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Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEKJAARVERSLAG 1975 van de secretaris

J- -'^^ - ^^r^. * ledenbestand Het jaar 1975 wordt, voor wat het ledenbestand betreft, gekenmerktdoor een zich verder voortzettend ledenverlies. Een kampanje om detraag en slecht betalende leden aan de tand te voelen leidde tot eengevoelige daling van het aantal leden van onze kring.Gelukkig is er echter ook sprake van de komst van een tiental nieuweleden. Met name moet hier - evenals verleden jaar - de stijgende be-langstelling vanuit Wijk-bij-Duurstede genoemd worden.Sterk achter blijft nog steeds Cothen en ook in Werkhoven is de interessevoor een aktief lidmaatschap bescheiden. Misschien zouden we allen nog eens wat meer belangstelling kunnenwekken bij anderen voor het belang dat de vereniging heeft en voorhet plezier dat het aan zeer velen blijkt te kunnen

geven.Ook het bestuur zal zich nog eens over deze zaak buigen. * bestuur Het bestuurswerk werd in 1975 gedragen door de volgende 7 leden:voorzitter: dhr. Dekkervice-voorz .: dhr. de Keyzersekretaris: dhr. Lemairepenningm.: dhr. -de Witmet als leden de dames Buys, Schipper en Zwart. * veren igmgsprogram Het verenigingsprogram bood in 1975 een aantal bijzonder interessanteonderwerpen. In het kort wil ik ze nog eens in Uw herinnering terug-brengen .

Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 Enkele van de vele gevonden schervenFoto: Gem. fotodienst Utrecht

Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 Joorverslog von de Archeologische Werkgroep Bij een terugblik op 1975 mogen wij stellen dat het voor de archeolo-gische werkgroep in alle opzichten een succesvol jaar is geweest.De opzet van het programma was er op gericht om het terrein-onder-zoek van de voorgaande jaren voort te zetten. Het resultaat hiervan was dat 22 terreinen werden belopen, waarvaneen aantal met een positief resultaat. Daarnaast werd - op verzoek van de Provinciale Archeoloog, en inhet kader van de aanleg van een weg - op een terrein achter hetGemeentehuis te Houten een onderzoek ingesteld door middel vangrondboringen. Hierbij werden grondsporen gevonden van bewoning uit het begin vanonze jaartelling. Gezien deze v^iarnemingen zullen de grondwerkzaamheden voor deaan te leggen weg in nauw overleg met de Rijksdienst voor het Oud-heidkundig

Bodemonderzoek worden uitgevoerd. Eveneens werden op verzoek van de heer Renaud van de R.O.B, grond-werkzaamheden rond de toren &quot;Vuyicoop&quot; te Schalkwijk uitgevoerdten dienste van een onderzoek naar de toestand van de funderingen enhet verrichten van meetwerk door de heer Th. Schieren, student aande Technische Hogeschool te Delft. Laatstgenoemde zal van zijn bevindingen in de vorm van een scriptiemededeling doen. Alles ten behoeve van de restauratieplannen, dievoor de toren &quot;Vuyicoop&quot; worden voorbereid. Verder moet nog vermeld worden, dat op 19 april 1975 een archeolo-gische werkgroep uit Blaricum, uit 18 personen bestaande, een bezoekheeft gebracht aan de Oudheidkamer te Houten .Zij werden daar doorde leden van onze werkgroep ontvangen en rondgeleid. Ook werden verschillende schoolklassen op de Oudheidkamer ontvan-gen

en rondgeleid en v/erden drie dia middagen voor scholieren ver-zorgd ,

Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 Op zaterdag 20 september werd door 12 leden van onze werkgroepeen bezoek gebracht aan het museum &quot;Kam&quot; te Nijmegen met hetoog op de tentoonstelling &quot;Archeologische voorwerpen uit particulierbezit&quot;. Op zaterdag 20 december werd, vanwege haar vertrek naar Amerika, afscheid genomen van Mevr, Anneke Sipkes, die sinds de oprichting deel uit maakte van de werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst werden haar namens de werkgroep enkele cadeaux overhandigd als blijk van waardering voor het vele werk dat zij verrichtte. Uit het voorgaande heeft U kunnen opmaken dat het de werkgroep niet aan inzet ontbreekt. Wij hopen in 1976 zo door te gaan. L.M.J. de Keyzer

Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 Het Gelderse Gent ligt aan een belangrijke rivieraftakking (Waal-Rijn). Met Gent bij Rynenburgh zijn we vlak bij de aftakking Lek-Hoilandsche IJssel m.a.w. bij een Rijnaftakking. Als dit Gent zichontwikkeld heeft uit de voormalige Belgische taal is het een zeeroude naam. Was de Lek beneden Vreeswijk dan toch in Romeinse tijdin aanleg aanwezig? Gent wijst toch op een riviervertakking.(1). J.E. Bogaers en M. Gysseling: Nehalennia, Gimio en Ganuentain: Naamkunde 4de jaargang (1972), Af1. 3-4 p, 235-239. Mede-delingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en DeCommissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis teAmsterdam. De Aa of Weerijs mondde via de Donk en de Gampel in de Mark teBreda. In het Inventaris van het archief van het Begijnhof te Bredavindt men Gampel terug op 7 april 1378.. uit een beemd van

AnchemPauwelsz. gelegen op Ghemple. Het lijkt mij niet onmogelijk dat inGampel (Ghemple) de betekenis &quot;monding&quot; schuil gaat. De Donk zalzijn naam wel te danken hebben aan het opgehoogde eiland (Haghedyc)tussen de Gampel en de Donk. Zie Drs. H.J.M. Thiadens: De Gampel in Breda: Naamkunde 6de jrg.1974 afl. 1-4 p. 86 e.V,

Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 Drs. H.J.M. ThiadensDomme loord 3Boxtel04116-5500 Rijngrensverdediging in Romeinse tijd. Met grote interesse las ik kort geleden het artikel van D.R, Klootwijk:&quot;Voormalige Rijnarmen te Zeist&quot; (Tussen Rijn en Lek 9e jrg. nr 1 1975),Met hem ben ik van mening, dat op de door mij gebruikte Bodemkaart&quot;toleranties&quot; zijn opgenomen, waardoor de &quot;onzuiverheid&quot; ervan aan-zienlijk groter moet zijn dan op de door D.R. Klootwijk gebruikteBodemkaart. Reconstructie van oude rivierlopen is geen eenvoudige zaak. In de loopder tijden verandert steeds het beeld en wordt het schier onmogelijk dejuiste opeenvolging van de gebeurtenissen te reconstrueren. In iedergeval ligt Zeist aan een Rijntak en ik kan mij voorstellen, dat de heerD.R. Klootwijk op zoek is naar een Romeinse versterking in dit gebied.Hij schrijft:

&quot;toen in ons land langs de Kromme Rijn een reeks verster-kingen op regelmatige, vrij korte afstanden de Rijngrens verdedigde&quot;.Hij noemt dan betreffende deze reeks Vechten en Wijk bij Duurstede, Inhet vrij recente werk van Dr. W.A. van Es: De Romeinen in Nederland,Amersfoort, 1972 (1) stoot echter te lezen: &quot;Ten oosten van Wijk bijDuurstede, of eigenlijk Vechten, zijn wij uitsluitend op min of meergefundeerde gissingen aangewezen, Vondsten die de aanwezigheid vancastella met stelligheid bewijzen, ontbreken. Het lijkt of de limestussen Vechten en de Duitse grens een groot gat vertoonde.Er zijn op het traject Vechten-Duitse grens slechts een paar puntenwaar de bodemvondsten een militaire nederzetting doen vermoeden.Men noemt Kesteren (Carvo), Herwen (Carvium) Opheusden en Huissen,Al met al zijn de gegevens voor een reconstructie van de

Betuwselimes nog uiterst schaars. Er zullen daar zeker wel castella zijn ge-weest, maar hun aantal en dislocatie is nog volkomen onbekend. TeDorestad zijn wel nederzettingen opgegraven uit de Romeinse tijd, moordeze waren niet van militaire aard. De beschikbare gegevens suggereren in ieder geval een grotere sprei-ding van militaire steunpunten oostelijk van Vechten dan in de sectorVechten-Brittenburg. 10

Tussen Rijn en Lek 1976 1. - Dl.10 1 Als mogelijke oorzaken hiervan vindt men bij van Es (2) genoemd: a. de situatie drong wellicht het meest in de sector westelijk vanVechtenofWijk bij Duurstede. Dit gebied was voordien nooitsystematisch gepacificeerd. b. In de Betuwe, de kern van het woongebied van de bevriende Bata-ven, scheen de grensversterking voorlopig wel enig uitstel te ge-dogen. Men kon niet alles Ineens. Als geograaf vraag ik mij af of we de grotere spreiding oostelijk vanVechten niet in verband moeten brengen met de Utrechtse heuvelrug-Veluwezoom. Er heeft nog nooit iemand een stamnaam met de Veluween de Utrechtse Heuvelrug verbonden. Was dit gebied militair terrein?Vormde deze dunbevolkte of door de burgerbevolking ontvolkte stuw-wal een natuurlijke verdedigingsgordel, waarbij de Romeinen slechtsde doorgaande verbindingen controleerden? Waren er

wachtposten opde heuvelrug? We weten het niet, maar als geograaf kan ik mij nietvoorstellen, dat de strategische waarde van deze heuvels aan de Ro-meinen onopgemerkt bleven, Hoe zou men overigens veilig de Utrecht-se Vecht bevaren hebben? Dit water verbond de Rijn met het F levomeer-Waddenzee. VanuitFectio (Vechten) kon de Romeinse marine patrouilleren op Rijn en Vecht,Zonder echter de beheersing van de heuvelrug lijkt mij dit een onmo-gelijke taak. De Dorpsstraat in Zeist heette reeds In 1368 &quot;Strata deZeyst&quot; Prof. de Monte verloren acht het waarschijnlijk dat de Stratazijn oorsprong vond in een geplaveide los- en laadplaats langs de ri-vierarm (2). Was deze los- en laadplaats reeds in Romeinse tijd aanwezig? Verde-diging van de heuvelrug was slechts mogelijk als er voldoende voedselkon worden aangevoerd. Te Zeist is men vlak bij de heuvelrug, In hoeverre

dateert de wegUtrecht-Zeist-Rhenen uit de Romeinse tijd? Ligt het niet voor de hand,dat men op droge grond aan de voet van de heuvelrug een weg aanlegdeof voorzover aanwezig verbeterde? Wijst de burgelijke nederzettingbij Wijk bij Duurstede uit de Romeinse tijd niet op de betrekkelijk vei-lige ligging van dat gebied achter de heuvelrug? n
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