
Als we nu weten, dat het rivierengebied tussen Arnhem en
Wijk bij Duurstede de verbindingsweg was voor de Romeinen
naar hun vlootbasis aan de Noordzeekust, zullen de bestuur-
ders van de platboomde vaartuigen, waarmee ze materialen
naar het westen vervoerden (de schepen zijn bij Zwammerdam
opgegraven) aan hun rechterkant de dichtbeboste heuvels heb-
ben zien liggen. Ongetwijfeld woonden daar wel mensen, voor-
zover deze niet uit het gebied verdreven waren om er Nie-
mandsland van te maken, maar de Romeinen hadden er niets te
zoeken.
Cp de bestaande en steeds opnieuw ingevulde kaarten van dit
deel van ons land vinden we op het deel, dat we met "Rhenen-
se grond" betitelden, witte plekken, dus onbekend of niet
onderzocht gebied. Als er iets te vinden zou zijn uit het
begin van onze jaartelling zouden, gezien de intensieve
speurzin van de laatste jaren, ongetwijfeld bij opgravingen
of door toevallige vondsten bewijzen van Romeinse aanwezig-
heid geleverd zijn. In Rhenen zelf hebben we nog de moei-
lijkheid, dat na de 2e Wereldoorlog de gehele bovengrond
verstoord is en er van eventuele vindplaatsen niet veel is
overgebleven, maar daarbuiten, dus in de Heuvelrug zelf, is
bij latere opgravingen uit de Frankisch-Msrovingische graf-
velden van Romiense invloed practisch niets gebleken, wat
weer niet inhoudt, dat er geen contacten met het zuiden
zouden hebben bestaan.
Samenvattend mogen we, gezien de huidige stand van de on-
derzoekingen, wel aannemen, dat "Rhenen" en omgeving buiten
de belangstellingssfeer van de bezetters uit die tijd heeft
gelegen. We zijn nieuwsgierig naar elk spoor, elke vondst
of mededeling, die het tegendeel bewijst.

J. Oombrink

WAAR KOMT DE NAAM "SCHENKENSCHANS" VANDAAN?

In Rhenen duikt de naam "Schenkenschans" opnieuw op bij de
vaststelling van het nieuw te bouwen winkelcentrum aan de
kop van de Molenstraat. Deze naam zou ook reeds bestaan heb-
ben bij wat nu de "oude brandweerkazerne" (in de toekomst
wellicht de plaats van het Streekmuseum) zal zijn. Hoogst-



waarschijnlijk is de naam afkomstig van een oude gevelsteen
(nu niet neer te vinden, of wel?), die deze "schans" af-
beeldde. Wat was de "Schenkenschans"?
We dienen daarvoor terug te gaan naar het laatste deel van
de 80-jarige oorlog, toen we bezig waren de laatste resten
van het Spaanse leger in de Noordelijke Nederlanden op te
ruinen. In 1635 .hadden we daartoe het zgn. "aanvallend en
verdedigend verbond" iret Frankrijk gesloten, om op deze
wijze te proberen met één slag de macht van Spanje alhier
te breken. In het oosten lag aan de Rijn, net over de te-
genwoordige Duitse grens bij Emmerik, een sterk fort, dat
de Nederlanders bezet hielden en dat de overtocht over de
Rijn beheerste: De Schenkenschans. Deze schans lag op een
stroomrug, die slechts moeizaam van één zijde te benaderen
viel. Onverwachts veroverde een klein Spaans legertje van
500 man vanuit het stadje Gelder de schans (zeg maar fort)
op de Staatse troepen, waartegen Fred. Hendrik, die bij
Nijmegen met het gecombineerde Frans-Nederlandse strijd-
macht lag, weinig kon doen. Het was vechten in een moeras-
sig gebied tussen de grote en kleinere stromen, welke er
toenmaals geheel anders uitzagen dan nu.
De Prins sloot nu de vesting vanuit de Betuwe en ten noor-
den van de Rijn volledig in, daarbij dezelfde tactiek vol-
gend als hij bij het Beleg van Den Bosch toepaste. De
Spaanse belegerden deden evenzeer van zich spreken en ver-
oorzaakten met hun kanonnen vanuit de schans de belegeraars
veel schade. Door hoge waterstand, die de Prins dwong de
schansen rondom de vesting steeds te verhogen, duurde het
tot 1636 alvorens een grote legermacht de Schenkenschans
kon heroveren, waarmee de overtocht over de Rijn wederom
veilig gesteld werd en de Spanjaarden uit dit deel van ons
land werden verdreven.
We horen van een werkzaam aandeel in deze strijd van de
Fransen niet veel: hun leger was door de pest en gebrek
aan voedsel practisch geheel vernietigd. Zelfs hun offi-
cieren liepen te bedelen.
Het is dit wapenfeit, dat ongetwijfeld, net als voordien
de Inneming van Den Briel, het beleg en ontzet van Leiden
en de "Victorie" van Alkmaar, grote indruk op de bevolking
gemaakt heeft, en dat in een vestingstad, die Rhenen was,
een inwoner (wellicht deelnemer aan de strijd) zijn huis
met een gevelsteen van "De Schenkenschans" sierde. Dit
laatste is maar een veronderstelling, het ontstaan van de
naam is echter een feit.

J. Gombrink
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