort zand en grind
heeft een gr^te hoeveelheid metalen voorwerpen uit de
Romeinse vesting van Maurik opgeleverd.
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2o werden gevonden ruim 200 Romeinse en een aantal
vroeg-Middeleeuwse munten (1 gouden, veel zilveren,
de meeste bronzen) en ruim 100 Romeinse fibulae
(mantelspelden). Verder veel bronzen, koperen, loden
en ijzeren voorwerpen, waaron :en deze-n vol spijkers.
Deze vondsten zijn in het behoor van onze vereniging.
De meest waardevolle voorwerpen zijn geïnventariseerd
door middül van overzichtsfoto's en veilig opgeborgen
in een bankkluis.
Bestuursvergaderingen.

Vanaf het begin van 1973 komt het bestuur zo mogelijk
maandelijks bijden bij een van de bestuursleden.
Vergaderingen worden gehouden op 23 januari, 5 maart,
9 april, 14 mei, 16 juni, 27 augustus, 1 oktober,
5 november en 17 december.
Afvaardigingen.
Als afgevaardigde van de Kring woonde de secretaris,
de heer J.A.ü, de Kleuver, de bestuursvergaderingen
van de A.W.N, afdaling Midden- en Wect-Betuwe, enz.
bij op 31 maart, 28 april, 15 juni, 27 oktober en
2 november 1973- Tijdens de gecombineerde vergadering
van 15 november 1973 werd onze voorzitter, de he^-r
A. Da tem.?, benoemd tot bestuurslid van dez A„y.ï".afdeling. Op 17 oktober 1973 was de secretaris onze
afgevaardigde bij de jaarvergadering van de Commissie
Dcrpshuis Eesteren.

Enquête.
In november 1973 namen wij deel aan de enquetev renigingen van de Stichting Ccntact van Gelderse
Oudheidkundige Verenigingen en Musea, waar onze
vereniging lid van is. Deze enquête werd gehouden
om een overzicht te krijgen van de doelstellingen en de
werkzaamheden van de historische verenigingen ir
Gelderland.
n

Contacten.
Naast de blijvende contacten met Instanties en de
historische verenigingen en de archeologische werkgroepen
in onze omgeving,, werd een ruilcontact aangegaan 'met de
Historische Kring West-Betuwe. In oktober trad de vereniging toe als lid van de Archeologische Werkgemeenschap
voor Nederland.

Bibliotheek.
Door schenking, ruiling, lidmaatschappen en .aankoop
werden een aantal artikelen, tijdschriften en boeken
verkregen. Een eerste lijst hi.„rvan verscheen in
Mededelingen, zomer 1973. ^on opgave van nieuwe aanwinsten zal worden gepubliceerd.
Mededelingenblad.
en Omstreken" verscheen de aflevering Zomer 197:
(nummer 13).

jeden o

o p 31 december 1973 bedroeg het aantal leden 53.

Resteren, 10 januari 1974
J. A. E. de Kleuver.
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Het oudste bewoningsgebied van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken.

Inleiding.
Teen ondergetekende op de publieke tribune gezeten in
oktober 1973» een vergadering mocht bijwonen van het
D.B. van h s, t H.B. van de ÏÏ.K.K.&.O. kon hij niet vermoeden vrat hem beven het hoofd hing. Ka afloop van het
vergader-techn^sche gedeelte kwam de rondvraag, en é'e'n
punt van deze rondvraag kan ik mij nog zeer goed herinneren: Kopij voor het Mededelingenblad van de Kring,
dat ditmaal een lustrum nummer zou worden. £en soort
"liuider-Kring" geest werd over het bestuur vaardig en
alle aanwezigen verplichtten zich iets te schrijven
voor het blad. Kedegesleurd door het enthousiasme van
het bestuur, zegde schrijver dezes ook zijn medewerking
tce. Op dat moment niet bevroedend welke moeilijkheden
zich nog zouden voordoen, het moest immers een bijdragewerden, die met de doelstellingen der vereniging in
overeenstemming was.
Bij het doorbladeren :van.de jaargangen van het mededelingenblad, ontdekte ik een bericht van de K.N.O.B.
•ver een opgraving te Hi'_n-Dcdewaard onder leiding van
den heer Drs. R. S. Hulst, Ycor niet ingewijden een
drcge opsomming van constateringen en opeens werd de
idee geboren daar eens iets over te schrijven.
Een woord van dank richt ik aan allen die mij bij de
voorbereidingen geholpen hebben en speciaal de
archeologen Drs, R. Hulst en Dr. J.K. Halebcs, die ik
door mijn werkzaamheden elders, altijd in de avonduren
(lees overuren) moest lastig vallen.
Ook de magisters van ons D.B. stonden mij bij en hielpen
waar zij konden. Dank zij hun morele en materiële steun
gelukte het een vertaling van dit opgravingsbulletin te
maken en waarbij, ondanks alle hulp, vergissingen en
cnzin ook hier voor rekening van de schrijver kernen.
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Geologie van het gebied.
Laten wij onze geschiedenis beginnen ongeveer 11.000 j.
voor onze jaartelling en ons trachtten voor te stellen
hoe dit gebied er toen uitzag.
Het gebied der Historische Kring op bijgaand ka'artje
gearceerd aangegeven, bedekte bijna de gehele MidderiBetuwe, en vormde een klein onderdeel van een groot
delta gebied. Deze delta op zijn beurt was weer een
westelijke uitloper van een langgerekte Midden-Europese
toendra.
Het klimaat was er erg onaangenaam en de destijds
h" ersendo temperaturen kunnen wij het beste vergelijken
met de nu nog aan de poolcirkel voorkomende temperaturen,
Ook de fauna, had zich aan deze koudu periode in Europa
aangepast met als meest voorkomende dieren poolhaas,
veelvraat en steenbok, terwijl rendierkudden over de
toendra trokken en zich tot in de Hongaarse laagvlakte
zuidwaards begaven.
Vanaf h^-t begin van ons verhaal kunnen wij twee geologische tijdvakken onderscheiden de late ijstijd of
laat-glaciaal en van af 8.000 j. voor onze jaartelling
de na-ijstijd of post-glaciaal. De geologen hebben hier
echter weer een scherpere onderverdeling gemaakt,
(zie vergelijkend periodenschema). Gedurende deze laatglaciale periode stegen de temperaturen, de bebossing
nau toe en de toendra werd naar noordelijke breedte t
opgeschoven» Het is bijna onnodig op te merken, dat
flora en fauna ook veranderen. In dit laatglaciaal
brachtten de grote rivieren nog steeds zand on grint
aan, ^T voor zorgend, dat de ons bekende stroomruggen
steeds verder op- en uitgebouwd werden. Eeuwenlang
dit proces door met dien verstande dat het water op
verschillende plaatsen de eigen gevormde stroomruggen
doorbrak en nieuwe overvallen omhoogstuwde. De ontstane bebossing werd dan door het water meegesleurd en onder een dik zandpakket begraven.
Dat dit natuurgebeuren ook in onze streek voorkwam
behoeft geen nader, betoog en wij kunnen dit met een
vrij recent voorval aantonen.
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Bij de bouw van de nieuwe Waalbrug cp de noordelijke
oever van de Waal in de gemeente Echteld werd een bouwput tot een diepte van ca. 8 m. uitgegraven.
Daar op de bodem in het profiel van de wand tekende
zich de ca'tastrophe af, welke vele duizenden jaren
geleden plaats vond. Kris en kras lagen stammen van
35-70 cm. doorsnede door elkaar in een totaal verkoolde
toestand en afgedekt door een dik zandpakket. Boven
dit zandpakket bevond zich weer een meters dikke kleilaag. Dit wat de zuidelijke wand van de bouwput betrof;
de westelijke wand vertoonde een komvormige zwarte vlek
boven het zandniveau, zodat wij mogen veronderstellen,
dat hier een zij-arm van de Vaal cf de Waal zelf in lang
vervlogen tijden gestroomd heeft langs of door de
buurtschap Medel.
De hier boven genoemde ramp heeft zich waarschijnlijk
in het -laatglaciaal of in het begin van het postglaciaal
voorgedaan in ieder geval voordat de rivieren met de
klei-aanvoer begonnen.
Bij dit alles moeten wij niet vergeten, dat het zeespiegelniveau belangrijk onder het huidige niveau lag.
Ondanks de afsmelting van het ijs bedroeg het verschil
met de huidige zeespiegelstand nog altijd 2-3 meter,
toen omstreeks 1800 j. voor de jaartelling de bewoning
hier een aanvang nam.
Het landschap 3500 jaar geleden. Wij. zullen nu trachten een representatief beeld van het
landschap in die tijd te reconstrueren. De grote
rivieren hadden tal van kleine zij-riviertjes ontwikkeld; overstromingen'lieten vaak grote en kleine
plassen in de lagere delen van het landschap bestaan,
waar zich een uitgesproken veen-vegetatie kon ontwikkelen. Deze laagst-gelegen delen hadden het meest
van het water te lijden en na k«rtere of langere tijd
werden deze veenplassen weer met een zand of kleilaag
afgedekt.

Regelmatig treffen amateur-archeologen in onze streek
werkzaam, deze verveningen nog in de bodem aan, al of
niet vermengd met houtdelen. De bodem op deze lager
liggende gedeelten moet erg drassig geweest zijn en
vormde een ideals voedingsbodem voor de els. Er ontstonden uitgestrekte elzenbossen, meer nog elzenhakhout. Deze bossen ook wel broukbossen geheten, waarvan
wij heden ten dage nog restanten aan kunnen treffen
o.a. in het Natuurreservaat Campina te Boxtel besloegen
grote oppervlakten hier in de streek, een ondoordringbare wildernis vormend voor de mens.
Op de hoger gelegen delen der stroomruggen/oeverwallen
was het bos niet zo ondoordringbaar. Hier werd het
beeld vooral bepaald door eiken en beuken. De eiken,
die later in de Germaanse cultus zo'n belangrijke rul
zouden spelen.
De talrijke zijrivi.rtjes waren omzoomd met biezen en
riet en leverden de eerste mensen een uitstekend
materiaal voor dakbedekking van hun woningen op.
De"diverse soorten watervogels moeten hier een ideaal
oord hebben aangetroffen, Behalve de vele vissen waren
de meest hier voorkomende zoogdieren in deze tijd
bevers, hazen, reeën, elanden en wilde zwijnen. Gezien
het beukenbestand zal de eekhoorn niet ontbroken hebben
en bijna zouden wij het dier, dat de toenmalige
bewoners hot meeste ontzag inboezemde, de beer vergeten
hebben.
•Het Laat-Neolithicum.
Na deze verkorte en onvolledige samenvatting over het
ontstaan eri bestaan van flora en fauna wenden wij ons
weer tot de mens.
Daarbij moet opgemerkt worden, dat geografische
granzen zoals wij die nu*kennen niet bestonden en
West-Europa inclusief Engeland é'é'n groot gebied -vormde,
waarvan sommige delen bewoond waren. Regelmatif vonden
er in dit gebied verhuizingen plaats al dan niet vredelievend. Zo was het gebied ten noorden van de Kring
reeds eeuwenlang bewoond door een volk, dat naar de
vorm van het gevonden aardewerk, het Klokbekervolk
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genoemd werd.
3
Alhoewel een landbouwvolk zullen zij op een jachtpartij
de Rijn ontdekt of herontdekt hebben. Daarna zal ongetwijfeld een periode van verkenning van deze streek
ten zuiden van de Rijn gevolgd zijn. Toen deze mensen
bemerkten dat dit gebied niet bevolkt was met boze
geesten, werden zij steeds vrijmoediger en zo gebeurde
het op zekere dag, dat een groepje mensen zo ver naar
het zuiden doordrong, dat zij de rivier de Waal bereikten* Ook is mogelijk dat deze mensen vanuit het
zuiden uit onze streek bevolkt hebben, want er zijn
ook klokbekers-concentratie's bekend ten zuiden van
onze grote rivieren.
Lat men behalve de landbouw ook de jacht beoefende,
getuigen de vondsten vermeld in het K.N.O.B. bericht
van pijlspitsen, schrabbers en splinters van geslepen
pijlen. Alhoewel niet vermeld zullen'deze ongetwijfeld
van vuursteenmateriaal gemaakt zijn en aan de hand
daarvan zou men kunnen zeggen waar dit vuursteen
materiaal voorkwam, c.q. een aanwijzing vormend of we
hier met een noordelijke dan' wel een zuidelijke groep
te doen hebben.
Hoe lang deze mensen in onze streek gebleven zijn werd
niet vermeld en zal nog in onderzoek zijn, de bewoning
werd naar het schijnt plotseling afgebroken. Waren het
natuurrampen, uitputting van de grond of ziekten, die
deze bewoning afbraken? Wij weten het niet en de natuur
hernam zijn rechten en het duurde vijf tot zes eeuwen
voor wij hier weer bewoning aantreffen. Frappant feit,
de nederzetting werd op dezelfde plaats herbouwd, waar
de vorige bewoning werd afgebroken nl. in dezelfde
dichtgeslibde rivier(arm).
De Midden-Bronstijd.

Behalve dat
was, zullen
hebben. Wij
West-Europa

het êên van de hogere delen in deze streek
er ook nog andere factoren een rol gespeeld
moeten niet vergeten, dat de bevolking in
in dit tijdbestek was toegenomen.
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De overwegingen, die mede een beslissende rol gespeeld
zullen hebben, behalve droge voeten, zou men heden ton
dage met strategische en economische factoren aanduiden.
Immers bij een Oost-West handen rf omgekeerd, waarvan
men de bewijzen heeft gevonden, zou de nederzetting
als pleisterplaats gefunctioneerd kunnen hebben,
terwijl tevens een Koord-Zuid route via de MiddenBc-tuwe niet uitgesloten moet worden geacht. De stand
van het archeologisch onderzoek is neg niet zover, dat
men het bestaan van deze route aan kan tonen. Om dit
vast te kunnen stellen, zou men alle losse bekende
vondsten uit de Bronstijd in deze streek opnieuw
moeten gaan bestuderen en dateren en niet vergeten teachterhalen waar zij zich bevinden.
Behalve ceramiek, die de kenmerken van de EilversumDrakenstein groep bezat, genoemd naar de vindplaatsen,
waar deze cultuur zich het ^orst openbaarde (Middenbronstijd jf 1200 j. voor de jaartelling, vert,), is
er in het bulletin geen spra-ke van andere vondsten van
onvergankelijk materiaal. Hieruit kunnen wij afleiden,
dat er geen rijke bewoners de nederzetting bevolkten.
Toch moet er in deze periode een soort economie
geweest zijn in ¥est-Europa, bronzen bijlen5 speerpunten, dolken en messen werden gegoten en daar moesten
de grondstoffen voor van verre aangevoerd worden.
Ook onze kleine nederzetting zal alhoewel zeer arm
-deel gehad hebben aan deze economie. De handelaren
zullen "behalve de bovengenoemde grondstoffen nog andere
dingen hebben gehad en wij moeten hier denken dat zout
en misschien wel zaaigoed handelsartikelen voor onze
gemeenschap waren, waaraan dringend behoefte kon zijn.
In ruil hiervoor kunnen de bewoners, behalve vis,
de handelaren al naar gelang'het jaargetijde van een
vitaminenrijk voedsel hebben voorzien. Te denken is
hier aan eetbare onkruiden, knol- en wortel gewassen,
welke eetbaar waren en eetbare paddestoelen,, Verder
hand- en spandiensten verricht hebben en waarschijnlijk
zal wel eens, gezien de ondergeschikte positie van de
vrouw, een jong meisje of jonge vrouw als betaalmiddel
gefungeerd hebben.
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De bewoning
Eén van de meest opvallende feiten in het cpgravingsbulletin is het gelijktijdig voorkomen van twee soorten
plattegronden in é*é"n woonkern. Globaal kunnen wij
stellen dat de plattegronden der ronde hutten het meest
ten zuiden van de Rijn aangetroffen worden, terwijl de
rechthoekige drieschepige typen het meeste ten noorden
van de Rijn voorkomen in de Middenbronstijd. Op grond
..van deze feiten zou men dus kunnen spreken van een
noordelijke en zuidelijke groep. Het is de eerste maal
in de archeologie, dat gelijktijdig beide.typen van
bewoning in £ê"n woonkern werden aangetroffen.
Bezien wij beide typen van deze hutten, dan blijken de
ronde een doorsnede van ca. 7.00/8.00 M en de rechthoekige drieschepige daarentegen een lengte van ca.
34-00 M en breedte van ca. 6 II te hebben, meestal met
schuren.
In ons geval werd de grootste hut gedurende de
bewoningsperiode nog ê"é"nmaal herbouwd. Zoals uit de
meeste opgravingsberichten blijkt werden de nederzettingen in deze tijd meestal dichtbij een rivier of
watertjo gesticht. D.i.m. het drenken van het vee.
Landbouwers.
Alhoewel gemengde landbouwbedrijven in de Middenbronstijd vrij algemeen waren, krijgt men toch sterk de
indruk, dat de noordelijke groep, gezien de afmetingen
van de hutten meer het accent op veeteelt, de zuidelijke
groep meer op landbouw had liggen. Nu zal de grootte
der veestapel in de meeste gevallen gering geweest zijn,
maar als men naar de gevonden skeletdelen kijkt, dan
blijkt er nogal enige variatie in de veestapel te zitten,
In Hien werd aangetroffen in volgorde van belangrijkheid
runderen, kleine paarden, schapen, geiten, varkens en
honden.
De landbouw werd op een zeer primitieve wijze in die
dagen bedreven. Men kende de ploeg toen nog niet en een
gevorkte tak of eergetouw deed dienst als ploeg,
getrokken door een rund.
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De zode werd op dez^- manier niet gekeerd, men trok dus
alleen voren in de grond en elk stuk werd op deze wijze
tweemaal bewerkt, zodanig dat de voren loodrecht op
elkaar stonden. Deze ploegsporen heeft men bij verschillende opgravingen gevonden. De voornaamste produkten,
welke geteeld werden, waren gerst, haver en.rogge. Uit
stuifraeelkorrel onderzoek blijkt dat gerstverbouw moet
hebben overwogen, gerstenat zal dus niet onbekend zijn
geweest„
De talloze elkaar loodrecht kruisende betuiningen bij
een bewonirigsoppervlak van _+ 2 H„A. in het opgravingsbericht te Hien/Dodewaard dcen niet zo vreemd aan. Daar
zijn verschillende gegronde redenen voor aan te voeren.
1e. ïïen afscherming van de landbouwgrond tegen wilde
zwijnen, die anders in een mum van tijd een hele
akker omgevroet souden hebben.
2e„ Een bescherming van het vee, maar tevens een soort
veekraal, waarbij men het vee vanuit de nederzetting gemakkelijk bewaken kon, want het was voor deze
mensen een kostbaar bezit.
3e. Zou men niet een methode van wisselbouw ontdekt
hebben en stukken land waarop het vee gegraasd had,
na verloop van 2 jaar weer voor de landbouw gebruikt
hebbon.
Duur van de bewoning.

De bewoning noet zich in ieder geval generatie's staande
gehouden hebben. Daar de generatieduur zo om de nabij
35/40 jaar "bedroeg leert ons een rekensom' dat de bewoning zich zo'n 70/80 jaar gehandhaafd heeft. Eoe
klein de bezettingsgraad van de nederzetting gedurende
twee generaties ook geweest moge zijn, deze wisselwerking tussen landbouw- en veeteeltgronden, gezien de
totale oppervlakte moet er geweest zijn. Spreken wij
over een bewoning van enkele generaties, dan moeten er
ook begravirigen hebben plaats gevonden, wij missen
echter in het bericht de aansnijding van een necreopool.
De mogelijkheid bestaat, dat wij hier zeer binnenkort
meer over horen, daar drs.R.S.Hulst, prov.archeoloog,
die de leiding had van de beide opgravingen Zijderveld
en Hien/Dodewaard een uitgebreide studie van deze beide

Bronstijdnederzettingen het licht zal doen zien.
Wel kunnen wij U iets vertellen over de .begraving, zoals die ten noorden en ten zuiden van de Rijn bekend
zijn. De begraafplaats was nooit -erg ver van de nederzetting gelegen. Meestal omgeven door een greppel en
door een krans van palen, welke zich op~ een onderlinge
afstand van ca. 2 M. bevonden. Ongetwijfeld zal er in
Hien/Dodewaard ook zo'n begraafplaats bestaan hebben.
Men begroef de dode of hij werd gecremeerd, in beide
gevallen zou men bij een minitieus onderzoek iets
teruggevonden hebben, of eventueel de paalgaten van de
paalkrans.
Heeft het onderzoek zeer minitieus plaats gevonden en
men heeft niets maar werkelijk dan ook niets gevonden,
dan zou men bijna gaan geloven, dat deze bewoners hun
doden per vlot de rivier' hebben af laten zakken.
Wij hebben getracht U een1 beeld te geven van de eerste
bewoners van het gebied van onze Kring. Zij hadden het
moeilijk, wij hebben ook onze problemen en nog voor
de benzine-distributie een feit wordt moet dit artikel
aan de reda.ctie overhandigd worden.
Buren, 11 januari 1974
J. Buijs.

Iets over pllats- en veldnamen en hun betekenis.
Vaak zijn plaats- en veldnamen van een veel oudere
oorsprong dan we beseffen en ook is hun betekenis soms
anders dan we op het eerste gezicht denken.
Hoewel een taal steeds aan veranderingen onderhevig isdenk een aan alle modewoorden die de laatste jaren "in"
zijn en waarvoor nauwelijks meer "motivati.e" nodig is
om ze te gebruiken -, blijven oude elementen bewaard,
in het bijzonder bl-j- namen. In ons land zijn heel wat
van deze namen van Keltische, Germaanse of Romaanse
oorsprong. Een groot aantal ervan houdt verband met
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persoonsnamen, al is dat niet steeds meer even duidelijk.
Zo is het maar een weet dat Salentijn, de naam van een
landgoed bij Nijkerk, afkomstig is van de gelijke familienaam, dio zelf weer stamt van de gelijkluidende vóórnaam.
Zo blijkt dat de naam van de bekende vijand van de
Christenen, Saladin, wel ver naar het westen is doorgedrongen.
De afleiding van huidige nanen van vroegere is niot
altijd eenvoudig en sommige schrijvers hadden een rijke
fantasie op dit gebied. Toch is er wel een serie namen
te noemen, die met zekerheid bij een persoonsnaam horen,
zoals s
Batenburg, dat te herleiden is tot; stad of sterkte van
Bato.
Beusekom = Buosinc-heim, d.w.z. de woonplaats of het
huis van de mensen die "bij Boso horèri (Boso komt in J2J
als persoonsnaam naar voor).
Redichein (in 1053? Ratinc-heim), stamt af van het
patronymicum Radinc, dat van de persoonsnaam Rade komt=
Ook
Renkum (in 9?0ï Redinc-ghem) is op deze v/i j ze ontstaan.
Uit deze twee namen blijkt tevens hoe lokaal taalgebruik
of dialect dezelfde naam in de loop der tijden kan
vervormen.
Erichem geeft wat meer moeilijkheden. In 1101 wordt
deze plaats aangeduid als Herenhem. Kogelijk moeten
wc verband zoeken mot Here, een persoonsnaam die de
eeuwen heeft getrotseerd. De naam Opstal bij Erichem
geeft minder problemen. Met deze, al in 1262 voorkomende
naam wordt een complex van stroken land bedoeld en wel
als afleiding van de iiiiddennederlanci.se betekenis "strook
grond langs het water".
Bavenswaai- is weer eenvoudiger af te leiden, nl. van de
persoonesnaam Raven en van waai of wade - een kolk die
door dijkbreuk is ontstaan. Dit doet ook denken aan
Wadenooien, samengesteld uid wade en uit ooi = nat
weiland of natte streek.
Van geheel andere herkomst is "De Ezel", een perceel
grond, genoemd in de Bommelerwaard. Het dier zelf heeft
er direct niets mee te maken, maar wel het voederen,
waarvoor het werkwoord "eeuwen" bestond.
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Dit laatste hing samen met "eeuwsel" of "ensel"=weide.
Onbekendheid met de herkomst van de naam had een ezel
tot resultaat.
Ook de afleiding van de naam Meidijk (in 1414? Keydyck),
eveneens in de-Bommelerwaard, is niet zo voor de hand
liggend als het lijkt. Het eerste deel is namelijk
waarschijnlijk "mei" of "mee" = made - weide. Denk maar
aan ons "maaien".
Van weer geheel andere herkomst is Drumpt (in 850s
Thrimnithi). Hier komt verwantschap aan de dag van
"drem" of "drim" met hot latijnse "terminus". Het
betekent waarschijlijk een stuk grond en wel een eindstuk.
De verwantschap van het Nederlands met andere talen komt
ook tot uiting in de naam Vergert, een boomgaard te
Zoelen en een goed in Bemmel. Het latijnse "virga" ;=
stek of gaarde en het Franse "vergier" = boomgaard.
De Keilen, een buurtschap onder Tiel, en Kellendonk,
een huis te Avezaat, hebben vermoedelijk "kelle"
gemeenschappelijk;•een geul waarlangs water over een
rad werd gevoerd. In het laatste geval is het echter
niét onmogelijk dat "kei" de betekenis "koud" of "kil"
heeft, misschien in de betekenis van "verlaten" of
"eenzaam". Omdat "conk" reeds in hot middelnederlands
een kleine heuvel is, zou bij Kellendonk ook .aan een
afgelegen heuvel gedacht kunnen worden.
Mosterdwal bij Zoelen zorgt voor een dwaalspoor, want
een wal of dijk, begroeid met mosterdzaadplanten is
voorstelbaar. "Mosterd" is echter afkomstig van het
middelnederlandse "mutsaert", een takkebos of vlechtwerk. Overigens is Mutsaerts nog een gangbare Nederlandse familinaam!
Met Serooskerke zijn we weer op bekend terrein. Deze
plaats werd vroeger o.m. Seralartskerke genoemd. Hierin
is een ook nu nog gangbare persoonsnaam te herkennen?
Ser-Alart's-kerk. Het voorvoegsel "ser" betekent 's heer.
Een typische verklaring bestaat voor de naam Leweisdijk
of Lawaaidijk in Smallingenland in Friesland. Hierbij
moet namelijk worden gedacht aan het nu nog in het
jagers jargon gebruikte "laveien" = eten (door reeën).
'
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Dit woord is afkomstig van lavei of lavey = een korf of
takkebos, die werd opgetrokken on bos- en veenarbeiders
te laten zien dat het schaf ttijd was.
Tot slot nog drie buitennissighedens Burgerdam = Doornickerdam = IJdoorningherdam, dus de dam - en later ook
d:e plaats - bij IJdoorn = IJ-oord = een landpunt in het
IJ.
De naam Hoeronkreek (bij Groede in Zeeland) is afgeleid
van tu-t middelnederlandse woord hore = modder.
De verwantschap van het Nederlands met o. m. het Deens
blijkt uit het bekende Skagerak. In dit woord is te
herkennen.? "scheg" of (oudnoors) "skagi" = landtong,
spitse neus of kin, of ook de wigvormige steven van een
schip. Verder uiteraard "rak", een gedeelte van een
vaarwater. Samengevoegd geeft dit een landtong aan een
vaarwater. Haalt U de kaart van Denemarken er ma-ar eens
J.T.M, van Broekhuizen.

Oeros, nog steeds een mysterie.

Voor ons allen is het een maar al te bekend verschijnsel
om bij het graven in zeer oude bewonirigslagen, naast de
scherven van aardewerk, ook de resten te vinden van
eertijds geconsumeerde dieren. Deze resten onderscheiden
zich gewoonlijk in twee groepens die afkomstig van gefokte huisdieren en die afkomstig van buitgemaakt wild.
Van de laatste groep komen de beenderen van zwijnen en
runderen het m^est voor. Om de laatste groep gaat hot
nu. ¥at wil het geval? Reeds in de begintijd van het
regelmatig en wetenschappelijk geleid archeologisch
onderzoek kwam men herhaaldelijk de resten tegen van
runderschedels. Gewoonlijk werden de vondsten geklasseerd als schedels van oerossen. Tot op de huidige tijd
wordt deze naam als iets zeer vanzelfsprekends nog
steeds gebezigd, zonder dat rnen er bij stil staat» of
de runderschedel die men gevonden heeft werkelijk wel
die van een oeros (Bos antiquus vulgaris castratus) was
bf van een gewoon huisrund (Bos domesticus ordinaris).
22

Het verschil zit hem nl. ondermeer hierin, dat de oeros
een in het wild levend dier was en het huisrund een in
of bij de "boerderij" levend dier was, hetwelk daar
ook gefokt was. Daar deed men nl. ook in de oudheid al
aan.
Het moet toch wel zeer de moeite waard geacht worden,
te kunnen bepalen, welke exacte kenmerken de schedel van
oeros heeft en wat hem doet verschillen van die van het
gewone huisrund. Hierover bestaan wel enige theorieën,
grotendeels berustend of enige minuscule anatomische
verschillen voorkomend aan de schedel van de oeros.
Zoals aan U allen bekend, behoorde ook de ooros tot de
grote familie der Artiodactyla of evenhoevigen. Het
bijzondere nu van de diergroep waarover wij schrijven
is wel het feit dat we niet een rundersoort te maken
hebben, die in de fauna van weleer een bijzonder unieke
plaats innam. (l). Dat komt door het simpele feit dat
het dier een os was. Misschien zegt het U iets rneer
indien U bedenkt, dat een os per definitie van origine
een runderstier is, die een bepaalde ingreep heeft
ondergaan. Maar nu komt het s Er zijn drie mogelijkheden,
die tot dit resultaat hebben geleiris a) de menselijke
ingreep j b) Accidente-el repeterend traumatisch, d.w.z.
d.at er iedere keer een stier door middel van een
ongelukje tot os werd; c) Hot een erfelijke kwestie
was. (2). Hiervan kunnen wij de mogelijkheden a) en b)
gevoeglijk elimineren; het is niet aan te nemen dat de
oudtijdse jagers er een tijdverdrijf van maakten om de
in het wild levende stieren een dergelijke behand.eling
te doen ondergaan, afgezien van het feit dat dat met de
toenmalige technieken en verdovingsmiddelen een te
groot risico met zich meebracht. Punt b) speculeert te
:
veel op het toeval. •
_
Bezien we echter punt'c).en passen we de vergelijkende
anatomie toe, dan komen we een heel eind verder. Want
het is gebleken, dat bij zeer. vele van de'gevonden
schedels nog een aanwijsbaar restant te vinden is van
het zgn. Os vocatorius altus sin./dext'. (vrij vertaald;
het linker of rechter hoge-geluidsbeen) onder aan de
schedelbasis caudaal van de beide articulatae die de
:verbinding vormen tussen schedel en wervelkolom.
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Sons zijn het weliswaar nog slechts rudimentaire restanten, maar toch voor de goede opiaerkc-r aanwijsbaar,
(j)c Wat wil dit alles nu zeggen? Door zijn anatomische
gesteldheid week de oeros in zoverre af van de anderestieren, dat hij een ander soort geluid voortbracht dan
de runderstier, nl. in een veel hogere toonaard„
Dat kwam ook goed overeen met de functie van de os,
die wel zeer verschilde van de stier. Als de oeros
(hoog) brulde, had dit op de damesrunderen een heel
ander effect dan wanneer de stier zijn bronstige brul
ten beste gaf. Zoals U ziet voorzag ook hier de natuur
in elk facet. Het feit van de ontdekking van het Os
vocatorius altus (zeg maar hogestembeentje) bewijst
tevens dat oerossen voortkwamen volgens een erfelijke
factor, dus volgens de regels van Mende!, waarbij
waarschijnlijk telkens e"é"n generatie werd overgeslagen,
dwz. dat van iedere os do vader een stier was, doch de
grootvader een 'oeros, zoals de HH. genetici ongetwijfeld
reeds opgemerkt zullen hebben. (4)«
Hot is wel janirner dat er zo weinig aandacht aan al deze
aspecten is gewijd. Mogelijk dat deze regels kunnen
bijdragen tot een intensiever bestudering van de
palaeonthologie vari gevonden beenderen, en is dit.een
aansporing voor onze lezers zich meer in dit onderwerp
te verdiepen, vooral daar er toch al zo weinig over
bekend is.
(1) Windler, S., et al: Diluvial ancestors of the forestox, Bos vuig. cast.; Proc.soc.Archeol.Filibust.?
April 1882, Brandywine, p.11-13.
(2) Crook, A. s A summary of causes of bovirial regression.
- J.Archeol.Pathogen.Stup. 121 . 77-81 (1911).
(3) Weichbeiner, J.H. et als Eiiiführung in vergleichende
païaonthische Anatomie des Ochsenpriniordialcraniums.
Hampelmann Verlag, etc. 1955«
(4) Mendelsohn, B.; Vom Stier zum Ochsen, Gedanken über
die Unbestandigkeit des Daseins der Potenz. Vortrag
etc., Gesell.Archeol.Stud.u.Ferien, München/Weser,
1928.
Drm.Lowie R.Klutendelver.
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Voor TJ bijeengegaard.

Deze keer een "brief uit 1881 over een Romeinse weg
in Kesteren. Van de genoemde bijlagen kunnen we alleen
nr. 1 het terrein, en nr. 2 de weg afdrukken. Haar
deze weg wordt een nader onderzoek ingesteld.
A. Datema.
Leiden. 4 Mei 1881.
Aan den Heer Directeur van
'sRijks Museum van Oudheden
te Leiden.

Ingevolge Uwer lastgeving om een onderzoek in te stellen,
naar de in Kesteren jongstleden opgedolven oudheden,
heb ik de eer te berichten, dat ik Maandag 2 Mei mij
des morgens op reis heb begeven, te half twee te Ede
aankwam, van daar naar Wageningen reed en van Wageningen
naar Opheusden wandelde, waar ik te vier uren aankwam.
De Burgemeester Mr. G.W. Tak ontving mij allerbeleefdst
en stelde mij voor mij naar Kesteren te begeleiden; hij
had den Heer Straatman, directeur van het werk aan de
Staatsspoorbaan, waarbij de voorwerpen gevonden waren,
geschreven en van mijn komst kennis gegeven.
Te zes uren waren wij te Kesteren, de opzichter E.W.
Hendriks gaf de gevraagde inlichtingen, hij vertoonde
twee potten van Romeinsch baksel bij het werk gevonden
en zeide, dat van het gevondene aan den Heer van den
Berg, hoofdingenieur te Arnhem was kennis gegeven.
Ongeveer tien minuten van diens verblijf, de woning
namelijk van Teunis van Drumpt, verwijderd was de plaats
van vinding. In een effen terrein bouwland waren twee
sloten gegraven aan weerszijde van de baan die van
Rhenen over Kesteren naar Eist zal voeren, aan het
snijpunt van die van Dordrecht over Tiel naar Eist,
waarvoor nog geene uitgravingen op deze plaats waren
geschied.
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In de doorsneden van het terrein kon men zien dat de
kruin van het bouwland waarschijnlijk tengevolge van
bemesting of nivellering ongeveer 20 cm. verhoogd is|
op 50 c.m. dus even onder den oorspronkelijken bodem
waren de potten gevonden, het waren ongeveer 8 stuks
volgens zeggen van de personen die bij het werk waren
tegenwoordig geweest. 50 schreden verder lagen brokken
basalt en tuf met grint dooreen5 volgens don Heer
Hendriks was het e^n stuk van een pad of weg dat over

de richting van Kesteren naar Ochten lag, en volgens de
traditie zou hier een weg naar de steenen tafel van de
Grebbo hebben geloopen. Twee gedeelten van dit pad

waren nog onreschonden in den grond verborgen, en hij
verklaarde zich bereid die te laten uitgraven.
Ik sprak met hem af den volgenden dag terugtekeeren,

hij zou dan hot werk intussohen laten doen. Ik keerde
naar Opheusden terug, logeerde aldaar en begaf mij des
morgens naar het terrein. De twee stukken van den ouden

weg lagen thans bloot. Hendriks zou te negen uren komen,
doch verscheen niet? hij was waarschijnlijk opgehouden
bij een werk, dat een uur verder verricht werd. Een
werkbaas was tegenwoordig en gaf mij de gewenschte
inlichtingen. Op een diepte, van de kruin van het bouwland gerekend, van 25 c.m. onderscheidde men den ouden
boden, op 57 c.m. een grindlaag van 20 c„m. dikte.
Onder dese stukken tuf van I'Jiedermendischen tufsteen en
van witte tufsteen, vermengd naar het scheen met kalk
evenals het grint 5 onder deze laag lag een rij basalt
stukken Boogvormig tegen elkander geschikt en kleine
stukken even daaronder en boven, deze laag was 50 c.m.
dik. De breedte aan de bovenzijde van het pad was 2 a
3 meters en beneden aan het begin der basaltlaag 75 c.m.
zoodat ik doorsnede van het pad de vorm had van een
trapezeriem.
50 schreden van dit pad lagen de stukken van de potjes
die aooals wij vermeldden hier waren uitgegraven op een
diepte van +_ een halve meter beneden het veld, de
zwarte grond houtskool en verbrande beenderen met
enkele potscherfj es bewezen dat hier Romeinen waren
verbrand en begraven. Wij waren hier op een begraafplaats ten zuiden van een weg, naar alle waarschijnlijkheid een Romeinschen,weg. .
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Het gedeelte weg was niet langer dan 25 meters daar aan
de beide einden van dezen, diepe uitgegraven slooten geen
spoor van voortzetting lieten onderscheiden.
De weg liep in de richting van Opheusden naar Tiel of
van den Pottingschen weg; deze oude verbindingsweg van
36 voet breedte.tusschen Tiel,. Rhenen en Wageningen is
genoemd naar het kasteel Potting, Pottem of Podding aan
de Linge. Aan den weg liggen Hooge Woerden, zoo de Hooge
Woerd te Opheusden bij den dijk, een andere aan de
snijding van den weg tusschen Kesteren en Ochten, een
derde bij de Kampen.
De scherven van de potten die op het grafveld nog lagen
waren van zes verschillende stukken vaatwerk van een
potje, een kruikje, een oliepotje, een schoteltje enz.
Het verlengde van dit terrein wordt opgehoogd en niet
uitgegraven anders zou dit grafveld nog wel meerdere
potten opleveren; de gevondene zijn allen van bekenden
vorm.
Het resultaat van het onderzoek .ac.ht . ik. belangrijk omdat
tot nogtoe van deze wegconstructie der Romeinen, behalve
te Maastricht in ons land geen overblijfselen zijn gevonden. Het schijnt dat de Romeinen die bezigden voor
mogelijk doorgaanbare plaatsen of poorten van versterkte
plaatsen. De Pottemsche weg heeft geheel de afmeting van
de Limburgsche wegen die als Romeinsche zijn erkend. Het
is dus zeerwei mogelijk dat beide wegen Romeinsch zijn.
Het stuk van den ouden weg ligt in de Peel, een woord,
dat moeras betekent. Op de kaart heeten deze velden
de lage velden in tegenstelling met de Woerd en Kampen
aan de overzijde van den weg gelegen.
Ik bezocht de Hoogewoerd. Jan van Drumpt, bewoner van
de Kampen, wees mij welwillend den weg. Hij verhaalde
mij hoe bij het ombouwen jaarlijks potscherven voor den
dag kwamen. Ik vond er nog verscheidene liggen, allen
van ruw aardewerk, vermoedelijk' Bataaf s ch of (Jermaansch.
Het veld was met koolzaad bezet, zoodat een nauwkeurig
onderzoek onmogelijk was; hij noodigde mij daartoe uit
tegen-de maand September.
.
.
.
Ik keerde naar Opheusden terug, na eenige resten van den
ouden weg in de woning van den Heer Hendriks te'hebben
neergelegd.
2?

en kwam met de boot die te drie uren van Opheusden
vertrekt te Arnhem; van daar ging ik naar Leiden terug.
Bijlage 1 het terrein; 2 de weg; 3 de potten.

De conservator bij het
Rijksmuseum van Oudheden.
W. Pleijte.

Romeinse vondsten in Resteren.
Resteren, gem. Resteren, Wedereindsestraat„ Villa Maria,,
39 E; 167.22/430.19.
Situerings op perceel Villa Maria, westrand nabij.
Medereindsestraat uit door AWN-lcden gegraven grote kuil.
December 1973
Depots Historische Rring Kcsteren.
De raeeste vondsten zijn gedaan op een diepte van 0.45 rn.
beneden maaiveld, (komt overeen niet diepte maaiveld
Romeinse tijd); het terrein bleek overigens wel in
verregaande' iaat e te zijn verstoord.

Vondsten
Aardewerk. Terra sigillata. Fragmenten Drag. 29 1 x,
Dra-g. 27 ca. - 3 x (1 x ) Drag. 37 ca. 9 x, w. o. 1 x verra.
laat Zuid-Gallisch, groot fragment, 1 x Midden c.q.
Oost-Gallisch, zeer groot fragment, overigens ZuidGallisch? -Midden c.q. Oost-Gallisch, Drag.' 1 8,- 18/31
en 31* Stempels;
Amabilis, Rheinzabern, Hadrianus-Antonini; lengte 22 mm,
PECVLIAFE?, Peculiaris, Lezout, Domitianus - Antonini?;
Terra nigra. Fragmenten Holwerda BW vormen 52 (1 x
zonder arcering, maar slechts met enkele omlopende
groeflijnen)9 55» parelürn (1 x), kurkurnen, 1 x kom
met arcering op bovendeel onder de rand, 1 x fragment
geelgrijs net driedelig oor, ter hoogte van oor
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breed fries roet groye arcering, 1 x randwand fragment
van terra nigra-achtig dikwandig wijde urn of kom (als
BV 394 - 398?)» 1 x bodemfragment van inheems aandoend
karakter.
Gevernist aardewerk. Zeer groot aantal randfragmenten
beker Brunsting type 2A, met zanflbestrooiing. Enkele
fragmenten van bekers, met. grove' arcering. De technieken
Brunsting a en b komen -i- in dezelfde aantallen voor.
Slechts 1 x techniek c.
Gladwandig. Enkele kruikranden/halzen met twee of driedelig oor, ca. Brunsting typen 1 - 2 , 5a; kruikanforen
met tweedelige oren als Brunsting type 202; wand- en
bodemfragmehten idem. Voorts 1 x honingpot met platte
rand en 1 x zeef (?, Stuart type 152) met tweedelig oor,
beide van witte pijpaarde. Fragmenten van amforen, dolia
en wrijfschalen met horizontale rand, met vertikale rand
1 x.
Ruwwandig. Opvallend talrijk zijn de kookpotten met
hartvormig randprofiel. Slechts 1 x is duidelijk een
(kleine) kookpot met vlak-ronde rand geconstateerd,
Verwante-kommen met Arentsburg'2 x. Enkele malen de kom
als Stuart type 210. Borden en kommen met ongeprofileerde
rand. Bord met naar binnen geprofileerde rand 1 x.
Enkele deksels.
Inheems. Drie randfragmenten, w.a. 1 x kommetje met vrij
scherpe buikknik en zwak dakvormig randprofiel. Wand- en
bodemfragmenten. Kwaliteit van aardewerk; vrij zacht,
plantaardig verschraald. Aantal is zeer beperkt.
Overig aardewerk. Vrij veel overwegend kleine fragmenten
van rood-roodbruine-groengele kleur. Dun- en dikwandig.
2 x randen, 1 x.vlak en 1 x gegolfd. Geen gewoon gebruiksaardewerk.
,
.
. .
Huttenleem.
Enkele dakpanfragmenten (tegula en Imbrex), 1 x met
s tempelfragment als Holwerda/Braat 1946, Plaat XXX-jr
6 (Vex, Ex, Germ, Inf.).
4 werpkogels, diam. ca. 7 c^.
Diverse vondsten. Fragment gemme, ingesneden dravend
paard (op afdruk naar rechts), daarboven een bebladerde
tak (eveneens naar rechts); afm. lengte ca. 10 mm,
breedte ca. 7 mm.
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2 fragmenten vloer (?, als opus signinum?)
1 fragment bronzen rechthoekig plaatje met drie spijkergaatjes, 1 draadfibula, 1 kop kleine spijker van brons,
kleine delen gesmolten brons,
ijzers enkele nagels, e.a.
-•....
glas s twee fragmenten, fragment bruin-paarse armband,
D-vormig op .doorsnede, .met in zigzaglijn ingelegde gele
pasta.
gering aantal stukken natuursteen, w.o. platte rechthoekige kleine slijpsteen.
enkele beenderfragnenten.
'
• •
Datering, s (eind I -) (tweede helft?) II.

R.O.B., Amersfoort,

R.S. Hulst, januari 1974.
Aanvullingen ledenlijst per 31 december 1973»
Nieuwe leden:

W. Klip, Kon. Julianaplantsoen 55» Waardenburg.
Me j. N..L. Nix, Gijsbrecht van Amsteilaan 5» Zeist.
H.J. Gerritsen, Kastahj elaan 11, Heteren.
D. Navest, Poortlaan 9» Ede
J.

de Haan, Reiïibrandt van R i j n s t r a a t 35» Lienden.

P.C. Peters, üewtonstraat 527', Den Haag.
A.W.H. Brugman, Silvanusstraat 26, Kesteren._
J.C.A.M. Bervaes," Paulus Potterhof 12, Lienden.
G.D. Hendriks, Hoofdstraat 46, Kesteren.

Overleden:
J. van Dol'deren, Kesteren.
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• - . - ' • . KBSTEHEN.

Inleiding»
Langs de Rijn lagen in vroeger eeuwen aan de Gelderse zijde
een aantal heerlijkheden die als het ware fungeerden als bunpers tegen de Stichtse expansie. Over en weer bestookte men
-elkaar en zo'n heerlijkheid was te beschouwen als de kleinste
eenheid in een graafschap, hertogdom of bisdom. De heren waren overwegend leenman en dat bepaalde hun aandeel in het
grote geheel. Zij waren de dienstplichtigen in vroeger jaren.
Dat verdween allenaal van het toneel toen ons land een koninkrijk werd, het Koninkrijk der Nederlanden net een Staten
Generaal, Provinciale Staten en Geneenten. De oude heerlijkheden gingen op in do gemeenten*,» werden veelal tot oen grotere eenheid bijeengevoegd en dit is aanvankelijk riet de nodige barensweeën gepaard gega:ja. De Marsch bij Lienden b,v»
was eon heerlijkheid, rean twoehcrige zelfs, die op de Gelderse zij-de lag maar tot het territorium van het Stichtse Rhehen behoorde.. „Eerst kwam het souvereine koninkrijk tot stand
en toen -eerst werd de Rijn de grens tussen Gelderland en Uitrecht. Napoleon had dat al voor elkaar, m^ar men haalde in
1813;nete^n 'een streep door diens rekening en herstelde de
oude statengrenzen.
•
:
Grens«: "; :
•
Het Polderdistrict Marsch, Lede en Oudewaard werd in 1838 in
het leven geroepen. Voordien werden de Botuwse waterschapsbelangen grotendeels door du hoer, in dit geval de kopers van
deze heerlijkheden, behartigd in samenwerking niet de al eeuwen bestaande Lingestoel0 Het polderbestuur werd aansprakelijk voor de waterhuishouding in dit gehele, door de dijken
langs de huidige Rijn en d- Oude Rijn omsloten gebied.
Dit kw&n tot stand door enige ruilingen van grondgebied tussen de Staten van Gelderland en Utrecht, De Marsch was definitief Gelders geworden en ressorteerde voortaan onder de gemeente Li end-en. De oude hè e rli jkhe i ds grens tussen Marsch en
Lcdo'bleef-evenwel als gemeentegrens tusse Kestoren en Lienden gehandhaafd: do Lede l De Marsch strekt zich langs de Rijn
nog oostwaarts van de Rijnbrug uit tot wa~.r de Lede of Leigraaf dicht- bij de Rijn koat. Zuidelijk daarvan liggen dan de
voormalige heerlijkheden Lede on Oudewaard. Dit gebied wordt
naar het zuiden begrensd door de Oude Rijnstrang»
Dat oude voor ons wat vreende grensverloop tussen Gelderland
en Utrecht bracht uiteraard soms ernstige verwikkelingen met
zich mede, want Gelre en Sticht waren souvereino staten. De

i
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graafhertog van Gelre was een machtig heer, hoog geklommen op
de adelijke ranglijst on "buurman de bischop was meer landsheer
dan zieleherder. Nog ingewikkelder was het. ^ie bischoppen van
Utrecht hadden op kerkelijk gebied in bijna geheel Gelre volledige zeggenschap.
De ridderschappen en de gewone man, de stedelingen en de geestelijkheid, zij allen bemerkten het wel als het onderling niet
zo best boterde. Die grote hersnachtten het aan hun standing
verplicht zo nu en dan een oorlogje te ontketenen. Het liep
weieens uit de hand. En dan was het zaak de "heren" op hun
hand te hebben, watt da"t waren door hun leenmanschap de dienstplichtigen van toen.
Oude Rijn.
Wij behandolden al eerder de machtige kastelen Dollenburg in
de Marsch en tor Lede. Naast de halve heerlijkheid Marsch en
de heerlijkheden Lede en Oudewaard lag in dit gebied nó"g een
heerlijkheid: Wolfswaard. Het is nu dat wij wat meer aandacht
willeu besteden aan Oudewaard en Wolfswaard, Vooropgesteld dat
de geschiedenis van Oudewaard zo goed als geheel parallel loopt
act Lede.
Kesteron en Opheusden lagen aanvankelijk aan de Rijn, aan de
Oude Rijn dus. Ook Liendeni Wij moeten ons dus een zeer oude
toestand voor ogen stellen. De recontu toestand is ontstaan
nadat deze Oude- Rijn bij de Spees onder Opheusden en Verhuizen
bij Lionden word afgeclprad en cjn nog onbetekende watergang die
voor de stad Rhcnen stroomde ca 1220 tot hoofdstroom gepromoveerd werd.
Talrijke overstromingen maakten het onmogelijk het gebied
tussen Remruerden en de Grebbe en de voormalige Oude Rijn te
betredon. Moer Rijnlopon doorsneden dit gebied ( de Lede of
Leigraaf is er ook éó'n van ) ea men meont dat Rhenen het meervoud van Rijn is; een gebied dat bedekt was met raoerasbossen ;
en verraderlijke p.oelen»
Het gehele "eiland" beslaat ca 1000 hectaren. Nu liggen daar
de landerijen van de ingezetenen van Opheusden,K.98tergzi en
Lienden en het bleef tot do dag van vandaag.een dun bevolkt
gebied. Nog in 1772 was de Marsch 674 morgen groot en behoorde tot het gebied vnn de stad Rhenen met....24 woningen. Hoe :
treffend is overigens de verbondenheid van de heerlijkheden
Lede en Oudewaard daar vastgelegd in de naam van een moderne •
camping.
De giftbrief van 855 ten behoeve van de Eiland Sint-Maartenskerk te Utrecht laat ons voor wat de huidige Rijn betreft,
toen dus een nevenstroom, niet in het .onzekere. Ze droeg de
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naam Lek, waar er sprake is van " et insulam( het eiland tussen ) Rhenunura en Leckiam". Dit "eiland" moeten wij beschouwen
als de Marsch en de Rijn is onbetwist de Lede.geweest»
Nog hebben wij een Lekskesveer en de Lek bestond als neven— <
stroom vanaf Wijk bij Duurstede naar zee reeds voor 855» Er
is géén sproke van het graven van de Leki ,Altijd een riviertje
geweestJ
Eiland» '
Het in bedoelde giftbrief aangeduide eiland Marsch bleef na de
verlegging van de stroom Stichts gebied. Er word over c'n weer
wat toegegeven en zo kreeg de graaf Hertog van Gelre. het recht
daar een substituutschout aan te stellen. .Maar functioneel was
deze .niet meer dan een toeziend voogd en werd spottend " de
zwijgende schout" genoemd»
:
Die van de. bisschop was de sprekende schout en zo werd in 1486
ridder Johan Frijsse van Dolre uit de stad Hhenen in die functie namens de Stichtse landsheer aangesteldi. Over het eindeloze geharrewar over die grensscheiding moor in e on volgend
artikel.
Zo was dan in de middeleeuwen een merkwaardige toestand ontstaan in ecm geografisch sinds het begin van de dertiende
eeuw een eenheid vornand gebied. Lede bezat wat gonoond. zou
kunnen worden eon'eigen slot, het huis ter Lede, in later
tijd de zetel van de drosten die de heerlijkheden die ressorteerden onder hot graafschap Gulemborg in naam van de graaf
bestuurden. Oudewaard had in feite geen kasteel, al zal, de
ongrachte boerdij den Oord ton oosten van Resteren aan de
Oude Rijn gelegen, oorspronkelijk wel versterkt gewcost zijn.
Het hais bezat evenwel geen riddermatigheid..
;
Een bijzonderheid ie dat Oudewaard geschreven werd een bannerij te zijn geweost. Persoonlijk is rai'j dat niet duidolijk,
want dit was toch een onbetekenend gebiedje. Zo'n boner- of
baanderheer was geheel onafhankelijk van de landsheer en.had
zelf leen- en dienstmannen die onder zijn eigen banier streden. Wij spreken van iemand die-het nogal hoog in da pit
.heeft nog wel als van banjerheer of banjeri
In ieder geval noemden de graven van Culeraborg zich naar de
heerlijkheid Oudewaard bannerheren. Tijdens het landreces van
1595 werd de graaf van Culeraborg ovenwei verboden zich met
deze titel nog langer te tooien. Wel behield do graaf vanwege het hoge ambt het recht van vooaanzitting bij de vergaderingen,
Leen,
,
Dat Lede steeds als ec-rste gonoemd werd blijkt te komen.door
het feit dat deze heerlijkheid een leen van het Fursteridom

Gelre was» Het richterambt zowel als dat van secretaris was
steeds voor Lede en Oudewaard en Lienden in één hand. Ook l'
hier ging Lede steeds voor. Bovendien was deze richter (ook
scholtus of schout genaamd ) dezelfde functie toebedeeld in de
Marsen»
Wij zagen reeds dat in dat geval gesproken werd van "zwijgende"
schout.Deze rechten, alsmede de status van het gericht te Kesteren, dat een hoofdrechtbank onder de naam Claringsbank was,
alsmede alle gerechten en maalschappen(gerechten van tweede
aanleg) in de Neder-Betuwe en de Tielerwaard met inbegrip van
die van de graafschappen Buren en Culemborg gingen teniet toen
in Tiel .een kantongerecht werd ingesteld. Het omslachtige van
de rechtsspraak gedurende de Republiek werd nader geconsolideerd
Wij noemden reeds de horenbehuizing 'den Oord. Deze zeer oude behuizing lag -evenals de Dollenburg aan de Oude Rijn. Ter Lede
evenwel lag "aan een nog oudere rivie.rlpop, de Lede, waaruit
blijkt dat men zijn bezittingen bij voorkeur aan waterlopen,
bouwde.
Den Oord bezat zelfs een haventje zodat aangenomen kan worden
dat ook een spijker, een opslagplaats dus, er gevestigd was.
Minder bekend is dat lang geleden tussen de Spees in de heerlijkheid Oudewaardén en de Blaauwe Camersche Weerd aan de
Stichtse zijde een voetveer onderhouden wea:d. Dit raakte
uiteraard geheel in ongebruik toen het Opheusdense veer ging
varen.
Bij de Spees bevond zich bovendien een tol met herberg. Ook
deze tol verdween van het toneel. Ze moet in de 18e eeuw nog
in functie zijn geweest. Aan beide zijden van de Ilijn zijn nog
rudimenten van de 'toegangswegen naar het voetveer aanwezig.
Op de hoge oeverwal van de Rijn aan de Utrechtse zijde staat
altijd nog hek uit de middeleeuwen daterende spijker naast de
woning van de familie Klaassen.
Bijzonder is dat deze grote.schuur een wolfsdak heeft zoals dat
bekend is uit de Tielerwaard.Dit is dan tevens het meest westelijke specimen en voor Utrecht het enige voorbeeld.
Bij de Spees brak op "5 maart 1781 en 5 maart 1855 cle MarschdSJk
door en geraakte de gehele polder korte tijd onder water. De
watermolen in de Marsen zorgde bij de laatste doorbraak voor
snelle afvoer van het''water na dichting van het dijkgat. De herenbehuizing den Oord liep bij de laatste overstroming veel
schade op door geweldige ijsschotsen die bij het ontstane wiel
binnengedreven waren.
Sloop,
Men is in 1864 na aanvankelijk herstel tot sloping overgegaan,
6

In 1814 hadden Maurits Dreijer en Gijsbert van Versendaal de
heerlijkheden Lede en Oudewaard met de Leedschen bouwhof en
huize den Oord gekocht, Van Versendaal kreeg Lede toegewezen
terwijl Dreijer op huize den Oord in Oudewaard ging wonen waar
hij omstreeks 1820 overleed.Zijn kleinzoons erfden het goed,
waarvan Jacobus Marinus Bronkhuizen op den Oord overleed, het
huismet aile toebehoren in 186J nalatende aan zijn neef Jacques
Bronkhuizen die evenwel direct doorverkocht aan Jhr» P.A.Reuchelin te Tiel, die tot slechting overging en op dezelfde
plaats een nieuwe hofstede liet bouwen. De erven van de laatste
waren op het einde van de vorige eeuw nog steeds in het bezit
ervan. Aan de Oude Rijnbandijk staat een zé"é*r oud huis, bewoond door de familie Zaaijer-Budding. Het volksverhaal wil
dat dit het koetshuis van huize den Oord geweest is,Dit volkse
gegeven is niet te verifiëren omdat Oudewaard een allodicele
heerlijkheid geweest is, Br zijn geen leenakten van bekend.
De heergraven van Culemborg waren heer en meester van alle
heerlijkheden en gerechten - uitgezonderd over 't commanderijgoed Ingen - langs de Rijn tot Opheusden toe.
Als Oranjegezinde machtliefhebbers hebben zij vanaf Ploris
graaf van Pallandt en Culemborg grote invloed gehad op de refoimatie van deze heerlijkheden, Opheusden evenwel viel onder
directe beheer van de hertogen en keizer Karel V en later de
Staten van Gelderland, waardoor de reformatie daarop last van
de Statenvergadering geforceerd werd,
Wij wezen al op de status van Oudewaard als zijnde een bannery.
Ver in de eigen geschiedenis van Oudewaard doordringen zal derhalve geen resultaat opleveren. Al vroeg was het bezit van de .
heergraven van Culemborg,
wordt vervolgd «
A,P,de Kleuver,
EM UITDAGING.

Tijdens een zwerftocht door mijn encyclopedie viel mijn oog op-de volgende bewering:
"In het Teutoburger Woud (Saltus Teutoburgiensis) heeft volgens
Tacitus in 9 n,c. de slag gewoed van Arminius tegen Varus en
zijn legioenen. De juiste plaats van deze slag is intussen
nog niet bekend; er zijn Nederlandse geleerden die menen dat
deze op Nederlands grondgebied (Graafschap) heeft plaats gevor>«
den!'
Wetende dat de Historische Kring Kesteren en Omstreken een zeer
grcrte belangstelling heeft voor de geschiedenis van Nederland
in de Romeinse tijd, ben ik op zoek gegaan naar publicatias
p

over vopmoemd onderwerp,
In Elseviers Weekblad van 23 november 1968 vond ik een groot
artikel met als titel "VARUS STREED-IN -DE ACHTERHOEK, NIET
IN HET TEUTOBURGERWOUD" en als ondertitel "EEN DUITS VERZINSEL WEERLEGD".
•
'
Het begin van het artikel volgt hier volledig:
:
"Wie de hal van Hp.tai 'Bloemink, aan het einde van de Loolaan
te. Apeldoorn, binnengaat, zal aan de linkerwan-d een wit marmeren plaat ontdekken. Op deze plaat-in gouden letters de Latijnse tekst:
Consiste et Audi, Viator, Hoc Loco Ad MCMXXXVII
Veritatem Varianae Cladis Pace Factam Esse Quae.
Per XV Saecula Latverat.
ofwel;
Blijf staan en hoor toe, wandelaar, dat op deze
plaats in het jaar 1937 de waarheid is bekendgemaakt over de nederlaag van Varus, een waarheid
die gedurende 15 eeuwen vertrorgen was gebleven.
Maar weinig wandelaars blijven staan. De interesse voor deze
plaat, die met toestemming van de heer Bloemink door de ontwerper van de studie A.D.Muller op eigen kosten werd aangebracht, teneinde het resultaat van de studie niet verloren
te doen gaan, is gering.
Toch is er alle reden deze studie niet in het vergeetboek te
laten geraken. De conclusie waartoe de heer Muller kwam is
verrassend: de slag zou zijn geleverd in de Achtehoek, in
ons land dus. Het beeld van de Duitse Hermann in het Teutoburgerwoud berust op fantasie en onjuist geïnterpreteerde
gegevens. Van de- studie van Muller werd bij de uitgeversmaatschappij Misset' te Doc-tinchem een stencil gemaakt. Een
uitgave in boekvorm tijdens de bezetting was te gewaagd."
Het artikel geeft verder een beknopte weergave van de theorie
van de heer Muller ( ec-n Nederlands marine-officier van Zwitserse origine ), Doesburg zou Teutoburg geweest zijn, Doetinchem komt van Dodenheim en Varseveld van Varusveld,
De slag zou plaatsgevonden hebben bij Doetinchera, terwijl bij
Varsseveld het zomerkwartier van de Romeinse troepen gelegen
had,
(
Muller overwoog dat er daar wel een Castellum zal hebben gestaan en liet opgravingen verrichten, waarbij een gracht gevonden werd, die veel overeenkomst vertoonde niet de Romeinse
buitengrachten van Saaiburg in Duitsland. Bij dit graafwerk
werden vele.Romeinse voorwerpen gevonden welke door de toenmalige predikant van Varsseveld verzameld werden,
'•'• 8

: Na diens dood is de verzameling in het ongerede geraakt.
Hier nu ligt een schitterende taak voor de onlangs zelfstandig
geworden Afdeling Zuid Veluwe van de A.W.N. Na het verlies van
de Betuwse Wingewesten, doet zich hier een prachtige gelegenheid tot gebiedscompensatie voor. Weliswaar behoort de Achterhoek tot de koloniale sfeer van de Afd.Nijmegen, maar daar zal
op bestuurlijk niveau ongetwijfeld een oplossing voor gevonden kunnen worden.
Dat de afdeling Zuid Veluwe deze uitdaging aanneemt, is de
wens van
J.van Dooijeweert.
UW VEBHOAL UT DE BBTÜWE.

Gaart van Bennekom, zun naam was wel un bietje aanders, stond
in ut daarupke,' wa aarugus in' de Betuwe lag, dich bij de Rijn,
tamelijk goed oangeschreve en had de naam van un eerluk mins.
Gaart die sjouwde al • joare inut de hondekar over Betuws smalle
dreefkus, wër of gin wèr, woar ge de klok nur kon regulle.
Op zun kartje lag un ton mut peterolie en ut un blimkunde
kroan gaf tie ut die donkere ton, de minse lich vur ut donker,
Zun zangerige stem klonk deftig oan de hoge huize en galmde
diep na. "Is tur nog olie nodig , juffrouw?" Zo hurde ut umraers.
want de vrouwe van de rijke boere ware juffrouw in de Betuwe.
Oan de kleine huskus keek tie nie z6 naauw, de miste stonde
uramers bij urn in ut krijt. Hier was ut "vrouw" of "moeder", wa
ut standsverschil mar al te duijelmfe weergaf. En Gaart wies
prusies wa tie deej. Alleen umda ut un bietje un zekurre was
kon die slech tigge un grepke en wier doarum ut mikpunt van
beduvelurij. Op un dag liet tie dun kloppur valle op de deur
van un groot boerehuis dich bij ut spoor in Kestere en de boer,
die Jan niette,deej zelf ope. Nou was die Jan noot:,vies gewes
van un grepke en ha al lang stoan loere um Gaart is te pakke
te neme. Hij gaf de oliekan oan Gaart en zeej,"doettur mar vier
kan in Gaart en denk tur um da ge de moat gif". Gaart vérde op
of um un wips (wesp) gestoke ha en zeej,"Mar boer woar goa de
me nou van verdénke, nog noot hed.^e un druppel oan me te kort
gekomme, zöwoar gaf ik de olie nog lievuar vur niks as um te
sté"le, boer doar beledigde me zwoar mee".
"Ik zeg nie dagge stel',' zee Jan,"mar ik bief vol haauwe,dagge
hier de moat nog noot gegeve hè". "Zo zout hek van melève nog
noot gevrête",riep Gaart, die zun zelfbeheersing un bietje begon te verlieze,"agge denk dak slech zij, dan zak wel overnij
mete".En hij goot ie kan in de ton lég, woarna tie opnij begon.

Iedere keer liet tie de kan (moat) overlope en iedere keer
keek tie dun boer zekurder oan. 'Hedde ut nou eiges gezien,
riep tie, dagge de moat hè gèkregè, woar biefde nou mut oew
proatjus?
'Ut spet me heel aarug vur oew, zeej Jan, mar Gaart, de moat
hek nog nie. Gaart wier tur wit van, 'wa doede me leed mins5
zeej tie half schruiwund, ge begrep tooh wel dak volgunde
keer nie meer langs kum umda ge me nie vertrouw en da spet me
aarug, ge zij altijd un goeje klant gewes, altij;. pront betoald en zukke klaante wilde nie graag misse^''Ge hoef hier
nie weg te blijve, zeej tien boer, teininste as ge de moat gif.
En Gaart wies ech nie hoe. die ut tur mee ha. De vrouw van de
boer, die alles ha gehurd, von ut nou wel genoeg en kwam nur
veure lope. 'zedde weer oan ut plage Jan,Verweet ze den boer
en tigge Gaart, 'olieboer as ge de moat hier afgif, dan kunde bij aandurre minse toch gin olie meer afmète. 'Doar ging
Gaart un lich op, 'blikskoater zeej tie, want vluuke durfde
Njie oan de hoge huize, ha ta irdur gezeed, dan hak mun eige •
nie zo kwoad hoeve te make. 'Gif Gaart liever un stuk brood
vur den hond, zeej ten juffrouw, dan hetie teminste wa vur de
schrik. 3n ze vervolgde, 'Ik begrep nie Jan dagij nou altijd
plage EIÖ", die mins zal.ut teraee, as we lektries lich krijge,
toch al zwoar genoeg krijge. Lektrisch lich, Gaart stook de
ore op en zeej vol overtuiging, 'mar boer da motte noot vatte, da graaj lek as un zeef en ut blaak ok nog.' 'L6t oew eige
nou niks wijs make, zeej Jan, ge hoef mar oan un knöpke te
draaje en ge ho lich.1 'Da bestoa noot, verdedigde Gaart zun
brood, hoe kan der nou peterolie dur zün dunne kopere droad
komme en hoe kan de da tur in giste?
Ondanks woarschouwing van Gaart viet de boer toch da nije lich,
mar toe saves de meid da lich wilde oanstèke en un vlemke onder ut bolluke hiel, sprong ut lemke raut un klap ut mekoar. *
'Hadde mar nur Gaart gelusterd, kaarmdo de vrouw van de boer,
hij ha gelèk da ta graaj nio dugde.'
Ge begrep da Gaart da loater overal vertelde.
H.K.Budding.
HELT HMDVOIJRWAPEK EK -ZIJN ONTVJIKKBLING II

In het vorige artikel werd de ontwikkeling beschreven tot en
met het lontslotmusket,. Zoals reeds vermeld, dit musket bleek
een betrouwbaar en doeltreffend vuurwapen te zijn; ook was de
productie ervan niet zo moeilijk. Dit wapen is dan ook zeer
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lange tijd over de gehele wereld in gebruik gebleven, tot in
het begin van onze eeuw toe. Natuurlijk bezat het ook verschilrlende nadelen, zoals het telkens opnieuw ontsteken van een gedoofe lont, of het vervangen van een opgebrande lont. Ook was
het wapen kwetsbaar voor water zoals bij regen. Het is dan ook
niet te verwonderen dat men reeds spoedig zon op andere wijzen van ontsteking van de kruitlading.
Ongeveer in 1520 werd in Neurenberg het radslot ontwikkeld;
mogelijk naar een voorontwerp van Leonardo da Vinci. Eet principe hiervan beruste op een rad, dat door zijn ronddraaiende
beweging vonken opwekte bij een vuursteen, die er tegenaan gedruk i werd. Dus zo ongeveer als bij een sigaxettenaansteker.
Eet rad werd van te voren net een sleutel opgewonden middels
een platte veer en een kettinkje, dat on de asrad werd gewonden. Eet was een hele vooruitgang, doch hot was een vrij ingewikkeld mechanisme en daardoor duur. De toepassing vond voornamelijk plaats op pistolen, al zijn er ook vele nusketten nee
uitgevoerd. Radslotwapens zijn gemaakt tot het eind van de
17e eeuw.
Vrij kort na de ontwikkeling van hot radslot werd nog een ander soort mechanisme uitgevonden, nl. het snapslot.Dit is de
voorloper van het later zo populaire vuursteenslot en bestaat
uit een haan, waarvan het bovenste gedeelte is uitgevoerd als
een kien, waarin een stuk vuursteen is gevat, net zoals bij het
radslot. Echter bij het snapslot slaat bij het overhalen van
de trekker de haan met kracht tegen een stalen plaat, die scharnierend over het zundgat (gat dat kruitpan met loopinwendige
verbindt) met kruitpan bevestigd is.
Dit enapslot was van een veel eenvoudiger constructie dan het
radslot. Toch heeft het nog een hole tijd geduurd eer het in
algemeen gebruik was. Tegen die tijd werd er een nieuwe verbetering ingevoerd in ongeveer 1630; het vuursteenslot. Bij het
snapslot was het, zoals eveneens bij het lontslot en het radslot, een nadeel, dat de kruitpan vóór ieder schot eerst met
de hand geopend moest worden. Het deksel werd dan zijdelings
weggeschoven. Bij het vuursteenslot nu was het pandeksel en het
aanslagstaai voor de haan één geheel, zodat de pan automatisch
geopend werd als de haan het aanslagstaal raakte. Bij het openen van de pan en het treffen van de haan tegen het staal viel
dan de vonkenregen in de kruitpan en het schot ging af, of niet.
Dit vuurstoenslot nu, is als afvuurmechanisme voor vuurwapens
zeer lang gehandhaafd gebleven. Het werd zelfs voor het afvuren van kanonnen gebruikt. Vuursteenwapens worden tot op de
huidige dag gefabriceerd en heus niet alleen als replica voor

verzamelaars, doch in afgelegen gebieden, waar men zeer moei11

lijk aan patronen kan komen is het vuursteengeweer nog wel
populair. Varianten op het vuursteenthema zijn er legio geweest. Zo zijn er zelfs al op het einde van de lye eeuw een
soort "revolvers" gemaakt, draaipistolen noemde men deze. In
het begin van de 19e eeuw was het vooral Collier uit Londen,
die fraaie vuursteenrevolvers vervaardigde. Het was de uitvinding van de percussie in het begin van de 19e eeuw echter,
die het Satauel Colt mogelijk maakte een '''automatisch" revolver
te vervaardigen, d.w.z. waarbij na ieder schot automatisch een
cylinder een verse lading voor de loop draait.
Ondertussen hadden zich nog andere ontwikkelingen voorgedaan,
die van invloed waren op de schotzuiverheid. Op het einde van
de 15e eeuw kwam men nl. tot de ontdekking, dat een loop welke
inwendig van spiraalvormig gedraaide groeven was voorzien, een
veel zuiver schot gaf. Later werden dan ook speciale scherpschutterseenheden met deze geweren uitgerust, de zgn. "jagers'1
met hun "duitse bussen".
Ook ontdekte men, dat het handiger was om het kruit voor de
lading in een soort kokertje gereed met zich te dragen. Aan de
bandelier van een musketier (= soldaat voorzien van een musket)
hingen dan ook meerdere van deze kokertjes. De kozakken droegen
deze kokertjes voor op de borst, wat als rudiment nog te zien
is op kozakkenj as sen. Eigenlijk was dit de voorloper van de
eenheidspatroon. Het was Gustaaf Adolf die in 1630 tijdens de
Dertigjarige Oorlog zijn troepen uitrustte met een eigenlijke
eenheidspatroon. Hierbij werd de kruitlading + kogel in een
papiertje gewikkeld, kant en klaar voor het gebruik gereed.
Moest het geweer geladen worden, dan werd eerst de kogel met
de tanden eraf gebeten, het kruit in de loop gegoten, waarna
de kogel er achteraan in de loop werd gestampt met de laadstok.
Het stampen diende vooral om de kogel iets te deformeren en in
de loop te persen, om zo een min of meer gasdichte afsluiting
te geven. Hierna werd de haan gespannen en in de ruststand gezet, de pan geopend en gevuld met speciaal heel fijn kruit,
de pan werd gesloten, de haan op scherp gezet en men kon schieten. Dit alles was dus toch nog heel bewerkelijk en het baart
geen opzien, dat in het verslag over de slag bij Lützen in de
Dertigjarige oorlog ervan gewag wordt genaakt, dat er zo hevig
werd geschoten, dat zelfs de luiste soldaat die dag wel zes
(sic) schoten afvuurde. Gedurende de tweede helft van de 18e
eeuw werd een eenheidspatroon vervaardigd, die gewikkeld was
in filtreerpapier, zodat nu het geheel met kogel en al in de
loop geduwd kon worden, daar het papier asloos meeverbrandde.
Het is het begin in de 19e eeuw die een grote omwenteling van
12

het vuurwapen te zien geeft door de ontwikkeling van de percussie en de gasdichte zelfexpanderende metalen patroon.
Slot volgtê
E» F, Stephanus
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Tentoonstellingsvondsten van Maurik»
De Historische Kring Kesteren en Omstreken ontving van de Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek een uitnodiging
om op 21 september 1974 deel te nemen aan een tentoonstelling
in .Amersfoort, Deze expositie in de Aula van de R.O.B, werd
ingericht ter gelegenheid van het Europees Limes Congres, dat
medio september gehouden werd door een groot aantal archeologen uit diverse landen.
Getoond werden recente vondsten van een aantal Romeinse en Romeins-Inheemse bewoningsplaatsen langs de linies (Romeinse rijiksgrens) in ons land: 3de, Bwijk en Heteren (inheemse bewoning),
Druten (Romeins schip), Kesteren en Wijk bij Duurstede (Romeinse en Romeins-Inheemse grafvelden).
Van het grafveld Prinsenhof te Kesteren, waar in 1974 door leden van onze Kring en door de R.O.B, meer dan 100 crematiegraven en een aantal paardegraven gevonden werden, waren mooie
voorwerpen te zien.
De afdeling die door de H.K.K. en O. verzorgd werd was Maurlk,
de nieuw-ontdekte Romeinse legerplaats Mannaricium, De resten
van dit castellum zijn in de jaren 1972 en 1973 door leden van
onze vereniging gevonden en onderzocht» Van de grote hoeveel-

heid vondsten, die in Maurik gedaan zijn, kon slechts een zeer
klein gedeelte tentoongesteld worden. Enkele belangrijke dakpanstempels, een aantal mooie fibulae (mantelspelden) en vooral
de militaire ijzeren -voorwerpen trokken veel belangstelling v&n
het internationale gezelschap»
Voor onze vijf afgevaardigden was deze expositie tevens een
mooie gelegenheid om de bestaande contacten met de Nederlandse
archeologen te verstevigen en om nieuwe contacten te leggen»
J.A»E, de ICLeuver,

Aanvullingen ledenlijst 31 december 1973
- l oktober 1974
Nieuwe leden:
J.Hoekstra, Silvanusstraat 2, Kesteren.
P.van de Bovenkamp, Castor 14, Veenendaal
G.A-.Eutten, Jaaoh Qatsstraa-t 15, Kêsteren.
A.Langelaar, A.van Östadestraat 56, Kesteren.
G.van Esterik, Dorpsstraat 11, Ingen.
W0 Oosterbeek, Burg.Jhr. Hoeufftlaan 6, Vianen.
Mevr.A.Kemme-Klerkx, Stationsplein 12, ,Tiel.
.J.N.Scholten, Hoofdstraat 50» Kesteren.
H.Huiberts, Nassaulaan 11, Dodewaard,
A.KoVan den Maagdenburg, J.Tooropstraat 2, Kesteren..
JBavan Parneveld, Mesdagstraat 27? Kesteren.
AoMoVruon, Bur^.Verbru^iiweg 31» 3clc en V/iel»
Hej.M.M..Gordes", Groen van Prinstererctraat 69? Wageningen,
J o Vo i', HuncLwe g -¥G s t 2 ? 6, Ve c nondaal ^
A.C^^lentge, Gasi;."..isliï35elr;^i 27, Tiel.
f'fe"i.n.:t JuEeRui jehbrook-Klein, Garststraat 58» Maurik.
A, Vaal!.. Stationsweg 19, Geldermalsen.

J.WoHootaen, Biozeweide 12, Achterberg,
R.J.van Doorn, Burg. Houtkoperweg 18, Lienden.
Gemeente Lienden, Oudsiaidsestraat 8, Lienden.
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H.L.Zuidema, Rijnbandijk 155, Kesteren
E.G.Monteiro, Nic.Beetsstraat 17, Kesteren.
M.A.de Korte, Carvonestraat 23, Kesteren,
A.J.van Drunen, Nassaulaan 7» Kesteren.
H-.de Jongh, Oude Broekdijk 9» Kes'teren.
J.de Vries, Kassaulaan 23, Kesteren.
Jeugdleden:
Roeland Datema, J,van de Vondelstraat l, Kesteren.
André* van Ingen, Nic.Beetsstraat 18, Kesteren.
Henk Vroon, Burg. Verburghweg 31, Eek en Wiel.
-o-o-o-o-oArcheologische .Werkgroep van de H.K.K.en^ O.,
Hoewel vorig jaar besloten is de aktiviteiten 'vari onze archeologische werkgroep te laten samenvallen met die van de afdeling van de A.W.N. Midden~ en West-Betuwe en Bomraelerwaard,
is dit niet gerealiseerd en ziet het er niet naar uit, dat dit
nog zal gebeuren. Dit tengevolge van problemen van financiën
en beleid van voornoemde afdeling.
Het bestuur van de H.K.K.en 0. heeft danook besloten de archeologische werkgroep van de Kring op de oude voet te laten
funktioneren.
Heeft men interesse zaterdagmiddag mede actief te zijn, hetzij
op het veld, hetzij in ons vondstendepot, men belle vrijdagavond tussen 19.00 en 20,00 uur tel. 08886-1354 om te vernemen, wat er zaterdag gedacn zal worden»
Het bestuur van de H.K.K.en O.
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ERRATA
blz. 3 regel 9 v.o. naus m.z.: nauw
blz.
4 regel 10 v.b. ok HL.Z. : Ook
blz.
5 regel 5 v.b. als als nuz..: als
regel 16 v.b, rar m.z,: raar
regel 25 v.b, rechtelijke m.z.: rechterlijke
regel 26 v.b. 1948 nu 2. 1498
"c^&v & regel l v.b. rosmoden m.z.: rosmolen.

regel 15 v.b. Ijzendoorn m.z.: Uzendoom
regel 24 v.b» van het m.z.: aan het
regel 10 v.o. Marsdijk nuz.: Rijnbandijk
bis,, 7 regel 11 v.b. 11 mei m,z. : 12 april
regel 19 v.b. den m.z.: de
regel 23 v.b. 1. m.z,: Sén
regel 10 v.o. geschiede EÜ.Z.: geschiedde
regel 4 v.o. beide m.z.: beiden
regel 2 v.o. geëgaliseerd EUZ. : geëgaliseerd
blz. 8 regel 13 v.b« Marsdijk nuz. :üijnbandijk
regel 14 v.b. situatiescherts m.z.situatieschets
regel 10 v„o. pingstdorf EUZ. pingsdorf
op tekening naast blz. 8 Marsdijk m.z,: Rijnbandijk
blz, 9 regel 6 v.b, verbanding m.z.: verbranding
regel 18/19 v.o. graphito m.z.: graffito
regel 3 v.o. weleens m.z.: weieens als
blz. 10 regel 18 v.o. bovenlaan m.z. bovenlaag
blzs 11 regel 22 v.b. dienst n.z.: technische dienst
regel 29 v.b. toevoegen auteursnaam: J.Buijs
blz. 12 regel 9 v.b. documenteren m.z.: documenteren
blz. 13 regel 8 v.b. onmiddelijke m.z.: onmiddellijke
blz, 14 regel 6 v.o. 12 m.z,: 15
blz, 15 regel 25 v.o, J2 EL.Z»; J2
. regel 18 v.o, 12 m.z.: 15

regel 15 v.o, 12 m.z.: 15
blz* 16 regel 14 v.b. ZI EUZ.: Zoelen
regel 17 v.o. vroege m.z,: late

450 mi.z.: 250
blz.
blz.

17 regel 20 v.o. grrot m.z.: groot
28 regel 8. v.b. handteking m.z.: handtekening
regel 5 v.o. noodwaarts nuz.: noordwaarts

De vereniging is opgericht op 25 oktober 1967 en
Koninklijk Goedgekeurd op 2 januari 1974.
Verenigingsbestuur,
A.Iiatema, voorzitter

Joost van den Vondelstraat l, Kesteren.
tel.: 03886-1354
J.A.Eode Kleuver, secretaris-penningmeester
Adr. van Ostadestraat 42, Kesteren.
tel o: 03886-2021
Ir o J.T.r-';. van Broekhuizen
ocherpenzeelseweg 56, Leersum.

J.van Dam
Kerkstraat 30, Kesteren„

E „ i1 „ Stephanus
Bilvanunstraat 24, Kesteren
tel.: 03886-1411
Redaktie : ij.^.ü

Het is niet toegestaan artikelen of gedeelten ervan
over te nemen zonder toestemming van de redaktie.

VOORNAME HUIZEN LEVEN VOORT IN HET WAPEN VAN DE
GEMEENTE RESTEREN II.

Kloo-s termoppen.
Het bedoelde huis aan de Oude Rijnbandijk is in ieder geval van respectabele ouderdom. Onderzoek wees
uit dat er veel aan verbouwd is, maar een scheefgetrokken binnenmuur en ook delen van de buitenmuur
zijn van "kloostermoppen":opgetrokken en er zijn
nog kluiskelders aanwezig.
Nu sluit ik niet uit dat dit huis verbonden geweest
is met den Oord. Het dateert minstens uit de 14e a
15e eeuw en go dit het geval is wordt er de ouderdom van den Oord mede door bepaald. , 'wij moeten evenwel bedenken^dat dit huis in feite binnen het voormalige schoutendom Kesteren ligt.
Binnen het territorium van de gemeente Kesteren ligt
nóg een oude heerlijkheid: V/olfswaard. Een hoogst
merkwaardig geval overigens. Nog in 1959 behoorde
Kesteren tot de weinige plaatsen in ons lend die
geen eigen wapen hadden. Nu kan men in onze dpgen de
schouders ophalen over zo'n gemis. Toch betekent
zo'n wapen wel iets. Het verleent iets eigens, iets
autonooms aan de gesloten gemeenschappen die stad
en dorp vormen.
Bij de vaststelling van de gemeentegrenzen is men
wel eens onbedacht te werk gegaan. Neem b.v..-de gemeente Beteren. Het puur gereformeerde dorp Randwijk
plakte men aan het overwegend roomse Heteren. Dat
dit politiek bekeken vreemde toestanden opwierp ligt
voor de hand. Maar daarover hebben de kerkdorpen
Kesteren en Opheusden, alsmede de aan de gemeente
Kesteren toegevoegde heerlijkheden Lede en Oudewaard
en. het oostelijke deel van Wolfswaard- geen klagen.
Het wapen van Kesteren heeft enige componenten die
naus met de historie verbonden zijn. Veelal grijpt
het gemeentewapen terug op een bestaand wapen, al
sprong men daar soms naar willekeur mee om. Ook andere objecten, als b.v. de patroonheilige van de
kerk, dienden wel als wapenfiguur. Onze zuidelijke
gemeentewapens wemelen daarvan.

Schenkiiap.
Met Kesteren was dat zéér moeilijk. Keeteren en Opheusden zijn nooit heerlijkheden geweest. De toege-
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voegde heerlijkheden hadden geen eigen wapen. Men
zette zich bij.de Hoge .Ha.ad van Adel aan het studeren en vond er wat op. In wezen niet gek, maar
wél een beetje vreemd. Wij wezen al eens op de zwaan
in het kwartier Lede (en Oudewaard) waarvoor de.
zwaan uit de mythe over Leda benut werd.
Zinvol is het eerste kwartier met de dubbele schenknap die het aan de voormalige Schenkhof tussen Kesteren en Opheusden gelegen, schenkambj aan het hof
van de hertogen van Gelre verbeeldt. ok het vierde
kwartier met de Gelderse dubbelstaartige leeuw Kesteren en Cpheusden werden steeds door de hertogzélf bestuurd! ~ van goud op een veld van blauw
(azuur) is ten volle verantwoord.
Afgezien dat van die zwaan, die in feite de Romeinse god Jupiter voorstelt die zich veranderde in een
zwaan om naar het lieftallige godinnetje Leda op
vrijersvoeten te gaan, is óók de rode wolfskop op
de plaats die Volfswaard verbeeldt (Je kwartier)
wél representatief in dit wapen. Het is een misvatting te denken dat de wolfskop het oude heerlijkheids
wapen is geweest.
Hier hebben wij van doen met een
echt "sprekend1 wapen, speciaal voor dit geval bedacht. Een interessant onderdeel van het wapen dus,
deze wolfskop, die een herinnering wil zijn aan de
verdwenen heerlijkheid.
Ter hoogte van Wageningen lag dan eertijds een
waard (uiterwaard; die de naam Wolfswaard droeg.
Merkwaardig genoeg werd deze opgedeeld in tv/e e
stukken. Mogelijk heeft hier óók de Rijn in een ver
verleden zuidelijker gestroomd. De huidige 3ijn
droeg, naar wij reeds zagen de naam Lek (Lexesveer!)
en zal als nevenstroom vóór langs Wageningen gestroomd hebben. In de vroege middeleeuwen hebben de
stromen zich voor het laatst verlegd. Sinds 1817
behoort het noordelijke deel bij "Wageningen; het
zuidelijke deel werd nadien bij dB gemeente kesteren
gevoegd. Een blik op de gemeentegrenzen vertöo_nt
ten oosten van üpheusden een vreemd verloop. Het
deel dat tot de gemeente Kesteren behoort is als
een stukje van een legpuzzel ingevoegd. Onbegrijpelijk en echt iets voor die tijd.

Borchleen.
.
•Aanvankelijk was Wolfswaard in haar geheel een
4
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"borchleen ter Horst" en als zodanig een leen van de
Utrechtse bisschoppen. Onder de "borchluden" staat
in 1362 Herman van Keppel vermeld en wordt Wolfswaard omschreven als "Des Wulvesweert mitten daghelix gherechte ende tiende als als die beleghen
siin in Bethuwe opten Rijn in den kerspel van Wagheningen". Twee jaar later staat Wolfswaard vermeld als "hebbende.de hoghe jurisdictie", waarna het
gebied als hoge heerlijkheid bleef bestaan. Uit deze
leenakto blijkt dat eens dit gehele uiterwaardengebied één geheel uitmaakte en geheel zelfstandig was.
Er was dus verbondenheid met het bisschoppelijk slot
ter Horst in het buurschap Achterberg bij Rhenen.
De bezetting van dit machtige kasteel bestond o. m.
uit Borchluden en in dit geval dienden Geldersmannen dus de Utrechtse bisschoppen. Rar... maar waar!
Deze hand- en spandiensten aan de bisschop zagen
zij dan ook beloond met borchleneri die op de duur
zelfs een erfelijk karakter kregen. Deze verbintenis raakte op de achtergrond toen in 1528 de rechtsstaat Utrecht aan keizer Karel V kwam en Karel van
Egmond als hertog van Gelre het zwijgen werd opgelegd.
Merkwaardig' genoeg was er toch een scheiding ontstaan bij de uitoefening van de rechtelijke macht.
De heren van Wolfswaard blijken in 194-8 nog uitsluitend de hoge jurisdictie te hebben. In de loop der
jaren was het zo geworden dat het Schependom Wageningen, me- 1 erkenning van het Hof van Gelderland,
er de lage jurisdictie uitoefende, de kleinere delicten dus berechtte-. Kesteren zeker niet en Opheusden evenmin hadden iets met Wolfswaard to make .
Kerkelijk behoorde Wolf swaard, naar uit de leenakto blijkt tot het kerspel Wageningen.
Een eigen gericht bezat Wolfswaard dan ook niet.
Waarom zou men? Er lagen
zegge en schrijve drie hofsteden aan de "Betuwse11 zijdel Het zou een aanfluiting van de rechtspraak geweest zijn. Een van die
"borchluden'' zou als schout gefungeerd moeten hebben en de andere twee als schepenen of gerichtslieden. Daarom wendden zij zich, als het om een rechtspraak ging, tot de richter van de stad Wageningen
Toch bezat de heer van Wolfswaard het recht om in

de. buurt van de rosmoden van Opheusden een galg op
te richten. En zo gebeurde dat ook in 164-5 en dat
nam het Schependom V/ageningen niet. Op 6 november
van dat jaar ging de gehele magistraat van V/ageningen naar Wolfswaard, liet de roodgeschilderde galg
omhakken en in de Rijn werpen,,
Het beruchte "halsrecht" van de Vrijheer had trouwen
weinig om het lijf. Van slechts één van deze Vrijlieren is bekend dat hij een geding in berechting
genomen had. Dat v/as heer Walraven Pieck (1539),
die een wederslag (doodslag) "met den koord" liet
berechten. Wat moet dat een gezicht geweest zijn.
-De gehangene behoorde trouwens niet tot de borchluden. Met het geslacht ïiecic (ook als heren van
Ijzendoorn bekend) was nog iets gaande. Het woonde
te Beesd op een kasteel dat ze naar deze heerlijkheid het Huys Wolfswaert gedoopt hadden.
Die bloedrode galg aan de Betuwse zijde zal voor
Driehuizeii (genoemd naar de drie hofsteden aan de
Betuwse zijde, terwijl aan de Wageningse zijde,
Wolfswaard Vijfhuizen genoemd werd), voor Driehuizen, dus, niet veel te betekenen gehad hebben.
Moeten wij die galg soms beschouwen als een plagerijtje van het adres van de (Cp)Housdenaars? 't i-.anl
Als troost gold evenwel de wetenschap dat zij er
tenminste nooit aan zouden bengelen, omdat zij onder
de directe bescherming van de landsheer en later het
Hof
„v-an Gelderland
Nunrest
-.nog dieHerinnerode
wolisKop.
Dit is aanstonden.
ae enige
"Dloederïge
ring aan een toestand die voorgoed voorbij is.
A. I .de Kleuver.
Eejt __R_ome ins_e_ _gra_fjy_el dte

Reeds in het begin en voor het ontstaan van de H.Ï-.
Kc&.O. werden er ten zuiden van de Marsdijk in Kesteren een aantal proefputten door verschillende leder
van bovengenoemde vereniging gegraven, waarbij veel
f'i o E. materiaal te voorschijn kwam en misschien heeft
zich hier tussen ook Romeins materiaal bevonden,
maar werd waarschijnlijk toen nog niet onderkend.
Meer succes boekte men in de jaren 1967/69 in de
omgeving van de Nedereindsestr. te testeren, hier
werden een zeventiental graven gevonden, waarvan de
meeste Romeins waren en door de H.O.B, gedateerd

werden van begin 2e eeuw doorlopend tot 2e helft 2e
eeuw. Toen de gemeente Kesteren enige jaren geleden
overging tot de aankoop van de ïrinsenhof en enige
aangrenzende percelen t.b,v» de gemeentelijke uitbreiding, werd er in 1973 opnieuw een onderzoek ingesteld zonder dat men belangrijke vondsten kon meiden. De leden besloten te wachten met het verdere
onderzoek tot de bomen gerooid waren en de gemeentelijke dienst zou beginnen met het graven van rioolsleuven. Dit werk werd in het voorjaar 197^- aan een
aannemer opgedragen» Op Goede Vrijdag, 11 mei, ontdekte de heer J.VoDam uit Kesteren, dat de machine
een dikke schelplaag doorsneed waaronder bij nader
onderzoek zich verschillende Romeinse scherven bevonden, waarvan er één met vuur in aanraking was geweest.
Sveneens op deze gedenkwaardige vrijdag des namiddags,
werd het terrein-door de prov.arch. drs.R.S.Hulst
onderzocht, zonder dat de door den heer J.v.Dam gevonden restanten aan een onderzoek werden onderworpen. De volgende morgen bekeek prof.J.E.Bogaers, die
toevallig in Kesteren aanwezig was de scherven, maar
kon aan de hand van 1„ geblakerde scherf nog niet
constateren, dat de machine een grafveld had aangesneden, alhoewel de heer van Dam bleef volhouden dat
er zich op het bewuste terrein graven zouden bevinden.
Des zaterdags namiddags vonden de leden van de kerngraaf ploeg de bevestiging van hetgeen de heer J.v.
Dam vermoedde. De eerste vondst van een bijzetting
werd in de namiddag gedaan, die duidelijk uit de Romeinse tijd was. Het einde van de werktijd naderde
met rasse schreden, toen de voorzitter de historische
woorden sprak: "Laten we het nog éénmaal met de boor
proberen en dan gaan wij naar huis".
En zie het wonder geschiede, eigenhandig boorde hij
met assistentie van de heer Klip, de tweede locatie
van een bijzetting aan, waarna de eerste hele urn
onder grote spanning puntgaaf geborgen werd.
De 2e Paasdag werd een roemruchte dag met een record-vondst van 3 gave urnen. Byzonder gunstig was
het, dat voorzitter en secretaris beide bij het onderwijs werkzaam zijn. Want volgens de^ aanhremer zou
binnen enkele dagen het terrein geëgaliseerd v/orden,
daarop besloten beide heren hun paasvacantie op te

7

j

:

j
•
l
•
i
i

;
*

,

\
l
'
.j
,
}

*
j
<
j
j

offeren en de leiding van de graaf'werkzaamheden op
zich te nemen met ongekende resultaten.
Gelukkig had de aannemer ongelijk, maar dat kon
men toen nog niet weten. Dank zij hun activiteiten
konden een veertigtal graven geborgen worden.
Inmiddels had ook de R.O.B, het belang van deze opgraving ingezien en thans zou de opgraving voortgezet worden in samenwerking met de H.K„k.&.O.
Na deze feitelijke gegevens over de ontdekking van
het grafveld en de eerste vondsten, wil ik nu een
algemeen overwicht geven van het betreffende gebied
en de bewoning daarvan.
De Marsdijk scheidt een zuidelijke punt van het
oorspronkelijke grafveld af„(zie situatiescherts)
ïïet is thans ondoenlijk om de ware grootte van het
oorspronkelijke grafveld te bepalen, maar men kan
aannemen, dat de gevonden bijzettingen slechts een
gering deel zijn van het gehele grafveld. Toch zijn
er op dit kleine gebied reeds een zeventigtal bijzettingen gevonden, waaronder een tweetal door de
K.O.B, die van liet normale patroon afweken, te weten een lijkbegraving en kringgrepgraf. Lijkbegraving komt v&ór 200 n.Ghr. nog niet voor; eerst
200 n.Chr. komt deze methode meer in zwang.
Waarschijnlijk betreft het hier iemand die niet tot
de gemeenschap behoorde. Het kringgrepgraf treffen
wij reeds aan op het grafveld van de Gaalse heide,
alhoewel die uit een vroegere periode stammen.
Het tot op heden gevonden aantal bijzettingen zal
nog stijgen naarmate men meer graaft o
iieeds tijdens de eerste dagen van het onderzoek
bleek, dat er zich op het grafveld F; = .2.afvalputten
bevonden, terwijl de graafmachine van de R.G.BC in
het z.w. en z.o. deel M.E.perceleringssleuven kon
aantonen. De zwarte vullingen bevatten kogelpotfragmenten en wandscherven van pingstdorfaardewerk,
^aast het grafveld aan de westzijde (zie situatieschets) werd door de leden van de H.K.K.ói.O. een
proefsleuf gegraven., Ook hier werd !•!.E.materiaal
aangetroffen met merkwaardiger wijze een randje
terra sigillata dat zich in de zelfde laag bevond
als de M.E.scherven. Vermoedelijk zullen onze middeleeuwers niet geheel onbekend geweest zijn met
het bestaan van het Romeinse grafveld; ook de verstoorde graven duiden hierop. Over het algemeen 8
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vertonen de grafvelden langs de Rijn een opvallende
gelijkenis in de manier van bijzetting en ook_Kesteren zal hierop wel geen uitzondering vormen. Prof,
dr.EoBrunsting noemt in zijn boek "Het grafveld onder Hees bij ïïymegen" verschillende manieren van
bijzetting. Eén ervan, verbanding elders en bijzetting ter plaatse komt langs de Rijn het meeste voor
evenals dit te Kesteren het geval is. De overeenkomst
met Kees gaat ook op voor de vele spijkers die nabij of in de crematie werden aangetroffen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben deze gediend voor het
vervaardigen van de 'stellage waarop de dode lag
tijdens het crematieproces. Een nieuw element vormen evenwel de dakpanfragmenten, die in verschillende graven aangetroffen werden. De leden van de
H.K.K.&.O. constateerden slechts in één graf een.
praktisch complete dakpan. Deze dakpan was donkerbruin van kleur en verpulverde bij de ontgraving
tot stof, vertoonde echter geen brandsporen. Grafkuil en dakpan v/aren ongeveer '4-0 cm. van elkaar m
verwijderd, ook bevond de dakpan zich in een 5 c °
hogere laag.(verspoeling). Aangezien in meer graven
dakpanfragmenten te voorschijn kwamen, hebben deze
dakpannen een functionele betekenis gehad. Vermoedelijk hebben zij dienst gedaan als afdekking van
de grafkuil. Eén uitzondering werd gevonden. Dit
fragment v/as ingekrast, zodat wij hier met een graphito te doen hebben. Helaas kon niet worden vastgesteld of deze de grafkuil afdekte, of dat wij
hier te maken hadden met een stuk van een eenvoudige grafsteen.
Daar waar de grote rivieren de Betuwe op z'n smalst
maken ligt aan de noordzijde het dorp Kesteren,
gesitueerd op een stroomrug. Deze stroomrug vanuit
het Land van Maas en Waal komend, vertakt zich bij
het dorp Cchten in een zuidelijke route over IJzendoorn, Echteld, Fiedel in de richting van Kaurik,
de noordelijke route loopt over Kesteren, Lienden,
Ommeren, Ingen ook naar Maurik. Hier verenigen
zich beide route's en vinden dan noordelijk hun
voortzetting op de Utrechtse heuvelrug. Deze stroomruggen kunnen wij niet met ons huidige dijkstelsel
vergelijken, alhoewel ze in 't verleden weieens
zodanig gefunctioneerdhebben, ook al was de waterstand van de zeespiegel in het begin van onze jaar-
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telling nog 200-300 cm. lager dan hot huidige niveau. Cp deze stroomruggen, die vele km's lang en
op sommige plaatsen honderden meters breed zijn,
had zich reeds ver voor de jaartelling een loofwoudenvegetatie ontwikkeld niet een aangepaste fauna.
Hut zal een ieder duidelijk zijn na een blik op de
topografische kaart, dat deze beide stroomruggen
voorbestemd v/aren een belangrijke rol in de vroege
geschiedenis van de kidden-Betuwe te spelen,.
Uit de kaleidoscoop van bodemvondsten kunnen wij
vaststellen, dat de Midden-Betuwe reeds ver voor de
jaartelling bewoog was en veel intensiever dan men
voor enkele jaren dacht.
Toen dan ook Bataven en Carminefaten het rivierengebied occupeerden, komend vanuit het oorsprongsgebied van de v/eser, waar zij zich omstreeks 30-12
v„ Chr o van de stam der Chatti hadden afgescheiden,
moeten zi.j hier al op een belangrijke bewoning gestoten zijn„ Plaatselijk zullen zich wel tussen
inheemsen en nieuw-kociers schermutselingen hebben
afgespeeld, maar over het algemeen zal de inval een
min of meer vreedzaam karakter gehad hebben., Germaanse invloeden in de ïviidden-Betuwe zijn reeds v
vanaf 250-300 v,Chr(streepband-aardewerk) aangetoond
Een vermenging van de inheemse bevolkingsgroepen
mot de Germaanse nieuwkomers ligt dus voor de hand.
Het lijdt geen twijfel, dat_na de samensmelting der
beide bevolkingsgroepen de Bataven de bpvenlaan van
de bevolking vormden. Bij de komst der Romeinen
onderkenden zij direct het strategisch belang van
ons
land schrijft ï-rof .Dr „ W „ A„ v.3s in sijii boek
!I
De Romeinen in Nederland"» De twee stroomruggen
in de kidden-Betuwe waren toen reeds zeer belangrijk
omdat zij als een tamelijk veilige overland route
benut konden worden gezien de verdragen die de Romeinen hadden met de Bataven. Dit belang v/e r d nog
groter, toen na de eerste helft der eerste eeuw de
Linies ten noorden van de Rij'11 uitgebreid werd met
nieuwe versterkingen. Voor de verzorging van dit
Romeinse apparaat ten Noordwesten van Maurik zullen
de Romeinen zeker gebruik gemaakt hebben van de
grote rivieren, maar ook van de overland-route's
door de bevriende gebieden. De opstand der Bataven
in 69 n.Chr, maakte hieraan een eind en wij zien
dan ook, dat na de vrede van 71 n.Chr. de Midden10

Betuwe in snel tempo geromaniseerd wordt. De bodemvondsten getuigen hiervan en wij zien dan ook in elk
dorp de sporen van de Romeinse civilisatie.•
Uit recente onderzoekingen der amateur-archeologen
is vast komen te staan, dat de huidige dorpen Resteren en Maurik een zeer belangrijke rol in deze periode vervuld hebben. Kon in de zomer van '73 het
bestaan' van een Romeinse vesting in Maurik aan de
hand van gevonden dakpanstempels aangetoond worden,
een even belangrijke vondst vond plaats in April '74te Kesteren.
Hier kreeg de theorie van Prof. J.E.Bogaers uit Nijmegen, ora Kesteren met het Romeinse Gastellum Carvo
te identificeren opeens meer reliëf. Een grafveld
uit de 2e helft van de 2e eeuw n.Chr. werd herontdekt. Herontdekt, want blijkens de Mededelingen 2_,
(l) van de H.K.K.&O. in een artikel van de heer ~"
H.K.Budding wordt gewag gemaakt van urnen, die inen
in 1928 bij een afgraving t.b.v. de dijkverzwaring
aan de noordzijde van de dijk vond.
Hier past een woord van dank aan het gemeentebestuur
en. de gemeentelijke dienst van Kesteren, zonder wier
toestemming deze opgraving onmogelijk zou zijn geweest. Daarmee schaart de gemeente Kesteren zich
"
bewust in de voorste gelederen van die gemeenten in
ons land, die een open oog hebben voor de historie
en de daarmee verband houdende archeologie.

Buren, 4- juni 1974
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In hè t- .voorgaande artikel, van J. Btgrs.worden de ontdekking en de eerste bevindingen beschreven van het
Romeinse grafveld op.de Prinsenhof in Kesteren. De
Vondsten bleken later overigens nog uitgebreider te
zijn dan werd verwacht.
Eén aspect kan in het artikel nog niet worden behandeld, omdat geestdriftige leden van de H.K.K.&O.
op werkavonden en andere dagen nog steeds bezig zijn
met het inventariseren, documentaren, determineren,
tekenen en restaureren van de door hen gedane vondsten: definitieve uitspraken over de mensen die deze voorwerpen hebben achtergelaten kunnen nog niet
worden gedaan. Bovendien wachten wij ook op de bevindingen van de R.Ü.B, die de opgraving voortzette.
Velen hebben zich al afgevraagd hoe het komt dat
deze voorwerpen onbeschadigd of kapot, geheel of gedeeltelijk of helemaal niet verbrand, al of niet
met crematieresten of bijgaven door de nabestaanden
werden achtergelaten. Of met andere v/oorden: Hoe
dient men zich een dergelijke crematie-begrafenis
voor te stellen?
Gelukkig kwam ons hierbij het artikel: "Tumuli tonen ook grafritueel" van Dr. H.Roosens, geschreven
in "De Standaard" (Brussel), ^1, van 13-9-1974 te
hulp.
Dit artikel gaat over het begrafenis-ritueel van
Gallo-Romeinse villa-bewoners in de Limburgse Haspengouw. de tijd waaruit ongeveer ook het grafveld
op de Prinsenhof stamt.
ïïu handelt het artikel weliswaar over crematiegraven in kisten - waarvan wij er slechts enkele vonden - in Noordoost-België en dan nog bovendien in
tumuli, maar er zijn toch zoveel overeenkomsten
met de door ons waargenomen feiten dat het nuttig
is te leren hoe de Belgische beroepsarcheoloog de
gebeurtenissen reconstrueert, aan de Nederlandse
deskundigen en ons is het nu om te trachten een
hoekje van de sluier over het Prinsenhof-grafveld
op te lichten. Tevens is dit artikel voor ons een
aansporing te meer om onze vondstomstandigheden
nog nauwkeuriger vast te leggen. Dat een en ander
studie eist en advies van de beroepsarcheologen
spreekt vanzelf.
Hier dan het belangrijkste deel van het genoemde
artikel.
12

De overledene werd op de brandstapel geplaatst uitgedost in zijn beste kledij en voorzien van een muntstuk. Rondom het lijk stelde men allerhande voorwerpen op in keramiek, glas, brons, ijzer, been, ook
vlees of offerdieren, eetwaar en drank vonden ei" een
plaats. Het lijkt er wel op dat alles wat met de do-'
de verbrand werd tot zijn persoonlijke bezittingen
of onmiddelijke noodwendigheden behoorde.
De verassing als eerste akte van het begrafenisritueel moet gebeurd zijn in aanwezigheid van naastbestaanden, vrienden en kennissen. Deze namen deel
aan het dodenmaal. Onder de gerechten die ze te
verorberen kregen noemen we: everzwijn, haas, kip,
patrijs en schaaldieren. Alles wat hierbij gebruikt
werd: kommen, borden, bekers en kruiken werd" stukgeslagen; de restanten werden in het vuur geworpen.
Biets daarvan mocht later nog benut worden.
UIÏALÜT: Inmiddels werd de grafkuil gedolven. Daarin
werd een vierkante (l,5m. zijde) of rechthoekige
houten kist (2x1 m.) opgetimmerd. Zij zou de zaken bevatten welke de dode in het hiernamaals nodig
mocht hebben: eet- en drinkgerei, schoeisel en klederen, schaar en lampen, reuk- en zalfflesjes voor
het baden met het daarbijhorende schraapijzer (strigilis) om'het ingesmeerde lichaam van de vetlaag te
ontdoen. Naargelang de bezigheden of de hobby's van
de persoon, voorzag men zijn schim van de benodigdheden waarmee hij zijn beroep of liefhebberij verder kon beoefenen: sierkistje, jachttuig, passer en
lineaal, beitel en priemen, speel- en schrijfgerief o
Het heeft er de schijn van dat heel die uitzet nieuw
werd aangeschaft. In elk geval v/as het fijnste aardewerk, de zogenaamde terra sigillata-schotels en
kommen, splinternieuw. Men moest bij het overlijden
dus in allerijl naar het dichtstbijgelegen centrum
trekken om de hele voorraad in te kopen, wat 'bewijst dat de teraardebestelling niet van vandaag op
morgen gebeurde. Dat kan men ook afleiden uit het
feit dat de houtskool van de brandstapel eerst moest
afgekoeld zijn om de krematies uit te lezen.
Dat was zeker een gewichtig moment. In de dikke laag
houtas moest men geduldig zoeken om zelfs de kleinste verbrande beenderresten te verzamelen. Men legde ze piëteitsvol neer in een glazen of aarden urne
die dan naar de grafkuil werd gedragen en te midden
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van de reeds opgestelde bijgaven neergezet. L e kommen, schotels, potten, kruiken, glazen en flessen
werden gevuld niet spijs en drank» De code kreeg
ruim zijn bekomste; de lekkerste beetjes werden.hem
toebedeeld, zoals gebraad van ree, evcrzwijïi en gevogelte, at de krui i., en inhielden weten wij niet,
maar het ontbrak hem of haar niet aan een overvloedige voorraad geestrijk nat. r;iu1 kon de grafkamer
worden toaaodekt
rd_, ten einde.
. n
.aicrm'.e
v;aë --et e~i
ere d ichtaes^i:]"
- i./e'l *ü u .niet
ken schepte nu de bro.n/ stapel op en stortte de as
n);.: t de verbrande voorwerpen tussen de kist en de
kuilwando Gok de ruimte boven de kist werd met
brandresten opgevuld. Hieruit ku vaen v/e afleiden
v/at als offergaven werd verbrand. De afval van het
dodenmaal der genodigden werd eveneens opgeruimd.
In de onmiddellijke nabijheid van het graf groef
r;i e n daar'toe ofwel een diepe, ronde put, ofwel een
grote rechthoekige kuil ofwel verschillende kleinere kuiltjes o Daarin vindt IL en, tussen de gesmolten of door het vuur vervormde voorwerpen, talrijke- scherven van stukgeslagen aardewerk die men
dikwijls tot volledige vormen kan aaneen/passen.
Het gebeurt ook wel dat met de massa scherven en
houtas wat krematieresten of een of ander voorwerp
van de afgestorvene -7,iJn vermengd, i as dit een
toeval of was dit zo gewild, daarover kunnen wij
ons niet uitspreken.
ii o JAÜ U .ÖJ-ii*; O

'Dr.H.koosens is direkteur
van de Nationale Dienst voor
Opgravingen.
.Een kruik j e uit Itomeins Kes teren .

Bijgaande foto toont het resultaat van schoonmaken, passen en lijman van een aantal scherven, die
door leden van de Historische Kring in 1972'- werden
gevonden in graf 12 van het g raf ve lel op de l rinsenhof in Kesteren (zie ook het artikel van J.
Buys)„ Hoewel niet het gehele kruikje uit de scherven kon worden opgebouwd (niet zichtbaar is het
gat aan de achterzijde) is het zover compleet dat
een poging kon worden gedaan om cle ouderdom ervan

te bepalen.
De type-beschrijving die hiertoe is gemaakt, zal
hier niet worden herhaald. Alleen enkele karakteristieke kenmerken worden opgesomd:
ÏLruikje met één oor van crème-kleurig,, glad
aardewerk, gemaakt op de draaischijf. Het rechthoekig gebogen oor is tweeledig.: aan de buitenzijde over de gehele lengte in het midden van
een groef voorzien, onder een rechte hoek tegen
de lials gezet en bij de aanzet op de buik iets
naar binnen gebogen, JJe grootste breedte van de
kruik(l3,0 cm) ligt op ruim 1/5 van de totale
hoogte (20,1 cm) en iets beneden het midden van
de buikhoogte en v/el 7^3 en vanaf de voet. Jïen
duidelijke, goed afgewerkte standring onder de
voet.
Mede aan de hand van de beschrijving werd in de beschikbare literatuur gezocht naar een overeenkomstige kruik. Deze werd zowaar gevonden bij Modderman
en Isings ("lien
grafveld uit de Romeinse tijd op de
Gaalse heidei:) en wel onder vondstnummer J2, Afgezien van het feit dat de onderkant van de buik van
ons krui1:"je iets hoger boven de voet begint, zijn
beide typen gelijk van vorm en vrijwel even ^root.
Op grond hiervan en door vergelijking met het boek
van Brunstiiig ("Het grafveld onder Hees bij Nijmegen") kan worden geconcludeerd dat het kruikje uit
graf 12 gedateerd zal moeten worden op omstreeks
het begin van de 2e eeuw, mogelijk uit de periode
van de Romeinse keizers Domitianus - Traianus (8111? n.Chro), Dit betekent dat ,.,raf 12 niet ouder
kan zijn dan die periode. Hoeveel jonger het is kan
misschien blijken uit de overige vondsten in dit
grjf. Behalve het kruikje kwamen hieruit namelijk
nog te voorschijn: öcherven, hoofdzakelijk van enkele kommetjes en bakjes van terra sigillata, met
nog niet ontcijferde stempels erop; een bakje van
ruwwandig aardewerk (een zgn„ hondebakje); crematieresten en gedeelten van spijkers.
Vooral op de ontcijfering van de stempels is onze
hoop gevesti d, dat de ouderdom van ^et graf kan
worden vastgesteld. Immers, van de-meestal Gallische i
- pottenbakkers, die hun stempel aanbrachten, is
veelal de plaats en de periode gedurende welke zij
werkten, bekend, (klinkt ongelofelijk, maar het is
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waar)
Verdere beschrijving van de overige graven zal, samen met de vondstornstandigheden, mogelijk kunnen
leren hoe lang liet graf veld in gebruik is geweest.
Dit, gecombineerd met het aantal graven, zal misschien een schatting -kunnen opleveren van het aantal iiiwc iers van de - nog niet gevonden -- nederzetting waarbij liet gr af veld behoorde. Bovendien zal
het resultaat van het onderzoek, uitgevoerd door
de R. ü.B „ , waarschijnlijk nog meer nieuws brengen
over het verre verleden van Kesteren.
•..ij houden U op de hoogte.
J . ï . h . v an BV--O o khu i z e n .

I» zaterdag
Op zaterdagmiddag 21 september werd er zoals gewoonlit;k \/eer gegraven door de U.L.h.en G„ , ditmaal
met minder personen omdat de mee s ten naar een bijeenkomst van geleerde archeologen in Amersfoort
waren gegaan. Toch werd er daarom niet ruinder gevonden,,
.e maakten eerst een paar proef putten om de
"rijke11 put van de vorige zaterdag terug te vinden.
-••xl vlug werd deze gevonden en begon n; e n direkt orn
•die af te maken, ft a een paar minuten werden er delen gevonden van een pot uit de La Tène tijd ofwel
vroege ijzertijd (_+ 4-50 v.Chr.- O.) die met nagelin- rukken versierd v/aren. Ook vonden we spinsteentjes waarvan een een scheef gat had (zie fig.I).
helaas was dit spinsteentje niet compleet, ;±;otaal
hebben we vermoedelijk scherven van zes potten gevonden.
Om kwart over vier hebben v; e een unieke vondst gedaan, de heer van L>an stuitte namelijk op een,
zoals men eerst dacht, grote scherf, maar liet was
een bijna complete pot uit de La Sêne tijd.
Eerst werden er foto's van gemaakt en daarna werd
hij zorgvuldig en op deskundige wijze eruit gehaald (zie fig.II), A! gauw daarna moesten we v/eg
want we zouden de groep die naar Amersfoort was
geweest in Ingen in het restaurant van G.v.L'sterik
ontmoeten. Nadat die groep zijn verslag had gedaan,
lieten we het zwarte La Tene potje zien. Toen zij
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dit.zagen werden zij, vooral de heer Stephanus, zo
enthousiast dat ze direkt een afspraak maakten voor
diezelfde avond, want dan zouden de heren Klip, v.
Dam en Stephanus hst La Têne potje "uitlepelen" en
fotograferen. Hefuitlepelen", zoals men dat noemt,
was nog niet gedaan omdat het potje dan zou kunnen
barsten. Verder zouden ze de a.s.woensdagmiddag de
put weer verder af maken»
24-9-'74.
Roeland Datema.

Oproep
Uit de voorgaande artikelen blijkt dat onze vereniging een grrot aantal belangrijke en belangwekkende archeologische vondsten heeft gedaan en het geluk heeft over een depot te beschikken, waarin deze vondsten worden bewaard en bewerkt.
Voor de kosten van inrichting en vaste jaarlijkse
lasten zijn geldmiddelen nodig. Daarom werden enige
tijd geleden renteloze, op naam gestelde obligaties
van ƒ50,-- uitgegeven, uit te loten tussen 1976 eruiterlijk 1936e. Het daarmee verkregen bedrag wordt
onder deskundig advies zodanig beheerd dat uit de
opbrengsten een zo hoog mogelijk bedrag wordt verkregen .
l'hans zijn aan leden van onze vereniging en aan belangstellenden reeds 5<- van de 100 beschikbare obligaties uitgegeven, d.w = z.' voor ƒ2.900,-. Voor een
goed beheer van het de:., ot en een goede conservering
van de vondsten zouden we echter graag beschikken
over een nog wat groter bedrag.
;>ij doen daarom een beroep op allen, die onze vereniging een goed hart toedragen en nog geen obliga17

ties hebben genomen, dit alsnog te doen» Dit kan
door overschrijving van ƒ50,of een veelvoud daarvan op rekening nr„ 3319.53» 9^3 van de Raiffeisenbank te Kesteren (postgironr. van de bank: 886843),
t „n „v ,, ir. J. T. M. van Broekhuizen, inz. Depotfonds
H.k „K. en 0., onder vermelding van het aantal gewenste obligaties. Na ontvangst van de overschrijving v/orden de obligaties onmiddellijk toegezonden.
-Eventuele nadere informaties zijn ook te verkrijgen
bij A.Datema of J. A. is „de Klcuver.
Het Bestuur.
Voor U bi jeengegaard

KRSvfEZkT een jonkersburcht in de uiterwaarden van de üijn bij Ii<0-EI\i
gemeente L1EK DEN .
In juni 1971 werden door de leden van de I-Ï.L. Ji.en Ü.
opgravingen verricht met het doel de restanten van
de voormalige jonkersburcht '' GELDERS"/; EIÏRÏ " bloot te
leggen en te onderzoeken. Door deze opgraving was
het mogelijk de plaats, waar eens dit adelijk huis
stond, nauwkeurig vast te stellen. Men vond de fundamenten van een rechthoekig hoofdgebouw (2Cra bij
15m),
waarvan de dikte van de muren bijna lni„ is geweest. Aan de westzijde bevond zich een hoefijzervormige afvalput, terwijl aan de noordzijde een ronde waterput werd ontdekt. In de afrit naar het opgravingsterrein kwamen de fundamenten vari een mogelijk
"duijfhuis" te voorschijn. Bij verder onderzoek bleek,
dat er ook een bijgebouw van lom bij r/\<\ geweest moet
zijn,,
Diverse aardewerk- en glasfragmenten van allerlei
gebruiksvoorwerpen werden geborgen alsmede een helm ';
en gedeelten van een ijzeren harnas. De datering
van al dit materiaal ; 16e tot en met de 19e eeuw.
Het Gemeentebestuur van Lienden verleende alle mogelijke medewerking, het stuurde zelfs een pamflet
rond, waarin het de inwoners van de ger-eente Lienden
opwekte bij onze opgravingen behulpzaam te zijn.
Helaas kwamen er ook helpers met andere oogmerken
dan om ons te helpen en verdwenen er diverse dingen,
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die niet meer te achterhalen zijn*
Vat er zo al gevonden werd zal te zien sijn op de
tentoonstelling, die de H.K.K„en O. gedurende de
Kerstweek houdt in de Op„Pr.Marijke School te Kesteren. In verband met deze opgraving leek het me
zinvol onderstaand artikel van mevrouw L.Engelberts,
gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelingen van
de Vereniging Gelre: XXXII: 1929, F.24-3-251, hier
onder te doen volgen, (het volledige artikel omvat
1243-253 en bevat tevens de bijlagen en voetnoten).

A.Daterna.
DE GELDERSWEERT TE INGEN,
EEN VERGETEN "HEERLIJKHEID"
door
L .~>'?jj.

Dat, behalve de Geldersche weert onder Gent bij l'TyraGgen, nog een Geldersweert bestaan heeft - een
Geldersweert met een Huis en Gaarden, een Geldersweert, waarvan de bezitters zich in de 17de en 18de
eeuw tooiden met den naam: "Heere van Geldersweert";
een Geldersweert, dat opgetekend staat op de kaart
in Slichtenhorst - dat weten niet velen meer I
Dat Geldersweert is gelegen geweest in de NederBetuwe, in het kerspel van Ingen, maar ook in Ingen
is heden ten dage het huis geheel vergeten; alleen,
"de oudste bewoner," naarstiglijk ondervraagd, wist
er iets van uit zijn geheugen op te diepen, uit
overlevering, die hem in zijn jeugd bereikt had.
De Geldersweert was gelegen geweest tusschen den
dijk en den Rijn, op ongeveer tien minuten afstands
van het Ingensche veer, benedenwaarts, schuin tegenover Amerongen; de fundamenten bevonden zich nog
in den grond. Later hadden er steenbakkershuizen
gestaan, maar ook deze waren reeds lang verdwenen.
haar een breed pad voert van de verlaten plek nog
naar den Rijn toe.
Wanneer het huis de Geldersweert gebouwd is, is on-bekend. Zeer vermoedelijk heeft het zijn naam en
ontstaan te danken aan den oudsten bastaardzoon van
Karel van Egmond, hertog van Gelderland, n.l, aan
Karel van Gelder "den Olden" (moeder Anna van Ro-
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derlo) , die in 1555 "te Ingen woonachtig was. Haar
hoe lang hij, en daarna zijne descendenten, Geldersweert bezeten hebben, wordt nergens vermeld; het
staat alleen vast, dat in de eerste helft der 17de
eeuw het een bezitting was van een anderen tak van
Gelder, n „ l „ van een kleindochter van 'Kar e l van
Gelder, "de Jonge", halfbroeder van bovongenoemden
Karel den Olden.
Karel van Gelder de Jonge tot Spankeren en den Gelderschen toren had tot tweeden zoon Adolf van Gelder
Deze was hopman in utaatschen dienst en trouwde 10
Kaart 160? Maria van Batenborch, erfdochter van
Warmelo (havesathe in Twenthe); beiden stierven jon
zij 29 Maart 1618, hij 20 Januari 1619 en beiden
werden te Deventer in -de Lebuinuskerk begraven, onder een zerk met de gebeeldhouwde wapens; van Gelder
voerend het volle wapen van Gelderland, de twee toegewende leeuwen.
Vier dochters lieten zij na: van Doorninck noemt
nog een zoon, maar deze is ongetwijfeld jong gestorven. d'Ablairig noemt alleen de vier dochters:
I o Charlotta van Gelder, erft l'.'araelo, trouwt na 7
Juni 1633 Gerrit oloet. 'Deze werd van '//armelo verschreven in de Ridderschap van Cverijsel, geb. .,,,
overleden vóór 1676, zoon van Arent en Machteld van
Veen. Gterft kinderloos»
II. Fenne van Gelder, trouwt vóór 7 Juni 1633 Hendrik van Brienen; verder onbekend.
III. Judith van Gelder, trouwt vóór 7 Juni 1633 Daniel de Bedarides, kapitein in dtaatschen dienst,
edelman, geboortig uit het ïrinsdom Orango. Z,ij
sterft, en hij hertrouwt met haar jongste zuster.
IV. IClsabe van Gelder, trouwt Daniel de Bedarides,
haar zwager,, hierboven genoemd.
^Isabe was vrouwe van Geldersweert; ongetwijfeld
behoorde het tot de nalatenschap van haar vader en
wellicht was haar zuster Judith er ook in gerechtigd
geweest. Daniel de Bedarides, gekomsn zijnde uit
het verre Orange, zal wel geen andere bezittingen
hebben gehad dan zijn degen en uitrusting»
B'et echtpaar de Bedarides woonde op Geldersweert;
in 1642 werd er o» a. hun dochter Catharina ï'lorentine geboren. Er waren nog meer kinderen: twee zoons.
Gabriel en Carel, en nog vijf dochters; Maria, He20
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lena Margaretha, Johanna Charlotte (ook wel Jeanneton
genaamd), Judith en Elisabeth. De doopboeken van Ingen uit die jaren ontbreken echter, zodat hun ge~
boortejaren mij onbekend zijn. Ook een genealogie
de Bedarides is niet aanwezig. Wel bestaat er een
zwakke poging -op een los vel papier-, om te trachten de voorouders van Daniel de Bedarides vast te
stellen. Zijn vader was.....de Bedarides, gehuwd
met....Aysack, dochter van ....Aysack en ...Aster.
Zijn grootvader was ...de Bedarides, gehuwd met....
Ambrun. Ongetwijfeld zijn deze aantekeningen gemaakt
naar een wapenbord met vier kwartieren, waarop de v
voornamen niet waren vermeld.
Toen Daniel de Bedarides enige jaren op Geldersweert
had gewoond, achtte hij zich genoeg ingeburgerd in
die streek om zich in 1646 te wenden tot de Ridder.schap van het kwartier van Kymegen met een request,
waarvan in het kort de inhoud hierop neerkwam:
"Gapt. Bedarides, Edelman, geboren in 't Prinsdom
van Oraiige, versoeckt, dat zyne kinderen, ehelyck
geprocreert by eene adolyke Jofier in deeze Provintie, tot haere mundige jaaren gekomen weezende,
mede onder het getal van dezes Landsehaps Ridderatchap op- en aangenomen mogten worden".
Maar het v/as - met het oog op de vrees, die er heerste , dat het getal der edelen te groot mocht worden
- niet gemakkelijk om in de Ridderschap te worden
toegelaten. Men weerde er nieuwe inschrijvingen zoveel mogelijk. In het kwartier van Zutphen bijv.
bepeinsde men juist in die tijd de mogelijkheid om
acht adelijke kwartieren te eisen, "acht adelicke
irreprochable quartieren, te weten vier van vaders
ende vier van moeders zyden"; een eis, die inderdaad
werd ingevoerd. In het kwartier van Kymegen was adel
van de persoon zelf alleen voldoende. Maar militairen in actieven dienst werden in geen provincie toegelaten, en vreemdelingen werden ook geweerd. Daniel
de Bedarides zag zijn verzoek dan ook niet ingewil— •
ligd. Men wilde geen antecedenten scheppen. "Om der
consequentie wil en kan de Landschap dit versoek
niet toestaen".
De teleurstelling op Geldersweert zal inderdaad
groot zijn geweest; nu was de zonen van Daniel de
Bedarides de pas afgesneden om ooit ambten te vervullen in hun provincie, want de lucratieve ambten,
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waarover de Ridderschap kon beschikken, hield zij
angstvallig voor haar leden vast. Het bezit van de
Geldersweert, dat als "adellijk huis" dienst had
kunnen doen bij de verschrijving in de Ridderschap,
bracht nu niet die voordelen aan, waarvan de bezitters zeker gedroomd hadden. Maar zij bleven er desniettemin wonen.
Van 1651 tot 165^ was Daniel de Bedaricles ouderling
der gemeente te Ingen, en verscheen als zodanig op
de Gelderse synode te Zutphen (6-11 Augustus 1651).
In 1666 ondertekende hij de beroepsbrief van Domino'Paulus Feregrinus, die te Ingen in dat jaar zijn
ambt aanvaardde. (Ds. Peregrinus moet eer, jeugdige
figuur zijn geweest op dat tijdstip, want hij stond
te Ingen van 1666 tot 1727). Bij dien beroepsbrief
werd Daniel de Bedarides "ambtsjonker deoses dorps"
genoemd, tegelijk niet Adriaen Johan van Goltstein
en Kudolpli van Eek.
Hoe lang de hugenootse edelman, die in zijn jeugd
ui c het verre zuiden was gekomen, nog gewoond heeft
in het afgelegen Ingen, en daar wellicht bij nevel
en donkerte weieens gepeinsd zal hebben over de
zonnige luchten van zijn vaderland, is niet act zekerheid te zeggen, zijn sterfdatum is onbekend 5
vóór 1671 was hij echter overleden, zoals blijkt
uit de inscriptie van de zwaar zilveren avondmaalschotel, die nog te Ingen in gebruik is. Deze schotel heeft door zijn eigenaardig diepen bodem ook
tevens als doopbekken dienst gedaan. Op de rand
zijn de wapens de Bedarides en van Gelder gegraveerd. Dat van de Bedarides vertoont in keel twee
gckanteeldc torens, ieder met schietgater» en een
poort, verbonden door een gekanteelde muur, eveneens met vier schietgaten; het schildhoofd: hermelijn; het wapen gedekt door een markiezenkroon, en
daaromheen de woorden: "Dit heeft gegeven Daniel
de Bedarides, Heer tot Geldersweert, en in zijnleven luytenant colonel in 't jaar 1671n; en het
vrouwenwapen is het bekende wapen van Gelderland
en daaromheen de woorden: "en Elsab' van Gelder,
Douagire de Bedarides, vrouwe tot Geldersweert, in
Augusti"o
Ook twee avondmaalbekers werden door dit echtpaar
geschonken, waarop ook de wapens aangebracht zijn.
Hun zoon Carel toont - zij het dan van zeer verre
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- ook belangstelling voor de kerk; hij komt voor te
Ingen als kerkvoogd en wordt als zodanig in de acta
van de Kerkeraad te Ingen genoemd, in 1678 o.a.,
omdat hij zich blijkbaar minder gunstig over Petrus
van Westrhenen, de koster, had uitgelaten, waarop
deze "onder andere hevigheden antwoorde, dat hy sig
soude purgeren, en als een eerlyk man defenderen".
In 1680 had Garel de Bedarides blijkbaar de gemoederen weer verontrust, want hij werd verzocht in
de kerkeraad te verschijnen om op verschillende punten te antwoorden, o.a. waarom "hy de silveren scotel, onder Westhrenen berustende en van Sijn Ed.
Mama (gegeven), het dislaecken (het avoridmaalstafellaken) had weer doen haelen", en ook waarom hij zo
weinig iri de kerk kwam onder het gehoor; waarop de
beklaagde antwoordde, dat de Dominê hem niet had
"gevisiteert", waarop zich een debat ontspon en Carel de. Bedarides aan de Dominê verklaarde, dat "eeri
goet herder wel na een dwalent scaep behoorde om te
sien en op te soeckenl" Getroffen verklaarde de
predikant op Geldersweert te willen komen, als hij
welkom v/as, waarop Garel de Bedarides "heeft geseyt,
dat de predicant hem aengenaem en welkom sou sijn,
011 beloofde als een lidmaet sig te sullen gedragen",
waarop de beide heren elkander vriendschappelijk de
hand hebben gedrukt.
riet was na de dood des vaders nog een huis vol mensen op Geldersweert,, Alle kinderen leefden nog; Gabriel en Carel waren beiden kapitein, en vermoedelijk v/el eens in het leger; maar op Geldersweert,
dat onverdeeld was gebleven, woonden de weduwe en
drie ongehuwde dochters, Jeanneton, Judith en Elisabeth, en hocl vermoedelijk ook Maria, de oudste,
die het goed administreerde en gehuwd was met de
kapitein Bonaventura von Bodeck; waarschijnlijk v/as
zij toen al weduwe en woonde zij er met haar drie
kinderen. Helena was getrouwd met de kapitein Georg
Rothe, na eerst gehuwd te zijn geweest met Ernst
van Lawick, en Catharine Plorentina met de Kapitein
Sloeto Ook deze woonde tijdelijk in op het onverdeelde goed, want haar twee oudste kinderen worden
in het doopboek van Ingen vermeld: "Op den 12 Septembris anno 1669 gedoopt een jonge zoon, genaemt
Bartel Carel, vader de Hoog edel. Heer Arent Sloet,
moeder de HoogEdel. Juffer Catharina Florentine de
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Bedarides". De andere zoon Daniel, werd gedoopt 12
October 1673.
27 December 1668 was Catharina Florentine de Bedarides met Arent Sloet (zoon van Timon en Aleid van
Rouwenoort) getrouwd. Hij was de aangewezen erfgenaam van zijn kinderloozen oom Gerrit Sloet van
Warmelo, gehuwd met Gharlotte van Gelder; daar Mevrouw van Warmelo een tante was van Catharine Florentine, was de band met Warmelo hecht en sterk, en
na 1673 zijn de Sloets naar het Overijselse vertrokken, naar Uarrnelo, waar hun oom Gerrit Sloêt v66r
1676 overleed. Zij bleven op Warmelo wonen bij hun
tante Sloot van Gelder. In 1677 werd er hun zoon
Joan Albert Gabriel geboren.
Het inworiersgetal op Geldersweert werd kleiner.
Toen "Douagire" de Bedarides-van Gelder in 1678
stierf, waren er reeds enigen der haren grafwaards
gedragen: Gabriel, Judith en Elisabeth, Haar dochter Mario. hertrouwde met Joost van Goltsteyn van
floeckeriburg, in April 1679, Helena en haar echtgenoot Georg Wilhelm Rothe vertrokken naar Duitsland
in 1678 en de Sloets waren voor goed op Warmelo
gevestigd. Net de dood der moeder kwam "het Buy s de
Geldersweert met alle ap- ende depen.denties" , aeii
Carel de Bedaris, echter niet voor langl De onenigheden over de erfenis waren groot. Geldnood
was de heersende toestand en steeds legden broeder
en zusters "hesating" op elkanders eigendommen.
Zij gaven aan de schrijvers van het Protocol van
opdrachten van Ingen werk te over. Vele bladen beslaan daarin het geslacht de Bedaris en aanverwante geslachten! Eindelijk liep de twist zo hoog, dat
er arbiters werden benoemd om de zrak te beslechten,
die dan ook "in der minne ende vrientschap" werd
bijgelegd. Jeanneton was inmiddels overleden, zodat Garel met zijn drie getrouwde zusters een nieuw
magescheid maakte (IS April 1686). Geldersweert
kwam aan het echtpaar Sloet, met "de mobilia, die
in het salet zijn, soo tafelen, stoelen, spiegel
en schilderyen", en Carel de Bedarides stelde zich
tevreden met "de bouwinge, geheten "het Horins".
Zijn zwager Sloet had met de Geldersweert verscheidene geldelijke verplichtingen op zich genomen.
En zo gebeurde het, dat na 1686 de Geldersweert,
het eenzame huis aan de Rijn, geen lid van het ge-

slacht de Bedarides meer herbergde, want in het
" opkomstenboek van Geldersweert", dat ^rent Sloet
aanlegde, staat anngetekend: " 't Huis Geldersweert
heeft Cornelis Marselis gepacht met hof en bogart
en pruimbomen, dan sal hy mede bewaersman wesen van
Geldersweert".
De lijst der inkomsten van 1686 is als volgt:
1. Cornelis Marselis, 't huis Geldersweert.4-5 gld.
2. Tonis Wylmsen, sprokelde bosch..........24 "
3. Nieuwe kamer is niet verpacht............. "
4. Scharen op de Geldersweert..............185 "
5. Scharweert verpacht Wylm van Trist met
haer vieren.............................320 "
6. Fruitbomen op Geldersweert verpacht......84 "
7. De nieuwe bogert, met haver verkogt.....168 "
8. Bedarides bogert.........................~
9. Joffereweert verpacht voor..............204 "
10. Vaderyksweert verpacht Wylm van Trist. ..115 "
11. Steenovenshuisjens.......................30 "
12. Den utgehouwen rijsweert Cornelis Marselis. .........................o..........6-6 "
13. De Jofferen rijsweert is houphout geweest68 "
en krybhout.............................100 "
14. In den Hanck zijn teen geweest.
15. De Rijsweert tegens vrouw Rodes weert...0-0 "
16. Wylligen op de Geldersweert..............70 "
17. Het wertjen op Mouryck,..................40 "
Het was in 1686, dat Arent Sloet zijn eerste aantekeningen schreef in het stevige boek met zijn
leren band en voorin plaatste hij zijn vier kwartieren. Het was geen bekwaam heraldicus, die deze
kvjartierstaat opmaakte, want de namen zijn verkeerd
geplaatst en voor het wapen Broeckhuysen is het
v; apen Heerdt ingevuld l Merkwaardig is het, dat
hierop voorkomt het minder bekende wapen van Veen
(Arent Sloet X Mechteld van Veen), nl. in keel een
dwarsbalk van zilver, vergezeld van drie ruiten
van 't zelfde.
Niet lang heeft .--rent Sloet zijn royaal aangelegd
boek van Geldersweert kunnen bijhouden, want in
^pril 168? stierf hij op Warmelo. Midden tussen
kosten van verpachtingen schreef zijn weduwe in het
"opkomstenboek" met een grote, onvaste hand: "Toen
mijn seer live Man salger sieck was, heeft aen mijn
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versocht, dat de Stenhovenshuiskes, en na mijn doot
gevj mijn lieve kienders, sult laten bewonen om
Gods wille an armen wedevrouwen; deze huskens douen
30 gul. alle jaer, mer als het door not mogt worden
verkoft, dat God voor behout, dan is dit beloft ut.
Mijn beminde Man is gestorven en in den Heer Ontslapen anno 1687, 22 April. Den Heer sy met U, mijn
lieve kinders; vreest Godt, hebt malcander lief,
amen"
Florentine Sleet, geb. de Bedarides, bleef op Warmelo wonen bij -haar oude tante oloet-van Gelder met
haar jeugdige kinderen, die allen nog onmondig waren. Zij had geen gemakkelijke taak, ook finantieel
niet, want er waren vele lasten I .irent Sloot en zij
hadden al meermalen 39ld geleend van Wynand Muys te
Doesburg, maar daar zij gevreesd hadden, dat deze
daarvoor wellicht eens beslag zou leggen op grond,
dien zij in Ingen bezaten, kregen zij de lucide inval om dien grond op te dragen aan "moeie Sloet",
die bereidwillig iri al hun plannen trad. In het
rrotocol van opdrachten van Ingen komt het voor:
"Arndt Sloot, capitein, ende Catharina Florentiiie
de Bedarides hebben gecedeert ten beheer van Vrouwe
Oharlotte van Gelder, wed. Slooth," een weg en enige stukken land - 5 Junij 1682.
Toen de weduwe Sloet-van Gelder in 1690 overleed,
werd de weduwe oloet-de Bedarides boedelhoudster
van haar nalatenschap. Zij trad blijkbaar eigenmachtig op, want haar zuster van Goltsteyn vroeg
tevergeefs inzage der stukken en ver mtwoording
harer daden. Nu was de afstand tussen de Betuwe,
wa^r Maria von Goltsteyn nog steeds woonde, en
V/a r me l o in Overijssel veilig groot I Zo spoedig kon
men geen antwoord verwachten en Florentine stelde
het antwoorden uiti Zij zat in allerlei kwesties
verward, en niet het minst ook in die van de grond
te Ingen. Behoorde die nu tot de nalatenschap van
haar tante of niet? Iviet zenuwachtige, hartstochtelijke woorden schreef zij haar verklaring neer, in
haar grote handschrift en met vele spelfouten i
Onberispelijk was haar Hollands niet l Het stuk is
bewaard gebleven; aan de buitenzijde ervan staat:
"dit is myne verclaringe, het syde in leeven, het
syde in sterven". G.F. Weduwe Sloot"; en verder
luidt het:
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"Alsoo dat mijn Man salg en ick ons Gout, dat wey
hebber, geërft van mijn Vader en Nouder salg. op
Geldersweert, an Fioey Sloet salg. hebben overgegeven in 't jaer 1684(?) op den 8 Junij, is gesciet
ut noot, vermis wy vreesden voor een creditor Muys
van Doesborch, dat die persoon ons seer soude comen
incomedeeren op die voorscreven erfenis; darom hebben wy die gouderen, die ick van mijn Vader en Mouder salg. heb geërft, an moey Sloet salg. opgedra- .
gen, ter gouder trouwe, mer het syde, dat ick leeve
of sterve, soo leeve en sterve ick darop. En nem
Godt, die alles weet, tot mijn getuge, dat het waer
is en warachtig, als dat Moey Sloot vnn Wermelo der
nooit geen geit voor heeft gegeven, of oock geen
der minste pretensire op heft gehat, rnar dat is is
ter Gouder trouwe gesciet. En mijn moey Sloot van
Wermelo heft dar har leeven niet een stuver of genoten of nooit meede gemout, want dat Gout comt
niet an moey Sloot zal., dar nem ick raynen Godt op
tot getugen, die ee-n kenner is van herten en alles
weet, dar ick op en vertrouwe, ^men.
Catarina Florentiha.de Bcdarides,
W ed. Sloot.
Wermelo, den 5 ^pril 1691.
Iele hebben dat 'Gout al tij t in posessy gehat en in
posessi behouden, mijn Moey salger heef doer haer
leevendagen nit mede bemout gehat of noot geen de
minst eygendom op gehat, maer het is ter gouder
trouwen gesciet, als ook blycken ut dit Ranvcrsal.
ï\ de Bedarides, weduwe Sloot.
Een zelfde noodkreet zal zij ook wel gezonden hebben aan haar zuster van Goltsteyn, maar dcse hield
niet op "rekening en verantwoording te vragen, daar
"moey Sloet" even goed haar "moeie" .was geweest, en
zij dus het hare van de erfenis wilde weten. Het
liep zo ver, dat zij in Macrt 1693 door de ambtman
Bernard van Weideren, Heer tot Valborg, beslag liet
leggen op de Geidersweertse goederen, om haar zuster tot antwoord te dwingen.
Deze zusterlijke twist werd eindelijk in der minne
geschikt, en ook de crediteuren Muys te Doesburg
werden na lange jaren ten slotte tevreden gesteld,
zoals blijkt uit een afrekening van 28 Octpber 1704-,
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waarbij de zonen Johan en Isaac Muys een cuitantie
van afbetaling tekenden.
Florentine de Bedarides, "Douagière" Sloet, is oud
geworden. Zij stierf, 84 jaren oud, 19 Nov. 1726
op V/armelo, en haar jongste zoon Joan Albert Gabriel
Sloet erfde Warmelo en Geldersweert, zodat zijn oudere broeders zeker overleden waren. J-ieeds in 1703
komt zijn handteking voor in het "opkomstenboek".
iïij huwde 14 September 1706 „driana Josina van.
Haersolte en had uit dat huwelijk zestien kinderen.
Evenals zijne ouders bewoonde hij niet de Geldersweert, maar Warmelo, en evenals zijn moeder had ïiij
veel met geldzorgen te kampen, zoa,ls blijkt uit een
brief van zijn dochter Arnoldina, gehuwd met van
De dein van Vosbergen., "Ik weet xvel, dat men ei l lange
jaeren aen de gront geseten heeft, en dat vader so
lang als mijn al heught, al met de finansics is gebroulleert geweest." Zij schrijft dit aan haar oudsten broeder na de dood van ha--:.r vader, toen de
zeer bezwaarde erfenis geregeld moest worden.
Deze oudste broeder, „rent Sloet, was in 1751 gehuwd met ïiorentine Wilhelnine Borre van „rnorongen,
vrouwe van Kersbergen; vermoedelijk heeft haar fortuin hem in staat gesteld om de vaderlijke goederen te behouden, want hij bezat Warmelo en iGolders— weort. Een klein gedeelte van Geloersweert was echter reeds afgescheurd, en was als "mandelig" land
in handen van verwanten gekomen. Het huis Geldersweert was het eigendom van /.rent Sloet. In 1777
vercrfde het op zijn twee kinderen Floris en Elisabeth. In de staat en inventaris, toen opgemaakt,
wordt de Geldersweert aldus omschreven:
" 't Goed genaamd de Gelderse we e r cl, bestaande in
oen Huyzinge, schuur en cluyf huys, met de daartoe
behorende landen in de Verpondingen, Byslag o.f
amptslóisten bekend voor vijftig morgen, staande
ende geleegen in den Kerspel van Ingen, in den
Ampte van Neder Betuwe, daar oostwaarts Jan van
Westrheenen, westwaarts den Heere van L.cken voornoemde Jan van Westrheenon, zuidwaarts clen Eeere
van ixppeltern en Juffrouw Zutphen en nooclwaarts de
Riviere den Rhijn naast gelegen zijn, waaronder
vijf mergen leenroerig aan 't Graafschap Buren".
Meubels die aan de familie toebehoorden, stonden
er op Geldersweert niet, want daar, v;aar de inboc28

dels van Warmelo en Kersbergen nauwkeurig worden opgesomd, wordt er van dien van Geldersweert niet ge
rept. Tot administrateur van Geldersweert v:as in
1772 benoemd Reynier van V/essel, secretaris van Amerongen, of in zijn plaats Johannes Jidrianus van Guylik, richter van Ommeren.
"Bewaersman" van Geldersweert en tevens huurder
van het huis was in 177^ Cornelis van Ginkel, die
ook "de tuynen" onderhield. Hij betaalde f 5o 's
jaars aan huur. In 18oo woonde zijn weduwe er. Dat
jaar gaf een goede opbrengst van boomgaarden en hooi
verpachtingen: f 2920. In 1803 was er een nieuwe bewaarsman: Huibert Vermeer. Hij betaalde toen f 25
huur 's jaars.
De Geldersv/eert was onverdeeld gebleven tussen J?loris Sloet van Varmelo en zijn zuster Elisabeth, gehuwd net Bentinck van Diepenlieim. Het is mij niet
gebleken uit de mij ten dienste staande stukken,
wanneer de Sloets en de üeritincks de Gelclersweert
hebben verkocht; de laatste afrekening van de rentmeester is van 1807; maar vermoedelijk hebben zij
het nog enige jaren, gehad.
De verkoping van het "mandeelig" land Geldersweert
had plaats in 1318. Dat land bestond slechts uit een
wei, de Hamse wei, groot zes morgen, gelegen in het
Omrnerenveld, in gebruik bij Gerrit Wijkniet, en een
weerdje gelegen onder Maurik, groot een morgen "47
roeden"» Gerechtigd v/aren in dat land de staken van
Dedern van de Gelder, Sloet van V/arrnelo en Sloet van
Tweenyenhuizen, Rechteren van Overlaer, I allandt van
Eerde en Isselmuden van Zwollingerkamp. aangezien
iedere staak uit meerdere leden bestond, was het aan
een ieder toekomende deel niet buitensporig!
In welke handen het huis Geldersweert is overgegaan
is mij niet gebleken; misschien was het reeds in
verval geraakt; heette het vroeger altijd "het Huis"
of "de Huysinge", in de laatste afrekening (1807)
wordt het "woning" genoemd. Toen reeds had het bescheidene afmetingen aangenomen.
-oOo-
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