
DE INGENSE WAARDEN VOOR ELST

Eén en al landelijke rust, weilanden met kievieten,
koeieii en bloempjes. Zo lagen de Ingense waarden er
bij voor 1971. Als enige onderbreking van de weilanden
een water-inham naar de Rijn toe. Heuvels aan de noord-
zijde met de profielen van het kerkje en de huizen van
Eist.
Op dit landschap werden in 1971 de bulldozers ingezet,
ten behoeve van de zandwinning en hierbij aansluitend:
de recratie. Hoe droevig ook voor het landschap, be-
zorgden deze werkzaamheden ons een archeologische ver-
rassing. Men stootte niet alleen op klei, maar ook op
massa's kloostermoppen (grote, handgevormde bakstenen,
in de middeleeuwen gebruikt). Wilde verhalen deden de
ronde: 'Men v/as gestoten op een graf uit de Napoleon-
tische tijd...'.
Er was iets bijzonders met deze waard I Daar niemand er
het rechte van wist, werden de amateur-archeologen in-
geschakeld door de archeoloog van Gelderland (schrijf-
ster dezes incluis). Het was zaterdags werken geblazen.
Met de schop in de hand werd door een stelletje mensen
stukje bij beetje, de omtrek van een kasteeltje bloot-
gelegd. Er'role personen bestudeerden ijverig de ar-
chieven, waar do bevestiging werd gevonden van datgene,
wat in de bodem werd aangetroffen. We vonden hier de
fundamenten van een eenvoudige burcht of edelmanshuis.
Door omstanders uit het talrijke publiek bij ons werk
werden onze overtuigingen wel eens aan het wankelen
gebracht. Men kwam aandragen met andere facetten van
de historie: 'of we wel wisten dat er een onderaardse
gang gelopen had, onder de Rijn door, naar Het Hoge
Huys te Eist, een 17e eeuws voornaam huis?' Weer ande-
ren: 'we moesten ons geen illusies maken over een
burcht, want er had hier een steenfabriek gestaan, met
op een kleine hoogte, 'De Pol' genaamd, een rijtje ar-
beiderswoningen. '
De eerste opmerking werd door vaklieden van de tafel
geveegd als onmogelijk. De tweede bevatte waarheid. We
vonden de ligging van de steenfabriek, iets meer naar
het noordwesten en ook wat er van de arbeidershuisjes
op de Pol restte. Maar het kasteel bewees zichzelf met
zijn rechthoekige, solide muren van ca. l meter dikte.
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Het gebouw was, even buiten het midden» in ow.ee en ge -
deeld door een, smallere muur, had aan de we.jtLj.jafe e^r
hoefijzervormige afvalput, aan de noordzijde een water-
put . De steenmaat bedroeg 23 x 13 x 6 cm. Alles was ge-
voegd met tras, een in de middeleeuwen gebraikelijkr
metselspecie. We hadden te maken met het ed^linanshuis
GELDERSWEERT. Maar er moest ergens een Voorourclit lig-
gen. Hoe deze te vinden in de chaos van modlera staren
en gras? Het was een kind van een jaar of ẑ s dat me
op het goede spoor bracht met de opmerking:'Revrouw,
hier liggen nét zulke stenen!' en het wees op ae hard
ingereden bakstenen in de oprit naar het kastê j. toe.
Ik had ze aangezien voor wegverharding, maax* besloct
nu ook deze stenen vrij te leggen, een karwai waarbij
ook de scherpste schop onmachtig bleek. Pik-iaw.elo:a
hielpen ons door de weg heen.
De beloning was de ontdekking van de muurtjes van het
Duyfhuis, een gebouwtje van 5 x 5 meter. Aan dit Juyf-
huis was een slordig muurtje gezet, dat afdaalae imar
de langgezochte Voorburcht, een gebouwtje dat Lleinai-
en lichter gebouwd was dan het hoofdgebouw, rat t aen de
noordoosthoek een extra versterkte muur, waarschijn-
lijk met het oog op zware ijsgang in de winter. '.
Van alle gebouwen was niets anders over dan de funda-
menten, die onder het leefniveau lagen. Kr wareA1 ̂ aen
gewelf- of raamaanzetten meer te zien. Omdat do tijd
drong en de boel weldra onder water gezet zou morden.,
kregen we van de provinciale archeoloog van Gela^rlanu
een Atlas graafmachine in gebruik.
De vondsten
De vele aardewerkfragmenten werden over en rondom het
kasteelterrein ingezameld. Ze waren te dateren vau dl
16 - 19e eeuw, t.w. baardman aardewerk, grijs kogelpot
volksaardewerk, majolica. Ook enkele zalf pot j es „. esn
benen kam, tinnen lepel enz. Opmerkelijk was het fi-aai
versierde, luxe glas uit de 17e eeuw. Dat het er roerig
is' toegegaan, in de spaanse tijd werd ons duidelijk ôor
de vondst van een spaanse helm en enkele schoudersvukken
van een harnas. Ook werden er bouwfragmenten ^ev^nden.
De gebouwen moeten alle op een stroomrug heboen gelagen,
door water omringd. Op het ogenblik sluit een enorme



•watermassa over al deze historie heen: do zandauigorii
werken voort.

De bewoners van Geldersweeri;

Onder de bewoners van Geldersweert telt men verschei-
dene afstammelingen van de hertog van Gelre. Tot .twee-
maal toe zijn het bastaardzonen van Karel van Egmond3
hertog van Gelder. Van Karel den Olden is bekend dat
hij in 1555 woonachtig was te Ingen. Ook Karel de
Jonge wordt genoemd. Met een sprong voortgaand komen
v/e (uit een hugenoten tak) bij Daniel- de Bedarides
als bewoner van het kasteel. Hij was aangesteld te
Rhenen als luitenant-kolonel over het garnizoen. Na
zijn dood volgde zijn zoon Carel hem op, eveneens in
rang van overste. Daniel moet voor 1771 zijn gestor-
ven. Eekend is de zilverschat, die hij en zijn vrouw
Elsabé aan de gereformeerde gemeente van de kerk te
Ingen schonken.
Laten wij ons tot besluit het gezwoeg voor de geest
halen van de kolonel, hoe hij te paard naar Rhenen
trok., over Ingen, Ommeren^ Lienden., door de Maropol-
ders de Remsèstraat naar het Rhënense veer om zo de
Rijnbandijk te mijden die onbegaanbaar was. -Wat er
zich afspeelde in het garnizoen is de vraag.

zie artikel van A.P. de Kleuver3 • . :'
De Vallei :25-5-1971

• . • Ch. H. Delfin •
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