
WAREN ER OOIT ROMEINEN OP RHENENSE GROND?

Deze vraag kwam wederom bij ons op tijdens een lezing,
waarbij de spreker aangaf, dat de Romeinen wel degelijk de
Rijn overgetrokken waren en zich noordwaarts een weg ge-
baand hadden, richting Flevoraeer. Vondsten op de Veluwe in
de buurt van Ede en Ermelo wijzen op Romeinse aanwezigheid
aldaar. Op de heide ten oosten van laatstgenoemde plaats,
aan de, nu nog aanwezige, oude Postweg van Staverden naar
Drie, zou een Romeins zgn. Marskamp zijn gevonden (Bijvanck)
hetgeen echter door D. van Es weer in twijfel getrokken
wordt en die deze opgraving voor een burgerlijke nederzet-
ting houdt. Hoe dan ook, de Romeinen kwamen over de grens-
rivier. Bekend is, dat ze een brede strook buiten deze
grens als "niemandsland" gebruikten en er alle bewoning
weigerden, om op deze manier een gemakkelijk verdedigbare
linie te behouden. In de begintijd van de bezetting, om-
streeks 30 v. Chr., was de Waal grensrivier en waren de
bewoners ten noorden hiervan toegestane en aanvaarde bond-
genoten, nl. de Bataven op hun eiland. Later verlegde men
de "Limes" (zoals de grensversterkingen heetten) naar het
noorden en werd de Rijn de grens.
Deze versterkingen bestonden uit Gasteila's (grotere for-
ten) en Castra's (hulpstellingen en onderkomens voor trek-
kende patrouilles). Van de plaats van de bevestigingen is
nog maar zeer weinig teruggevonden. Van Arnhem tot de kust
hebben er ongetwijfeld vele gelegen, maar de verandering
van de rivierenloop en de gebruikelijke overstromingen uit
die en later tijd hebben waarschijnlijk de meeste ten onder
doen gaan, vooral toen na het vertrek van de Romeinen (+350)
het onderhoud stopte. Ongetwijfeld zullen er in het "voor-
terrein" , dus óver de rivieren, hier en daar wachtposten
zijn geweest, waarbij dan gebruik gemaakt werd van de hogere
gronden, maar iets positiefs daarvan is niet gevonden, al
beweerde men wel eens dat er een wachttoren op de Grebbeberg
zou hebben gestaan.
Wél zeker is, dat de Romeinen ten oosten van het huidige
Wageningen de rivier overgestoken zijn, maar dat daarvan ten
westen van de Gelderse Vallei niets bekend is. Tussen de
hoogten van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug lag een
groot veenmoeras, waar de rivieren in het zuiden en het toen-
malige Flevomeer vrij spel hadden, een gebied dat de Romeinen
ongetwijfeld steeds gemeden hebben, de Nude.



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-


	1984 OUD RHENEN
	1984-1
	1984-2
	1984-3



