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Aangaande het "Chronioon. Tlelftnfie'1 (il)
Schreven we vorige keer over de geschiedenis van het
"Chronicon Tielense", thans willen we nader ingaan op de inhoud van het geschrift. —
-!
De aantekeningen beginnen vanaf de tijd der volksverhuizingen
en geven als eerste da$um 618, na Kr., Jaar waarin Dagobërt, ;
koning van oostelijk Prancia ( 629-659 )» een bedeplaats op>richtte bij Tiel, de haven van Galliè* ( apud. portun'_ Gallis
Tyell oratorium canstruxit, Chrom. p. 1-Q> )• Het ligt buiten,
onze bevoegdheid te beoordelen welke waarde moet toegekend
worden aan deze eerste datunr. omtrent Tiel ( vgl. Hink, p.5

vlg. ).

.

Over die vroege periode is de auteur trouwens erg vaag: zo
noteert hij een tweede aanval van de Foormannen op Tiel ten
j are 1007 ( anno Doraini millesiino septimo Tyla altera vice a
piratis et Danis incensa et direpta est, Chron. p. 7^ )s al~
hoewel hij daarvoor niet over een eerste aanval geschreven
had»
Even vaag blijft Van. Wij e; aangaande de plaats van Tiel binnen
de vroegste rechtsve^houdinge-ru zo schreef hij dat de Utrechtse
bisschop Odilbaldus ( £. 900 ) gedurende zijn ambtstermijn door
de Duitse keizer in het bezit weföd gesteld van Tiel net zijn
oevers, weiden, bossen en toebehoren inbegrepen,* In zijn koo*mentaar toonde Van Leeuwen echter aan dat de schenking alleen
incruniteit van tolrechten betrof ( Chron. p. 52-r53. )«
Omwille van een dergelijke vaagheid - die. trouwens onvermijdelijk was voor de vroegste geschiedschrijvers, zoals Van
Leeuwen p.80 vergoelijkend noteerde- -• vestigden wij onze aandacht niet op het relaas van de staatkundige ontwikkelingen.
Wij werden eerder getroffen door de vele inlichtingen over
dijkaangelegenheden en hier gaan we even nader op in*
De eerste aanduiding vinden we op p. 228,; "in 1259 werd
voor het eerst een dijk aangelegd aan de overzijde van het
lange water, dat gewoonlijk Linghen wordt genoemd".. Dit is
wat Van Wije schreef, maar Van Leeuwen voegde in zijn koüLlaentaar eraan toe dat deze dijk enkel gold voor de benedenLinge vanaf Zaelen, terwijl de boven-lange/ land-weteringe
of grote Land-weteringe, waar het nodig was, door kaden werd
bedwongen.

Hij vond het bovendien nodig erop te wijzen dat de stroom
zijn naam aan zijn lengte ontleende en oorspronkelijk Lange
af Lange water heette. Van Leeuwen bezat trouwens aan de
stroom oen weide die langen-kamp* L^Lnpen-jweidfe en voorneem
Langen-kamp werd gedoemd. Verder wees hij nog op een nisver- ',
stand van de histox-jgraaf Villein Hecla ( + 1525 ) die in zijn
Historia epiacoporum ültra.leotensiua. de naam van de Linge af—
leidde uit Lignea/Ianea gebaseerd op zijn mening dat de Romeinse soldaten dit kanaal, recht als een lineaal, zouden gegraven hebben om het water van de Rijn naar Maas en Waal af te
leiden, Heda verwarde de Boven-Linge blijkbaar met het kanaal
van Corbulo ( Tacitus, Annales 11, IS en vlgg. ) ( Chron.
p. 228-229 ). Óver "Tiel en de Linge" schreef Ir. Leyden trcrafwens. een interessant artikel in: Tijdschrift v.h» Nederl.
.Aardrijksk. Genootsch. Amsterdam, 2e reeks, deel LVU1 (1941)»
p. 913-926.
De kroniekschrijver wijst verder meermaals op het belang van de dijken in de strijd tussen Brabant en Gelre om
Tiel dat als een Brabantse stad midden in Gelres gebied lag.
Zo stak in 1270 hertog Jan l van Brabant de Waaldijk bij Tiel
door on, zodoende het naburig.Gelders gebied te laten overstromen en een aanval van deze zijde dus te voorkomen. OirtaH
vam Gelre doorzag het gevaar en kon deze dijk binnen 5 dagen
herstellen ( Chron. p. 236 )„ Deze dijkbreuk wordt ook genoemd door M»K.E. Gottschalk in haar monumentaal werk Stojcavloeden en rivieroverstromingén in Ifederland» in 2 delen verschenen te Assen 1971 en 1972. De bovengenoemde dijkbreuk
vinden we in deel I, p. 213-214»
Door Dr. Gottschalk worden trouwens de meeste dijkbreuken en
overstromingen uit het Chronicon Tielense behandeld en in
landelijke en meteorologische kontekst gesitueerd, zo de
rampen van 1342, 1374, 1409, 1411 en 1421,
Met de laatste jaartallen bereiken we echter de periode
van Van Wijes persoonlijke herinneringen en we hebben reeda
vermeld dat hij van dan af veel uitvoeriger werd.
Hij schrijft omstandig over de zgn. Utrechtse oorlog
( vgl. Jappe Alberts, p» 96—98 ) die in 1427 ontstond tussen
Rudolf van Diepholt de voornaamste pretendent voor de bisschopszetel en de hertog van Gelre. Door van Diepholt en zijn:
aanhangers werden toen plunderingen uitgevoerd in "Hoesden,
Kesteren, Lyenden, Oemeren, Ingen, Eek, Mauderick usque
( tot ) Ravenswade ( Chron, p, 512-513 )• Ook de verdere ontwikkelingen worden uitvoerig beschreven ( Chron, tot p,529 )•»

Het jaar 1435 is bij de auteur bijzonder in het geheugen geprent on zijn uitzonderlijk strenge winter toen de Rijn
op twee plaatsen overstromingen veroorzaakte bij Huis sec.
Daardoor overstroomde de ganse Betuwe en tot overmaat van
ramp ging dat gepaard niet strenge vorst zodat de slachtoffers
van de overstroming nog bevroren ook. Van Wije zelf was met
zijn gezin ternauwernood ontsnapt ( Chron» p. 52?—528;
Gottschalk II, p. 159 ),
In 1437 stond de Waal door ijsvonaing zo. hoog dat de dijken in de Neder-Betuwe op drie plaatsen doorbraken tussen
Tiel en IJzendoorn. In hetzelfde jaar, 4 dagen na de feestdag van H.Lucia, was het gevaar van de ijsopkropping zo groot
dat in IJzendoorn alle"inwoners gedurende 24 uren op de dijken kwamen oni er met mest, stro en leen de bestaande dijk te
verhogen over een lengte van ongeveer 200 roeden. Door bevriezing werd dit een stevige constructie. Aan de -overkant
van de Waal brak de dijk door bij Leeuwen "en zo bleef toen
.de Betuwe door goddelijke bescherming ongedeerd en zonder
schadec Hij die deze kroniek samenstelde, was bij dit werk in
IJzendoorn aanwezig en gedurende een ganse nacht en een ganse
dag stond hij tot aan zijn knieën in het wateiea. Zijn klederen
waren bevroren omdat het werk geen oponthoud toeliet om ze te
drogen". Ook in Tiel moesten ze toen de dijken versterken
( Chron. p. 532-533 en Gottschalk II p. 152-153 ).
Het jaar daarna, omstreeks 14 januarJU was er weer een
watersnood en toen brak de dijk op 7 plaatsen, door tussen
Tiel en IJzendoorn» In het gehucht Ooy ( een gedeelte van
Echteld, grenzend aan het voormalige Zandwijk ) zaten twee .
mensen klem tussen twee scheuren. Inwoners uit IJzendoorn
wilden hen gaan redden.. "Diegene die. deze kroniek schreef,
zag dat en hij was', zelf s. al in de reddingsboot gestapt toende anderen hem eruit joegen net de woorden dat hij er niet
nuttig was en dat hij beter voor zijn pennen zou gaan zorgen". Tot zijn geluk wellicht, want bij deze operatie verdronken 6 van de 9 of 10 redders. ( Chron. p. 533-535»
Gottschalk II, p. 158 ).
Tijdens de vastenperiode van 143& werkten Walraci van Haeften,
de drossaard van Buren met zijn mensen en alle Betuwers om
de schade aan de dijken te herstellen* Ze stopten de breuken
aanvankelijk met kleine dijken of kaden. De heemraden beslisten een geheel nieuwe dijk aan te leggen tussen Tiel en
Ooyj het ene uiteinde van deze constructie zou liggen

op de plaats van het kerkhof van de kerk van Ooy ( waardoor
deze wijk plots veel kleiner werd ) en aan de andere kant
zou de dijk lopen tot aan het terrein van de eerbare mevrotrw
Margriet Zandlopers ( Chron. p. 536 )« Vóór deze dijk voltooid was, trad er echter weer een overstroming van de- Waal
op maar toch "kwam in de zomer van 143& met Gods hulp en ten
koste van zeer grote inspanningen de nieuwe dijk klaar"
( Chron. p. 536-537 ).
In 1439 richtten de inwoners van de Betuwe zich tot hertog Arnold van Gelre in verband met de kosten veroorzaakt
door de grote schade van de dijkbreuken uit de vorige jaren.
"Van de hertog ontvingen zij nieuwe gezegelde brieven waarmee
in het rechtsgebied van de Neder-Betuwe een betere inning
werd geregeld" ( Chron. p. 537-538 )• De auteur bedoelt hiermee de Landbrief voor de Neder-Betuwe,.die eind april 1439
werd gegeven on waarin de reglementering omtrent de zorg voor
dijken, weteringen, kaden en bestuursfuncties bevat is. Deze
brief is te vinden bij W. van Loon, Groot Gelders Plakkaetboek
inhoudende de placaeten ende ordonnantie'n.,. sedert den j ae re
1740? in cle appendix I achteraan in vol. II, kol.48 en vlggc
In deze landbrief lezen we trouwens ook dat de ambtman op de
dinsdag na Pasen in Kesteren noest zetelen ( kol. 51 )'•
Achtereenvolgens vermeldt van Wije nog verbouwingen aan
de St„ Martinuskerk te Tiel ( Chron. p. 538-540 }, enkele
branden, het kcnflikt tussen de aartsbisschop van Keulen en de
heer van Kleef, regenschacle in de Betuwe ten jare 1447» de
konflikten tussen hertog Arnold van Gelre en Driel ( Chron. ••
p, 546-549; Jappe Alb'erts, p. 104-105 ) en'tussen de inwoners
van Buren 'en hun drossaardWalran van Eaeften ( Chron. p. 549552 ). In 1450 regelde de hertog zijn zaken met het oog op
zijn reis naar het H,Land ( Chron» p„ 552—553; Jappe Alberts
p. 107 ).
Het Chronicon eindigt tenslotte heel abrupt midden in een.
verhaal over de repressies van bisschop Rudolf van Diepholt
tegen rebellerende edelen ( p. 556 ): -door drukke bezigheden
of door een plotse dood heeft Van Wije zijn werk dus onvoltooid laten liggen,
De lezer aal opmerken dat voor veel gegevens naar recente studies werd verwezen, immers, een logische behandeling

van de staatkundige ontwikkelingen ontbreekt in de chronologisch fragmentarische opbouw van he-fc Chronicon Tielense,
Toch behoudt het werk een zekere aantrekkingskracht, vooral
waar de persoonlijke betrokkenheid van de auteur in de dijk—
aangelegenheden tot uiting kont.
Wij hopen dat wij de lezer hierneo een inzicht hebben doorgegeven in de bijzondere aard van dit merkwaardig geschrift.

Dra. M.J. Desmet-Goethals
Silvanusstraat 22
Eesteren.
Aawe hunor tut de Betuwe»
lenand die fletse lere noes zeejs"Kunde da nou begrijpe, ik
zit stijf op ta ding en ut doe niks as wiebulle". Zeej ten
aander die un vashiel;"Agge wa harder oan da stuur trek
zuiden bes terne "c
Bij de barbier in Heusde kostte knippe drie stuiver en schère
uu. dubbultje.0 Boer Krap noes geknip en geschore worrec De kapper deoj zun best en toe ut geval duraf was zeej tiei "Bas dan
•m. kwartje-". Krap streek is un keer over zun board en zee j:
"Kjal die is tur nar half af, dus ik betoal. ok mar half geld,
hier hedde twentig centes ajuu". Betoeturd keek de kapper de
boer nac Ja wa doede dur oan? Zoaterdags kwam Krap terug un te.'
schère en de barbier, ha zun. mes ekstra. vur oangeset» Kraps
boajfd kreeg ok un ekstra burt, "Zedde nou tevreeje?", vroeg
de kapper. Krap streek weer over zun. board en zeej: "Fou is
ut Enz wel un. dubbultje werd". "Neeje", zeej de barbier, ik
kreg nou. drie stuivers van oen". "Hbe kan ta?", vroeg den
boer. "Ik hè taamers ut port wa veurige keer volgus jou is
blijve zitte dur ok afgehold". Krap doch dattie slim was
gewes, doch de barbier was nog slirmer.

Historische Kring Resteren en Onstreken
Jaarverslag van de secretaris over de periode
l januari 1975 tot 31 december 1975.
Ledenvergade ring
Op 17 maart 1975 werd in het Dorpshuis te Kesteren de jaarlijkse algenene ledenvergadering gehouden.
In zijn openingswoord nerkte de voorzitter de heer A.Datema
op, dat 1974 voor de vereniging een belangrijk jp„ar is geweest. Hij noende in dit verband o,a. de opgraving van'het
Romeinse grafveld op Prinsenhof te Kesteren, de ingebruikneming van het depot en de tentoonstelling "Zeven jaren graven" in Kasteren0
Het jaarverslag 1974 van de secretaris de heer J.A0EC de
KLeuver werd zonder wijzigingen goedgekeurd,, Dit jaaroverzicht is geplubiceerd in Tabula Batavorucij 7e jaargang numner 1, juni 1975.
Het financiê'le verslag 1974 en de begroting 1975 van de penningmeester de heer J.A.E. de Kleuver, en het jaarverslag
1974 .van de beheerder van het depotfonds de heer J-.T.M» van
Broekhuizen, werden goedgekeurd.
De heer J. Hoekstra te Kesteren werd net algenene stenmen tot
bestuurslid benoemd in de plaats van de afgetreden heer
J. van Dan te Kesteren.
Be s tuursvergaderingen.
De maandelijkse bestuursvergaderingen werden weer bij toerbeurt ten huize van een der bestuursleden gehouden.
Lezingen.
Op 3 februari 1975 hield ons medelid de heer Ir, J.N.B.
Poelnan uit Zetten, bodenkundige bij de Stichting voor Bodenkartering te Wageningen, een lezing over: Geschiedenis
van de boden van de Betuwe en de landschappelijke en historische konsekwenties. De heer Poelman wees allereerst op de
boor en de spade als de belangrijkste attributen van de bodemkundige. Hiermee onderzoekt hij de bodem tot een diepte
van 1& 2 meter op de samenstelling. Op de bodemkaart worden
de verschillende gronden aangegeven»
Na een overzicht van de geologische geschiedenis, behandelde
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de spreker de vorming van het rivierenlandschap van oost
naar west; Be bewoning had steeds plaats op de hoogste gedeelten}
de stroomruggen en de rivierduinen. In historische tijden heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap, o»a. bij' de bedijking. Een en ander werd met dia's,
foto's en bodeokaarten verduidelijkt.
Op de jaarvergadering van 17 maart hield ons medelid de heer
E.F. Stephanus te Kesteren, na de pauze een korte inleiding >.
over: De plaats van de vrouw in het maatschappelijk Iffven door
de eeuwen heen. De spreker schetste eerst de verhouding manvrouw bij de prehistorische mens. In het begin van de historische tijden werkte de vrouw op het land, terwijl de mannen,
hun gebied beschermden en op jacht gingen. Langzamerhand kreeg
de vrouw een meer huishoudelijke, en de man een technologische
taak. De 19e en het begin van de -20e eeuw zijn bepalend voor
de plaats van de vrouw in het huidige maatschappelijke bestel.
Op de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie werden op 16
juni een aantal films over historische onderwerpen vertoond.
Vooral de films "Karel de Grote", "De ¥asa" ( het schip uit
1628 dat in Zweden geborgen werd )<. en "Gelderland" vielen bij
de aanwezigen aeer in de smaak.
Op 6 oktober volgde de lezing van Dr. D.P. Blok, direkteur
van het Instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde
te Amsterdam, over: Plaatsnamen in het rivierengebied als historische bron. In het begin stelde de heer Blok, dat de oorspronkelijke betekenis van de plaatsnamen meestal van weinig
historisch belang is. Veel belangrijker is het in welke tijd
een plaatsnaam is ontstaan. Er zijn namen uit de Romeinse tijd,
zoals Kesteren en Nijmegen, die ook archeologisch duidelijk
vastliggen. Daarentegen zijn er plaatsen riet namen uit de tijd
van JOO tot 700, waar nog geen vondsten uit die tijd gedaan
zijn. Veel.namen zijn laat-middeleeuws.
Op 5 november sprak de heer Ir. H.K, Roessingh, verbonden aan
de afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool
te Wageningen, over: De inlandse tabaksteelt in de 17e» 18e
en 19e eeuw, in het bijzonder in de Betuwe. In de 17e eeuw
werd Amersfoort het centrum van de tabaksteelt. In het begin
van 'de 18e eeuw werd in Midden-Nederland 15 miljoen pond tabak
per jaar geproduceerd. Dit was erg veel vergeleken met de
Amerikaanse produktie van 30 miljoen pond. Door het in zwang
komen van het sigaren roken kwam in de laatste helft van

de 19e eeuw in de Betuwe de tabaksteelt tot bloei. In deze
arme streek was het tabaksblad dim en licht, ook door het
gebruik van minder bemesting. Na 1950 is de tabaksteelt
in Nederland langzamerhand verdwenen.
Tot slot was er op 15 december de lezing van Dr. J.K. Haale
bos, verbonden aan het Instituut voor Oude Geschiedenis en
Archeologie van de Universiteit van Nijmegen, over: De
muntvondst van Maurik in 1973• I*1 1972 zijn bij Maurik door
leden van de Archeologische Werkgroep van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken bij baggerwerkzaamheden, de
resten ontdekt van de Romeinse vesting Mannariciura. Een
vijftal munten, die de heer Haalebos in dat jaar op een
zandzuiger verkreeg, vertelden hem toen reeds de geschiedenis van Mannaricium. Deze gaf de spreker in het kort weer.
Hierna belichtte de heer E.F. Stephanus, aan de hand van een
aantal dia's, de vondst van een groot aantal kleine Romeinse metalen voorwerpen, die leden van de H.K.K. en' 0. in'
1973 op dezelfde, plaats deden. Na de pauze gaf de heer ''
Haalebos een overzicht van de ongeveer 300 munten uit deze
vondst, die een duidelijk beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van Mannaricium0
Alle bijeenkomsten werden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren en werden bijgewoond door gemiddeld 34 leden en andere belangstellenden,

Werkgroepen.
De jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep van de
H.K.K. en 0. en van de Werkgroep Streekgeschiedenis zijn als
bijlagen bij dit jaarverslag opgenomen.
Werkavonden
De 14-daagse werkavonden op maandag voor de inventarisatie,
dokumentatie en restauratie van de oudheidkundige bodem^
vondsten werden door de leden van de Archeologische Werkgroep gehouden in ons depot. De meeste tijd werd besteed
aan de dokumentatie van de Romeinse grafvondsten van
Erinsenhof te Kesteren.
Depot
Aan de inrichting van ons depot aan de Constantijn Huijgensstraat te Kesteren werd verder gewerkt. Via ons medelid

de heer W. Klip te Waardenburg werd een mooie oude vitrinekast
verkregen. In augustus werd van de Provincie Gelderland een
bedrag van ƒ1000,- ontvangen voor de aanschaf van vitrines. ;
Deze bijdrage, verleend in het kader van de provinciale subsidie 1975 ten behoeve van Gelderse oudheidkamers en musea,
werd intussen gebruikt voor de aankoop van een drietal tentoonstellingsvitrines van het Abstracta-systeen.
Excursies,
Op 7 juni namen leden van de Archeologische Werkgroep deel
aan de Gelderse Archeologische Dag in het nieuwe Veluws museum. Nairac te Barneveld. Zij bezochten ook een aantal bijeenkomsten in Nijmegen, Wijchen en Druten in verband met belangrijke IJzertijd-vondsten in het Land van Maas en Waal.
Tentoonstelling
De jaarlijkse archeologische en historische tentoonstelling
ter gelegenheid van de jaarmarkt in Buren, werd deze keer
op 10 mei gehouden in de wel zeer passende ruimte van het
mooie oude raadhuis. Tentoongesteld werden een groot aantal
nieuwe bodemvondsten uit onze verzameling, terwijl de heer
S.M. van Ommeren te Eist ( U. ) en de heer D. Rombout te
Geldermalsen mooie voorwerpen aan onze expositie toevoegden.
In de Burgerzaal, op de tweede verdieping van het raadhuis,
werd elk uur door middel van een diadokuinentatie een toelichting op de tentoonstelling gegeven. Het commentaar bij
de dia's werd ( op de band ) gesproken door de heer E.F..-Stephanus, Buim 1000 bezoekers brachten een mooi bedrag bijeen voor het kerkrëstauratiefonds van Buren'.
Cur sussen
In het voorjaar volgden de'heren Van Broekhuizen en Stephanus
de laatste lessen van de kadercursus "Methoden van regionale
en plaatselijke geschiedschrijving", uitgaande van het Rijksarchief in Gelderland té Arnhem.
Ons medelid Mevr. Dra. M.J. Desmet-Goethals te Kesteren gaf

in juni de laatste les van haar eerste cursus Latijn. In het
najaar begon haar tweede cursus, waaraan zeven leden deelnemen.
Vanaf november volgen drie leden de cursus "Lezen van oud
schrift" te Tiel.

n

Contacten.
De bestaande contacten met archeologische en historische

instellingen, verenigingen en werkgroepen werden uitgebreid.
Onze Kjsing trad toe als lid van de Gelderse Archeologische
Stichting en van de historische vereniging "Gelre".
Op 25 maart werd een bezoek gebracht aan ons depot door de

heren Prof. Dr. W.A. van Es, direkteur van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, en
Dr. R.S, Hulst, provinciaal archeoloog van Gelderland, ter
bezichtiging van onze archeologische verzameling. De heer

Hulst bezocht ons verder vele malen in verband met gedane
vondsten en voor bestudering van de vondsten uit het Romeinse grafveld Prinsenhof te Kesteren. De heren Hulst en
Drs. J.H.F. Bloemers, provinciaal archeoloog van Limburg,
bezichtigden tweemaal de resultaten van een inheemse opgraving uit de Romeinse tijd in Zoelen, eenmaal te velde, de
tweede keer in het depot.
De heer Dr. J.K. Haalebos, verbonden aan het Instituut voor
Oude Geschiedenis en Archeologie van de Universiteit van
Nijmegen, begeleidde verschillende keren de dokumentatie
van Romeinse vondsten tijdens werkavonden in het depot.
Enkele leden van 'de Archeologische Werkgroep brachten op

25 februari een bezoek aan het Koninklijk Penningkabinet
in Den Haag. Bij die gelegenheid gaven zij aan Drs. J.P.A.
van. der Vin onze collectie Romeinse munten van Maurik in
bruikleen voor bestudering en conservering.
De heer E.J. Kruijswijk Jansen, direkteur van de Stichting
Contact van Gelderse oudheidkundige verenigingen en-musea,
bezichtigde ons depot in verband met een subsidie-aanvrage
aan de Provincie Gelderland.
Onze medeleden W. Klip te V/aardenburg en N. Wigcherink te
Rhenen bezochten gedurende enige tijd het technologisch
laboratorium van/de R.O.B, te .Amersfoort ter bestudering
en beoefening van de conserverings—en restauratiemethoden
van bodemvondsten.
Onze medeleden J.A.E, de Kleuver en E.F* Stephanus te Kesteren hielden een lezing met dia's over het werk van onze
vereniging voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
afdeling Geldermalsen.
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Bibliotheek
. .
Door aankoop, schenking, ruiling, lidmaatschappen en abonnementen werd een aantal artikelen, tijdschriften en boeken verkregen, xlan de inventarisatie van de bibliotheek werd verder
gewerkt. Te zijner tijd zal- een catalogus voor de leden be- .
schikbaar zijn.
f"

'

Mededelingenblad . -'
- ••• •
Van onze ."Tabula Batavoruia" verschenen de "Je jaargang nummer l
( juni 1975 ) en 2 ( december 1975 )• Mej. G. Bos, onderwijzeres aan de Openbare Prinses Marijkeschopl te Zesteren, ver~
zorgde weer het'vele typewerk.
'" '.
Leden
•'..,... —'•
• -- : • • —.
Op -Ji* december 1975 bedroeg het aantal le&en 89. He t -aan tal
jeugdleden was 5»
:
• .
....-....._......

Kesteren, 3 februari, 1975« ..
J.A.E. de Kleuver, .secretaris.

Bijlage I
Verslag van de werkzaamheden van de Archeologische Werkgroep
van de Historische 'Kring, Kesteren 'en Omstreken in he.t.: jaar 1975
De' eerste .dag, waarop de Werkgroep zijn werkzaamheden-.in het
verslagjaar hervatte, was zaterdag 4 januari 1975» Er werd
toen weer een onderzoek ingesteld op De Hogewei te Kesteren.
De volgende werkdagen van de groep werden besteed aan onderzoekingen/verkenningen op:
•
,
.
De Beldert te Zoelen» gen Zoelen, wat o.a. wederom enige fragmenten van La Tène-armbanden en -kralen opleverde. Bij latere
verkenningen aldaar werden als vermeldenswaardige vondsten
gedaan: een spins teen, een bronzen randfraginentje Van een kannetje, een Romeinse munt, fragmenten Romeins en inheems aardewerk.
Behalve op bovengenoemde plaats werden tot ongeveer juni 1975
op de navolgende terreinen verkenningen en/of noodopgravingen
verricht:
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De Woudstraat te Ingen, Ken. Liendem, hier werd een bewoning
uit de vroege Middeleeuwen ontdekt. Te vermelden vondsten:
veel vroeg: Middeleeuws aardewerkfragmenten, een halve benen,
glijder, een netverzwaring, spinstenen, een fragment van een
La Tène armband, een bronzen hanger» een ijzeren snidetang,.
een Middeleeuwse fraaiversierde huissleutel., twee terra sigillata scherven.
De Tolleriboongaard te Restoren, gem Resteren, Te vernielden
vondsten van dit Romeins, inheems en Middeleeuws bewoningsgebied: veel laat Middeleeuws aardewerk, een benen glijder,
terra sigillata scherven w.o, een versierde, twee Roneinse
dakpanfragnenten - é"ê*n net een rond en é*é"ni met een bandsten—
pel - op beide te lezen: EXGERIEF.
De wegomlepydng te Eek en Wielf gen Maurik en 't Eiland van
Maurik, gen. Maurik. Beide terreinen leverden niets op.
De aanteleggen voetbalvelden te Buren, gen Buren. Hier vonden we veel Middeleeuwse aardewerkfragmenten, w.o» veel
van Vroeg-Middeleeuwse makelij.
Diverse terreinen, hierboven niet vermeld, liggende in de
plaatsen. Och ten», Uzendoorn, Echteld, Zoelen en Tiel met
weinig resultaat.
Het materiaal en gegevens van alle vindplaatsen moet nog
worden verwerkt»
Een veldverkenning op 28 juni 1975 werd het begin van een.
onderzoek naar het "Slot van Dodewaard", ook genoemd "De
Olde Hofstede" to Bodewaard, gea Dodowaard, waar nu de boerderij "De Eucht" van de fan. Wouters staat. De medewerking
van de fan» Wouters was in alle opzichten voortreffelijk»
Hoewel dit onderzoek nog niet is voltooid,.vanwege de "grote
ontdekking" te Zoelen — hierna te vermelden — kan reeda nu.
worden vermeld, dat fundamenten van dif'kasteel" werden
teruggevonden en veel aardewerkfragraenteni, vooral uit de
18e eeuw, werden geborgen.
Toen kwam 17 augustus 1975» cle dag» waarop ons geacht medelid, dé heer H. Gerritsen uit Sriel, op een van zijn archeologische verkenningen, aan de oostzijde van het Amsterdam—
Rijnkanaal, tegenover de Ijetsezijstraat te Zoelera» gen Zoelen,
waar men het kanaal aan het verbreden is, afvalkuilen van
de inheems—roaeinse tijd ontdekte» De Werkgroep werd gealarmeerd»
Al meteen bleek dat de bewoningen ter weerszijden van het
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kanaal-in vroeger tijden één geheel gevormd-hebben* Door de
enorme verstoringen t.g.v. de werkzaamheden aan de kanaalverbreding was echter een systematisch bodemonderzoek uitgesloten. Het verzamelen van zoveel mogelijk vondsten verspreid
over het terrein, zou nu nog informatie kunnen verschaffen voor
datering, mogelijke kenmerken en uitgestrektheid van de bewo;
ning.
Deze veldverkenningen. werden uiteraard steeds verder van het
kanaal uitgevoerd, om tenslotte in een .door Rijkswaterstaat
aangelegde, slibput duidelijke bewoningssporen te openbaren.
Aangezien de bedijking van de put werd uitgevoerd met de in
de slibput aanwezige grond, was al het grootste gedeelte van
de na de Romeinse tijd afgezette klei van de bewoningslaag
verwijderd. Wie mocht denken, dat het nu eenvoudig was om. alle
grondverkleuringeh bedekkende grond te verwijderen, moet niet
vergeten! dat de zware machines voor het grondverzet de bovenlaag tot een zeer conpact geheel hebben ineengedrukt» Met het
gevolg dat nu. vele zaterdagen besteed noesten worden aan het
afvlakken van de bewoningslaagc
Slechts in één geval markeerden de verkleuringen, van de grond
duidelijk een geheel huis en een gedeelte van een huis. In
alle andere gevallern waren de verkleuringen van dien aard
dat interpretatie onmogelijk was. Wel zijn zeer veel fragmenten van zowel Roneins— als inheems aardewerk opgegraven»
Vermeld moet echter worden, dat het Romeins- en inheems aardewerk praktisch niét vermengd zijn,
Het zou te ver voeren* in dit jaarverslag een opsomming te
geven van alle belangrijke vondsten; het is ook misplaatst,
omdat velen de vondsten niet met eigen ogen. gaan aanschottwem
en zo de weg .naar het depot nooit zullen betreden.
Verwacht raag worden dat, met ieders hulp, de vondsten van
Zoeleni ons in staat zullen stellen een "duidelijk" beeld te
vomem van een bewoning uit de late ijzertijd,
Het ligt dan ook in de bedoeling van de Werkgroep de opgraving te Zoelen zodanig af te ronden dat een verantwoorde
publikatie mogelijk wordt, '
A, Datema
J", Hoekstra
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Bi.11a.ffe IX
Verslag over 1975 van de. Werkgroep Streekgeschiedenis van
de H.K.K. en O,
De Werkgroep Streekgeschiedenis ving haar werkzaamheden aan
op 5 naart net een oriënteringsbijeenkornst, waaraan J van de
10 in principe geïnteresseerden deelnamen.» Per eind decenber
bedroeg het aantal leden van de werkgroep 12. Als voorzitter
trad in de verslagperiode op de heer J,F.B. Poelman uit
Zetten en als secretaris de heer D, Leerentveld uit Ochten.
In totaal vonden 9 bijeenkomsten plaats, die bij toerbeurt
bij de leden thuis werden gehouden. De belangstelling was
zeer bevredigend: gemiddeld 8 personen per avond.
Als werkterrein heeft de werkgroep de Midden-Betuwe gekozen,
omvattende de geneenten Kesteren, Bodewaard, Lienden, Echteld
en Maurik, De te bestuderen materie is gesplitst in een aantal onderwerpen ( geologische en geografische geschiedenis,
ethnologische geschiedenis, staatkundige geschiedenis, economische en sociale geschiedenis, culturele en kerkelijke
geschiedenis, bestuurlijke en rechtskundige geschiedenis )
met elk waarvan é"ê"n of neer leden zich in het bijzonder zullen bezighouden.
Als eerste concrete object van studie is de gemeente Kesteren
centraal gesteld. 'Hierover is een vrij uitvoerige literatuurstudie ondernomen die zoveel mogelijk overeenkomstig de be—
langstellingsterreinen van de leden wordt uitgevoerd. De resultaten worden vastgelegd in een documentatie—systeem waarmee wordt beoogd een zo volledig mogelijke bibliografie- vart
Kesteren op te bouwen. Onderzocht zal worden of en op welke
wijze t.z.t» tot een of andere vorm van publikatie kan worden
gekomen.
Voorafgaande aan een van de bijeenkomsten werd een bezoek gebracht aan het depot van de archeologische werkgroep, terwijl
bij een andere -gelegenheid de historische verzameling van een
van de leden kon worden bezichtigd»
Een aantal leden van de werkgroep neemt deel aan de cursus
Latijn, voor beginners c,q.» de cursus oud—Hollands schrift.

g

D» Leerentveld

Yeihoalen ut de Betuwe rond 19QO
Be Geaeenteroad
Er noes un nijje road gekoze worre in de geneente, die ut twee
daarpun bestond. "Vur da.te- stenplish bestond, ha.te raad altijd
ut boere bestbn., die veul grond en "laand hadde. Mar nou was

tur un lijs' bijgekonne van de arrebeijers, Eeuwe lang :ha alles
goed gegbn, de ninse wdre in ut boerelève vasgegreujd en hoe

kon ienand die gin geld of goed ha neeregere in un road?

Ware dur nar noot steenaves en ut spoor gekonne, zeeje de
boere tigge nekoar,- dun wure dur ok noot gin rooje gewes.
Ze hadde ut unriers altijd vur ut zegge gehad en noot gin heer
gekend. Op de. stendag wier tur een arrebeijer gekoze. Nog vur
de erste vergadering gehaawe zou worre stoke ze de koppe bij—

nekoar. Vroeger hadde ze Bog wèlis harrewarrie gehad vural
over de wethaawersverkiezing, doch da was nou over. Ze zouwe:
da vaarke wel is wasse. Toe op de erste vergadering de burgenester den eed ha afgenone en de wethaawers wurde beneend,
lèsdenie veur da te geneente krap in ut geld zat. "Das gaaw
bekeke", riep de nij gekoze wethaawer, die un veestapul ha
woar de van duizelde, "we ya^ite vur elke geit twee kwartjes
belasting, ze vr£te ttt gres toch van de dijke en langs da,
weg zonder dur iets vur te betoale". De geit was in die dage
de koej van de waarknan en hij ha geschat dattur neer dan

vierhonderd ware. Grinnikund greep tie un segaar ut ut kiesje
van de geneente en. blbsde de rook nur de arrebeijer. "Ik denk
da. gedeputeerde doar gin.genoege nee zulle nene", zeej.de *

waarknan. "Da hebbe ze nar;te nene", riep tien boer. "Ik denk
ut nie", zeej de burgenester, " wel raókte un kaans .als ge de
laste gelijk over de burgers verdeil". "Dan hek un goed vurf
stel", riep de arrebeijer. "Vur elke geit un dubbultje, vur
elk keu je, kalf en vuile en kwartje, vur elke koej un gulde,
elk perd un rijksdaalder en elke ezel, en die zijn dur hier •

heel wat, vijf galde". De' wethaawer ging hbstig oan ut telle^
Geite hattie nie, dus da kostte niks, nar hij ha 20 vaarkus,
15 kalvere en 5 volles, da was un tientje» Da was nog un te
doerif nar hij ha Jtoog dartig beesxte, da was al vèrtig galde

,

en dan hattie nog 5 perd. "Ik trek nun veurstel in", riep tie,
Zun segaar hattie al hillenbl opgeknaawd en greep nar un
nijje segaar

Hbe ut geneéntetekort is oangevuld wete we nie, nar in elk
geval gin belasting pp vee.
In die zelfde vergoadering wier vurgesteld un richtingwij—
zers, ( da was un. haand nut un utstêkunde vinger ) te plotsen
Un roadslid vroeg woarun da nodig was, iedereeni in baai de
daarpun kende toch de weg en vrende haddener niks te raake.
Hieruit blek da de daarpe wel lang un geslote geneenschap
ware,' • ' • . '

H.K. Budding
H e t Heinstraat 2 4
Rozenburg.

Aanvullingen ledenlijst l naart 1975 - l nei 1976
Kleuwe ledem;
Ir, J.ÏÏ.B. Poelnan, Hoofdstraat'62, Zetten
Drs.. J. van der Haar, Lipperststraat 17, Indoornik. ( post
Randwijfe. ).
J. Jonker, Zuijlenburg 2, Veenendaal.
Dr, G.M, Desnet, Silvanusstraat 22, Kesteren.
A.F. Maters, Sil vanus s traat 2.0, Kesteren.
W» Souwens, Kerkewijk 21, Veenendaal.
J,C, van den Bovenkanp, Buurtlaan-West 59» Veenendaal.
Overleden;
W. van Dan te Tricht.
A.W.T. Nijenhuis te Ehenen,
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de criBis.lazeni 1841? en 1846
en over De Hbendrikt <•
, - 1 .{ .. "Gij mijne lieve kleine vrienden zult ditmaal' eens eene
wandeling met mij doen, om eens eene huttènkolonïe niet mij
te bezoeken. Zoo ik geloof zal het u niet berouwen E0. j '
vergezeld te hebben, want gij zult er zeker zaken vinden? die

uw medelijdend hart zullen treffen; en dat is nuttig en noodig
daar het raedadoogen pene bron van veel _goeds is.
Ik had Veel gehoord» on reeds 'sinds jaren? van een ge—
hacht, "Be arme Hoenderik" genaamdo
— "Als er bij ons aan de deur bedelende knapen aanscheldert en
men hun vroeg: 'Van ware: komt gij? dan zelden «zij doorgaans:
Yan den armen Hoendorik. Soms stonden zij ex1 in de winnerkoude z6d verkleumd, sons in'duren tijd z66 hongerig., maar
ui bovenal kwaden niet alleen de jongens on meisjes, maar ook
do vaders en de moeders, vaak met eonen zak om den schouders»
•In de hoop denzelve niet ledig tehuis te. zullen brengen.
Doch helaas, naar al te dikwijls tevergeefs^ waut gij
weet het, dat de aardappel dien de geringe man. zoo gaarne asn
zijnen armeni natuurgenoot geeft, weggestorven is, en wat dam
gegeven?" —
Dit schrijven is overgenomen.1 ui 11 "Hollandsen Penning
Magazijn voor de jeugd" 18460 Hot artikel luidt; De arme
Hoenderik in de Betuwe» 32. dec. 1845 door 00Go Heldrings

Deze schrijver was de bekende predikant van Heoraen, meer bekend geworden door z*n gestichten te Zetten» In de jaren 1845
en 1846 heeft de aardappelziekte alle aardappels op het veld
doen verrotten en de arme werknemers gezinnen geraakten verstoken van hun voedsel» De Hoendrik is een buurtje geweest
van allemaal diaconie-iiuisjes in Dodewaard, We Tolgeni Ds, Hel—
dring nog evertï
"De eerste hut waar wij aankwamen, stond open, dat wil
zeggen, zij had geene deus, men ging er van achteren in en als
men zich dan OEI eenen wand gedraaid had, was men in huis,

Hier is niets om weg te sluiten, dacht ik, en zoo was het ook.
Twee, drie kinderen stonden in dat hutje, z&6 ledig en» koud;
want de wind bulderde er van achteren to. Zij zagen ons zoo

treurig aan — ( de kinderen hadden geen brood gehad en vader
en moeder waren er op uitgetrokken on te bedeleru ) —

"Maar kinderen, zoo vonden wij van de 16 hutten, er 11, ftle
zonder brood waren".
In het boek van Dr. A.v.d. Eoeven "over Ds*O*G. üeldring
kan men lezert over de inspanning die Hel dring zich getroostte
om met anderen samen de .armoe te lijf te gaanv 18-3, d.i. Ds»
Heidring, publiceerde een brochure, getiteld: "De nood en de
hulp der armen" ( 1845 )* Toen met de kerstdagen ongeveer
400 armen de huizen van de gegoeden in het dorpje BJammem langs
kwamen om te bedelen, plaatste Heidring een artikel in het
Algemeen. Handelsblad, ( jan. *46 ) over de nijpende nood.
Kort daarna ontving hij een aangetekende brief met ƒ300,— vota
Groen van Prins teren.
Heidring begreep dat er duizenden guldens nodig waren. "Toom
boog Heidring op zijn kamer de knieSin, om God te vragem, dat
de gaven mochten blijven binnenstromen". Van Rijswijk tot
Opheusdext toe bezocht hij de Rija-dorpen, om brood uit te de—
lert — alleen in Opfieusden bezocht hij 73 gezinnem —. In Zttillichem, HerwijTten en Hellouw, -waar de nood het grootst was,
stelde hij do gelden in de handen van de predikanten omi daarna op verzoek van de predikanten nog eenmaal op de nood in
hun dorpen te wijzen, wat in het Handelsblad van 27 februari
1846 plaats vond. Een stroom van giften kwam wederom los, waardoor de hongersnood bedwongen werd. Eeldring publiceerde
daarna nog: "lbodkreet over de belasting op het gemaal en de
hoge prijs van het brood" ( 1846 ), waarin hij berekende dat
arme gezinnen, die van een inkomen van 45 cent per dag moesten rondkomen, ƒ20,- per jaar aan korenbelasting moesten opbrengen, terwijl het minder goede graan, vanwege die belasting niet voor goedkoop brood maar voor veevoer beschikbaar
werd gesteld.
In het kinderblaadje "Penning Magazijn,voor de jeugd",
laat Heldririg zich lovend uit over de hulp in de vorm van
speelgoed, kleertjes en geld voor de kinderen van "Den armen
Hoenderik". ( 1846 }t
"Velen uwer hebben mij eene gave gebragt, en ik ben nog altijd bezig die gaven aldaar uit te reiken. Ook hebben wij
mensen het zoo ingericht, dat alle huisvaders werk hebben en
wat verdienen, en degenen die geen werk kunnen krijgen,

ontvangen een gift, voldoende on te leven, -"
Vermeld moet worden, dat Heidring zijn best doet on werknemers gezinnen naar andere streken over te brengen. Hij
schrijf11 "Binnen en Buitenlandse kolonisatie met betrekking
tot de armoede, " ( 1846 ) en "De Anna Paulona Polder - een
'blik op h®t gebied der kolonisatie met betrekking tot de
Armoede", waaraan ik ontleen, dat er negen huisgezinnen,
zijnde onder de arbeiders de uitnemenste, uit Dodewaard
naar de Anna Paulona Polder zijn verhuisd ( 1846 )» Vanzelfsprekend hebben op de dorpen ook de Kerk— en Gemeentebesturen zich ingespannen om te helpen, waar hulp nodig was s
De Raad van de gemeente Dodewaard vergadert op 29 september 1845» Er is een schrijven van de Gouverneur van onze
provincie "nopens het verstrekken van een renteloos voorschot en het nemen van voorzieningen voor de behoeftigen tengevolge het mislukken van de aardappelenoogst. De Raad, overwegende dat het Gemeentebestuur met:de .Diaconie v.d. ïïèrv.
Kerk in vereniging voor de behoeftigen zullen werkzaam zijn
en het Armbestuur aanvankelijk zijn beschikbare fondsen zal
bezigen voor de nood, overwegend dat het verschaffen van werk
aan de arbeidersklasse het beste middel te houden is, om. mede in de behoefte te voorzien» Doch hiertoe het jaargetijde
ongunstig kan zijn en iaën alzoo niet kan berekenen wat men
door dit middel van liefdegiften te ongelijk draagt ter voorziening in deze ramp, men daarom aan de geldopneming, om die
later door omslagen aftolossen, de voorkeur meent te moeten
geven". Men vraagt bij de provincie om een renteloos voorschot van ƒ2000,-.
Op 2? februari 1846 wordt ƒ1000,- extra op de begroting' gezet voor ondersteuning van de behoeftigen in de gemeente.
De notulen van de vergadering van 5 januari 1947 vermeldt dat wegens het mislukken van de oogst van rogge, aardappelen en andere voedingsmiddelen en daartoe ontstane' duurte, dé armoe onder de arbeidende volksklasse zeer is toegenomen. Men berekent dat voor de winter om de nood te lenigen
nodig zal zijn ƒ1200,-. Er is slechts ƒ500,- aanwezig. Er
: wordt besloten een buitengewone omslag van ƒ700,- te heffen.
Het blijkt dat niet alle inwoners van de gemeente Dodewaard
even braaf deze belasting betalen, daar Adrianus van Ingen

en G.W. Grootnibbelink hebben geprotesteerd bij Gedeputeerde
Staten, tegen de omslag en de buitengewone omslag.
De Kerkeraad der Hederlandsch Hervormde Kerk van Hien en
Dodewaard heeft ook dikwijls niet de diaconie .vergaderd om
de ..nood der amen te lenigen» Op 20 februari 1846 besluit
nen wegens de mislukte aardappelenoogst 2 effecten Ned..W.S.
te verkopen om de uitgaven aan de armen te dekken.
Over de Hoendrik in Dodewaard nog het volgende:
In 1865 houdt de Kerkeraad een bespreking. Men praat over
verbetering van de Hoendrik. Men naakt een plan tot oprichting van een "Amenstichting Hoendrik". Na inspectie heeft
.de Kerkeraad bepaald dat vijftien nieuwe woningen zullen
worden gebouwd. Er wordt een lening gesloten groot ƒ1650,De laagste inschrijver is B. Derksen te Dodewaard voor
ƒ3050,-. Ook is besloten een pomp te plaatsen.
Volgens overlevering bestond de buurt daarna uit
ó"é"n rij huizen net é"é"n pomp en é"é"n V.C. Beiden voor. gemeenschappelijk gebruik.
Vóór de eerste wereldoorlog is de buurt geheel door
de gemeente overgenomen van de diaconie. De woningen zijn
toen weer verbeterd. Na de tweede wereldoorlog heeft nen
geleidelijk aan de hele buurt afgebroken. Er bestaat nu
geen Hoendrik neer. De naam is verdwenen., hoewel men nog
wel kan aanwijzen, waar de buurt geweest is.

J.S.M. Tornga
Welysestraat 19
Hien ( gen. Dodewaard ).
Vaar kont de"rijksdaalder" vandaan?

Aan het Deense populair-wetenschappelijke archeologische tijdschrift "Skalk" ( oplage : 50»000 exemplaren i )
nr. 5j 1975 ontlenen wij het volgende.
De zilveren daalders werden in de 16 eeuw internationaal hoog gewaardeerde munten, die op vele plaatsen werden aangemaakt. De eerste werden in 1519-'20 in de Boheemse
stad Joachimsthal geslagen. Vandaar de namen Thaler, Daalders
en Dollars.
(J.V.B.) .

Een Lata-~IJzerti.1d nederzetting bij Zoelen
De eerste sporen van bewoningsresten kwamen aan het
licht bij de aanleg van een weg aan de Westzijde van het
A'dacE-Rijnkanaalj Rijswijk - Zoelen. In het wegcunet, ter
hoogte van de boerderij de "Kaarsentrekkerij", werden de eer-;
ste vondsten geborgenc Memand kon toen vemoeden, dat dit de
eerste ontdekking van een hele reeks zou worden. Hoewel de
eigenaar van de "Kaarsentrekkerij", de heer van der Woerd,
vertelde dat er aan de overzijde van het kanaal ook weieens
wat gevonden was, werd hieraan geen aandacht geschonken. De
tegenover gelegen weilanden en boomgaarden vertoonden immers
geen enkele natuurlijke verhoging; bovendien werden deze gronden op de kaart als komgronden vemeld. De heer van Broekhui-

zen maakte een situatieschets en tekende daarop de belangrijkste vondsten in. Tegen het einde van het jaar 1974 kwam de
weg gereed en niets herinnerde meer aan de tweeduizend jaren
oude bewoningssporen.
Inmiddels werd de bewoners van de boerderij "Rooyenstein"
aangezegd hun boerderij te verlaten, daar deze met landerijen
ten offer zou vallen aan de kanaalverbreding op de oostzijde
van het A'dam-Rijnkanaal.
Begin 1975 werd een aanvang gemaakt met deze verbreding, maar
niemand van ons besteedde er enige aandacht aan. Wij werden
echter raet de neus op de feiten gedrukt door de heer Gerritsen
uit Driel, die ons enige scherven uit de kanaalverbreding
..toonde. Nog dezelfde dag werd een.1kleine expeditie naar de
bewuste plaats ondernomen, en zie, op het gebied van de voormalige boerderij "Rooyenstein" konden zowel inheemse- als
romeins-inheemse'- scherven worden geborgen.
Een verbijsterende .ontdekking: we bevonden ons precies tegenover de boerderij de "Kaarsentrekkerij" "aan de overzijde van
het kanaal. Wij vermoedden, dat het hier êên aaneengesloten
bewoning betrof; hoe zouden wij dat echter kunnen bewijzen?
De ouderen ons wisten zich nog te herinneren, dat het kanaal
met de schop was uitgegraven, hoewel de afvoer van de grond
gemechaniseerd geschiedde. Ter weerszijde van het kanaal werden de dijken opgeworpen, gemaakt van grond uit het kanaal,
die, bij een aaneengesloten bewoning, scherven zou moeten
bevatten. Begin september begon men in het betrokken kanaalvak met het afgraven van de oostelijke dijk,
l

En zo kon de heer van Dam vaststellen, dat er zich scherven
in deze afgegraven dijkaarde bevonden, van hetzelfde materiaal als op de westelijke oever, boven het oorspronkelijke
maaiveld waren gevonden»
Daarnee was het bewijs voor de aaneengesloten bewoning geleverd.

Watt»»W O £•. ut*. -te
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De verrassingen waren echter nog geenszins ten einde. Rijkswaterstaat was bezig juist ten oosten van onze vindplaats
een groot zanddepöt te naken voor het op te zuigen zand.
On een gebied van bijna 8 hectaren werd een dijk opgeworpen.
Van dit gebied werd een derde deel afgezonderd door een
tweede dijk. Op deze wijze werden twee putten gevormd, waarvan de grootste als zanddepöt en de kleinste als slib— of
zinkput zou dienen. De dijklichanen werden gebouwd van materiaal uit de putten zelf, door deze tot op de zandlaag af te
graven met bulldozers en draglines, zodat in de putten een
geaccidenteerd terrein ontstond.
Begin september werd op een zeer warme zaterdag de grootste
put verkend. Over dit gebied kunnen we kort zijn; overal werd
een kleilaag aangetroffen (20-30 en ), bruin van kleur,
overgaand in een laag ( 15 - 30 cm ) donkerblauwe komklei met
daaronder een taaie laag van leemachtige klei i geelbruin van
kleur. Het zuid-oostelijke gedeelte gaf bewoningssporen aan
betrekking hebbend op de RoEieins-inheenso tijd. De zinkput
echter bleek vol met schervenniateriaal en bewoningssporen
te zitten. De provinciaal-archeoloog drs. R.S. Hulst en de
leden van de archeologische werkgroep van de H.K.K. en O,
werden op de hoogte gebracht. Op advies van de heer Hulst
werd door de leden van deze werkgroep een begin genaakt net
het afschaven van een gedeelte van het terrein; maar algauw
bleek dat door de droge zomer het afvlakken net de schop
niet mogelijk was.
De heren Hulst en Bloeners, tesamen de werkgroep "Rivierengebied van de R.O.B." vormend, zouden trachten de directeur
van de R.O.B, voor een kleine opgraving te interesseren.
Helaas, geld en machines waren er, naar het deskundig personeel was elders in den lande aan het werk, zodat de leden van
de H.K.K. en O. alleen de opgraving hebben voortgezet.
Het gaat hier om een bewoning van 3 tot 4 hectaren, die zich
waarschijnlijk van ±^ 2.00 vóór- tot 250 n& Chr. heeft gehandhaafd. Tevens zal men bij de bestudering rekening moeten houden met de omliggende bewoning. Hieronder wordt het
gebied beschouwd waar nedarzettïhsmateriaal is gevonden in
een straal van 0,5 km. rondom het opgravin0terrein.

Sporen van vroegere menselijke activiteiten in ds vorm van
enkele wandfragnienten uit de bronstijd doen vermoeden, dat
omstreeks 1000 voor Chr. hier reeds bewoning aanwez:'.g var;,,
De lezeressen en lezers van de Tabula sullen van de
vorderingen van het onderzoek op de hoogt-; worden gehoudc;i0

Buren, 22 oktober, 1976
J„ Buys
üjladvulling»_
"Zo heeft dan Villebrord in deze Landen (Nederland, rel,)
geleerto (gepredikt, red,,) in dezelve taal o daar hij ii
Sngeland in predikte: !t wolk zonder tvljf^l de natuurlijke
taal van allebei deze landen toen is geweest > En c .1 der.
naauwkeurigen lezer te bewijzen, wat spraak onze ••/•ooroudeL-s,
voor 10CO jaar gesproken hebbens zo zal ik h?'/;r :t Gebtd do^
Koeren, in dezelve taal den lezer voor oogen crLO.len,
!
t Onze Vader in oud Saxisch,:
leader ure thu the eart on hco^enn/Si thin nara gho'^al.god/
To curie thin rike/GeT-;arthe thin willa on earthan/
swaswa on heoss-nun/ume deaghanlican hlaf oyle us t o de? g/
and forgijf us ure gyltas/swaswa we forgd-Tath iinua gjrltend;:a/
and negeleadde thu us on costnunge/ac alys us of yfle.
Sothlice
Tsat is s
Vader onze. der aarden en des henels/Sy dijn nane geheiligd/
toekone dijn rijke/geschiede dijn wille op aarden/
gelijk als in don henel/ons dagelijks lavenis geeft ons dees dag/
en vergeef onze schulden/gelijk als wij vergeven hare schulden/
en leidet ons niet in bezoekinge/maar bevrijd ons van des/
Het zij zo"c •
Uit: De Wederlandsche Oudtheden.
't Ansteldam, by Jacob van Royen,
Boekverkooper in de Kalverstraat,
in de Vrede.1700.
.
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Rondom een wijsteen en een ketting.
Het is bekend, dat vele Gernanen dienst namen in het Romeinse
leger bij de hulptroepen. De schatting is, dat alleen al de
Bataven ruim 10.000 nannen leverden.
De Romeinen prezen deze soldaten zeer voorwaar het hun dapperheid, vechtkunst en betrouwbaarheid betrof. Betrouwbaar bleken
de Bataven niet aeer} nadat ze door hun bondgenoten, de Romeinen, langzaan maar zeker tot onderhorigen waren gemaakt.
Ze kwamen dan ook in 69 na Christus tegen de Romeinen in
opstand, v/elke door de Romeinse veldheer Cerealis na een
moeizame strijd bedwongen werd. Maar al te graag werden de
BatavtHi weer door hun overwinnaars als bondgenoten aangenomen. Maar van nu af aan werden de Bataafse hulpsoldaten gelegerd in andere delen van het Romeinse Imperiumc Een groot
aantal grafstenen, o.a, gevonden in Engeland, Bulgarije etc*
duiden daarop„
Kenmerkend is, dat de Bataafse soldaten de godsdienst van
hun vaderen meenamen en zo kon het gebeuren, dat wijstenen
van de Germaanse goden Mars-Thincius? Beda en Fimmilena in
Housestad in Engeland werden gevonden. De Tongeren ( een
Germa?jase stam ) brachten zo de godin Viradecthis mee, wat
allemaal geheel andere namen waren dan Wodan, Balder etc»,
afkomstig uit noordelijker streken.
Overigens, V _ i r a _ d j e _ c i h i £ , let op de letters van deze
naamJ Zouden de Tungeren ook te Kestsren geweest zijn? Zou
het gedeelte van een wijsteen net o.a. de letters R, A en M
erop, gevonden op de Prinsenhof te Kesteren in 1967 door
leden van de archeologische werkgroep van de H.K.K. en 0„,
door hun aanwezigheid verklaarbaar* worden?
Ook Romeinse soldaten en legerleveranciers wijdden stenen
aan Germaanse goden. Een heiligdom van de godin Hehalennia
werd in de omgeving van Domburg gevonden, ffehalennia kennelijk een beschermvrouwe van handelaars en reizigers. Kooplieden en soldaten op weg naar Brittannia brachten hier
hun offer alvorens de gewaagde oversteek te maken.
Bataven in Romeinse dienst I, Waar bleven ze na hun "pensionering"? Vaak keerden ze terug naar hun geliefde land om daar
hun verdere leven als,-bqer of -"rentenier" •lié*'''sl± j teri» Zep.^,
brachten tevens h;êt' "comfort" van de, Romeinse beschaving nee
en woonden dan- hier niet meer in de hutten gemaakt naar oud
vaderlijk gebruik, maar naar die der Romeinen.
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Mogelijk vestigde zich in do buurt van het tegenwoordige
Hien ( gemeente Dodewaard ) op het perceel thans De Wuurtjes
geheten ook zo'n veteraan van de Romeinse hulptroepen.
Daar ter plekke vonden leden van onze archeologische werkgroep bij het rooien van een appelenboongaard mogelijk de
stille getuigen van. ( Een verslag van deze verkenning
volgt nog ).
Merkwaardig - 't bleek eerst later - was een hoop roest
die daar gevonden werd. Leze hoop roest werd door de vaardige restaurateur van onze archeologische werkgroep omgetoverd ( na reiniging en conservering ) in een prachtige
Romeinse ketting.
De vragen werden gesteld: "Waartoe diende deze ketting" etc.
Antwoorden en veronderstellingen volgden. Doch geen enkele
sneed hout. 'i
' .-,
v •.";""_'
• '_; .1.."!. u.. .
T&tdat geopperd werd, dat het mogelijk een Romeinse hondeketting was. Romeinen, die op afgelegen plaatsen woonden
hielden "waakhonden" of liever "waakwolven", want gebleken
is, dat deze "honden" voor meer dan 75^ wolvenbloed in hun
aderen hadden. Op ruime afstand roken deze "waakhonden"
onraad en was dit het geval dan kon de eigenaar van de hond
zich nog altijd tijdig voorbereiden op het mogelijk naderend
onheil. Deze verklaring van het gebruik van vermelde ketting
wordt temeer als juist geacht, omdat bij de ketting een
"hondeschodel" werd gevonden, die helaas te loor is gegaan.
In Nederland was tot nog toe het gebruik van waakwolven
in de Romeinse tijd niet bekend. Wel in Duitsland, het
toenmalige Germania, met name in de omgeving van Saaiburg,
waar men ook kettingen ( van dezelfde vorm ) en "hondeschedels" gevonden heeft.
Zo ziet u, dat archeologische vondsten - klein en groot een beeld kunnen geven van het leven in de Betuwe ( Insula
Batavorum = eiland der Bataven ) rond de eerste eeuwen
na Christus.
A. Datema
J. v. d. Vondelstraat l
literatuur:
Kesteren
Bogaers,J.E. :Zm*ical Talk9nburg(RcoT.Euid-nolla»d},Tait:Ffcïioen,Feestbundel A.N.Zadoks-Josephus Jitta, GroningenBussun 1976.
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Yondstbericht "Hiensche Yeld"

Begin 1976 werden in het "Hiensche Teld" tussen de wortels
van gerooide vruchtbomen enkele scherven van romeins aardewerk aangetroffen.
Door het maken van proefputten, die merendeels in geringe
mate scherven van inheems aardewerk bevatten, kon vas'tgesteld worden, dat de verspreiding van het romeinse aarde-*-'
werk tot enige tientallen vierkante meters was beperkt.
Dé lokatie van dit roneins aardewerk kon door middel van
grondboringen nauwkeurig worden bepaald en kwam als een ver»'
hoging van zwarte aarde in de toedekkende kleilaag te voorschijn»
De op deze voorbereidende werkzaamheden volgende opgraving
bracht zeer vele scherven van romeins gebruiksaardewerk aan
het licht» Deze bestond hoofdzakelijk uit Terra edgillata.
gevernist- en ruwwandig aardewerk, en enige scherven van
kruiken, wat betreft de vorm overeenkomende met kruiken van
gladwandig wit aardewerk ( p'ijpaarde ): echter geheel anders
van samenstelling»
De te dateren scherven geven alle een bewoningsperiode van
begin tot halverwege tweede eeuw aan.
Een uitgebreid verslag van deze, heimelijk éénmalige, bewoning zal tezijnertijd in de Tabula verschijnen.
Werkgroep Archeologie
H.K.K. .en 0.

Balzerq van Samarie. Doe agt oncen oly van olyven met even
zo veel goede roode wyn in een verglaasde pot; dek ze wel
toe en zet ze op een middelmatig vuur; doe het koken tot
dat do wyn geheel verkookt isj doe dan daar in koken twee
oncen bruine suiker, waar door ze des te beter tot genezing
zal worden, voor de borst, alle soorten van zwoeren.en wonden, en ter versterking van de maag, en geeft veel kracht
aan de zenuwen,- '
(jacob van RoyeriT.Nederlandse Oudtheden,Acisteldam,1700)
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Oppervlaktevondsten
Oude bewoningssporen worden vaak aan de oppervlakte gebracht .doordat bonen worden gerooid, akkers geploegd, of
huizen gebouwd. Dit was ook in Zoelen-West het geval; hier
werd Romeins aardewerk gevonden in de. vorm van Terra Sigillata
en ruwwandig aardewerk. Ook werden vondsten uit de ijzertijd
gedaan, zoals scherven net vingerindruk-versiering, besmetenaardewerk-scherven e.d., verder fragmenten van glazen La .
Tène-armbanden en delen van spinstenen. De vondst van dit
alles aan de oppervlakte gaf aanleiding tot een opgraving
welke inderdaad verschillende afvalputten aan het licht bracht
uit zowel de Ijzertijd als de Romeinse tijd, welke vele fraaie
voorwerpen bevatten.
Zo ging het ook net de ontdekking van het Romeinse
grafveld op de Prinsenhof. Hier waren eerder maar heel weinig oppervlaktevondsten van enige betekenis gedaan, totdat
er sleuven voor rioolering werden gegraven en grond werd ver•zet voor stratenaanleg.
Eerst kwanen nu hele schelpenlagen te voorschijn, vervolgens een laag middeleeuwse schelpen en hieronder Romeinse
scherven. Leze bleken afkomstig van crematie-graven en waren
aanzet tot.de ontdekking van de prachtige vondsten van het
Romeinse militaire grafveld te Kesteren.
Toen vervolgens het R.O.B, deze opgraving overnam is er door
de Historische Kring Kesteren en Omgeving proefgegraven op
de nabij gelegen Tollenboomgaard. Ook hier was de aanleiding de vondst van.enige vroeg-middeleenwse scherven.
Gevonden werden op een diepte van ongeveer een halve meter:
vroeg-middeleeuws. kogelpottenaardewerk, Badorfaardewerksahervan en idem van Pingsdorfaardewerk»
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Ook werden vele kloosteraappen uit een latere periode gevonden.
Zo zijn er ook nog te Zoelen—Oost belangrijke ont—
dekkinen gedaan door datgene wat op de oppervlakte werd
gevondene
Bij Maurik zijn. aan de oppervlakte een zeer grote hoeveelheid fraaie voorwerpen en munten aan do oppervlakte
gevonden.
Op de beide tekeningen ziet men het verschil tussen een
geploegd en een omgeploegd stuk grond, in doorsnede.

. .

André van Ingen
Klaverhof 17
Kesteren.

AFIIQ.ÜITEITE.
Veole deftige Landt ewo onder s zyn groote liefhebbers daar van,
nakende het onderzooken der Oudheid van hunne en andere Londen

tot een nuttig tydverdryf, waar door zy de rechten-hunner bezittingen des te boter weten te hanhaven, dog zy noeten daar
in eene zekere goede order weten waar te nemen. Dezelve bevatten voornamelyk de gewoontens der Ouden, waar too behoren alle
de overgeblevene stukken der oude Heidenen en Christenen, hoe
zy iik genaamd zyn: in 't byzonder, de oude Penningen, Opschriften; overblyfzels van.Gebouwen, Tempels, Schouwplaatzen, Triomph-bogen &c en daar toe behorende gereedschappen.
DMSEH.
Moeten.da Landbewoonders, zo wel kennen, als de bewoonders der
Steden, en aan hunne kindoren laten leeren, on het lighaam in
een goed postuur te stellen, een fraaije gang te verkrijgen
en bevallig te groeten, het zy net neigen of met buigen: dit
is nodig om net eer by wellevende nenschen te vorkeeren, op
bezoeken, bruiloften en balen te verschynen; ja dit is nodiger voor de kinderen van voorname Landbewoonders als voor die
der Stedelingsn,on dat de eerste, veele Öorpelingon ziende,
anders ligtelijk boersche manieren zich zouden aanwennen.
(jacob van Royen: Nederlandse Oudtheden, Amsteldam, 1700 )
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De "River Valley People", de oudste bewoners van de Betuwe?
S-treekhistorici hebben"zich al dikwijls afgevraagd: "Hoelang is het gebied tussen de grote rivieren nu al bewoond?"
en nog niet zo lang geleden werd er net een zekere stelligheid beweerd, dat van enige bewoning vó6x de Late Ijzertijd
( + 300 jaar voor Chr. ) beslist geen sprake is ge.weest.

Recente archeologische verkenningen en opgravingen hebben
feiten naar voren ( eigenlijk naar boven ) gebracht, die tot
geheel andere conclusies aanleiding geven. We denken bijvoorbeeld aan de opgravingen bij Hien ( gem. Dodewaard }
waar door de R,0„B„ in 19^7 o,l,v. drs. R.S. Hulst bewoningsresten uit de Bronstijd ( ongeveer 1700 j.v. Chr. ) werden
blootgelegd. En uit diezelfde tijd werd door de archeologische
werkgroep van de II.K.K. en 0. sporen aangetroffen te Opheusden ( De Brienen en langs de Tielse-straat ), Eesteren
( De Zwarte Teun en de Schaapsteeg ), Zoelen ( tijdens werkzaamheden t.b.v, de kanaalverbreding ), Zoelen ( De. Beldert )
enz. Maar van menselijke sporen van voor de Bronstijd waren
nog maar zeer weinig vondsten gedaan, zoals bijv. enige
scherven van de Vlaardingencultuur ( Late Steentijd ongeveer
2200 j.v, Chr. ), gevonden te Gelderrnalsen.
Daar is nu verandering in gekomen. Dr. J.K. Haalebos depo>neerde in ons archeologisch depot twee schedels, waarvan
aangenomen werd, .dat ze Frankisch of hoogstens Romeins konden
zijn. Doch dankzij het speurend oog van de heer Honk te
Amersfoort, die deze schedels op de tentoonstelling ta Burétt
( mei 1976 ) zag en ze ouder dateerde en dankzij de definitieve determinatie door Dr. D.P. Boscha Erdbrink van het
Laboratorium voor Zoölogische Taxonomie der Rijksuniversiteit
van Utrecht weten we nu beter.
De schedels werden aldus gedetermineerd:
.1 Mannelijke schedel zonder occipitale, met metopica
( "kruisschedel " ).
Op grond van verbeningsgraad der schedelnaden: ca. JO - 40
jaar oud individu.
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Analyse op het elerient Fluor: bevat 0,12$ F. ; idem op
Stikstof: bevat 4,15$ N.-::-..- ~
Schedelindex: grootste breedte xlOO/grootste lengte «
15500/160 =» 84,4; brachybephaal ( kortschedelig )
II Vrouwelijk schedel eet occipitale.
Op grond van verbeningsgraad schedelnaden: ca. 30 jaar oud
individu. Bezit een ronde beenwoekering paraaediaan, links,
de protuberantia occipitaiis in zich -opnemend.
Analyse 0,10$ F, en 2,84$ N.,
Schedelindex: 14000/178 = 78,7, raesocephaal ( "nidden"schedelig ).
•
De vindplaats van beide schedels is Maurik.
Volgens Dr. D.P. Boscha Erdbrink moet zeker deze laatste schedel geplaatst worden in het Meso-lithicun ( midden steentijd )
ongeveer 2800 jaar voor Christus. De. mensen, die in die tijd
hier in het rivierengebied woonden worden wel de "River Valley
People" genoemd.
Door de vondst van deze schedels is de prehistorie van ons
rivierengebied weer met eeuwen verlengd. Zou het nog verder
kunnen? Men kan nooit weten.
:

A. Datena

DIENSTBODMt als daar zyn knegts, koetziers, kameniers, meiden, minnemoers, naaisters, baokers enz. hoe dezelve ook genoemd mogen worden, konnen deftige menschen, in do Steden en
op het Land wonende, niet ontberen; dog derzelver wangedrag
en veelvuldige spoorloosheden verwekt thans in ons Vaderland,
een algemeen geklag, en valt nog moeijelyker aan de laatste
als aan de eerste, die zo ligtelyk geen anderen konnen bekomen, en daarom zeer vergenoegt zyn als zy goede dienstboden
hebben; dog redelyk goede dienstboden, door de schaarsheid
zeer gewild zynde, zo laten de besteedsters, zo dra zy dezelve ontdekt hebben, niet na , die dienstboden, met groote
beloften op te stoken, om ze daar na elders, en veelzints
'buiten den. tyd te doen verhuizen. Dit volk word ongezeggelyk,
en verbeeld zich alles te mogen doen wat het wil, even als •
of'er in ons vrye Vaderland, ge ene wetten waren om hen te beteugelen,
( Jacob van Royen; Nederlandse Oudtheden, Amsteldam, 1700 )
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De.eerste hertog van Gelre.
"¥i Reynoud soen des greven van Gelre".
V/ij, Reinoud, zoon van de graaf van Gelre. Zo. luidt sedert 1518 de trotse aanhef van de oorkonden, die de grafelijke kanselarij van Gelre verlaten. Het heeft dan ook wel
wat voeten in de aarde gehad, voordat Reinoud de Zwarte als
ruwaard ( regent J. voor zijn tegenstribbelende vader, .
Reinoud I, graaf van Gelre en Zutfen, kan optreden.
De arne oude heeft, althans volgens de middeleeuwse
kroniekschrijver, in zijn ijver on de lege troon van Linburg
te bestijgen, in de buurt van Keulen zo'n slag voor het
hoofd van zijn Brabantse tegenstander gekregen, dat hij naar
de vaste overtuiging van zijn zoon beslist verminderd toerekeningsvatbaar is. Boze tongen echter beweren^, dat -de l
steeds frekwenter wordende vlagen van waanzin van de oude
graaf eerder te wijten'zijn aan do aloude kwaal van vele adellijke geslachten, nar.ielijk de inteelt.
Hoe het ook zij, omstreeks 1318 komen de Gelderse steden en edelen tezamen oa een deel van de grafelijke bevoegdheden aan de zoon over te dragen. Het is van belang
hier vast te stellen, dat voor het eerst in de Gelderse geschiedenis steden en edelen inspraak krijgen bij de besluitvorming. Misschien mogen wij hier zelfs spreken van de geboorte van de Staten van Gelre.
Keren wij terug naar Reinoud de Zwarte, dan zien wij dat
deze overijverige jongeling met gezwinde spoed zijn yader een
onbezorgde doch welbewaakte oude dag verschaft op een wat afgelegen kasteel, om vervolgens alle bestuursfuncties aan
zich te trekken.
Als,in 1326 Reinoud I de weg van alle vlees en bloed
gaat, mag Reinoud II zich voortaan graaf noemen. Al direct
na zijn inhuldiging trekt hij op wetgevend gebied van leer
door in 1327 o.a. een landbrief voor de Betuwe uit te doen
gaan, -waarin de rechtspraak en de dijkrechten voor dit (gebied vastgelegd worden. Yoor onze H.K.K. en 0. is het misschien aardig te weten, dat daarbij in Kesteren een van de
twee rechtbanken voor de Eeder-Setuwe wordt gevestigd. Wij
hopen hier in een ander artikel uitvoeriger op terug te kol/aar 's graven schatkist sedert de financiële buitelingen van Reinoud I een treurig tekort vertoont, laat de,,
nieuwe graaf zijn welgevallen oog rusten op Sophia van
Berthout, een jongedame uit het Mechelse, wier voornaamste -.
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charme bestaat uit een goedgevulde beurs. Als Reinoud zijn
plichten als leenman van de Duitse keizer nakomt door deze op
diens Rb'nerzug ( de tocht naar xlome on door de .Paus tot keizer
gekroond te worden ) te vergezellen, blijkt dat hij het gelde
lijk beheer rustig aan zijn dollarprinses kan overlaten.
Tijdens zijn terugkeer uit Rome vestigt de graaf zijn naan
als koen strateeg door ettelijke dxiizenden Luikenaars in het
Kenpische zand te doen bijten. Of ook do stenen uit de juist
toen effectief geworden geheime wapen, het kanon, tot zijn overwinning hebben bijgedragen, blijft^in de nevel der tijden
verborgen.
.Helaas ontvalt Sophia haar nan te vroeg, zodat wij heia enkele jaren later naar de hand zien dingen van Eleonora, van
wie weliswaar nienand wil beweran dat zij een schoonheid is,
naar van wie iedereen het er over eens is dat zij een gebrek
aan sex-appeal behendig compenseert door haar hoge staat als
zuster van Edward III, de koning van Engeland. Kortom, alweer een uiterst verstandige keus van lleinoud.
De sluwe Edward, die toch al wat net dit lelijke eendje
uit het nest in zat, belooft als huwelijksgeschenk vrije overtocht voor de bruid en zet haar ten overvloede in de ( degelijke, Engelse ) meubeltjes. Tegelijkertijd echter bindt hij ;
door dit huwelijk de Geldersinan aan zich in de voor de deur
staande strijd tegen Frankrijk,
Zoals vele Gelderse vorsten kont Iteinoud II in conflict
net "die hoechste man die men ter werelt vinden can", hertog
Jan van Brabant, een' .geduchte tegenstander. Gelukkiger in de
strijd dan zijn vader, weet Heinoud Tiel, Zandwijk en Herewaarden aan zijn vijand te ontfutselen en voorgoed bij Gelre
te voegen. Geen slechte aanwinst, deze serie tollen aan de
Waal.
Als hij onder het banier van zijn Engelse zwager tegen de
Schotse koning optrekt, wordt hij gevangen genomen. On onduidelijke redenen wordt hij met spoed vrijgelaten. We houden
het maar op zijn nooie ogen. Na deze mislukte krijgstocht besluit hij 'zich voor de Engelse belangen op het vasteland in
te zetten. Door kwistig niet geld te strooien werft hij menig
bondgenoot voor Edward III op de noordgrens van Frankrijk. '
Zo draagt hij op zijn wijze bij aan het uitbreken van de
honderdjarige oorlog tussen Engelsen en Fransen.
Als dank hiervoor is Edward zijn voorspraak bij de keizer van Duitsland die hem onverwijld op 19 naart 1339 tot
hertog verheft. Een vrij leeg gebaar dat onze nieuwbakken
rijksvorst slechts het recht geeft om op rijksdagen de keizer
zijn opperkleed on te hangen, bij gelegenheid de keizerstroon
voor zijn gebieder uit te dragen en nog wat van dit soort

beuzelarijen. .
En toch.«.....De hertogstitel wordt wel als het hoogtepunt in een niet van glorie gespeende carrière gezien. De
Veluwe is hen al enige tijd tevoren door de Utrechtse bisschop
in leen gegeven. En als deze kerkvorst in de eeuwige strijd on
de macht een serie misstappen, begaat, kont ook het Oversticht
in de invloedssfeer van Gelre. En hoewel we er niet teveel belang aan moeten hechten? geeft de keizer hen "bovendien Friesland in pand.
De hogere staat die hij echter nu moet voeren brengt hen
weer in de nodige financiële moeilijkheden, zodat hij zich letterlijk tot de lommerd, de bank van lening van de rijke Lombardische ( lees: Italiaanse ) kooplieden moet wenden. Het is
trouwens een algeneen verschijnsel in de veertiende eeuw dat
de landvorsten de geldelijke gevolgen van een zich uitbreidend
bestuurlijk apparaat niet neer uit eigen middelen kunnen betalen. De groeiende rijkdom van de koopliedenstand brengt
soelaas; de vorst 'komt zelden met zijn bede bij hen voor een
gesloten deur. Daar ook in de middeleeuwen het "voor wat,
hoort wat" een veelgeslaakte kreet is, staat tegenover elke
buidel geld een door dé vorst nin of meer nokkend ingewilligd
privilege. Zo gaat Reinoud II tegen wil en dank als stedenstichter de geschiedenis in.
De liefdesvlan tot zijn Ëleonora schijnt van tijd tot
tijd nog naar een flakkerend bestaan te leiden. Als excuus om
haar te ontlopen voert hij graag aan, dat zij melaats is. De
wraak van de vindingrijke Ëleonora is zoet. Als Reinoud met
zijn raadslieden in vergadering is, komt zij helemaal in haar
bloterd binnen. De woedende Reinoud en zijn monkelende makkers
kunnen zich ten volle van haar gave velletje overtuigen.
De kroniekschrijver weet wel raad met ontrouwe echtelieden als Reinoud II. Hij laat de hertog in 1343 tijdens een
godsdienstoefening in slaap sukkelen en van zijn stoel tuimelen. Bij de landing breekt Reinoud zijn nek en is dood. Legendevorming rond een hartinfarct? Wij weten het niet. Onwaarschijnlijk na een inspannend leven als dat van Reinoud II,
bijgenaamd de Zwarte, hertog van Gelre en graaf van Zutfen i
klinkt het nauwelijks.
A.J. van Drunen
Nassaulaan 7
Kesteren
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