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Historische Kring Resteren en Omstreken.
Jaarverslag van de secretaris over de periode l .januari 197,6
tot 31 december 1976,
Le denvergade ring»
Op 8 maart 1976 werd in het Dorpshuis te Kesteren de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
In zijn openingswoord dankte de voorzitter de heer A. Datema
de aanwezigen voor de goede opkomst. Elk jaar blijkt weer
dat de leden ook voor het organisatorische aspekt van de
vereniging een ruime belangstelling hebben.
Het jaarverslag van de secretaris de heer J.A.E. de Kleuver
en de jaarverslagen 1975 van de Archeologische Werkgroep van
de H.K.K. en 0. en de Werkgroep Streekgeschiedenis van de
H.K.K. en O. werden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Het financiële verslag 1975 en &e begroting 197& van de penningmeester de heer J.A.E. de Kleuver, en het jaarverslag 1975
van de beheerder van het depotfonds de heer J.T.M, van Broek"
huizen, werden goedgekeurd.
Het bestuursvoorstel om in verband met de sterk gestegen kosten de contributie te verhogen tot een minimum van ƒ 12,50
werd aangenomen.
Bij de bestuursverkiezing werd het voorstel om het bestuur
uit te breiden van 5 tot 7 leden aanvaard. Tot de nieuwe bestuursleden werden met algemene stemmen benoemd mevr. M,J,
Desmet - Goethals en de heer A.J. van Drunen, beiden wonende
te Kesteren.
Het Huishoudelijk Reglement van de H.K.K. en 0. werd met enkele wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.
Be s tuursvergade ringen
De maandelijkse bestuursvergaderingen werden weer bij toerbeurt ten huize van éé*n der bestuursleden gehouden.
Lezingen
Op 26 januari 1976 hield ons medelid de heer H.J. Kers uit
Tiel een lezing over:" De Postgeschiedenis van de Midden- en
de West - Betuwe". Mot gebruikmaking van dia's gaf hij een
overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het postwezen in ons rivierengebied. Het briefverkeer ontwikkelde
zich uit de zogenaamde bodelopen. Van groot belang voor de
postale ontsluiting van het Betuwse land is de postwet
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van 1850 geweest, o.a. door de oprichting van bestelhuizen ^
en het aanstellen van postboden. Een en ander is door middel
van poststukken en de daarop voorkomende tekens en stempels
goed te onderzoeken.
Op de jaarvergadering van 8 maart hield ons medelid mevr.' "•
dra. M.J, Besmet - Goethals uit Kesteren een inleiding over:
"Het humanisme als stroming in de Latijnse literatuur". Het
humanisme, dat ontstaan was in-het Italië van de 14e eeuw,
verspreidde zich over geheel Europa. In de Nederlanden waren de centra Leuven en Deventer, met resp. universiteit en
klooster. De humanisten in de Nederlanden hielden zich in
het bijzonder bezig niet de godsdienstvernieuwing, die in de
15e eeuw ingezet was niet de Moderne Devotie onder leiding
van Geert Grote. De belangrijkste vertegenwoordiger van het
humanisme was hiei Erasnus ( 14^9 - 1536 ).
Op 5 april volgde de lezing: "De woonkultuur van de Grieken
en de Romeinen", door de heer drs. A. Provoost en mevr.
Heinsius, beiden verbonden aan de Katholieke Universiteit
van Leuven. De sprekers hebben tijdens studieverblijven in
Griekenland on Italië' hun aandacht vooral gericht op de dagelijkse omgeving van de gewone Griek en Romein. Voor de
pauze behandelde de heer Provoost de bouwkunst en mevr0
Heinsius sprak over het eten on drinken van de antieken. Na
de pauze gaf de heer Provoost in een diadokumcntatie een
overzicht van het dagelijks leven bij de Grieken en de Roneinen.
Op de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie sprak ons
nedolid de hoer H.J. Gerritsen uit He toren over: "Namibië'"
Vooral nu do kwestie- Zuidwest - Afrika in hot middelpunt
van de belangstelling staat, was het interessant iets moor
van dit land te leren kennen. Do hec-r Gerritsen heeft in
1975 £on excursie van 3 weken naar dit gebied gemaakt, waarbij het vooral ging on de bestudering van de geologie en
het verzamelen van mineralen. Hij heeft echter ook ruim aandacht bosteod aan landschap, flora en fauna, archeologie en
bevolking. Hij vertelde hot verhaal van deze tocht aan de
hand van een groot aantal nooio dia's. Van de verzamelde
mineralen had de heer Gerritsen een kleine expositie ingericht.
Op 27 september hield de heer C.M. Schoemaker uit Amersfoort een lezing over: "Namen in de Betuwe en de Gelderse
Vallei". Do heer A. Flonk, restaurateur bij de Rijksdienst

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, leidde • !
de heer Schoemaker in. Hij we;_s hierbij ook op de goede contacten die er bestaan tussen de H.K.K, en O, en de H.O.B.
De hoer Schoemaker beoefent de naamkunde al 40 jaar. Zijn
studie heoft heel wat interessante gegevens opgeleverd. Aan
de hand van dia's naakte de spreker e on. rondgang ,door onze
omgeving, waarbij hij een groot aantr.l namen verklaarde van
plaatsen, percelen, wegen, watoren, kastelen, boerderijen, e.d.
Op 25 oktober sprak ons medelid de heer S.M, van Ommeren uit
Eist ( U. ) over het onderwerp: "De ontwikkelingsgang van het
leven op aarde". De heer van Onnoren is reeds JO jaar bezig
een verzameling van. fossiele dierlijke overblijfselen aan
te leggen, die eon beeld gv-eft van de ontwikkeling van het
leven vanaf de vroegste tijden. Hij verzamelde niet alle-n
voel in Nederland, maar ook in hot buitenland. Vooral uit
het Gelderse rivierengebied heeft hij oen groot aantal resten van uitgestorven zoogdieren, zoals mammoet, wolharige
neushoorn en i*6uzenhcrt, die bij baggerwerkzaamhcden te voorschijn zijn gekomen. Door middel van dia's gaf de spreker
een overzicht van zijn verzameling.
Tot slot behandelde op 22 november de heer dr. A.J, Havinga
uit Bcnnekom het onderwerp: "Het Betuwse land in voor - en
vroeg - historische tijd, vanuit geologisch oogpunt bekeken".
Een bodomkarteringsonderzoek in de Neder - Betuwe, ongeveer
het gebied van de Historische Kring Kesteren en Omstreken,
bracht aan het licht, dat er binnen een diepte van ruim 2
neter onder het huidige bodemoppervlak, verschillende riviorklcilandschappen kunnen worden gereconstrueerd» Op vrij geringe diepte bevindt zich hot niveau, waarop de Bataven
hebben gewoond; op grotere diepte dat, waarop kultuuroverblijfsolen uit de Bronstijd worden aangetroffen. Elk niveau
is gekenmerkt door zijn-eigen patroon van rivierafzettingen,
rivicrlopen en oude kultuurgronden met bowoningsreston.
De heer Havinga illustreerde het con en ander met dia's.
Alle bijeenkomsten we-rden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren en werden bijgewoond door gemiddeld 28 leden en andere
belangstellenden.
Werkgroepen
De jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep van de H.K.K.
en O. en van de Werkgroep Streekgeschiedenis van de H.K.K. en
0. zijn als bijlagen bij dit jaarverslag opgenomen.

Werkavonden
De 14 - daagse werkavondon op maandag voor de inventarisatie, dokunentatie en restauratie van du oudheidkundige bodemvondsten werden door do loden van de Archeologische
Werkgroep gehouden in ons depot. De nieste tijd werd besteed
aan de dokunentatie van de Romeinse grafvondsten van Prinsenhof te Kosteren en de bestudering van de Ijzertijd - vondsten
van Zoelen.

Do po t
Aan de inrichting van het depot aan de Constantijn Huijgensstraat IJ te KGsteren werd verder gewerkt. In januari werd
van het Anj.jrfonds - Gelderland een "bedrag van ƒ 1000,- ontvangen, voor -de aanschaffing van stellingen voor het plaatsen
van de kisten met vondsten. In de loop van het jaar werden
deze stellingen aangebracht. Ons medelid de he^r N. Wigcher»
rink restaureerde Romeins aardewerk van Kcsteren, Ijzertijd aardewerk van Zoelen en 16e / 18e eeuws aardewerk van Gelderowoert bij Ingen. Ons p.cdulid iie hoor W.KLip reinigde,
tijdens zijn verblijf op de restauratie - afdeling van de
H.0.3. in Amersfoort, Romeinse fibulae en andere bronzen
voorwerpen van Maurik.
Excursies
Op zaterdagmiddag 22 mti werd een bodemkundige en landschappelijke excursie gehouden onder leiding van onze medeleden
de heren Ir. J.H.B. Poelman en A. Pouwer. Op deze tocht door
de Midden - Betuwe.word een aantal bodemprofielen in verschil
lende landschappen bekeken on besproken ten aanzien van het
ontstaan en hyn specifieke eigenschappen. Getoond werden
o.a. stroonruggrond, ovurslaggrond en konklei.
Op zaterdag JO oktober namen leden van de Archeologische
Werkgroep deel aan de Gelderse Archeologische Dag in kasteel
Ammersogen te Ammerzoden, Dozc bijeenkomst stond geheel in
het teken van de archeologie van het Gelderse- rivierengebied. In het middagprogramma gaf ons nodelid de hoor .", . '
-^.F. Stüphanus, onder hot aotto "amateurs aan het worrd", in
woord en beeld' een indruk van het archeologische werk van
onze vereniging.
De uitnodiging van de direktcur van Museum Kam, drs. A.Y.M.
Hubrecht, werd onder zijn leiding door leden van de

Archeolo.gische Werkgroep en de Werkgroep Streekgeschiedenis
een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van vondsten van
het Romeinse grafveld aan de Museum Kamstraat in Nijmegen,
Onder leiding van ons medelid de heer J. Hoekstra werd door
leden van de Werkgroep Streekgeschiedenis een bezoek gebracht
aan de kerncentrale in Dodewaard.

Tentoonstelling
De jaarlijkse archeologische en historische tentoonstelling
ter gelegenheid van de jaarmarkt in Buren, werd deze keer
weer gehouden in de zeer passende ruimte van het historische
stadhuis. Tentoongesteld werden o.a. nieuwe vondsten van
Ijzertijd - aardewerk uit Zoelen. Hierbij gaf een maquette
van een IJzertijdhuis uit Museum Frans Bloemen te Wychen een
goede illustratie van de woonomstandigheden in die tijd.
Ook werden voor het eerst de in het Penningkabinet te Den
Haag gereinigde Romeinse munten van Maurik en gerestaureerd
rtardewerk van het voomali ge kasteel Geldersweert bij '
Ingen geé'xpose;-rd. De heer D. Rombout Te Geldermalsen nan
dit jaar ook weer met een aantal historische voorwerpen aan
de tentoonstelling deel. Door middel van een doorlopende diadokumentatie werd een toelichting op de archeologische werkzaamheden van de H.K.K. en 0. en op de geëxposeerde voorwerpen gegeven. Het commentaar bij de dia's werd weer ( op de
band ) gesproken door de heer E.F. Stephanus. Ondanks het
warme weer telden we toch 800 bezoekers, die een mooi bedrag
voor het kerkrestauratiefonds van Buren bijeen brachten.
Cursussen
Aan de vervolg - cursus Latijn, die wesr gegeven werd door
ons medelid mevr. dra. M.J. Desmet - Goethals, namen zeven
leden deel. De cursus "Lezen van oud schrift" te Tiel werd
door drie leden gevolgd.
Contacten
De bestaande contacten met archeologische en historische instellingen, verenigingen en werkgroepen werden ook in dit
verenigingsjaar weer uitgebreid.
Een uitwisselingscontact werd aangegaan met de Rb'niisch Germanische Kommission des Deutschen IrchSologischen Instituts
in Frankfurt am Main.

De heer drs. E.S. Hulst, provinciaal archeoloog van Gelderland en veroonden aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek in Amersfoort, beëindigde zijn onderzoek van
onze vondsten van het Romeinse grafveld op Prinsenhof in
Kesteren* Verder bezocht hij ons diverse malen in verband

net nieuwe archeologische vondsten,
De heer Dr, J.K. Haalebos, verbonden ". •,.... het Instituut voor
Oude Geschiedenis en Archeologie van do Universiteit.van
ïfijmegen, zette zijn bestudering van diverse Romeinse bronwen voorwerpen van Maurik uit onze verzegeling 'roort. Ook
begeleidde hij enkele malen de dokuiïienta.tie van uuiaeinse
vondsten in het depot.
Van het Koninklijk Munt - en Penningkabinet in ÏK.ri E- ag ^iitvingen wij cnze Romeinse munten van de verting r,.;J.r.aiiciu;i
bij-Maurik terug. Deze zijn geconserveerd m goe r'.iloglrered
door de heer drs. J.P.A. van der Vin,,
Leden van de Archeologische Werkgroep van de E.IC.:^. en O,
traden toe tot de Werkgroep Ijzertijd - Rivierengebied, die
onder leiding staat van archeologen van de R.0.."0£
.Bericht werd ontvangen dat in het gemeentehuis van Kc3toren
te -Opheusden waarschijnlijk enkele vitrines geplaatst zullen
worden voor wisseltentobnstellingen van onze vonds''-onc
De heren Van Leeuwen uit .Irichem en Miedcha uit 0-eidernalseii
traden met ons in contact in verband met het opzetten van
een . prektTrjcho. geschiedenismethode op een basisschool in
Geldermalsen.
Ons medelid de heer E.F. Stephanus belichtte voor vereni, ' i ,
gingen in Kesteren en Wageningen aan de hand van dia's het
archeologische werk van onze vereniging.
Bibliotheek.
Door aankoop, schenking, ruiling, lidmaatschappen en abonnementen werd een aantal artikelen, tijdschriften en boeken

verkregen.
Mededelingenblad
Van onze "Tabula Batavornc" verschenen de 8e jaargang nua-.
ner l ( mei 1976 ) éh 2 ( december 1976 ). Mej. G. Bos,
onderwijzeres aan de Openbare Prinses Marijkeschool voor
basisonderwijs te Kesteren, verzorgde weer het typewerk,
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ien. Ook hier werd een bewoning uit de Roneinse tijd
ebt. Ook laat het Eiland van Maurik ons nog niet net
oige verkenningen in de naand juli leverden echter
si op. Buren kreeg een beurt in augustus.-Daar werd
akker sporen van bewoning aangetroffen vanaf de Roïijd tot en net de Late Middeleeuwen. In september
de verkenningen lijden onder het noodzakelijke werk
iepot. Daar werd toen gewerkt aan de stellingen voor
ing van onze vondsten. Hiervoor waren we in staat
door een financiële bijdrage van het Anjerfondsand. Alles is nu overzichtelijk opgeborgen. Hoge -het
nog eens geïnventariseerd en verder bewerkt en verorden. Be naand oktober werö. weer besteed aan.veldingen te Geldemalsen en te 2oelen en onliggende
n. ïfoveriber bracht ons op vele plaatsen, naar het
was ninder. Geen resultaat is ook een resultaat,
aand decenber werd net het oog op een opgraving van
Be ten oosten van "Villa Maria", aan de Nedereindsete Kosteren, naspeuringen verricht. Aanvankelijk net
resultaat, totdat een afvalput werd ontdekt, die, een
Ie opgraving weer zinvol deed schijnen. Ook dit jaar
e weer aan vele derden dank verschuldigd voor hun
eid de Archeologische Werkgroep op hun wijze te
. Enige zaterdagmiddagen vielen uit voor het gravsn
een bezoek aan het Museun te Rhenen, een bezoek aan
eun Kan te Nijmegen, de tentoonstelling te Buren en
ursie door het Betuwse landschap o.l.v, onze leden
en Pouwer, die poogden onze geologische kennis
ijken, waar zij ongetwijfeld in slaagden. Verder is
;s vermeldenswaardig, hetzij dan dat de ernst van het
en uitzoeken van diverse zaken gepaard ging net •
[ gezelligheid.

A. Daterrn

Bi.1 lage II
Jaarverslag over 1976 van de Werkgroep Streekgeschiedenis
van de Historische Kring Kesteren en Onstreken.
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep negen keer bijeen
beurtelings ten huize van é*én van de leden»
Deze bijeenkomsten waren voor een deel gewijd aan het bespreken van de doorgenonen literatuur over Kestoren en Onstreken, en de docuaenta'tio hiervan. De gevonden literatuur
is vastgelegd op kaarten en opgeborgen in een systeenu Het
is nu mogelijk in korte tijd een aantal gegevens over de
geschiedenis van Kesteren en onstreken te achterhalenj alsmede de bron en zonodig van belang zijnde opmerkingen*
Daarnaast werd overleg gepleegd over organisatorische zaken
als het schrijven van artikelen voor de Tabula en Eet Jubileumboek, te houden voordrachten en excursies» Op een
aantal bijeenkomsten werden door de loden onderwerpen ingeleid, waarvan een publicatie in voorbereiding is of waaraan
gewerkt wordt o.a. over kerkgeschiedenis en onderwijs, de
rechtsgeschiedenis, de betekenis van de naam Kestoren e.d.
Naast deze aktiviteiten werd nog deelgenomen aan eon boderakundige excursie rond Kesteren, een bezoek aan het Museum
Kan te Nijmegen en een excursie naar, en inleiding over
de Kerncentrale te Dodewaard.
Het geheel kan gezien worden als een jaar met veel aktiviteiten van en door de leden en gaarne willen we 'belangstellenden opwekken on hieraan mee te doen.

A» Pouwers secretaris
Jan Steenstraat 27
Kesteren.
Errata:
De "bladvullingen op de pagina's 13, 15 en 17 van de Tabula
Bat^/orun 8 (2) (1976) zijn niet genonen-uit Jacob van
Royale Nederlandse Oudtheden zoals daar vermeld, doch uit:
De Burgerboer, of Land-Edelnan zijnde een beknopt zak-woordenboek van het Buiten-Leeven. Amsterdam, by Steven van
Esveldt, 1761.
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n. ïfoveriber bracht ons op vele plaatsen, naar het
was ninder. Geen resultaat is ook een resultaat,
aand decenber werd net het oog op een opgraving van
Be ten oosten van "Villa Maria", aan de Nedereindsete Kosteren, naspeuringen verricht. Aanvankelijk net
resultaat, totdat een afvalput werd ontdekt, die, een
Ie opgraving weer zinvol deed schijnen. Ook dit jaar
e weer aan vele derden dank verschuldigd voor hun
eid de Archeologische Werkgroep op hun wijze te
. Enige zaterdagmiddagen vielen uit voor het gravsn
een bezoek aan het Museun te Rhenen, een bezoek aan
eun Kan te Nijmegen, de tentoonstelling te Buren en
ursie door het Betuwse landschap o.l.v, onze leden
en Pouwer, die poogden onze geologische kennis
ijken, waar zij ongetwijfeld in slaagden. Verder is
;s vermeldenswaardig, hetzij dan dat de ernst van het
en uitzoeken van diverse zaken gepaard ging net •
[ gezelligheid.

A. Daterrn

Bi.1 lage II
Jaarverslag over 1976 van de Werkgroep Streekgeschiedenis
van de Historische Kring Kesteren en Onstreken.
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep negen keer bijeen
beurtelings ten huize van é*én van de leden»
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Bi.1 lage II
Jaarverslag over 1976 van de Werkgroep Streekgeschiedenjs
van de Historische Kring Eesteren en Onstreken.
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep negen keer bijeen
beurtelings ten huize van één van de leden.
Deze bijeenkomsten waren voor een deel gewijd aan het bespreken van de doorgenomen literatuur over Kestoren en Onstreken, en de documentatie hiervan. De gevonden literatuur
is vastgelegd op kaarten en opgeborgen in een systeem. Het
is nu mogelijk in korte tijd een aantal gegevens over de
geschiedenis van Kesteren en omstreken te achterhalen, alsnede de bron en zonodig van belang zijnde opmerkingen.
Daarnaast werd overleg gepleegd over organisatorische zaleen
als het schrijven van artikelen voor de Tabula en Het Jubileumboek, te houden voordrachten en excursies. Op een
aantal bijeenkomsten werden door de leden onderwerpen ingeleid, waarvan een publicatie in voorbereiding is of waaraan
gewerkt wordt o.a. over kerkgeschiedenis en onderwijs, de
rechtsgeschiedenis, de betekenis van de-naam Kesteren e.d.
Haast deze aktiviteiten werd nog deelgenomen aan een bodemkundige excursie rond Kestc-ren, een bezoek aan het Museum
Kam te Nijmegen en een excursie naar, en inleiding over
de Kerncentrale te Dodewaard.
Het geheel kan gezien worden als eon jaar riet veel aktiviteiten van en door de leden en gaarne willen we belangstellenden opwekken om hieraan mee te doen.

A. Pouwer, secretaris
Jan Steenstraat 27
Kesteren.
Errata:
De bladvullingen op de pagina's 13, 15 en l? van de Tabula
Battvorun
8 (2) (1976) zijn niet genomen uit Jacob van
Roya&r» Neïïerlandse Oudtheden zoals daar.vemeld, doch uit;
De Burgerboer, of Land-EdeIQFOI zijnde een beknopt zak-woordenboék van het Buiten-Leeven, Amsterdrjn, by Steven van
Esveldt, 1761.
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BEHEN GLIJBRS OF SCHAATSEN

-

Dat schaatsenrijden al een zeer oude sport is, zal niemand
verbazen. Vooral in Noord Europa, waar gedurende eon groot
gedeelte van de winter de wateren bevroren zijn en het land
met sneeuw bedekt is, heeft de nens al vroeg naar middelen
van vervoer over ijs en sneeuw gezocht.
Het vinden van verscheidene benen glijers door de Archeologische Werkgroep van de II.K.K, en 0. was een aanleiding on
na te gaans hoe de ontwikkeling van het zich voortbewegen
over ijs én sneeuw is geweest.
Bekend is dat al ruin voor het begin van onze jaartelling
de Germanen in Noord Europa gebruik naakten van houten
sneeuwschoenen. Volgens de legonde hadden de Noren deze i
kunst geleerd van hun beroemde god van de dichtkunst, BRAGA.
Deze gaf zijn vaardigheid door aan o.a. 1. ULLR, de zoon van
THOR's stiefzoon SIF, 2. HAkOLD, de vermaarde koning van het
hoge Noorden, 3. TIALF, vergaard on zijn (grote snelheid en
netgezel van THOR=I)ONAR, een Westgernaanse godheid aan wie
men nog in historische tijden offers bracht. SKADI, de god
van de jacht leerde de kunst weer van ULLR. SKADI EK ÜLLR
staan in de Noordse geschiedenis bekend als befaande
schaatsenrijders. NOSSA, de schoonste der godinnen en schoon
heidsideaal van de Noordse volken als de BARDEN en SKALDEN,
wordt vernield als een grote vriendin en beschermengel van
de schaatsenrijders.
•Bij de oude Friezen - verwant aan de Noordse volkeren schijnen sneeuwschoenen ook bekend geweest te zijn. ULLR
werd door hen zeor vereard. Voor de kerstening van onze stre
ken door o.a. WILLIBRORD, strekte het gebied dor Friezen
zich tot ver voorbij de huidige stad Utrecht uit. Utrecht
wordt in oude Latijnse charters uit die tijd ULTTiAJECTUM =
de overvaart van ULLR genoemd.
Sneeuwschoenen voldeden echter niet op het ijs. Men zocht t,
materiaal harder dan hout en vond been n.l. voetwortelbeenderen van het paard, middenvoetsbeenderen van runderen en
koeribben. Hoe verschillend het been van herkomst ook was,
het was hard of men maakte het nog harder door het been in
hete as te leggen, langdurig te drogen of herhaald met vet
in te smeren.
12

In de levensbeschrijving van aartsbisschop Thomas Becket van de
hand van ,zijn geheimschrijver ?itz Stephen kan nen lezen hoe
het voortbewegen op benen schaatsen gebeurde. Stephen schrijft
hoe "de jonge burgers in Londen in zijn dagen ( de dagen van
Becket ) - onstreeks 1180 - zich in grote gezelschappen op
het ijs gaan vermaken, wanneer het ten Koorden van de stad
gelegen grote moeras, dat Moorfields bedekt, bevroren is.
Sommigen schuiven voort met passen, die zij zo groot mogelijk
naken of glijden vlug over het ijs* Anderen, beter geoefend,
bevestigen aan hun schoenen beenderen van de poten van sonnige dieren en houden stokken in hun hand, beslagen uet csen
ijzeren punt, waarnoe ze zo nu en dan tegen het ijs stoten?
deze lieden gaan even snel als een vogel in de lucht of een
pijl uit een kruisboog"c
Ook de bisschop van Uppsala, Olaus Magnus - een vermaard
geschiedschrijver - vermeldt benen glijers: "Er zijn echter
anderen ( dan zij die op sneeuwscnoenen lopen ) die een effen
en glad .genaakt ijzers of ook wel effen beenderen van herten
of runderen ter lengte van een voet, onder de zolen vast naken. Tengevolge van het vet, dat zij bevatten, hebben deze
beenderen een ncituurlijke gladheid en kunnen zij daarmee,
naar alleen op glad ijs, zeer snel vooruit gaan en zonder
ophouden grote afstanden afleggen. Onder deze lieden zijn er$
die voor hun genoegen op het ijs rijden om de prijs, die uitgeloofd is, to winnen. Daartoe leggen zij op de vast toegevroren wateren, welke even helder en blinkend zijn als een spiegel, de lengte van de rijbaan, van beide zijden gesteld, af,
zijnde omstreeks acht of twaalf Italiaanse mijlen ( circa
12 of 18 km. ) of soms ook wat minder. De prijzen, welke met
dit hardrijden zijn te winnen, zijn zilveren lepels, koperen
vaten, zwaarden, nieuwe kleren en jonge paarden. Gewoonlijk
winnen zij de prijs, die onder hun voeten hertenschinkels,
breed en gelijk geschaafd en gesmeerd met varkensreuzel,
hebben vastgemaakt. _Want de beenderen die op deze wijze zijn
gesmeerd, kunnen tijdens het rijden niet worden tegengehouden
door de bevroren druppels, die tengevolge van de grote kou
en de vorst door de gaten en spleten omhoogkomen en doordringen tot bovenop het ijs, hetgeen echter wel bij het ijzer
kan gebeuren, hoe goed dit ook geslepen of gesmeerd is".
In Friesland ( ovenals in Gelderland ) gebruikte men koeieribben. Nu nog kent men in Glederland de zegswijze

"Ja, op kalfsbouten on op den zolder net zeep besneerd". Dit
werd gezegd tot kinderen die bleven zeuren on op het ijs te
mogen, niettegenstaande het hen reeds eerder verboden was.
In de achttiende eeuw was het rijden op koeieribben in Nederland nog een r-;ewone zaak. Het tussen hout gevatte na talen /redeel te van de schaats wordt nu nog schenkel genoemd, wat herinnert aan de vroeger gebruikte koeieschenkol.
Een mooi exenplaar glijer werd door de Archeologische Werkgroep van de II.K.K. en 0. gevonden juli 1974 op de Prinsenhof
te Ke s teren ( zie tekening*-). Deze is ongeveer 26 en. lang en
van onderen glad geslepen, zodat een vlak van 2,5 en. breed en
25 en. lang het ijs raakte-. Vooraan in het been bevindt zich
een doorboring en achteraan oen gat voor het aanbrengen van
rienen. Charles Iloarch Snit]? beschreef een in Moorfields, nabij Finsbury Circus gevonden schaats aldus: "vervaardigd van
het been van een of ander dier en aan één kant glad en effen,
liet ene einde is voorzien van een gat, -waardoor een touw werd
gestoken on de schaats aan de schoen te bevestigen. In het andere eind is eveneens een horizontaal gat geboord, ter diepte
van 7?5 on. wat zoker diende or.i er een pen in te steken, welke
was verbonden net een tweede touw, en waardoor de schaats nog
steviger kon v/orden vastgonaakt". Deze beschrijving is bijna
identiek aan die van de -•••avonden glijer van Prinsenhof. Behalve
te Eesteren werden door bovenvermelde werkgroep ook te Ingen
( '~en. Liendcn ) en Geldcrmalsen benen glijers gevonden.
Die van Kestc-ren en Ingen zijn genaakt van paardebotten. De.
kleine glijers zijn vervaardigd van schape- of gc-itebotten.
De grootste glijer ( van 35 on. ) heeft dienst gedaan on
vrachtjes over het ijs te vervoeren. Veel van der.••el i j ke glijers zijn gevonden in Drente en Overijssel, vooral langs de
'beekbeddingen, 's Winters was het namelijk gemakkelijker om op
:
glijers vracht te vervoeren ovor de bevroren beken, dan nornaal
langs de toen bestaande wegen. Verder zijn benen glijers gevonden op Walchcren, in Friesland en in Rijnland.
Zij, die neer willen weten ontrent de oudste geschiedenis van
de schaatssport, raad ik aan kennis te nemen ven de inhoud
van het boekje SCHAATSEN van S,C.A. Tan, van Dishoeck,
Bussun 1967.

A» Datena.
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Een nieuwe etypologische benadering van het woord "hunebed"

De etymologie tracht de herkomst van woorden in het
dagelijks taalgebruik te verklaren.
In dit korte stukje wordt het woord "hunebed" opnieuw bekeken.
Het etymologisch woordenboekje van de Yries vermeldt:
"Latere overlevering schreef deze bouwwerken toe
aan reuzen. ( Ene Pickardt heeft zelf in 1660 prenten over deze reuzen bij hun bouwwerk uitgegeven.
Zie "Geologie van Nederland" door F.J. Paber ).
In het eerste deel van het woord heeft men wel
de naam van de Hunnen nenen te herkennen, maar
men moet uitgaan van een woord Hun, waarmede vroeger de Saksen en Franken aangeduid werden. Toen dit
woord buiten gebruik raakte, werd het opgevat als
naam van een prehistorisch volk".
Wanneer men echter weet dat in de Bretonse taal ( Keltisch )
het woord "hunan" slapen, en "hun" droom is, dan vraagt men
zich af of de bovenstaande verklaring wel de juiste is. Immers slaap en droom worden'zeer vaak voor overlijden en wat
daarmee samenhangt gebruikt. Ook in huidige lithurgie is het
woord "rust" gangbaar. In deze betekenis is het woord "hunebed" taalkundig een tautologie, een taalfout, waardoor begrippen overbodig dubbel worden genoemd. De tautologie komt veelvuldig voor.
Bij deze verklaring komt wel de vraag naar voren, wie deze
naam aan de bouwwerken gaven. De hunebedbouwers worden gedateerd rond 3000 voor Christus. Kelten zouden "kort" na hen
rond 800 v Chr. hun bouwwerken kunnen hebben ontmoet.
Het tweede deel van het woord hunebed wordt als volgt verklaard: Oudsaksisch betti, bed, beddi; Oudfries bed; oud
engels beddj gotisch badi. Men vergelijkt het Welsh "bedd" »•
graf. De oorsprong hiervan ligt vermoedelijk in de primitiefste vorm van het bed, en wel een in de hutbodem uitgegraven kuil.
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Deze Welshnen zijn eveneens van Keltische oorsprong en hebben door hun isolement waarschijnlijk de oorspronkelijke
betekenis van het begrip bed behouden.
Verwonderlijk blijft het dat het woord "hunebed"
alle latere stroningen heeft overleefd.
Hunebedden konen voor in Denemarken, Drenthe,
Engeland en in Frankrijk. Overal heten ze Hunebed behalve
in Frankrijk, daar heten zo Dolnen, naar zijn vaak ondergronds, bv. in Brctagne.

J, C. A.M. Bervaes
Paulus Potterhof 12
Lienden.
üascnrift,
De heer Bervaes heeft b ovens traande theorie 'voorgelegd aan Drs,
Hogerhei j do van de afdeling dialectologie van het Instituut
voor lialectologic, Volkskunde en Naarikunde te /jaste r dan.
~-ez3 geeft het volgende connentaar;
"Uw studie heeft nij geruine tijd beziggehouden. Het resultaat
daarvan is voor uw theorie te t mijn spijt teleurstellend: het
zou natuurlijk prachtig zijn als or eindelijk een Keltisch relict kon worden aangetoond, maar "hunebed" kan onno gelijk een
Keltisch overblijfsel zijn.
De redenering die we nooten naken gaat als volgt; het Bretonse
"hun" 'gaat terug op een indogernaans '• supnos (A« Ficks Vergleichendes Wörterbuch der Indogornaiiischen Sprachen, 4» Aufl., 2.
Theil: Urkeltischer Sprachschatz von Whitley Stokes, ubers. ,
überarb.u. hrsg„ v. A. Bezzenberger; Göttingen, 1894$ blz. 3^5
j, Indogernaniscb.es etynologisches Wörterbuch, I. Band|
Bern/Münchens 1959. blz. 1048.) Dit ' supnos is de indogemaanse star.ivader van Lat."sünnia",Fr. "sonneil", Ne d. "suf f en" enz.,
enz.» Dat —pn— overgaat in -n- is een algemeen Keltisch verschijnsel (lI.Lewis en H.Pederson, A cincise conparative Celtic
grannarj Göttingen, 1937« blz. 27» paragraaf 32.) en ook het
afslijten van de uitgang levert geen problemen op. We blijven
zitten net de overgang van s~ naar h- in de anlaut. Dit vë'i' '••' «ü
schijnsel is niet algeneen Keltisch; het heeft zich in enkele
Keltische talen, waaronder het Bretons, voltrokken en wel in
een historische periode j gedurende de Roneinse overheersing
.^ .Ifewl s/Pe ders en, blz. 16). Het woord "hun" bevat derhalve een

**-. ,. ..:r:
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vervolg pag.19

Een interessante onderneming in Xanten.
Archeologen reconstrueren in Xanten een bijna complete antieke stad. Hectare na hectare grond aan de linker oever van de
Rijn wordt - tot soms meters diepte — afgegraven om de Romeinse stad Colonia Ulpia Trajana bloot te leggen en voor zo ver
mogelijk en verantwoord, op zijn laatst in 1980 te reconstrueren. Ja, voor zo ver verantwoord, want veel is bewaard, naar
veel ook verdwenen,,
Nadat de stad in het midden van de 5e eeuw verviel, leverden
de overgebleven Romeinse ruïnes, volgens Pörtner, in de Middeleeuwen tot in Nederland toe materiaal voor nieuwe bouwwerken»
Zelfs ruilden nonnen uit Xanten in de 16e eeuw Romeinse ste~
nen tegen wijn.
Van het bijna 90 - 100 ni grote amfitheater en andere gebouwen
is voldoende bewaard, gebleven om over enige jaren een indruk
te geven van een Romeins-Germaanse stad, gesticht door keizer
Trajanus omstreeks het jaar 100 n» Chr.5 een stad nst ca.
15.000 inwoners„
Als het werk, waarvoor ook andere, authentieke gegevens worden gebruikt, klaar is zal men langs Romeinse kantelen kunnen
lopen» Dan zullen zelfs als gladiatoren verklede tij'.genoten
mét net en drietand gooien ( en hun salaris daarvoor Incasseren ). Men zal reconstructies van Romeinse bouwkranen ^n koreniaolens kunnen zien en in "Romeinse café's" volgens originele oud-Romeinse en Keltische recepten genaakte drankei kunnen nuttigen. Hoe men aan die recepten komt? Ter plaatse zal
dit worden verklaard. In elk geval dank zij de medewerking van
archeologen, andere deskundigen en de fossiele darminhoud 'ran
bewoners uit de Golonial:
Namaak, onecht? Ja, wel gedeeltelijk. Anderzijds een unieke
gelegenheid om met eigen,ogen te zien hoe een dergelijke stal
er uit zag - als er tenminste niet te veel toeristen tegelijk zijn.
( Op basis van gegevens in "Bunte Blatter" van 4 december 1976),

J.T.M, van Broekhuizen.
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Verhoalen ut de Bètuwe rond 1900.
De Kaffeljee.
Mienukke van Gaart en Ilannuke diende in de grote stad, wijt
van ut kleine daarpke vandoan. iJa kon nou tur un spoor reej
vurbij da plekske. Hannuke ha ut tur nie op gehad da tur
den ( dochter ) zo wijt ging diene, mar Gaart doch tur aanders
over en zee j, de den pas goed op, ze hè un poar stevige been
( hiemede bedoelde, hij dat ze goed op eigen benen kon staan)
en ut breng nog geld in ut l o at je, gon, af was de kous.* En
nou was te den alweer un half joar weg. Ze schreef gereguld
nur huis, das s e ut nurakuls bes ha, nut tur tiefroun nur de
bioskoop was gewes en da ze goeje botter op tur brood kreeg,
wa in ut daarpke un teken van zekurre welstand was. En nou
was Kloas de posbooj un briefkaart koixie brenge woarin stond:
dasse un wek verlof kreeg en un kaffeljee nee zou brenge.
llannuke wies nie wa ta was en Kloas die de kaart onderweg
gel.èze ha wies ut ok nie. Mienukke ha als is meer van die
vrendc- woorde geschreve die Hannuke nie begreep, zo as kannepee
en kwiesiejèr. Mar Gaart zeej, onze Mienukke breng gin ronnel
nee, ut zal bos un ding zijn dattie nefroun kwijt wil. En denk
tur un, gin ::dns hoef te wete da we iets krijge. Zo toge
Gaart en Hannuke op de dag da Mienukke konne zou niut de kruiwage nur ut stadsjon, da ding zou wel is veul te zwcar kunne
zijn un te drage. Kloas do posbooj, die zogen/ond de pos noes
hoale stond al te wachte. Ge begrip dattie ok wel is wilde
wete wa ta vur un ding v/as. Toe efkus loater de trein stopte
zette ze alle drie grote o,je op. Mijn God, Gaart riep Hannuke, da ding hè been. Ut is un kjal, riep Kloas vurbouwureerd
en nokte dattie ( zonder poszak ) weg kwari. Gaart ha ;';<;raag
nut kruiwage en al in de grond gezak. Zo krege Gaart en
Hannuke een kaffeljee.
H.K. Budding
Piet Heinstraat 24
Rozenburg.
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vervolg pag. 16
Bretonse, late ontwikkeling, die het onmogelijk naakt dat het
woord in deze vorm in onze taal zou voort leven: indien het
woord "hunebed" een Keltische oorsprong had, zou het een _senlaut moeten hebben. Latere , onafhankelijke wisselingen van
_s_- naar h- (waaraan een hypothetisch '"sunebed" zou hebben kunnen meedoen) zijn in de gemaonse talen' niet bekend»
liet ziet er dus naar uit, dat we het voorlopig net de verschillende in omloop zijnde etymologieën noeten blijven stellen.
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Yoorwoord.

Als U dit nunner van "Tabxila Batavorun" onder ,agen krijgt is
het ongeveer tien jaar geleden dat de "Historische Kring Kesteren en Omstreken" werd opgericht. ''
Met het aldus bereikte jübileu~i wil ik ,dë vereniging graag van
harte feliciteren. Sedert 196? hebben-'de leden zich met veel
enthousiasme beijverd, om de -geheimeri die onze boden sedert
vele eeuwen in haar..schoot heeft te voorschijn te brengen.
Daarbij werden zowel in onze gemeente als elders opmerkelijke
resultaten bereikt, welke soms een bevestiging vornden van
hetgeen men reeds eerder meende te weten,, naar in andere gevallen ook aanleiding gaven tot een nieuwe visie omtrent de
geschiedenis van- het gebied waarin wij wonen»
Het is verheugend dat de vereniging daarbij nauw samenwerkte
met erkende deskundigen op het gebied van archeologie en
historie.
Zoals bij vele andere verenigingen spelen de activiteiten
van de "Historische Kring" zich niet alleen voor een groot
deel af in een iiiin of meer besloten kring, naar ook naar buiten in het periodiek organiseren van openbare lezingen.
Eet is een goede zaak dat men bij de viering van het tienjarig
bestaan de gelegenheid te baat neent OH nog eens extra aan de
weg te timmeren in de hoop dat het enthousiasme van de leden
ook op vele anderen zal overslaan.
Naast de gebruikelijke receptie en deze extra-editie van
"Tabula Batavorun" zijn er ambitieuze plannen gesmeed voor het
houden van een symposium en een tentoonstelling en de uitgifte
van een bundel artikelen.
Van harte hoop ik dat de jubileuaviering volledig aan haar
doel zal beantwoorden en dat de "Historische Kring" tot in
lengte van jaren haar onderzoekingen in onze streek zal voortzetten en daarbij vele successen zal boeken.

December 1977

De Burgeneester van Kesteren,
D.J. Pott.

Ter _gelegenheicL van een archeologisch jubileum
Mij bereikte het verzoek in schriftuur aandacht te schenken
aan het 10-jarig bestaan van de archeologische werkgroep van

de Historische Kring Kestcren en Onstreken, in het bijzonder
aan de relatie tussen de werkgroep en de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodenonderzoek.
Ik geef, vooral nu ik er wat over heb kunnen nadenken, en ondat ik als de provinciale archeoloog van Gelderland altijd in
kontakt heb gestaan met de werkgroep, graag aan dit verzoek
gehoor.
Wat valt het eerst op? Wel, ik dacht vooral dat de werkgroep
zich in de voorbije 10 jaar danig geweerd heeft. Zo goed als
alle perioden die in de archeologie worden onderscheiden
zijn aan bod gekonen in het gebied tussen de Over-Uetuwe en
het Ansterdan-Mjnkanaal. Nauwe banden met collegae in de

West-Setuwe stellen de werkgroep bovendien in de gelegenheid
denken en doen uit te strekken tot een aanzienlijk areaal
binnen het gehele, archeologisch zo boeiende, Rivierengebied.
De geheel eigen wijze waarop de groep uiting heeft gegeven

aan de liefde van de loden ( aaateurs ) voor de archeologie
heeft voorzeker een sterapel gedrukt op de geschiedenis van
de kring in de afgelopen jaren. De interesse die de huidige
professionele archeologie sedert jaren bij herhaling daadwerkelijk, en sinds kortere tijd meer gestructureerd in het kader
van het Project Oostelijk Rivierengebied, aan den dag legt
voor de problemen van Boaeins Resteren staat niet los van het

bestaan van de anateur-werkgroep. Nog altijd zal wel nienand
durven verkondigen dat het vraagstuk Kesteren is opgelost.
Maar welk een vordering is er niet genaakt, ook dat zal niet

ontkend worden. V/anneer eenaaal die lang verbeide dag aanbreekt ( wanneer toch i ) waarop ook de harde kern van deze
kwestie terzijde is gesteld, wat zal er dan een feest zijn!
De werkgroep staat daar garant voor.
De arbeid van een vereniging van archeologische amateurs is
een vast bestanddeel van de totale archeologie-beoefening
in Nederland. Niet slechts vanwege de wezenlijke bijdrage die
zij aan die beoefening levert, naar ook en vooral ondat het

onderzoek van de amateur en van de professie niet te scheiden
zijn: de materie is inners ê£n en dezelfde. Dit betekent dat
waar de professionele beoefening door de overheid in de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodenonderzoek en in de

universitaire instituten als haar opdracht en taak wordt onderkend en als uitvloeisel daarvan wordt gefinancierd, het aan de
professionele archeologen is hun zorg en verantwoordelijkheid
mede uit te strekken tot de amateur-archeologie. Dit formele
aspect houdt tevens in dat de archeologie als vrijetijdsbesteding niet een vrijblijvende, in zichzelf besloten, zaak is,
naar één net externe verantwoordelijkheid, een zaak derhalve
van wetenschappelijke én na.vtschappelijke relevantie. De feitelijke relatie van beide "partijen" wordt door dit aspect in
overheersende mate bepaald. Zowel in beider verhouding als
terzake van de interna organisatie van de amateur-werkgroep
zal steeds sprake noeten zijn van het vinden van het harmonisch samengaan van vrijetijdsbesteding en verantwoorde wetenschapsbeoefening. Dit vereist van alle betrokkenen oog en zin
voor het formele, de kunst-van het relativeren en bovenal een
goede verstandhouding. In de afgelopen 10 jaren zijn deze uitgangspunten voldoende aan -bod gekomen, kwantitatief én kwalitatief. Het ligt voor de hand dat dit gebeuren een groei
heeft doorgemaakt. Een on ander wordt nu eenmaal niet van vanda :g op norgen gerealiseerd. Deze "wa'imdcing" kan ongetwijfeld nog worden voortgezet. De voorwaarden daartoe zijn in alle
gevallen ruim voorhanden. De verwachting leeft dezerzijds dat
in de kouande jaren wordt overgegaan tot het invoeren in het
docunentatiebostand van de ROB van de gegevens waarover de
werkgroep beschikt. Indien die operatie slaagt zou eerst recht
gestalte zijn gegeven aan het functioneren van de werkgroep in
de zin als ooven is uiteengezet. De practische betekenis hiervan is tweeërlei. Dat aldus de gegevens wetenschappelijk in
ruimere mate dan thans het geval is bruikbaar zullen worden,
is <5<5n kant van de zaak. De andere kant is dat tevens de zorg
voor onze archeologische monumenten in het gebied van de werkgroep er zonder twijfel belangrijk bij gebaat zal zijn. De
kwantiteit van de gegevens komt de kwaliteit van de monumenten—
zorg ten goede. Het streven naar het behoud van on^e monumenten, waaraan wettelijk meerdere kanalen beschikbaar staan,
wordt versterkt indien anders dan wanneer de gegevens ontbreken, concreet kan worden gemaakt wat de archeologische inhoud
is van een bepaald monument. De amateur-archeologie en de monumentenzorg, ziedaar een aspect dat naar mijn indruk nog
sterk onderbelicht is gebleven in het archeologisch bedrijf in
Nederland. Hier liggen, zo zou ik denken, mogelijkheden tot een
verbreding van de activiteiten van de amateur, tot een verdere

aansluiting tevens aan de ontwikkelingen binnen de formele
kaders van de professionele archeologie. Bovendien, waar overheid en bevolking de laatste tijd eon praktische belangstelling aan de dag leggen voor landschap en milieu, is er voor de
anateur-archeoloog ook alle reden daarop in te spelen. Kent de
architectonische monumentenzorg niet reeds sedert lang de
plaatselijke c,,q. regionalo "rjonuiuentenwacht?"
In het bovenstaande is ninder gesproken over het "traditionele
reilen en zeilen van de werkgroep, in casu het opgravingswerks
maar meer over zaken die darnaast zich afspelen.
Vergeten heb ik nog de Landesaufnahme te noemen, een intensieve en systematische inventarisering van een bepaald gebied,
naar dit facet geniet tegenwoordig ook in amateur-kring een
grotere bekendheid dan voorheen, reden voor ~iij oia er nu niet
nader op in te gaan. Dat nijn verhandeling neer op de toekonst
gericht is dan op het verleden heeft vooral daarmee te naken
dat ik de archeologische werkgroep een goede en vruchtbare
toekomst gun. Daarom s Proficiat. Sns saepc stiluni vertas verbeter voortdurend Uw i/erk.

Amersfoort, september 1977>
3. S. Hulst,
rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodenonderzoek.

Historische Kring Kesteren en Qmstteken bestaat tien jaar,
De Historische Kring Kesteren en Omstreken bestond 25 oktober
1977 tien jaar. Dit jubileum is op die dag in de interne kring
van de leden gevierd.
De vereniging treedt ter gelegenheid van deze herdenking aan
het eind van het jaar naar buiten met een jubileumdag en een
tentoons te11ing.
De jubileumdag wordt gehouden op 23 december 1977 e*i zal een
drietal programmapunten omvatten;,
In de morgen- en middaguren wordt een symposium gehouden in
het Dcrpohuis te Kestex*ent Deze studiebijeenkomst, waarvoor
Ieden5 archeologen, historici en andere belangstellenden uitgenodigd zijn, aal als thema hebben: " De geschiedenis van het
Nederrijnse gebied, in het bijzonder van de Betuwe ".
Dit onderwerp zal geologisch, archeologisch en historisch werden behandeld door Prof.Dr.J„E.Bogaers (Katholieke Universiteit Nijmegen), Drs.R.S.Hulst (R03 Amersfoort), Drs.G.J.Mentink (rijksarchivaris in Gelderland), Ir.J.N,B«Poelman (Stiboka Wageningen) en Prof.Dr.P.Vermeersch (Katholieke Universiteit Leuven, België).
Na het symposium zal in de namiddag in de gemeenschapsruimte
van de Openbare Prinses Marijkeschool te Kesteren een jubileumtentoonstelling geopend worden door de Edelachtbare heer
D.J.Pott, burgemeester van Kesteren.
Deze expositie geeft onder het motto " Betuwse bodemschatten "
en " Onze streek in woord en beeld " in een tweetal afdelingen een overzicht van tien jaar werkzaamheden van de H.K.K.
en 0. op archeologisch en streekhistorisch gebied.
De tentoonstelling is in de Kerstweek voor het publiek geopend.
In de vooravond van de jubileumdag zal het bestuur van de Historische Kring recipie'ren in het Dorpshuis.
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Van Nijmegen naar Restoren
BatavorunT.

er Tabulam

"Do Historische Kring Kecteren on Onstreken
bestaat in. de komende' herfst tien jaar. Ter
gelegenheid daarvan gaan we een syaposiurn houden". Aldus onlangs voorzitter A. • Dateina tijdene
een van zi'Ui, ::ieestal opwindende telefoongesprek
ken -iet ''Nijmegen", Dat "de" kring pas tien'jaar
zou bestaan, kon ik me nauwelijks voorstellen
naar v;ilr1.o ik graag op zijn gezag aannuiTien- aan
de juistheid van het tv/e ede bericht "zou ö IJ U j i
zinnig mono hebben durven twijfelen,
Do betrekkingen tussen do Bataven en do Romeinen in Koster en en Nijmegen kunnen •- voor en
na de grote opstand - moeilijk boter zijn geweest dan de huidige connecties tussen hun verre
nazaten, de enthousiaste amateur-archeologen
in Resteren en omgeving en de beoefenaren van de
Provinciaal-Romeinse archeologie aan de Nijmcegse universiteit.
In de afgelopen periode heeft de Kring zich
act zoveel succes op zoveel 'terreinen actief betoond dat hier woleens uitdrukkelijk gewezen mag
worden op de daarbij verworven, zeer bijzondere
verdiensten voor de uitbreiding van onze kennis
van de Romeinse cultuur in het rivierengebied
van Midden-Nederland. Vooral Kesteren en Maurik,
of liever Carvo en Mannariciirn, zijn aan beide
kanten veelzeggende begrippen geworden, die
onzerzijd.e gedachten oproepen aan geestdrift,
doorzettingsvermogen en verrassende ontdekkingen,
aan nartelijkheid, nauwe samenwerking en vriendschap. .
Tien jaren zijn niet veel in vergelijking
met de toekomst en de talrijke gemeenschappelijke
problemen die nog opgelost dienen te worden,
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maar de verwachtinger
Provinciaal-Romeinse
hoog gespannen, juis
ervaringen die zij
decennium hebben open omstreken, overbi.1 tij en ontij, té
Gaudeaam s
igitur
a.s. gaan J.K.
-T Tf w^
HaaleQi
naar Kosteren (maar
grote
bilc),
DI.IC;, om met gro
langstelling deelh
aanliggen?) aan"
libentis merito

Fr. nnU5.)

'van de Nijmeegse
archeologen blijven
vanwege de boeiende
in het afgelopen
gedaan in Kesteren
dag en 's nachts,
water en te land.
...Op 23 december
bos en ik wederom
ditmaal per automodankbaarheid en benemen (en te gaa.n
symposium, laeti

Tien jaar Historische Kring Resteren en Onstreken.
De geschiedenis van de oprichting en het eerste verenigingsjaar.

De aanleiding tot de oprichting van de Historische Kring
Resteren en Omstreken haeft gelegen in het ziekteverlof van
de voorzitter, de heer A. Datema in de zomer van 196?. Herstellend van een operatie naakte de heer Date:.ia als "lopend
patiënt" enkele autotochtjos door de ;:etuwe. Op den ervan
passeerde hij het cunet van Rijksweg 15 ( in aanleg ) bij
Kien. Dair werd in die tijd door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig 3o denion dor zoek te Amersfoort een iïronstijd-opgraving gedaan onder leiding.van Drs. R.S. Hulst, provinciaal
archeoloog van Gelderland. De heer Datema maakte kennis net de
heer Hulst, bekeek de opgraving en nerkte dat er in de uitgegraven aarde ( het stort ) nog heel wat scherven te vinden
waren. Dit alles wekte zo zijn interesse, dat hij saaen net
enige belangstellenden uit Resteren, onder wie de heren J. van
Dam on J.i..2. de Rleuver, spoedig weer enkele bezoeken aanUien bracht
Denkend %r.n hut gegeven dat er. vroeger in Resteren nog al eens
oudheidkundige vondsten gedaan, zijn, vroegen deze werkers van
het eerste uur zich af of er nog niet wat te vinden zou zijn.
En zie, in enkele booriga .xaen dan de Hedereinctsestraat te
Resteren lagen op de kale grond onder de appelbomen de scherven zouaar voor het oprapen! Scherven, naar later bleek, uit
diverse tijden*
In de nazoner vnn 196? volgde .de eerste "opgraving" op Prinsenhof te Kesteren. "Oe ongeveer zeven gravers brachten heel
wat interessants,te voorschijn, o.a. oon klein gedeelte van. ;
een Romeins graf- of altaarsteen met een drietal letters van
de inscriptie, enkele fragmenten van Vroeg-Hiddeleeuws en een
grote heoveolhcid scherven van Laat-Midde l eeuws aardewerk.
"Jij dit alles was Drs. i'(.S. Hulst steeds behulpzaaa, vooral
bij de detürninatie van de vondsten.
Op 26 september 196? verscheen in hot dagblad "De Vallei" een
bericht onder de titel:" .uo.'ieinse vondsten in Resteren.
Serieuze plannen voor oprichting van een Archeologische Werkgroep". Hierin werd gewezen op 'de talrijke oudheidkundige
bodenvondsten die in korte tijd in Resteren ge d a: ja waren en iop de wenselijkheid deze vondsten voor Resteren te behouden,
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Lan. de belangstellenden voor de oprichting, van een archeologische werkgroep werd verzocht zich in verbinding te stellen
net de heer Dateus. Een en exider resulteerde in de volgende
convocaties die werd toegestuurd aan hen die gereageerd hadden
en aan de .aensen waarvan werd aangenonen dat ze interesse zouden hebben.
Kesteren, l? oktober 1967.

L,S.

Hiermede nodig ik U uit voor sen bijeenkomst in de
Openbare Lagere Prinses Marijkeschool, Nedereindsestraat 25a
te Eesteren op woensdag 25 oktober 196? te 19.30 uur.
We willen dan uet elkaar de mogelijkheden bespreken
on te konen tot het oprichten van een of andere vorr.i van een
archeologische werkgroep voor Kesteren en oLigeving.
Gaarne ontving ik van U zo spoedig nogelijk eon
berichtje of U aanwezig zult zijn.
Hoogachtend,
/,. J)atena,
J. v.d, Vondelstraat l,
Kesteren.
Tel. 08886 - 354.

Tijdens de vergadering van 25 oktober 196? werd, uöde op a,„ri~
raden van Mevr. K.V. Heyenga-Klonp viva het :.:useun Flehite te
/xiersfoort, niet een archeologische werkgroep, uaar de "Historische Kring Kesteren en Omstreken" opgericht. Binnen dit
verband zouden beoefenaren van verschillende aspekten van het
historieonderzoek zich thuis kunnen voelen. /J.s doel werd gesteld on door bestudering van de boden, van vondsten en archieven en dooi" museunbezoek en lezingen een onderzoek te doen
naar de geschiedenis van Kesteren en ongeviiig, vanaf de
prehistorie tot heden. Het werkgebied we rel bapaald oy de Midden.uetuwe, onvattende de geneenten Kesteren, Dodewa^ird, Echteld,
Menden en Maurik. Op deze oprichtingsbijeenkonst gaven dertien
aanwezigen zich op als lid, die allen ƒ 5»- bijdroegen in de
eerste kosten. De leiding berustte voorlopig bij de heer .i.
Datena als voorzitter en de heer J.A.i1. de Kleuver als secretaris-penningneester.
-| 1

Als eerste aktiviteit n?, de oprichting werd op 31 oktober e ei
excursie georganiseerd n:v.;',r Av:.ersl'oort„ Hier werd een bezoek
gebracht aan :.mseun Flehite en aan de restauratieafdeling vai
de A.O.B.
Op 2 dece;:iber werd een schervenriidda.-.;. gehouden in de Prinses
Marijkeschocl te Kesteren, die net toestenuing van het geaeentebestuur als werkruimte gebruikt kon worien. Bekeken
werden vooral vondsten van Prinsenhcf, waar de opgraving vol
ijver was voortgezet.
Op 25 januari 1968 was er ae eerste lezing. In do Prinses
Marijkeschoei sprak Drs. ..S. Kuist over do resultaten van
zijn o j) gravingen bij Zijdervelfl on Uien. Aan de hand van
dia's g.'iA hij aan 'beeld van de Jironstijd-bewoning, zoals die
uit de bodeusporen te reconstrueren is. Hierbij kwamen vooral
de levensomstandigheden, de bestaansmiddelen, de gebruiksvoorwerpen en het aaraewerk aan de or.3e. Van de 37 aanwcziger.
neigden er zich ti..n ••vjn als nieuw lid.
In feoruari vorscbjjn het oerste nui.ii.ier van de "Mededelingen
van de I! j p tori sche kring Kenteren en Omstreken". In een eenvoudige gestencilde vor-:i brachten de 6 pagina's een tweetal
historische artikelen, een aantal vondstberichten, een boekbespreking en vereriigirigsnededelingen. In het begin was er
zoveel copy dat de geplande 6 afleveringen per j aar in 1968
konden verschijnen, iets wat later lang niet altijd mogelijk
zou Dlijkcn te zijn.
Op 10 februari 1968 bracht een cantal leden een bezoek aan de
prehistorische en de historische afdeling van het Geraaenteau.
seum in A^m'rion,
"De heer A.IL de Kok uit Sardinzvcld-Giessendnu hield op 26
februari een lezing over de Steentijd-Bronstijd-opgraving
te Molenaarsgraaf, die daar gedi.an is door het Aijksnuseum
van Oulhedon te Leiden.
In het begin van het jaar werd door enige leden in grond uit
de bouwput van het gymnastieklokaal aan de Nedareindsestraat
te Xesteren een grote hoeveelheid Roueins schervemnateriaal
gevonden. Mede in verband net deze vondsten werd in het
voorjaar door de A.O.B. een opgraving godaan in de bouwput
van het aangrenzende Dorpshuis. Aangetroffen werd een inheeus
bewoning net een sterk Romeinse inslag, aie geduurd noet
hebben van de tweede helft van de eerste eeuw tot aan het
begin van de derde eeuw* De heren Datena en De Kleuver
naakten van deze opgraving en de vondsten een groot aantal
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kleurendia's. Zij vertoonden deze op de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering van 10 septei.ïber 1968, wa:,rnee het
eerste verenigingsjaar werd afgesloten.
liet bestuur telde toen 3 leden; het aantal leden bedroeg 4!
en er waren 3 huisgenootleden.

Kesteren, oktober 1977°
J.A»E." de Kleuver, secretaris.

Tabula Batavorum.
In 1974 werd besloten om de "Mededelingen van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken", die sinds 1968 verschenen wa-

ren, een andere vorm te geven. De nieuwe naam "Tabula Batavorum" (Betuws geschrift) werd gekozen naar aanleiding van de
vele Romeinse schrijfstiften die in 1973 gevonden werden bij

b^t;'MjcLÓ:rï8Oek van de restanten van de Romeinse vesting Mannaricium bij Maurik, Bij een Romeinse schrijfstift (stilus)
hoort een schrijftafeltje (tabula).
In het vignet (wapen) zien we op een groen veld een zwart
Romeins schrijftafeltóe met een zilveren rand en daarnaast
aan elke kant een zilveren schrijfstift.
Het wapen is gedekt meteerfc-spadenkroon in goud, zwart en zilver, wat wijst op de archeologische aktiviteiten van de vereniging.
De vertaling van de wapenspreuk SASPE STILIM VEHTAMÏÏS (naar
Horatius) is; laten we onze schrijfstift dikwijls omkeren, en
de betekenis is; laten we dikwijls herlezen en zo nodig verbeteren wat we geschreven hebben. De tabula werd namelijk bestreken niet was. Met de punt van de stilus werden hierin
woorden gegrift. Wilde men iets verbeteren, dan konden de
woorden met het platte eind van de stift weer weggestreken
worden.

_0-0-0-0-

Experimenteel-archeologisch onderzoek in Denonarken
He_t b_egin
In eon streek van Denemarken waar veol vondsten uit de oudheid
voorkwamen woonde een 15-jarige jongen die vele aaien tot na
hot vallen van de avond spoorloos verdwenen was. Als zijn ongeruste ouders op zoek gingen vonden ze hen steeds weer ergens
in het veld waar hij b e si-g was met het kapot slaan van vuursteen. Wat deed hij ckiar en waarom?
In 1954 had hij een film gezien waarin jonge mensen als stcentijdmensen leefden aan de rand van een moer. Ze bouwdon daar
hutten en holden een stam uit tot een kano. Ze maakten vishaken van botten en pijlpunten van steen. Sodort die film droomde de jongen ervan om hetzelfde te doen. Daarom wa.s hij 's avonds verdwenen en probeerde met botten en v.iursttnen scherpe
punten en krabbers te maken. Zijn droom werd zo'n obsessie
dat een aantal jaren later een advertentie in een krant verscheen waarin een student onder de kop; "Een ijsortijdboer
zoekt hout voor zijn terrein" vroeg om gratis bomen waarvan
hij een ijzertijdhuis zou kunnen maken; tegenprestatie; een
beaoek aan zijn eigen gemaakte huis.
Aan do se gebeurtenissen ligt de stichting in 1964 ten grondslag van het Historisch-Archeologisch Onderzoekscentrum te
Lejre, 40 km ten westen van Kopenhagen. De huidige directeur,
Hans-Ole Kansen, is de genoemde jongen.
Op basis van archeologische vondsten eri het experimentele
werk van vrijwilligers die trachtten te leven met de middelen
die de ijzei tijdmens tot zijn beschikking had, werd het centrum met vallen en opstaan uitgebreid in de omgeving van een
terrein waar eeuwenlang bewoning was.
Vooral bij het eerste experimentele onderzoek heeft men dankbaar gebruik gemaakt van oudere preovèn, zoals die in Engeland,
waar men door proeven kon bewijzen dat er 16 mannen per ton
steen nodig zijn on deze onder de gunstigste omstandigheden
te kunnen verslepen ( De oudste stenen van "Stone lïenge'1 wegen
tot 4 "ton ). Met enig geduld was het dus beslist niet onmogelijk om deze stenen 400 km te verplaatsen, zoals inderdaad gebeurd moet zijn.
Dit ene voorbeeld toont overigens de beperkingen van de experimentele archeologie. Niet te beantwoorden is bijvoorbeeld
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de vraag of het verslepen door vrije mensen of door slaven
gebeurde, evenmin hoe lang men er destijds in werkelijkheid
over deed, of men voortdurend sleepte of dat men af en toerust hield. Ook is niet steeds te bewijzen dat iets precies
op een bepaalde manier is gebeurd, maar wel dat het zo kan en
dat bepaalde andere, veronderstelde methoden beslist onmogelijk waren. Dit laatste bleek ook bij de reconstructie van een
huis in Lejre.
ïCen muur van vlechtwerk enjcle^i

Bij de eerste constructies van huizen uit de ijzertijd ( ca
500v. Ghr. - 400 na Chr. ) die ruon in Lejre uitvoerde zagen de
muren van der huizen er na een jaar bepaald niet solide meer
uit s Bovenaan was de 2 m hoge muur aan de binnenkant gedeeltelijk uitgezakt en onderaan vielen er aan de binnen- en buitenkant door de vorst steeds meer schilfers af. Aan de buitenkant
was door herhaalde regen en door vorst een hoeveelheid klei
omlaag gespoeld die aan de voet van de muur een soort puinkogel vormde. Deze schade kan grotendeels vermeden worden door
een goede behandeling van de klei tijdens de bouw. Vooral
bleek het nodig te zijn om de klei goed te mengen met gehakseldo plantendelen, verder om tijdens de bouw de klei of leem
enkele ::ialen goed aan te drukken en er een kleipap op te smeren tijdons het drogen. Op deze wijze is de muur ovengoed bestand tegen hot v/oer als de ons nu nog bekende vakwerkhuizen
waarvan de muren met kalk zijn "bestreken.
Uit deze ervaringen konden een paar belangrijke gevolgtrekkingen worden gemaakt s Indien bijvoorbeeld niet wordt voorkomen dat grondwater optrekt in de muren, hetgeen vooral in de
winter kan gebeuren bij een hoge grondwaterstand, dan begeven
deze het reeds na enkele je„TQn. Een of andere drainage zal dus
vaak nodig zijn, bijvoorbeeld door de muren te funderen met
een laag veldkeien of door vlak naast de muren een greppc-1 te
graven ter ontwatering1. Sen stapol plaggen tegen de gehele
buitenkant van de muur voorkomt dat de regen de klei v/egspoelt.
Deze voorzieningen zijn inderdaad een .aantal malen gevonden.
Uit het onderzoek is ook gebleken dat de kagels van losgelaten klei ( voor zo ver de bewoners ze niet verwijderd hebben )
in de praktijk te herkennen zijn. Nu men dit éénmaal weet,
kunnen de archeologen er bij hun opgravingen op gaan letten
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en daardoor de bouwwijze bet.jr bepalen. Juist daarom zijn de
nabootsende experimenten zo belangrijk. Immers, misschien ervaart non iets waarop archeologen moeten letten. Want hoeveel
kan men niet over het hoofd zien als men niet weet waarnaar
men moet kijken! Zo ook in het geval van de kleikegels: nu kan
men, als men ze vindt, aan de dikte en vorm ervan trachten
te bepalen hoe lang ze er tijdens de bewoning hebben gelegen.

In 1967 werd een van de verschillende typen huizen in brand gestoken. Van de overgebleven resten blijft de helft onveranderd liggen onder een laag grond ten behoeve van later onderzoek. De andere 'hel f t werd minitieus uitgegraven en de gehele
situatie werd daarbij precies vastgelegd. De voornaamste indruk van dit experiment is dat men bij opgravingen in het vervolg moet letten op oen aantal details die tot nu toe nogelijk
over het hoofd gezien zijn, eenvoudig oadat non er niet op bedacht was.
Aan enkele voorbeelden zal ik dit toelichten;
1. -ui j verschillende opgravingen had non gebroken kommen gevonden waarvan een doel van de scherven rood was c-n een deel
zwart. De oorzaak daarvan was niot bekend tot aan de brandproef. Vel was al long bekend dat rood aardewerk bij verbranding onder toetreding van veel zuurstof rood blos f en
zwart aardewerk vaak ( afhankelijk van de kloisoort ) rood
werd. Omgekeerd kan oorspronkelijk rood aardewerk zwart of
gevlekt worden of zwart aardewerk zwart blijven bij grote
verhitting zonder toetreding van zuurstof.
Ook ui j de brandproef vond men dit verschijnsel, na "ir hierbij waren de omstandigheden voor en tijdens de brand zo
nauwkeurig mogelijk vastgelegd. Het dak van hot huis was
als proef doelbewust gedeeltelijk uit heide- en grasplaggen
en gedeeltelijk uit lagen gras, riet en stro gemaakt. De
scherven die werden teruggevonden onder het eerste deel
waren donker, die onder het tweede deel rood of gevlamd,
zelfs al lag er een dikke laag houtskool en as ip.
?/at was or gebeurd? Eerst werden de kommen vernield door
het instorten van hot huis en daarna werden die, welke
onder het strodak lagen, door de brand flink verhit onder
toetreding van zuurstof, hetgeen kon ornaat het strodak
ondertussen was verbrand. De scherven onder het andere deel
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1.

van hè; t huis worden bedolven onder omlaag vallende grasen heideplaggen en bleven of werden donker.
De conclusie is dat "gevlekt" of zwart aardewerk kan gelden als sterke aanwijzing dat het dak er boven was gedekt
net gras- of heidezoden, of nauwkeuriger: dat er op een
plaats boven het aardewerk een zode was aangebracht. Da">.r
komt nog bij dat non nu ook weet om wat voor zode het
vermoedelijk gr -.at: witachtige as wijst op een heidezode |
roodachtige as op can graszode.
2. De verbrande resten van het nagebouwde huis lieten ook nog
vage sporen zien van tussenschotten, deuren, e „d. die men
zonder deze proef niet als zodanig of helemaal niet herkend zou hebben.
3. Palen van eiken- en ossenhout laten een verschillend spoor
na. De paalstompcn van eikenhout steken na een verbranding
nog iets b_ovpn de oorspronkelijke vloer uit, terwijl die
van essenhcut verbrand zijn tot onder het vloeroppervlak.
4. De grote steunpalon van liet dak vallen bij de verbranding
boven op hut verbrande en neergestorte daknatoriaal, behalvo als ze onder het vlo„.rnivoau al half verrot zijn, of
als ze zijn vastgewigd boven op de vloer. In deze gevallen
vallen ze eerst en komen grotendeels of geheel onder de
resten van het dak.
Uit deze afzonderlijke of' gecombineerde waarnemingen kan
rien veel gevolgtrekkingen uiaken over het oorspronkelijke
gebouw, tenminste nu men van de feiten op de hoogte is.
Tenslotte nog 'dn facet wat b e tra ft de gereconstrueerde
huizen zelf: deze zijn veel gebruikt door proefpersonen
zowel in de zomer als in de winter. In ^nkele huizen is
reeds ne^r dan 2000 maal het kockvuur gebruikt. De optredende slijtage- wordt regelmatig vastgelegd en ook daardoor
kan i-ien nu beter nag:..o.n hoe lang ee-n opgegraven huis
( tenminste als er voldoende van ov,.r is en i.ien in hetzelfde klimaatgebied werkt ) ongeveer in gebruik 'is ge-

Po_ttenbakkenj oen onverwacht

Het Centrun heeft potten, bekers en schalen uit vele tijdperken trachten na te maken, zowel om ze te gebruiken bij het
experimentele onderzoek als voor de verkoop om gold te verkrijgen voor verder onderzoek.
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In verband met dit laatste ontstond er eohtor een probleem.
Do buroopsarchoologen van het Deense nationale museum herkenden de kopieSn zonder veel moeite. De machinaal gemengde
klei en andere details verrieden de nabootsingen. On echter
misbruik te voorkomen ten nadele van leken werd in het vervolg
in do klei een specifiek groenlands materiaal verwerkt dat
uiteraard in de originele niet kon voorkomen en waarom met behulp van ultraviolet licht te zien was dat het om produkten van
Lejro ging.
Later toen mon in het Centrum overging tot het op de oudu wijze
met de handen en voeten mengen en vermageren van de. klei kwam
ook de methode van de thermoluminoscontie op, waarna nen de
ouderdom voldoende kon controleren,
Ander onderzoek
1. Weven
Op verschillende plaatsen in Denemarken hooft nen gehele of
gedeeltelijke kleding gevonden. Omdat er of weinig van over
was of omdat hut als oen bundel met de begrafenis was m.: o gegaan of omdat men niet wist of het ging om dagelijkse kledij of offerkleding was on is hot vaststellen van de gangbare kleding niet eenvoudig.
Reconstructie ervan werd bovendien moeilijk omdat men het
gebruikte wecftoestel niet kende en dus (k, wijze van wevon
niet. Daarom begon men met de reconstructie van weeftoestellen te experimenteren. Na vele pogingen is men tot de slotsom gekomen dat vermoedelijk oen bepaald, staand toestel
werd gebruikt.
Inde-rdaad kan mon do gevonden stof nauwkeurig namaken ( een
dergelijk toestel is thans ook in Nederland nagemaakt ).
Verder onderzoek is neg nodig waarbij zaken aan de orde
komen die mode worden beoordeeld door specialisten op woefen weefsclgc-bied, die allerlei details beoordelen kannen.

2. Kleding
Als m^n de stof eenmaal kan namaken dan is men nog niet zcker van de dracht. /Den duidelijk voorbeeld hiervan is de
"zakjurk" waarvan mon lang aannam dat deze op een eenvoux
dige en plompe wijze werd gedragen.
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2. Door gedotaill^ord onderzoek is non echter tot du conclusie gekomen dat do daues zich wel degelijk sierlijk in deze
eenvoudige- stukken textiel wikkelden en deze net behulp van
fibulae op ^cn praktische wijze droegen. Bij dit onderzoek
word zelfs in beschouwing genomen: de mate on wijze van rok
en de mate en wijze van slijtage van de gevonden stoffen.
Ook laacro-fotografic koï'it hierbij te hulp.
5« IJzerboreidiKg_ên -verwerking

Hiernee wil ik alleen aantonen hoe het ene aspect vc-.ii archeologisch onderzoek kan samenhangen met een ho^l ander
aspect.
Zoals bekend zijn onderzoekingen verricht net kopieën van
o.a. primitieve ijzeren bijlen ov„r de tijd on wijze die
nodij zijn 0^1 daarmee bonen te vellen. Sen voorwaarde voor
de betrouwbaarheid van een dergelijk onderzoek is echter
wel het ;'cbruik van bijlen van ijzer dat verkregen en behandeld si op de wijze zoals dit vroeger geschiedde.
Ii-raers, wie garandeert dat het vroegere ijzer dezelfde
eigenschappen had als het huidige?
Om dit vroegere ijzer te kunnen namaken moet men eerst het
toegepaste proces van ijzerwinning kennen en kunnen imiteren* Darren werden op basis van archeologische gegevens
ijz-jrovens op wv<re grootte nagemaakt. Het proces verliep
daarbij helemaal naar wens op één ding na. 'Do bij de reconstructie verkregen hoeveelheid ijzerslak was duidelijk
minder dan du hoeveelheid die men bij opgravingen vond.
Dus bestaat er een goude kans dat h^t ijzer, verkregen in
de nagoaaakt-,. ovens enigszins anders is dan het originele.
Dit kan non onderzoeken en dat zs.1 dan ook in Engeland gebeuren. Daarbij zal men ook aandacht besteden aan een ander
punt:
Voor het winnen van ijzer uit erts is houtskool nodig; dit
no.„t worden genaakt, maar het is niet bekend hoe dit werd
godaan. Omdat ook dit van invloed kan zijn, zal ook hieraan in de kokende proeven aandacht worden besteed.
Vindt u h^-t voorgaande details? Ik ook. Maar ze moeten worden onderzocht omdat van kleine dingen in het leven veel
afhangt en e^n verkeerde voorstelling van zaken in details
ook verkeerde gevolgtrekkingen voor het dagelijkse loven
tot gevolg kunnen hebben.
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De_landbouw
Toen de reconstructie van het dorp klaar was werden de eerste
kleine percelen net oude cultuurgewassen aangelegd waarbij tegelijkertijd werd nagegaan hoe de bewaring van het zaaizaad
kon geschieden. Met hulp van de Deense Landbouwhogeschool werd
begonnen mot oude rassen van gerst, tarwe, c^eier, spelt, haver,
spurrie, vlas e. d. In sorarnige gevallen betrof het soorten die
nu als onkruid worden beschouwd, maar die in oude tijdun van
belang waren omdat ze olie-houdende zaden lovoren.
Aanlog, onderhoud en oogst geschiedden met gereedschappen die
ook destijds werden gebruikt. Dit eiste we.,r kennis van en
daardoor onderzoek naar het gebruik van deze gereedschappen en
het gebruik van trckdieren. Op deze v/i j ze kan men ongeveer bepalen hoe groot do oogst ia, hoeveel mensen nodig zijn en hoe
groot de bevolking in een bepaald gebied kon zijn, dit laatste
in verband gebracht ;aot het aantal gevonden huizen uit oen oop a-al do tijd. Helaas uis ik juist over dit laatste nog de resultaten.

De oude huisdierrassen

.Wat betreft de runderen werkt ;nen samen met de Universiteit van
Kopenhagen, die de laatste exemplaren had gekocht van oude
landrassen van verschillende huisdieren. Deze dieren werden
niet alloc-n gekocht cm de rassen te- redden i;:aar ook on, als ze
stierven, de skeletten te bestuderen als onderdeel van het onderzoek dat samenhing niet bij opgravingen gevonden botten.
Ook door het Centrun in Lejro werden in 196? nog enkele zeldzame exeuplaren gekocht van een oud Scandinavisch runderras,
die op het punt stonden geslacht te worden. Ook schapen van het
Gotlandras en Deense duinschapen werden gekocht. Door kruisingen van oude runderrassen is het elders gelukt oa we ..r rassen
te krijgen die veel lijken op die op oude afbeeldingen. Zo
krijgt non in Lejre een ste-eds betere combinatie van huizen
dieren en planten uit de voortijd, waarnee hedendaagse mensen
trachten na te gaan hoc men vroeger leefde en hoe de samenleving was opgebouwd. Gebleken is al dat de heiningen on de
dorpen beslist nodig waren on de eventuele paarden on schapen
die de hele zomer en winter buiten lopen ( raen kon in de herfst
alle-en de allerbeste naar binnen brongen ) te beletten
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.de hooi- en grasdaken op te- u ton on zo do halzen te vernielen.
Men laat oon aantal dieren nu in do ongeving grazen zoals oen
denkt dat dit vroeger gebeurde on daardoor zijn deze dieren
behulpzaam orn het bos en - "goneontewoidcn" - landschap zoals
dat vroeger een dorp ongaf , weer op te bouwen* Tegelijkertijd
geven deze dieren ruw materiaal zoals wol, huiden, vlees,
blonderen, veren enz. on leveren de trekkracht voor uorgetouwcn, sleeën, wagons en het verplaatsen van stenen ---n boon-

Dit is een grondbowerkingsgorcodschap dat in Denemarken on
elders gedurende 4000 ja°x in gebruik is geweest en vermoedelijk, afhankelijk van de omstandigheden tegelijkertijd in
enigszins verschillende vomon. Een van de - voor een groot
deel intact - gevonden exemplaren is van. ca. $$0 v. Chr. Met
drie kopieën hiervan heeft 'tien in Lejro van 1962 tot 1968 onderzoek uitgwoord. Daardoor ho^ft men onzekerheden betreffende ei o constructie kunnen oplossen en geloerd hoe een dergelijk
geheel houten gereedschap uoest worden gebruikt on onder welke
omstandigheden. De grondsporen ( "ploegsporen" ) die bij dit
onderzoek ontstonden he^ft ;aeri kunnen vergelijken net die in
voorhistorische akkers , vooral daar waar op akkers grafhor,vol s waren gebouwd zodat de grond naderhand geheel ongestoord blv-of* D./or deze vergelijkingen west ra e n nu - hoe ongelooflijk het ook klinkt l - hoe men onderscheid kan maken tussen verschillende wijzon van ploegen, bijvoorbeeld hoe men
ploegde in hoeken en bij het wenden. Experimentele archeologie
hooft in dit geval zelfs geloerd hoc non kan nagaan of er vroeger geploegd was tijdens regen of tijdons oen droge periode.
De verklaring hiervan hangt sa^on net hot verschijnsel dat
natte grond aan de houten "schaar" plakt en daardoor een ander
soort grondsporcn geeft. Tenslotte kan non nu nagaan of een
eindigend ploogspoor de plaats is waar het eergotouw in de
grond word gezet of waar het er word uitgehaald.
Ook do bevestiging aan do ossen hooft oen onderzocht on toon
men dit eenmaal wist kon acn proeven gaan doen over trekkracht en snelheid en daarna weer over de oppervlaxto welke
men kon bebouwen.

J. T. M, van Broekhuizen
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Romeinse vondsten in Poneren.
In Onneren zijn meerdere nalen dingen uit do Eoneinse tijd
gevonden. Naar ik racen zijn deze vondsten niet allemaal schriftelijk vastgelegd, daarom laat ik hier volgen, wat ik ue hierover herinner.
De eerste naai, dat ik met zoiets in aanraking kwam, was in
ongeveer 1920, toen ik van mijn toenmalige overbuurman, dhr. I-I.
van Zoelcn, een Romeinse denarius kreeg, die hij had gevonden
in ca. 1900 op de Klokkenakker te Onneren, welke akker hij in
gebruik had omdat hij degeen was, dio altijd de Ouaerense kerkklok noest luiden bij kerkgang en begrafenis. De denarius, die
ik natuurlijk nog heb, is van keizerin Faustina II, de vrouw
van keizer Marcus Aurelius, met op de voorzijde haar portret
met het omschrift Faustina Augusta en op de keerzijde de godin
Venus, staDjido net in de rechterhand aen duif en in de linker
een scepter raat het omschrift Venus. Deze munt is geslagen tussen 156 en 175 A.D. Do vinder verblijdde mij, als klaine jongen,
toen behalve met de munt ook net allerlei inlichtingen erover,
die hij had van de toenmalige predikant in Ommeren, Ds. den
Hartog ( later hoogleraar te Utrecht, vader van de schrijver
Jan den Hartog ). Op het ten zuiden aangrenzende perceel aan de
Klokkenakker ( genaamd het Beltje of Bijltje ) is voor enige
jaren onder leiding van Mw. Delfin een opgraving gedaan, waarbij
veol Romeins is gevonden, terwijl op het ten noorden aangrenzende perceel door dhr. Z. Ronders te Ommeren voor vele jaren
ook oen denarius is gevonden, ik meen van Trajanus. Deze munt
is in de Oudheidkamer te Tiel of is ur in ieder geval geweest.
Op ongeveer 400 meter ten zuiden van. bovengenoemde vindplaatsen, op hot perceel de Meent is ca. 1925 bij het tweediepen,
dus twee steken diep omwerken der grond, nogal wat archeologisch materiaal gevonden, v^rmo jdelijk Icomeins, mogelijk
Merovingisch. Ik heb hier niets van gezien, daar alles al verhandeld, was en verdwenen, toen ik c-r van hoorde. Hen zou voor
het geheel ƒ40,- hebben ontvangen; hieruit concludeerde ik,
dat er wel belangrijke dingen bij geweest zijn. Helaas heb ik de
naam van de koper niet kunnen achterhalen. Eén van de vinders
heeft me veel later verteld, dat or o.a. eon mooie, geheel gave
fles, vierkant en van lichtblauw glas, bij was. Deze vinder is
overleden.
Toen het perceel de Meent voor ca„ 15 jaren gedrainetrd werd
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( sleuven oa do 8 neter en er,. 80 c;n. diep ) heb ik deze sleuven zov. 3! nogelijk gecontroleerd, naar niets gevonden.
Verder is d~j beroer :de haarspeld van Cfcrieren indertijd gevonden ca. 100 ;;>eter ten oosten van de Klokkenakker.
Enige jaren na Wereldoorlog II werd. ten westen van de kerk
een nieuwe weg, de Canadalaan, aangelegd. 3ij het uitgraven van
grond voor do bouw van óón der eerste huizen aan deze weg, ten
oosten van de weg en recht ten westen van de toren, stootte nen
op een witte pijpaarden Houeinse kruik, die puntgaaf te voorschijn kwau. Toen ik dit enige riaandcn later hoorde, ben ik
.gaan inforneren naar ueor gegevens. Bij de kruik sou alleen een
heel klein botje zijn gevonden, ais een vingerkootje van een
nens ( ? ).
De kruik stond rechtop; hij zodanig schoon geuaakt, dat over de
inhoud niets neer te zeggen viel. Vorder zou daar niets gevonden zijn. De vinder bleek bereid de kruik aan i.iij af te staan.
Ik ben ernee naar Prof. Jongkees in Utrecht gegaan, die hen dateerde op eind eerste of begin tweede eeuw A.'D.
Voor enige jaren he„ft ier.iand uit Gelderiaalsen bij het
leggen van de riolering potten en scherven gevonden even ten
zuiden van de kerk, helaas v/eet ik niet inc^r van welke tijd die
waren.
Tenslotte heb ik nog een -.'.oneinse kraal , van het bekende
type, die in Oiueren is gevonden, naar niemand weet neer waar.

S.M. van Onaeren
Rijksstraatweg 158
Sist ( ü ).
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Priel in de Roaeinse tijd.
Het gekletter van de aardewerken schalen die rond gedeeld wordon door do dochter van de waard, vervult de ruimte van de taveerne van Driel, "De witte poort".
Als het neisje even later de schalen net gebraden everzwijn
binnendraagt9 verstomt het geroezemoes van 'stoEinen en daarna
hoort men niets anders dan het gesnak en geschraap van de etende "lannen.
iüen l-v.itste streep licht, welke door de geopende deur valt, verlicht het vertrek en speelt over de hoofden van de nannen.
"Pioneinen11, denkt de vrouw minachtend als ze naar de grotig
etende raannen kijkt. Vieze, vrijpostige kerels sijn het, die
voor du avond on is stoadronleen onder de tafels liggen.
Toch zou ze viel willen weten hoe het land waar ze vandaan konen
eruit ziet. Het neisje hoort ze er wel eens over zingen en vader vertelde laatst dat er veel de zon schijnt. Zou de oppergod Jupiter daar liever - vertoeven dan hier in het moerassige,
regenachtige gebied bij de rivier ae lijn?
"Helena", een ruwe sten doet haar opschrikken uit haar gepeins.
•'Helena". "Ja vader?" "Haal onniddellijk rle lege schalen van de
tafels en wees voorzichtig, ze hebben vae eon dag logies en een
paard gekost". "Ja vader", antwoordt het neisje gedwee on loopt
naar de ruwe houten tafels en verzanelt de lege schalen. Haar
als ze na.:r de keuken loopt, ziet ze de kat niet die uit de
vensterbank wipt en op weg is naar de keuken waar altijd rond
deze tijd iets lekkers voor haar overschiet.
Helena struikelt over de kat eri alle prachtige schalen spatten
uit elkaar op de harde vloer van de gelagkaner.
De soldaten bulderen van de lach, naar bij ïïelena springen de
tranen in haar ogen. ¥at zal vader wel niet zeggen? Als ze
overeind krabbelt kijkt ze in een van woode vertrokken gezicht,
"lïuiu onmiddellijk die ronnel op", schreeuwt hij witheet.
Snikkend veegt Helena de amzalige resten bijeen en gooit ae
naast de herberg waar ze al spoedig verdwijnen onder het andere
afval.
Jaren later wox'dt de herberg "De witte poort;' afgebroken wegens gebrek aan klandizie, van de scherven is niets meer
te zien, daax groeit al lang gras,
.Bijna 1900 jaar later worden ze teruggevonden in Driel-Oost.
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De scherven worden aandachtig bekeken en oen komt tot de conclusie dat het scherven zijn van een apart soort aardewerk:
het terra sigillata-aardewerk, dat zijn de betere geverfde Roneinse potten en schalen, afkoustig uit Italië en daterend van
$0 n. Chr.
Het is opnorkelijk dat er toen al contact was tussen de bewoners
van Driel en de Itoneinen. laners $0 n. Ghr. is de beginperiode
van het ^oneinse rijk. Dit contact is waarschijnlijk toe te
schrijven auji de goede strategische ligging van de nederzetting langs de Rijn.
Er zijn ook restanten van terra sigillata komaan en schalen gevonden die uit oen latere periode daturen. Deze schalen en potten zijn ook op eon anduro plaats genaakt, in Trier, Eeinsatrcn
en La Grove&ando stonden hun pottebakkorijen.
..Luw aardewerk heeft men ook opgegraven, scherven van kruiken,
anforen, doliun's en wrijfschalon. 3ij een opgraving konen de
neest fantastische dingen naar boven: aardewerk scherven, zo
dun en fijn dat h^t op ^orcolcin lijkt, waarschijnlijk afkomstig van deukbokcrs en jachtbekers; bronzen nantelspclden, zgn»
fibula's ( e"ó"n ervan dateert uit de tijd van koning Augustus en
is genaakt in Lyon ) en bronnen i.unten.
Jen vondst uit eon vroeger stadiuu is bv* do ^ijnvondst, bij het
Doorworthse voor. uier ia in 1895 bij baggorworkzaauhcden
bronzen vaatwerk bestaande uit schalen, enners, kannen, eon
bronzen beeldje en versierselen v%n paardetuigen gevonden.
Dit alles is door de baggeraars vorkocht r,an iemand in Arnhem.
Toen het Museuu van Oudheden te Leiden dit hoorde, probeerde
nen het torur te kopen voor het immou». Dit lukte gedeeltelijk.
Bij de Rijnkanalisatie van enkele jaren geledon zijn nog ocor
bronzen voorwerpen uit dezelfde periode gevonden.
Bij eun andere opgraving is een geelbruine kruik gevonden, de
omvang is ongeveer 29^ en. Op do kruik bevindt zich een grafito
in cursief schrift:
Sallioxturnsni ( do laatste i zou een beschadiging kunnen zijn)
Men zou kunnen lozen:
Sallios, C ( ai ), turn ( a ), s ( olart ), n ( erito ) en
vertalen:
Sallios, behorende tot de turna van Oaius, heeft door deze
kruik ( net een onbekende inhoud ) aan do ( onbekende ) godheid
te schenken, zijn gelofte ingelost, net reden.
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Sallios kon een Galliër zijn geweest die als ruiter dienst
heeft gedaan in een afdeling hulptroepen van de ïüoneinen, en
wel in een cohors, equitata'of een ala ( ter sterkte van nominaal 500 of 1000 nart ).
Een turma was.de kleinste tactische eenheid ( ca. '20 - 40 &an )
van de Romeinse ruiterij; ze stond onder bevel van een decurio,
in dit geval wellicht eeri zekere Caius.
De vondst is geschonken aan het jtauseua Kaïn te Bijaegen en dateert
uit 50 n. Chr.

Door het tiende legioen dat gestationeerd was in Nijmegen is in
3erg en Dal een pottenbakkerij "De Holdeurn" opgericht. De pottenbakkerij bakte dakpannen, tegels en vei-warningstegels die bij
de hypocaustua, de centrale verwarming van de huizen, worden
gebruikt. Deze pottenbakkerij gebruikte een aparte kleur klei.
Eestfinten van produkten uit deze bakkerijen zijn in Dr i el gevonden.
In Driel-west heeft nen ook nog restanten uit de laatste bezettingsperi'ode van 'de' Roneinen opgegraven. Dit is opmerkelijk, want toen de ondergang van het Romeinse rijk naderde
hadden de Romeinen belangrijke steunpunten als Nijmegen en Santen verlaten.
Dit latere Rooeinse aardewerk onderscheidt sich door de kleisanenstelling, nl. in de klei bevinden zich vulkanische resten.
Dat de plaats waar nu het, dorpje Driel Ii0t belangrijk is geweest in de Roneinse tijd getuigen de vele vondsten uit de
Romeinse periode.
Uit het feit dat er in Eist twee Gallo-Roaeinse teupels zijn
geweest zouden we kunnen opmaken dat niet alleen de soldaten
naar ook de burgers in Sist een belangrijke cultusplaats
hadden.

H.A.
Gerritsen
Molenstraat J>6
Driel
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Aawe humor ut de BStuwe.
De barbier.
Bij de barbier in Heusde kostte knippe drie stuiver en schère
un dubbultje. Boer Krap moes geknip en geschore worre. De kapper deej.zun best en toe ut geval dur af was seej tie: "Das dan
un kwartje". Krap streek is un. keer over zun board en zee j:
"K j al die is tur mar half af, dus ik betoal »k raar half geld;
hier hedde twen-big cente, ajuuf". Betoeterd keek de kapper de
boer na i Ja wa doe de dur oun? Zoaterdags kwaca Krap terug urn
te schère en de barbier ha zun mes tur akstra vur eaiigezet.
Kraps board kreeg ok un akstra burt. "Zedde nou tevreeje?",
vroeg de kapper. Krap streek weer over zun board en s e e j ; "Nou
is ut rau wel un dubbultje werd", "Nee je", zee j de barbier, "ik
kreg nou drie stuivers van oe", "Hoe kan ta?", vroeg den boer.
•'Ik hè ummers ut port wa veurige keer volgus jou is blijve zitte
dur ok afgeholdj". Krap doch dattie slim was gewes, doch de barbier v/as nog slimmer.
H.K.Budding.
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OVüE DODliWA JO), DE MA3ALIA .ÏÏ'H NOG V3EL

Eind vorig jaar hield de heer C.M. Schoenaker uit Amersfoort
een lezing voor onze vereniging in het Dorpshuis in Kesteren.
Hoewel de heer Schoenaker zich voornamelijk zou bezig houden
net de betekenis en herkomst van plaatsnamen in de Betuwe,
bracht hij terloops een aantal historisch en archeologisch
bijzonder interessante onderwerpen ter sprake.
Zijn visie op het bestaan van Romeinse wegen en wateren in de
Betuwe kreeg een aandachtig gehoor, naar vooral werden de aanwezigen geboeid door zijn betoog over de NABALIA. V/aar deze
Rabalia gestroond noot hebben, is tot nu toe niet net zekerheid vastgesteld. En dus ook niet de plaats, waar de brug over
deze rivier zich bevond, waarop in 70 n.C. - na de mislukte
opstand - de Bataaf Julius Civilis zijn Romeinse tegenstander
Cerealis on vrede verzocht.
Zijn verslag over de wijze wa,arop hij jarenlang gezocht heeft
naar deze en andere sporen uit de Romeinse tijd was demato
pakkend, dat wij geneend hebben te noeten trachten dit verhaal vast te leggen.
In een aantal gesprekken herhaalde de heer Schoenaker tegenover
ons de voornaamste punten uit zijn voordracht, waarvan U onderstaand een zo nauwkeurig mogelijk verslag aantreft.
Laten wij verder dus de heer Schoenaker aan het woord.
N„ Wigcherink.
"Ik heb in do oorlogsjaren 43/44 heel wat op de fiets in de
.Betuwe rondgezworven, naar na de oorlog, toen ik neer tijd en
betere fietsbanden had, kon ik ar nog meer werk van maken.
In 1946 heb ik dan ook verscheidene artikelen in de Anersfoortsc
Courant geschreven over onder andere de Lede, die ten zuiden
van Eek en V/iel en Maurik s troont.
De heer Prauenfelder van die krant zou ze misschien nog wel
kunnen opdiepen als jullie er interesse in hebben.

Maar laat ik eens beginnen met Dodewaard.
Zogenaamd ligt Dodewaard aan de Vaal, naar als je in Dodcwaord
komt is de Waal helemaal niet te zien. De dijk loopt daar wel
een kilometer van de V/aal af. Langs die dijk loopt een kil.
Kil is oen oud woord voor inkeping of geul. Dodewaard ligt dus
aan die kil, evenals Hien en de dijk is ten noorden van die kil
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gelegd, on de rivier bij hoog water voldoende ruiwte te geven.
Dat Dodewaard trok mijn aandacht omdat ik met nijn neterij op
de Peutingor kaart op dit plaatsje stuitte.
Over dat neten op de Peutingcrkaart wil ik hier even uitwijden,
voordat ik weer riet Dodewaard verder ga.

Ik moet nar.elijk op dio Tabula vanaf Alphen in milia-passuun,
duizend passen dus, oftewel ongeveer 1,5 kilometer.
Dat zijn nogal flinke passen geweest, zal nen zeggen, naar zo

is het niet.
JHen militair net volle bepakking kan geen grote passen maken.
Eet zijn in feite twee passen; net je linkervoet stap je de
rechtervoet voorbij en dan is de afstand die de rechtervoet
daarbij afgelegd heeft ongeveer 1,5 meter.
Die nilia-passuum geldt volgens mij dus vanaf .Alphen tot in

het Duitse gebied bij Hnmorik in de buurt. Sn daar kan het
gebeuren, dat het weer leugae v/orden. Dat zijn Keltische riijlen
van ongeveer 2,25 kilometer.
Zo kwan ik bijvoorbeeld net mijn neetpartijen voor CARÏÏOÏÏ3 zo
ongeveer bij Maurik terecht.
Voor LE'VEï\ANO kwaai ik helaas even voorbij Werkhoven uit.
Helaas, want in Werkhoven is volgens de annalen een Romeins

graf gevonden. Dat staat bekend als de vondst op de Zure Haat.
De resten van dit graf zijn in Leiden, ze stonden vroeger in
de hal van het nuseun.
Ik dacht dat is jammer, ik zit fout, want ik had gehoopt precies op Werkhoven uit te komen.
Maar ik kwar.i terecht op een buurtschap, de Peppelerbuurt, aan

een zuidelijke bocht van de Oude Rijn,
Hoewel ik dus dacht mis te zitten, ben ik toch ter plaatse gaan
kijken.
Ik trof da: r een boorevrouwtjo - ijverig tuinierend - en die
hielp nij op het spoor; "Je mot es net nien breur praten",
zei ze "die ligt ziek in do bedstee, maar die weet er wel wat
van". En zo ziek als hij was vertelde hij me dat er een Romeinse generaal gevonden was, vlak voor de deur. De Kruif heetten
die -fiensen. Ik vroeg hen:"Heet het hier dan sous De Zure Maat?"

"Ja, krek aan de overkant".
Daar gaan de wegen uit elkaar en dat monument was gelegen op

het punt van die splitsing
De ene weg heet de Utrechtse Wage, een eindje terug heette hij
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de Trechtweg.
Die andere weg loopt in hst zuidwesten naar Loerik ( een heel
oude schansnaam, loeren zit er in ) waar ik later nog wel eens
over zal vertellen, want ik neen te kunnen aanwijzen, waar die
schans gelegen heeft; dat vold heet nu Heliaveld en die weg de
Hollandse Wage.
Bat hier van wage en niet van weg gesproken wordt behoeft niot
te verwonderen want ze konen allebei van het werkwoord bewegen.
iii zo konen we dan we-jr op iOodewaarü. terecht, want daar vinden
we de Doolwage.
Op de speurtocht in Dodewaard ontnoette ik een heel oude nan en
die sprak op zijn Betuws inderdaad nog over de Doolwage en de
Doolvaart.
De Doolva.:rt zou vlak bij Dodewaard nog aan de linkerkant van
de weg gelogen hebben, naar verderop is het aan de rechterkant
van de dijk.Op de kaart staat Doolwagav/eg. Dool betekent dal.
Die loopt dus naar het noorden en dan zie je op de kaart vlak
boven de spoorlijn het "HOGE HUIS'1 liggen, dat was een oude
terp en daar gaat de weg net een boog naar het noordwasten en
kont dan iets verderop in de Linge terecht.
En nu vermoed ik, dat in de Romeinse tijd dit de kortste verbinding was on van de Waal in de Rijn te kouen en dat da..ir een
vesting lag die diende ter bescheming van de zuidelijke toegang»
Resteren ligt dan precies aan het andere einde, waar die vaart
in de Oude Rijn kwau.
De Oude Hijn vormde daar eigenlijk een voorganger van een gedeelte van de Lee en de Leygraaf, die in Lienden doorliep in
het dal van de ïïagraaf.
Zoals gezegd had Dodewaard mijn aandacht getrokken ondat ik
net mijn neetpartijen op de Tabula Peuteringeriana voor CJlSTIil
HËRCULIS op deze plaats terecht gokonen was.
Mijn overtuiging is dan ook, dat Dodewaard een belangrijke
Roneinse vesting is geweest, want in die polder ten zuiden van
Dodewaard, dus aan de zuidzijde van die Dodewa/.rdse kil, in
het Hiense uiterwaard, zijn allerlei resten van Romeinse nilitaire graven gevonden volgens de annalen.
In de toren is nog een afgietsel ingemetseld van een grafsteen
die verneldt dat hij gewijd is aan een hoofdman Africanus,
dus een hoofdman van de Afrikaanse troepen, en hij heette
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JMGUMATÏÏS GYSONIUS FILIUS, dat is dubbel volgens ai j want
GYSIONUU betekent al zoon van Gijs en dan weer filius erachter is dus dubbel.
Maar goed, die grafsteen wijst erop dat die hoofdman daar
commandant was van een grote vesting.
Je vindt er trouwens ook nog een herberg met een merkwaardige
naam s PLUIïlJKJTJBG.
Nu denk je wat noet oen horburg net pluiaen doen? Bietpluiaen?
Mijn opinie is anders. Ik denk dat het vroeger "Op Reuaerburg"
gcweo st is on dat daar oorspronkelijk op diu plaats dus een
Eoncinso vesting lag.
Het is evon links van de Doolwagensewcg, die plek weten ze
nog best acn te wijzen, ik geloof zelfs Jat die herberg er
nog stn^t. Da'.vr in die driehoek zie je ook oude grachten liggen, tanninnto hele diepe plekken tegen do weg aan.
Even voor je a,.m de.dijk komt, ligt er ook nog een driehoekige
gracht, oen restant van een oude gracht denk ik,
Nou waren dio Roneinse grachten niet zo hoel brood en diep,
neestal dubbclgrachten in V vorn, net de letter W.
Er is o~k wel eens o\:n anphora gevonden en indertijd heb ik nog
gecorrespondeerd net een onderwijzer uit Dodewaard en die heeft
nij er ook op gewezen dat da^r vondsten gedann w^ren.
Ik denk dus dat die vasting dicht in de buurt van herborg
"Pluinenburg" gezocht noet worden.
3n Lodder, die indertijd opzichter was bij de wegenbouw daar,
hij woonde in ^rnheu maar was afkomstig uit /j.ierongcn, dat
wis oen vriend van rze, hij is helaas verongelukt op zijn
notor, die vertelde nij ook dat er destijds erg veel scherven
gevonden waren.
In die polder is volgens mij heel wat waggeha-ld en of het nu
nog de \ioeito waard is da.r te gaan zoeken zou een taak kunnen zijn voor jullie Kcstorse vereniging.
Ik denk dat or heus nog wol wat te vinden is.
Maar nu wat cnders. Ik heb het daarnet even gehad over een
heel oude beek: de Nagra^f.
Die ontdekte ik in Lionden tussun hot geneentehuis en de kerk
Dat was op l novenber 194^ °P ^ij^ speurtochten naar de
Nabalia,
Op nijn kaarten stond hij nijt aangegeven, maar nisschien

ondat ik er over geschreven hebs staat hij op de nieuws kaarten duidelijk vemeld.
Ten zuidwesten van Lienden loopt esii weg die langs Meerten gaat
en in Meerten ligt oen oude weg, de Achterweg.
En die oude weg heette vroeger de Nabel.
Vlak daarbij lag de grote boerderij "De 3urgheuvel", toendertijd bewoond door de fa'iilie de Haas.
Die naan .Burgheuvel doet vcmoeden, dat er op di<j plaats, voordat er een boerderij gebouwd werd, een burcht he^ft gelagen ter
bewaking van een riviorov^rgang.

Toen dacht ik; dit kon wel eens het punt geweest zijn, waar in
70 n,C., na de opstand der Bataven, de vredesonderhandelingen
sijn gevoerd tussen Julius Civilis en Cerealis.
Op de brug over de Nabalia, zoals de annalen ver-Melden.
Nabel, naba, nabalia het begon er op te lijken, want deze woorden zijn aller.ia:,1 terug te voeren op het Duitse werkwoord nagen,
en had vroeger b" en v voraen, betekent uitholling zoals naval
en naaf of zoals in ons geval beekdal, ïïn dat beekdal is tussen Meerten en Oirieren nu nog aan te wijzen.
/Q. zoekende kwan ik in Maurik en Eek en V/iel bij de Meorboou,
Lat is een oude boerderij aan de zuidk.?jit van de Lee.
Daartegenover stond een klein wit huisje, naar de boerderij van
Horaoet, die daar vlak bij gelegen was, bestond niet neer. Afgebroken of verwoest in de oorlog, dat weet ik niet. Maar de
grachten en de muren waren nog duidelijk te zien.
In dat kleine witte huisje woonde destijds de familie Willens.
2r was een vader van ver in de tachtig in huis, die wist ue
te vertellen dat er een oude weg gelopen had, van zijn huis
zo in de schuinte op Maurik aan, naar de kapel.
Daar is de Kapelstraat in Maurik naar genoemd. Op die plaats
staat nu het zogenaaude poldsrhuis.
Ik ben da.vr in die tuin eens ga::n zoeken, net het idee dat daar
nog wel eens wat Koneinse scherven tevoorschijn zou kunnen konen. Want oorspronkelijk had hier een heidense kapel gestaan,
die pas in de Franse .tijd is afgebroken.

Eigenlijk was ik op zoek naar de plaats waar I'L'RÏTITIUM gelegen
heeft. Er wordt ook van IVJIN.3KIÏIUM gesproken, maar ik zocht
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Marititiuia ondat er e-jn nijlpaal gevonden schijnt te zijn,
waarop deze naori voorkomt. En dat zou, evenals de Me a rb o on,
op D c?, r e wijzen, een beekna;un en dan zou. de Lee vroeger
de Mare geheten hebbon,
Bij Utrecht ligt De Meern, dat is ook naar zo'n oude nare
genoend. Dat was een voorloper van de Vaartse .ü.jn van 1080.
/il 200 jaar eerder bestond die verbinding met de IJsel en
heette toen ook Mare.
Duo ook bij lie Meerbooin kan die beek Mare geheten hebben.

Toen ik informeerde hoe de boomgaard heette tussen zijn huisje en de ï-ïeerboonse brug, werd ik door het antwoord niet stonheid geslagen. Je raadt nooit wat s;: toen tevoorschijn kwaras
Eet heet nu nog het l'L'_ IIRIIST. Nu nog, vandaag de dag!
Eet Ha. .rrietj
En '"ütuui wijst op oud Keltisch voor voorde, of brug of rivierovergang.
Ik ben blij, dat dit nog weer eens is vastgelegd. Ik heb er al
eerder eens over geschreven, maar aangezien de uensen daar
in Leiden de situatie helcnar.1 niet kennen, wordt er weinig
aandacht aan geschonken.
"Dan zullen ze dat nog wol eens uitzoeken en dan worden er
riensen geneend, die er ook mee bezig zijn en verder hoor je
er nooit neer wat van.
Totdat er dan weer eens door ienand op gewezen wordt. Misschien lukt het deze keer beter.
Maar we zaten in Maurik.
Toen ging il: bovendien nog v/eer eens snuffelen in van der .-a
en tot nijn stom-ie verbazing is da-ar een vergelding van 1180
of daaromtrent betreffende Maurik "ter gelegentheit van de
Habalia".
"Ter gelegentheit van'' betekent in oud Nederlands "gelegen
aanV Dus dat stond al vcrneld, naar nieuand is blijkbaar
ooit op het ideo gekomen dat daar aan de Lee de Kabalia te
zoeken zou zijn.
'Vat de Nabalia betreft ben ik er zeker van de plaats te kunnen aanwijzen.
3ij Meerten ga je een klein paadje in naar het noorden, een
fietspad, dan kon je over een klein bruggetje en dan zie je
daar duidelijk een dal voor je liggen van wel 40 aeter breed,
dus het is een behoorlijke rivier geweest.

Zo is het ook aan de Kronne Rijn tussen Darthuizen en de
Schotense weg naar Wijk bij Duurstede.
Daar loopt de Wijkerweg en als je daar over do Kronne Rijn
kont dan zie je ook prachtig in het weiland, wel zo'n 20 a JO
neter van de Rijn af een oude wal liggen, dat is een oude oever
van de Rijn, dus die is daar ook behoorlijk breed geveest.
De Kroinne Rijn is vroeger het hoofddal van de Rijn geweest,
naar die is dichtgeslibd toen de rivier niet snel genoeg neer
stroomde. Natuurlijk is hij zo nu en dan wel eens uitgebarsten,
zo zelfs dat dan tot langs Langbroek het water vanaf Den Duinen
door het dal stroomde.
Pas in ca. 1100 - 1200 is Langbroek ontgonnen, het was ook een
strooradal.
Graaf Floris IV is begonnen net dijkaanleg dat staat heel
aardig beschreven in "Wetenswaardigheden van Gelderland" van
Hijhoff, een onvolprezen boek volgens nij, wie van Gelderland
houdt noet het beslist lezen.
In Gelderland waren het rieinaus II en zijn opvolgors, die erg
veel voor de watertaxishouding hebben gedaan, hetgeen rijke
vruchten afgeworpen heeft, want van ooftbouw in de Betuwe was
in die tijd vanwege de bodemgesteldheid nog geen sprake.
Uit de lijsten van de val bij Lobith blijkt bijvoorbeeld, dat
de Gelderse hertog Eeinaud II het benodigde fruit uit de Rijnprovincie betrok.
Dat de dijken in die tijd zwak waren blijkt wel uit hot feit
dat op 24 juli 1542 de Betuwse dijken bezweken, waardoor de
gehele streek tot aan de Diefdijk onderliep. Zelfs in augustus van het volgende jaar stond de Overbetuwe nog zo diep onder water, dat de hertog en zijn gevolg en paarden op 9 schepen door de Betuwe van Nijmegen naar Arnheri voeren en terug.
En naar aanleiding da. ,rvan is de grote landwetering gegraven,
dat wil zeggen het gedeelte van de Linge vanaf de zuidkant van
Kesteren naar de Dode Linge ten zuidoosten van Zoelen.
Maar nu terug naar de Betuwe in de Romeinse tijd op zoek naar
de Nabalia.
Die geschiedenis van de vredesonderhandelingen is natuurlijk
wel bekend. De annalen zeggen er het volgende vans Toen Civilis
on een onderhoud net Cerealis verzocht had, werd van de brug
over de Nabalia in het midden een stxüc afgebroken,
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ledsr over het hellend einde van de brug lopend, nwanen de
beide aanvoerders naar voren en begonnen hun onderhandelingen,
ICn over die brug gaat het dus.
Hu noet je voor de aardigheid dat boek eens lezens"Verax,
de jonge 'Bataaf". Dat. zal nog wel in de bibliotheek te vinden
zijn. Dat geeft toch zo'n
leuke indruk van die tijd.
Ma .ir nu dus over die terugtocht van de Bataven. Zij waren op
de vlucht en als zij in Nijnegen waren blijven zitten, hadden
ze daar slag noeten leveren. Daar voelden ze niet veel voor
en ze zijn beslist tot ver in het v/e s ten teruggetrokken, want
in de annalen treffen we een levendige beschrijving aan van
de slag op het Heliniun.
Bij die gelegenheid voeren de .lïoucinen net de s troon nee,
naar
de Bataven hadden de wind nee,
de westenwind dus.
En toen ze
langs elkaar heen voeren en zagen dat de kansen op een overwinning vo';r
geen van de partijen erg groot v/as,
werden er
een pa u? speren geworpen en daar was de slag nee over.
Er zijn verschillende slagen geleverd o,a. bij Vhda on Grinus ( V'ada is beslist niet Wageningen hoor, zoals zovelen
beweren, ik denk eerdor aan V/adcienoyen ) . Tenslotten is Civilus dus na die slag bij het Helleniun bij die ïïabalia terecht gekomen. Vermoedelijk van de kant van Utrecht, via
Dorestad, zo dat al oestond in die tijd. Zodoende kwtu:i hij bij
die brug over de Habalia en hij stond dus aan de noordkant
en Cerealis aan de zuidkant. Het was al vaker voorgekomen
dat zulke onderhandelingen op een brug plaats vonden, want
op die manier waren ze natuurlijk goed in de rug gedekt.
Ik was al lang van mening dat Dodewaard Castra Hercules geweest noet zijn.
En omdat ik ;:;é goed kan voorstellen hoe men via die verbinding tussen de Waal en de 'Rijn van Dodewaard naar Kesteren
dus,
per schip door die vaart en te voet over die dijk naar
het . westen kon konen, werd het me duidelijk dat nen
dan via die ITagraaf, da Kabalia dus,
verder naar het noorden
kon komen.
Maurik Ip.g aan die Habalia, dat betekent dat de Lee te naken
heeft net lia.
JËn wat er dus nog aan restanten van de Lee te
vinden zijn, zijn overblijfselen van de Nabalia.
Kijk naar hoe prachtig je dat dal nog kan zien liggen ten
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zuiden van het Zwarte Paard in Eek en /./iel.

Dit- zijn allemaal gedachten die zo in de .loop van meer dan
40 jaar snuffelen door mijn hoofd zijn gegaan..
Het is nu aan de Kesterse amateurs om eens uit te zoeken,
waar de uitmonding van die verbindingsvaart nu precies gelegen heeft'/ .
Y
Volgens nij precies op de plaats waar Kestsren ligt. .Tegelijk ken nen dan zoeken naar de belangrijke Tioneinse weg
a m de zuidkont van de Linge.
En dat nen er. don ook nog in slaagt te bewijzen dat do ïïabalia~brug gelegen heeft op de plaats die ik heb aangewezen,
is de wens van

C.M. Schoencicer.

Over het gebruik vanglas bij de ouden.
Ter gelegenheid van het opgraven eens vensters in het gewelf
van eon bad te Pornpeja, merkt Sir William Geil, in zijn werk,
Pompejana getiteld, op, dat bij de Romeinen de vensterglazen
niet altijd uit gegoten glas bestonden, ma,.r dikwijls ook uit
kristallen platen, die op eene zijde mat geslepen waren," opdat
men niet van buiten, in het vertrek zien konde, Deze in den 'v _
vorm van een kruis gesnedene platen werden in koperen ramen
gezet. Het eerste glas, te Rome bekend, kwam waarschijnlijk
uit Egypte. Het kristalglas schijnt v<5o*r het jaar 536 na den
bouw der stad Rome bij de Ouden zoo goed als onbekend geweest
te zijn. Betrekkelijk den tijd, dat men het leerde bearbeiden,
zijn de Geleerden doorgaans in dwaling. Zonder te gewagen, dat
in de Wolken van Aristophanes de beschrijving van een brandglas voorkomt, bewijst reeds Dodweil's verzameling van Homeinsche oudheden, dat alle thans bekende marmersoorten en edelgesteenten der Ouden zeer goed in glas nagemaakt werden; zij
vervaardigden daaruit vaten van allerlei grootte. In den tijd
van Martialis, honderd jaren vó*ó"r onze tijdrekening, waren
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glazen bekers reeds zeer gemeenzaam, behalve de Calices Allafontes, die In al de kleuren van het prisma speelden, en uit
Egypte kwamen» Dezelve waren, volgens Vossius, zoo zeldzaam,
dat Keizer Hadrianus, toen hij er eenige aan Servianus zond,
hem den wenk gaf, dat dezelve alleen voor buitengewone gelegenheden bestemd waren. De bij de Romeinen zoo zeer gezochte
Myrrhinische vaten kwamen, naar 't schijnt, TstJ.t CMna, Propertius schrijft derzelver uitvinding aan de Parthers toe»
Zoo veel is zeker, dat het Oostersche porselein nog omstreeks
het midden der zestiende Eeuw Mirrana di Smyrna heette. De
menigte fleschen en ander huisra d van glas, te Pompeji gevonden, bewijst overigens genoegzaam, dat de Ouden het glasbereiden zer?r goed verstonden; maar gemeenlijk gebruikten zij
tot lantarens, als bij ons, in plaats van glas, bladen van
hoorn; dit noemt Plautus Vulkaan in een' kerker van hoorn insperren. Ken bezigde tot dat einde ook linnen, gelijk men tegenwoordig1 vensters van geSlied papier m-aakt. Later werd het
glas zoo gemeenzaam, dat gehèeIe zglon van zulk een vertrek
zijn In 1828 bij Piculnea in het Romeinsche gebied opgegraven.
Ten tijde van Seneca bestonden de muren der baden uit het
schoonste marmer, met vensters van boven tot beneden, en het
water liep door glazen buizen.
uit s Mengelwerk voor 1852.

Vroege visie op Tiel.
"Het moge mij vrij staan hier in enkele woorden aan te
geven, door welke zeden en gewoonten die Tielenaars van andere
plaatsen verschillen.
Ik doe dat niet om ze te belasteren, maar omdat ik hun gedrag
betreur uit het diepst van mijn hart. Het zijn harde mensen,
bijna aan geen tucht gewend. Hun vonnissen vellen zij niet volgens de wet, maar naar eigen goeddunken. En zij zeggen dat de
keizer hun dit voorrecht door een oorkonde geschonken en bevestigd heeft. Als iemand iets van een ander in leen of in pand
ontvangen heeft en hij het terugvraagt op de vastgestelde termijn, dan loochent hij- het in volkomen gemoedsrust en zonder
dralen zweert hij, dat hij niets van die ander heeft ontvangen.
En ook als iemand in het openbaar op een meineed betrapt wordt,
dan beweren ze, dat hij toch niet als schuldige geldt. Ook als
hij het pand met eéri hand vasthoudt, dan nog zal hij met zijn
andere hand zweren, dat hij het niet heeft, als het maar zo
klein is, dat hij het met zijn holle hand kan bedekken.
Als iemand van Gods gelovigen zich tot de keizer zou wenden
met het verzoek deze misdaden te verbieden opdat niet zoveel
zielen dagelijks te gronde gaan, dan zou hij zeker mogen hopen, dat God hem hiervoor een zeer grote beloning zal geven.
Echtbreuk achten zij geen zonde. Zolang zijn vrouw haar mond
maar houdt, achten zij het geoorloofd dat de man zich bezoedelt door schandelijke uitspattingen en zij vinden, dat niemand behalve -zijn eigen vrouw iemand die zoiets doet» daarover
in het seendgericht moet aanspreken.
Vroeg in de morgen houden zij hun drinkgelagen, en wie daar
met luider stern hol gezwets uitbraakt om de lachers op zijn
hand te krijgen en het onbeschaafde volk tot drinken aan te
zetten, staat bij hen hoog in ere. Ze brengen daarvoor geld
bijeen, verdelen het en stellen het aan een ieder van hen ter
hand om er winst mee te maken; op vaste tijden van het jaar
houden zij daarvan hun drinkgelagen en bij de drukstbezochte
feesten houden zij als het ware een plechtige cultus van de
dronkenschap."
Dit vernietigende portret van de Tielenaars wordt ons

geschilderd door Alpertus Mettensis, oftewel Albert van Metz,
een middeleeuwse monnik, die in zijn tractaat "De diversitate
morum" een beeld geeft van de ver schei denhei d der menselijke
zeden.
De donkerbruine kijk van onze wat wereldvreemde monnik
op de Tielse kooplieden moeten we op hot conto schrijven van
zijn door kerkelijke inzichten en idealen beheerste leventje.
In de agrarische maatschappij van die tijd die grotendeels was
ingesteld op zelfvoorziening, was handel vrijwel onbekend..
Geld was door h:;t systeem van autarkie praktisch overbodig,
dus grotendeels uit do roulatie verdwenen. Alleen de kerk was
in het bezit van aanzienlijke kapitalen, bijeengebracht door
giften en erfenissen van de gelovigen. Slechts in periodes van
misoogsten was er grote vraag naar graan. In geval van dreigende hongersnood leende du kerk. gold uit om in andere streken
het nodige koren te kopen. Over dit geleende geld werd geen
rente berekend. .Kr gold zelfs een renteverbod. Woeker was een
gruwel. Voor het graan mocht alleen een rechtvaardige prijs
gevraagd worden volgens de kerk.
Geen wonder dus dat lieden, die in winstmaken hun beroep
zagen, niet hocg aangeschreven stonden.
Bovendien wac het oude landrocht van de statische agrarische
samenleving voor c-sn vlottende bevolking als deze kooplieden
te omslachtig. ;?venmin eon wonder- dat zij naar nieuwe rechtsvormen zochten die hun een snelle uitsprar-k verzekerden. Dat
ook hiervan onse behoudende kloosterling niet terughad, vertelt ons ueor over da moeite die hij met de nieuwe tijd had,
dan over de zedeloosheid var. d.e Tielse kooplieden.
Do gebeurtenissen die Alpertus beschrijft, vonden plaats
in het begin van de elfde eeuw. In die periode vormden onze
streken een onderdeel van Heder-Lotharingen, een gebied dat
weer tot het Duitse rijk behoorde.
Keizer Hendrik II regeerde zijn uitgestrekte rijk volgens
het zogenaamde Ottoonse stelsel. Dit systeem was ontwikkeld
door Otto I ( 9J6 - 973 ) 2x1 hield in dat de rijksbisschoppen
de belangrijkste steunpilaren van de keizer waren.. Immers, in
deze tijd waren de functies van de graaf, hertog enz. allang
erfelijk geworden, terwijl de keizer nog steeds bij de dood
van een geestelijke zélf een opvolger aanwees.
In het jaar 1010 was Adalbold tot rijksbisschop van
Utrecht aangesteld, terwijl de vrijwel lege functie van hertog
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van Neder-Lotharingen vanaf 1012 door de gezagsgetrouwe Godfried uit het huis van de Ardennen werd uitgeoefend.
De gebeurtenissen die in het jaar 1018 plaats vonden,
laten wij weer graag door Alpertus Mettensis verhalen.
"Aan de kust van de oceaan ontstond een oorlog. De oorzaak van deze oorlog was de volgende. Een deel der Friezen
had zijn woonplaatsen verlaten en zich gevestigd in het Merwedewoud, waarover wij vroeger gesproken hebben. Zij bouwden
daar hun huizen en na zich met rovars verbonden te hebben,
brachten zij grote schade toe aan de kooplieden. Die rovers
echter onderwierpen later de Friezen en zij verdeelden het
land zo, dat ieder gelegenheid had on voor zichzelf woeste
grond te ontginnen en zij bevalen de Friezen die te bebouwen
en hun belasting op te brengen.
De kooplieden van Tiel, die veel meer dan anderen geneigd zijn
om klachten naar voren te brengen, verzochten de koning herhaaldelijk, dat hij als dank voor hun goede gezindheid hen
nu zou beschutten tegen deze beledigingen. Zij zeiden, dat als
hij dat niet deed, zij zelf niet meer voor de handel naar
Brittannie" konden gaan en dat ook de Britten niet meer naar
hen zouden kunnen komen en dat hem dan verder ook de, belastingen niet meer zouden toevloeien, aoals dat behoorde."
En passant vermeldt Alpertus hier de eerste kolonisatie
van de Hollandse venen. Vanaf de oeverwallen langs de rivieren groef men een tweetal weteringen. De uitgegraven grond
kwam op de strook tussen de twee evenwijdige kanalen. Opgehoogd met takkenbossen moeten dit de eerste wegen in het veen
zijn geweest. Het op deze wijze ontwaterde moeras was alleen
geschikt voor veeteelt.
Dirk III, de graaf van Holland, die het zompige gebied
rond het tegenwoordige Vlaardingen zonder veel moeite in zijn
macht had gekregen, liet na om pacht te heffen van de Friese
kolonisten. Deze waardige telg uit het geslacht van de heersers over Holland, wordt dus door onze kroniekschrijver, niet
helemaal onterecht, kortweg als rover afgedaan.
Het duurde niet lang voordat de bewoners van deze lage
landen doorkregen, dat zij aan de belangrijkste vaarroute
van West-Buropa woonden. Immers, nadat de Oude Rijn als
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handelsweg onbruikbaar was geworden en Dorestad zijn belangrijke positie verloren hadf groeide Tiel uit tot een emporium
( overlaadplaats ) van belang en de waterweg van de Tielse
kooplieden lag te dicht langs het optrekje van de Hollandse
graaf om deze niet in de verleiding te doen komen om een stevige tol te heffen.
Tolheffen was echter een van de regalia, keizerlijke voorrechten, zodat de Tielenaren op de rijksdag in Nijmegen in het jaar 1018 een willig oor bij de keiser vonden.
Hendrik II besluit dan ook zonder veel omhaal om
zijn baldadige vazal een lesje te leren en brengt een leger
in het veld dat onder aanvoering van o.a. Adalbold van
Utrecht en de hertog van Ifeder-Lotharingen onze Dirk uit zijn
tolhuis moet verdrijven.
Dankzij Alpertur, is de afloop alom bekend. Het machtige leger loopt zich vast in de moerassen rond de woonst
van Dirk, Als de voorhoede terugtrekt om een begaanbaa,rder
weg te vinden, wordt dit verkoard begrepen en er breekt een
paniek uit. Men vlucht naar de begeleidende schepen. Radeloos
rennen de zwaarbewapende krijgers het water of het moeras in.
13e verdedigers van het kasteel doen een uitval en hebben dank
zij hun lichte bewapening en terreinkennis het fortuin aan
hun zijde. Vrolijk knuppelend draven zij rond en onvermoeibaar helpen zij hun in de bruine blubber vastgezogeri vijanden aan een eerloos graf. Adalbold van Utrecht zoekt op tijd
zijn heil in de vlucht, maar Godfried van Lotharingen valt
in handen van Dirk. De. sluwe tolgaarder laat zijn tegenstander vrij op erewoord, met dien verstande dat Godfried Dirks
voorspraak zal zijn aan hjt hof.
En hoezeer het Alpertus ook gespeten zal hebben,
mokkend moet hij toegeven dat gestolen goed soms gedijdt en
de brutalen vaak de halve wereld of meer hebben, want Dirk III
blijft in het bezit van de door hem bezette streken.
Sen zacht gelach van Dirk, een hard gelag voor Tiel.

T. van Drunen.

Is het woord gewand een oude lengtenaat?

Uit de geschiedenis van Zetten is niet zoveel "bekend.
Het is daarou verdienstelijk geweest van wijlen de presidentkerkvoogd van de llederlandse Horvornde Kerk, de heer J.A. van
Stralen on een brochure saiaen ts stellen uit reeds eerder in
de plaatselijke kerkbode gepubliceerde fragmenten uit het kerkelijk archief. In dit boekje met de titel "ItoncLon de kerk van
Zetten" staan allerlei wetenswaardigheden en wederwaardigheden
uit het kerkelijke en burgelijke verleden van deze plaats en
van het naburige /jidelst. Zo ook een vernelding van landerijen
van de kerk van indalst uit de 17e eeuw. Daar vond ik, naar
ik neende, een nij onbekende leng tenast.
Voor ie invoering van het metrieke stelsel ( net de
neter als eenheid ) was de Tajnlandse roede een algeneen gebruikte lengtenaat in het gebied tussen .\ijn-Lek en Waal
( Hol 1957 )• Wel waren er verschillen net betrekking tot het
aantal voeten in èèn roe ( 12,16 of 14 )« Ook nu nog wordt
dese naat veel gebruikt in de bocrenpraktijk. Haar genoemde
naat voor de landerijen in Jjidelst bleek in verschillende
naslagwerken op dit gebied onbekend te zijn. Wel, zoiets prikkelt de speurzin en je probeert er iets van aan de wc-et te konen.
In het genoende boekje over Zetten en /jadelst staat
het volgende vermeld: In 166J bezat de kerk van Iridelst o.a.
negen norgen bouwland, tegenover de pastorie gelegen "zijnde
twee gewand ten lang", genaa...,d de Papekanp, waarvan de voorste
vijf norgen onder /nc'olst ligt en de achterste onder Herveld.
Na enig verder zoeken bleken er van het woord "gewand" necrdero betekenissen te zijn. Van Heiningen ( 1965 )
vertelt in zijn eerste boek over het Land van I-ïaas on Waal van
het drieslagstelsel. Dit was in de tijd toen er nog geen kunstEest was en andere natuurlijke meststoffen schaars waren, een
vast systeen van opeenvolging van landbouwgewassen, net na twee
jaar een zogenaamd braakjaar daartussen. In dat derde jaar
werden geen gewassen verbouwd en kon de grond tot rust konen
on nieuwe krachten op te doen. Van Heiningen legde verband
tussen dat drieslagstelsel en de veldnaan "gewand", die naar
zijn zeggen in het Land van Maas eri V/aal veel voorkomt.
Ook is er op een percelenkaart van /JLphen van voor de ruilverkaveling, vogens hen, zeer duidelijk een driedeling te onder-
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scheiden, terwijl in de dijkcedullen ( dat waren registers op .
de onderhoudsplichtigen aan de dijk ) van Alphen van 1701 nagenoeg alle percelen nog aangeduid worden als " liggende in
het eerste, tweede of derde gewand". Een vierde gewand, kont
daar nergens voor. Van Heiningen kont dan tot de veronderstelling, dat het grootste deel van de polders, die zich langs
de Maas uitstrekken en die meestal een oud verkavelingspatroon
hebben, aan het begin van de bedijking als akkerland in gebruik waren. Ook vemeldt hij dat in de tijd voor de ruilverkaveling de tem "gewand" in dat gedeelte van Haas en Waal
nog altijd gebruikt werd 01.1 er de ligging van een perceel nee
aan te duiden. Het laatste gegeven ontleende hij aan een
wetenschappelijke bijdrage van Schönfeld waarin ook verschillende aan gewand verwante woorden aan de orde keuen.
In dit werk ;nst als titel "Veldnanen in Nederland"
behandelt Schönfeld ( 1950 ) onder neer de nanen die uit een

vorm van het werkwoord wenden ( = keren ) zijn ontstaan, leze
bieden naiielijk nogal noeilijkheden ondat ze eensdeels afgeleid kunnen zijn van wenden = de grond omkeren, d.w.a. ploegen

en wenden = het ondraaien en terugkeren net bijvoorbeeld de
ploeg op het eind van de akker. Van de eerste betekenis is in
het aiddelnederlands een woord "want" als dag! iaat of "dachwant"
bekend ( Nrd. Holland ), in de betekenis van zoveel land als
men op 6"é*n dag net twee paarden kan omploegen ( Kiliaen ).
De tweede betekenis is bewaard gebleven in hot niddelneder-

lanise "gewande, gewende, gewend", zoals gezegd de plaats waar
de ploeg gewend wordt, ook wel wendakker, anewende of wenning
genoemd. SchSnfeld kont dan tot de uitspraak s"Gewende krijgt de
betekenis van eon deel van een kaap, dat tussen twee dwarsgreppels ligt, ondat de boer daar moet wenden". "Daarbij verwijst hij naar de Bo en het Groninger Woordenboek. In de voetnoten worden nog een aantal bijzonderheden gegeven, die afkomstig zijn van correspondenten an verzamelaars van veldnarien. Zo is gewande of gewan, resp. opgegeven voor percelen

in Zuid Linburg bij Sibbe-IJzeren en bij Huth, In het laatste
geval is het al het akkerland, dat tot een kasteel of grote
hoeve behoort. Voor Jïnstenrade geldt dat het een breed dal is

aet landerijen. In de buurt van Leeuwen ( en hierop duidde
Van Heiningen ) betekent het een rij weiden of kanpen liggende
langs een sloot. On in zijn kanp te konen legt de boer zogenaamde horren ( losse gevlochten bruggen )„ Onder Westervoort
heeft een s tule bouwland de naar:; van het Lange Gewant.
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In wezen is gewand hetzelfde woord of sterk verwant aan het in
Duitsland wel bekende "Gewaan", en dat heeft daar de betekenis
van .een aantal samenhangende gelijkvormige percelen, die alle
in dezelfde richting zijn gelegen en als blok ( een aantal percelen bij elkaar ) een onderdeel vormen van de os ( Gowannflur )
Alleen in Friezeriveen is van een want de werkelijke :.uaat bekend
Het is daar een stuk land ter lengte van 120 n, terwijl de
breedte verschillend is; een want kan 2 akker ( 14 n ) 3 akker
( 21 ui ) of 4 akker ( 28 u ) breed zijn. Wanneer de lengte 80 ia
is, dan spreekt nen van een Zijlewant. In wezen is het dan een
oppervlaktenaat, evenals in Nrd. Holland,,
Bij het verder uitpluizen van verwante woorden, bleek
uit "liet Woordenboek der Nederlandse Taal" ( de Vries 1889 ),
dat er een relatie bestaat ;iet het woord "gewaad". Oorspronkelijk verschilden de betekenis en het gebruik van het woord
"gewand" niet van die van "gewaad'1. Latei' kreeg "gewaad" aecr
uitsluitend de betekenis van geweven wollen stoffen, laken enz.,
maar oorspronkelijk had het ook de betekenis van raanwerk ( bijvoorbeeld: het ghewaedt der vensteren, een gewaad eenden ) of
verplichting ( bijvoorbeeld s de gewadens = dijkplichtigen ).
liet laatcte kart ook tot uiting in het woord "lieorgewade", namelijk de verplichte bijdrage van de leenuan aan zijn leenheer,
vroeger bestaande uit krijgsgereedschap, 'later omgezet in een
geldelijke bijdrage.
Slaan we tenslotte nog het woordenboek van Grimn voor
de middelnederlandse taal op, dan vinden we daar voor "gewann,
gewand" dezelfde betekenissen namelijk grons, omraming, beperking of verplichting. Dit is in overeenstemming act de afleiding die De Vries ( 1961 ) voor "gewaad" geeft nanelijk van hot
gothische woord "gawinden", wat binden, betekent.

Bij navraag hier in de Betuwe bleek dat het begrip
"gewand" nog wel leeft, hoewel liet na de uitvoering van de ruilverkavelingen waarschijnlijk wel spoedig zal verdwijnen. Men kan
het het beste als volgt omschrijven: Percelen, die door sleten
of anderszins omgeven één geheel vorr.ien, onderling duidelijk
zijn gescheiden, raaar slechts één uitweg naar een weg of pad
hebben, liggen in gewand. Het kunnen meerdere percelen achter
elkaar zijn, deze liggen dan in het eerste, tweede enz. gewand.
In tegenspraak net wat Van Heiningen hierover zegt, kunnen
twee gewonden voorkomen, naar ook wel vier of neer. Daarmee is

dan een verband nat het vroegere drieslagstelsel afgewezen.
Wel volgt uit deze onsclirijving dat gewond een recht of plicht
van overweg in houdt of dat het een aantal percelen zijn, die
in een r aanwerk van sloten ge Ie jen ó'é'n geheel vomen.

Ons onderzoek naar het woord "gewand" heoft ons wel
ver gevoerd. We zochten naar een onbekende lengtenaat, die we
niet hebben gevonden, naar die ook niet bestaat, Eet is veel
aannemelijker het woord uit te leggen uet de nu. nog in het
rivierengebied levende opvatting naiuelijk achter elkaar liggende
percelen .uot mogelijkheid resp. verplichting van uitweg. Toegepast op ons voorbeeld zijn do voorste vijf oorgcn onder Andelst
gelegen het eerste gewand, de achterste vier, die in de dorpspolder van Verveld liggun, het twuede en het g^hoal is dan twee
gowandten lang.
J.KVB. Poelaan

Hoofdstraat 62
Zetten.
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Koninklijke Paardenposterij (
Bij het woord "post" denken we tegenwoordig in dé
eerste plaats aan 'brievenpost, naar 'de oorspronkelijke betekenis van het woord "post" had Liet brievenv^rvoer weinig te naken. Reizen of verzenden "per post" betekende; het gebruikmaken
van de georganiseerde diensten langs de grote wegen net paarden
( en rijtuigen )s die op bepaalde plaatsen verwisseld konden
worden. ( l ).
De.wegen waren verdeeld in "postes", dat waren afstanden die
ongeveer overeenkwamen met het aantal kilometers, dat een bereden en bepakt paard, zonder uitrusten, kon afleggen.
Op bepaalde afstanden waren dan ook poststations - ook wol
relais of wisselplaatsen genoend - waar van paarden werC vorwisseld en de reizigers konden uitrusten en iets-, konden gebruiken. Herbergen net stalhouderij waren daarvoor de aangewezen plaatsen.
Ook uit andere samenstellingen van woorden als postweg, postkaart, postwagen en posthuis blijkt deze oorspronkelijk veel ruinere betekenis van het woord "post".
In het buitenland bostonden reeds eeuwen overheidsorganisaties, waar nen tegen vastgesteld tarief paarden,
postiljons en ook rijtuigen kon huren. Zo'n organisatie werd
"Paardenposterij" genoend.
In Nederland ontbrak zo'n paardenposterij. In het waterrijke
westen van ons land was de trekschuit het aangewezen nid.xel van
vervoer. De toestand van onze wegen was over het algeneen
slecht, zodat reizen !lper wagen" niet erg konfortabel was. In
de noordelijke en oostelijke provincies werd weinig gereisd.
Grote landen als Oostenrijk en Frankrijk, landen net
een sterk centraal gezag, waar voortdurend veel ambtenaren op
reis noesten, hadden al in de 17e eeuw een goed lopende paardenposterij. Ook voor het snel overbrengen van belangrijke boodschappen werd gebruik genaakt van deze organisatie.
In een Franse reisgids uit 1795 stond J "on va en poste jusqu'a
Breda. La il ne se trouve pas plus de cheveaux de poste, vous
y prenez de cheveaux de voituriers". ( l )
De Franse reiziger werd er dus op attent genaakt, dat hij vanaf
.Breda aangewezen was op de paarden en rijtuigen van de partikuliere stalhouders ( én op de willekeurige tarieven ).
Tijdens het Koninkrijk Holland ( 1806-1810 ) werd
in Nederland op l mei 1810, tegen het advies van zijn raadgevers

in, door Lodewijk Napoleon de Koninklijke Paardenposterij
opgericht, naar -Frans voorbeeld. Er werd wel rekening gehouden
aet de Hollandse bezwaren, want de bestaande postwagenondernemingen behielden een aantal privileges. Zo waren zij op bepaalde postroutes vrijgesteld van het verplicht huren van
postpaarden. Ook werd de paardenposterij niet officieel ingeschakeld bij het brieven vervoer, not uitzondering van

spoedzendingen.
De paardenposterij is in ons land nooit . erg populair geweest en de betekenis er van is daardoor beperkt gebleven.
In de Tielsche ,'xluanak van 1853 kouen onder het
hoofdstuk(je) Paardenposterij o.a. de volgende naraen van stationhouders voor;
Culeuborg - P. v. Roon,
Tuil
- L.A. de la lüvière,
Tiel
- L. lïoesink.
Deze laatste had zijn stalhouderij aan de Ararkensuarkt.
Tot 1354 heeft de organisatie gefunctioneerd. Door
de komst van de telegrafie en de stcontrein werd haar bestaan
overbodig.

Aanleiding tot het schrijven van dit artikel is de
voriast van de benoeraingsakte van Gerard van Da,;i tot postneester

van het "relais Thiel" op de postroute botterdan, Gorin chera,
Tuil, Tiel, ïïijuegen, in 1811. "De wisselplaats te Tiel was
van des te neer belang, oudat hier de route van /iisterdan

over Utrecht ( Culenborg-3uren? ) naar Tiel aansloot.
Deze bonoeningsakta is jaren in het bezit geweest van een deinazaten van Ge r ara van I)c±\. Hij heeft dit unieke clokuraent
jaren achteloos laten liggen tussen een aantal oude tijdschriften. Toen hij het papier bij een veiling aanbood, was
de veilinghouder zo vriendelijk nij te tippen, waarna ik het
door ruil in bezit kreeg. Eij navraag bleek, dat zelfs het

Postiuseun van geen enkel station een berioeningsakte bezet.
Het toont dan ook grote belangstelling voor dit dokuaent..
Het stuk is van perkamentachtig papier ( fornaat1'
40 - 30 c;.i ), waarop net sierletters in het Frans ondersiaande, vertaalde tekst staat afgedrukt. Met de hand is ingevuld,
de liaan van de "Maitre de Poste", de "route", het "départe- '.
inent" en de naa;i van het "relais". ( Issel Supérieure, Thiel »)
Bovenaan de akte staat een groot wapen van het Transe Keizer- \

rijk. De akte is eigenhandig door de ninister van Pinancie'n
4»

\

.te Parijs ondertekend op 20 december 1811. Verder prijken op dit
papier de zegelafdruk van de "Maire de ïhiel", en de handtekening van de burgemeester Van Lith de Jeude ( 31 januari 1812 ).
Een mooi voorbeeld van de grote centralisatie in het Franse
Keizerrijk, waarbij Nederland van 1810-1813 ingelijfd was.
De aanhef van de akte luidt;"Au nou de l'Er.rpé*reur
et Hoi".
Tot slot volgt hieronder in een bijlage de vertaalde tekst.
E.J. Kers
Leliestraat 5
Tiel.

( l ) JJr, E.A.B.J. ten Brinks Geschiedenis van het Postwezen
( Pibula reeks ).

Bijlage.
Akte van benoeming van
postmeester van Tiol,
Departement van de Boven-IJssel.

Voor de heer Gerard van Dam

In naon van de keizer en koning
Laar zijne Majesteit, op de verklaring van de Minister van Financiën en op het verslag van de ]Laad van beheer van de paardepost betreffende de bekwaamheden en de geschiktheid van de heer
Gerard van. Dan hen aanvaard heeft on de functie van postmeester
van Tiel, - route van Rottsrdaa naar Nijnegen -, gelegen in het
Departement van de Boven-IJssel, te vervullen, op voorwaarde dat
hij het voorgeschreven aantal postillons paarden en uitrusting
( rijtuigen ) ten dienste van dit tussenstation zal hebben en
zich in allo opzichten aan da wetten en de reglementen aangaande de posterijen zal houden, heeft de Minister van Financiën hen
op straffe van herroeping deze akte uitgereikt, die zal worden
ingeschreven bij de Raad van beheer van de paardenpost en op
het gemeentehuis van du standplaats van de postmeester.
Gedaan te Parijs, do 19© duceuber van het jaar 1811

Gezien en ingeschreven bij de .V'aaci van beheer van de paardenpost
de 20ste decenLer van hot jaar 1811.
De minister van Financien
Staatsraad

Hoofdinspecteur iden

idea

Gezien door de
Burgemeester van de
stad Tiel, de 31ste
januari 1812
Van Lidt de Jeude.

Jubileumtentoonstellinp: belicht tien .jaar werkzaamheden van
de Historische Kring Kesteren en Omatreken,
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan organiseert de Historische Kring Kesteren en Omstreken in de Kerstweek van 1977
een jubileumtentoonstelling onder de naam "Betuwse bodemschatten" en "Onze streek in woord en beeld".
Deze expositie wordt gehouden in de gemeenschapsruimte en een
tweetal lokalen van de Openbare Prinses Maxijkeschool te Kes—•
teren en zal op 2~$ december 's middags om 4 "uur geopend worden
door de Edelachtbare heer D.J.Pott, burgemeester van Kesteren.
Bij de oprichting van de vereniging in 19^7 werd als doel gesteld cm door bestudering van de bodem en van geschriften een
onderzoek in te stellen naar de geschiedenis van de 'MiddenBetuwe vanaf de prehistorie tot heaen.
De tentoonstelling geeft een overzicht van het resultaat dat
in tien jaar bereikt is.
De Archeologische Werkgroep van de H.K.K.en O, heeft in die
tijd een grote verzameling van oudheidkundige bodemvondsten vanaf het La t-Neolithicum (2400 jaar voor Chr.) bijeengebracht
in het depot van de vereniging in Kesteren. Vooral uit de IJzertijd en de Romeinse tijd (van 700 voor Chr. tot 400 na Chr. zijn
belangrijke ontdekkingen gedaan. Ondermeer zullen IJzertijdvoHji-Fsten van Zoelen en Meteren en vele interessante voorwerpen van
het Romeinse graf veld op Prinsenhof te Kesteren en van de Romeinse vesting Mannaricium bij Maurik tentoongesteld worden.
Uit latere tijd zijn er vondsten te zien van o.a. het voormalige kasteel Geldersweert bij Ingen.
De Werkgroep Streekgeschiedenis van de H.K.K.enO. is werkzaaP
sinds 1975» Deze groep heeft in de eerste plaats een onderzocJt
gedaan naar de geschiedenis van Kesteren en omgeving in de
tijd vanaf 1300. Hierbij is vooral gelet op de economische situatie in de Betuwe. 'Sen neerslag van deze studie zal in de
vorm van kaarten en overzichten geëxposeerd worden. Met gebruikmaking van het fotoarchief van de Gemeente Kesteren zal een
beeld werden gegeven van streek en bewoners in recente tijd.
Verder zal een hoek worden ingericht met oud landbouwgereedschap.
Een doorlopend diaklankbeeld zal een toelichting geven op het
werk van de vereniging en op het tentoongestelde.
De openingstijden zijn op 24 en 26 december van 14-18 uur en
op 27, 28, 29 en 50 december van 14-22 uur.

Van :;Den algemeen lieerschende _ZiektcJ'
De laatste tijd duiken er in de kranten af en toe berichten o^ over patiënten, die zouden lijden aan de gevreesde ziekte, de cholera.
De cholera, dat zal u wel bekend zijn, is een besmettelijke
aarmziekte„ veroorzaakt door een bacterie. Dikwijls eindigt
de ziekte .act de dood,,
Leze Kiekte heeft in de vorige eeuw, ook in V/estLiiropa, veel slachtoffers genaakt. • In ï.rederland brak er zo
on de 15 3- 20 jaar een epidemie uit. In de geschiedenisboeken
kan iaën lezen, dat Engelse soldaten, uit India teruggekeerd,
in 1817 raeds de ziekte naar Londen hadden overgebracht. <
Tijaens da ïlenda..,gsy Veldtocht v/as de cholera ook in ïFederland doorgedi'ongon, hoewel uien de grenzen streng had laten
bewaken. Scheveningse vissers hadden op zee een ^dodenschip"
van .''ïussiache herkomst aangetroifen en de 'lading meegenomen
en hier verkocht.................
In hot gemeentearchief van Dodowaard heb ik enkele
gegevens gevonden, die me v/el niet in staat stollen over
"de algemeon heerschende ziekte", ook wol "de Aziatische
braakloopif genoemd, eon volledig verslag te geven, naar die
me wel de gelegenheid geven, aan te tonen, dat een kleine
gemeente als üodswaard ( ..iet 1215 inwoners in het jaar 1851 )
door de ge\r:~eesde ziekte niet werd overgeslagen.

De heelnóoster J.G-. I'aber te Dodewaara heeft bij de
geueente een rekening ingodiend. De zieke amen v-an Dodewaard
heeft hij in opdracht van de burgemeester bezocht en van r.iedicijnen voorzien. Vanaf 25 augustus 1831 tot en :;:et 6 december d. a. v, heeft hij -aeer dan f\Q visites afgelegd bij deze
behoeftigo armen alleen. ZGV. veelvoorkomend ;;iedicijn op de
rekening ver::ield is; nixtura antil'ebrines i(obox Stormen.
Volgens Dr. Vajri Oi-iuereri zou dit laatste middeltje een oud
middeltje zijn voor de ingewajioen of aaag. Totaal noest de
gemeente de dokter ? 45? 34 betalen.
Deze rekening lag -trassen de stukken van de begroting
voor het jaar 1831 o .Aan welke ziekte do patiè'nten loden vermeldt de rekening niet. Op de- begroting zelf heeft de burgemeester, tevens secretaris van onze gemeente, echter de post
als volgt ver;aelds'Man Dr. J.G. Faber, op ordonnantie van de
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burgene o s ter C. Tac.it s verstrekte gene 3 said.de len en visites aan
•onderscheidene lijders bij de algemene heorschende ziekte
in de Herfst van 18Jli!.
Tussen de correspondentie vond ik een "briefje van l ok
tober 1831, dat de burgemeester de opdracht geeft on verslag
te geven "van de sedert de aanvang der heorschende ziekte
aan dezelve geleden hebbende herstelde en overledene personen tot het einde van de afgelopen maand". In klad was het
afschrift van het antwoord van de burgemeester nog aanwezig.
Hij antwoordt, dat er -in de gemeente 152 personen waren, welke
door de ziekte waren ?,angetast, 116 patiënten herstelden en
6 overleden.
Zijn antwoord was opgemaakt op 18 oktober 1831 en verzonden
aan de President der "Provinciale Commissie van geneeskundig
onderzoek en tceverzigt in Gelderland".
Da ze president, Br. Moll, heeft een boekje uitgegeven s;'0ver
den Aziatischen braakloop en deszelfs verschijnselen, ken-teekenen, oorzaken, onderscheidene vormen en geneeskundige
behandeling, ten nutte van de Heelmeesters ten platten lande";
kosten ƒ 0,75» ^P aanraden van de gouverneur van de 'Provincie
Gelderland wcrdt dit werkje aangeschaft en gratis aan de heelneester versteekt ( 27 augustus 18J2 ).
De gouverneur Van Heockeren. van Keil had op 14 augustus 18J2 cle 'burgene;;.sters van de gemeenten aan de rivieron bericht, dat uit Vreeswijk een schip was vertrokken net bestemming ïlannheim. ...cm boord van dat schip was cholera geconstateerd, liet schip moest worden opgespoord en de gouverneur
vtJi-wp/Vhtte daarvan onmiddellijk bericht. De schipper noest
bevolen worden esn zwarte vlag te voeren. Met een sloep net
twee gewoerdragende mannen moest het schip in Gelderland worden gevolgd. liet schip soest onbelemmerd doortocht worden verleend. Indien de schipper, die niet aan wal mocht konen., geen
voedsel aan boord had, mocht daarvoor worden gezorgd.
Op 12 augustus 1832 brengt de burgemeester per proclanatie aan de burgers van de geneente Lodewaara ter kennis,
dat indien oen uit ons land naar Pruisen wil reizen, men een
verklaring van de burgemeester moest meenemen, waarin verklaard werd, dat de belanghebbende kwan uit een plaats, waar
de Aziatische braakloop zich tot dusverre niet had geopenbaard. Voor Dodewaorders betekende dit natuurlijk dat er
geen "snoepreisje" haar Kleef te naken viel.
Op 2 september d.a.v. werd bekend genaakt dat schepen
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die de Hij n opvaren, op last van de Opper president der Hijnprovincie aan een quarantaine van 5 dagen aan de Nederlandse
grens zullen worden onderworpen.
De ziekte woedde 'iet hele j aar 183? in alle hevigheid voort.
"Voor voorzieningen nopens de geneeskundige behandeling der cholera lijders on voor het aanschaffen van voorwerpen en geneesnid^elen" ivioet de genecmte ƒ 32,40 betalen
aan de üomaissaris van Over- en I-Teder J3etuwe ( 2 augustus 1832
In nei 1833 wordt nog een post op de begroting van
1832 geplaatst van ƒ 12,- wegens aangekochte medicijnen tegen
cholera ( onvoorziene uitgaven ).
Vermoedelijk zijn de ernstige lijders naar het
Cholera ziekenhuis te .lrnher.1 gebracht en verpleegd. Daar is in
decenber 1332 overleden Dirk Seintjes uit Dodewaard. Hij was
a/uigetast door de cholera.
De jaren 1831 en 1832 zijn in de geschiedenis bekend, door de opstand der Belgen. Ons leger lag in Noord
iSrabant. De Gelderse Schutters lagen in de buurt van Breda.
Er is een bericht van ecri zekere P.Jansen uit Dodewaard, oud
28 jair, dienend bij de derde Conpagnie van hst derde Bataillon der oorste Afdeling van de Gelderse Schutterij, die in
het Tijdelijk Hospitaal te Dordrecht, ver van zijn dorp en
far.ilie5 lijdend aan cholera, stierf op den 8en septeuber
1832 's middags om l uur.

J.S.M. Tornga,
Velysestraat 19?
Eien.

