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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Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 Gezicht op de ingang van de kapel

Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 Driepas boven de ingang 1864, nr. 5323). Dit bericht is in zijn geheel letterlijkovergenomen in de Kerkelijke Courant (26 November 1864,nr. 413), en dit laatste is geciteerd in A.A. van Wijk'skleine boekje Het Kerspel Schalkwijk (zonder plaats ofjaartal van uitgave), hetgeen mij welwillend ter hand werdgesteld door de heer L.M.J. de Keyzer.Het krantebericht luidt als volgt: Schalkwijk 18 November. Onder een toevloedvan belangstellenden werd heden het stoffelijkoverschot van den hoogwelgeboren heer F .1 .Baronvan Wijckersloot van Weerdensteijn, heer vanSchalkwijk, te Brussel overleden, in de juist vol-tooide grafkapel dier familie bijgezet. -3-

Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 alleen de titel van bisschop heeft gedragen. Misschienheeft zijn huisprelaatschap bij de paus hem hetrecht gegeven op deze hoed,of het kan een eventuelevergissing van de glazenier zijn geweest. Zijn wapen,dat in de literatuur als het eigenlijke van de familie vanWijkerslooth van Weerdestijn wordt aangegeven, is ge-vierendeeld: 1 en 4 in goud een rode adelaar grijs(blauw)getongd en genageld; 2 en 3 in rood een zilverenramskop. Daarboven, tussen mijter en hoed, een goudenkroon met negen parels, wat ons alweer voor problemenstelt. Zoals we hebben gezien is dit een gravenkroon 24)en was een baronnenkroon hier op haar plaats geweest.Heeft de glazenier zich alweer vergist? De schildhouderszijn wel juist afgebeeld: twee omziende rode leeuwen,blauw getongd en genageld, staande op een gouden con-sole. Zijn wapenspreuk, de enige in deze kapel, luidt:Demissa ca pit

superna respicit, hetgeen men vrij zou kun-nen vertalen met: &quot;hij zorgt voor de behoeftigen enhoudt het goddelijke steeds in het oog.&quot; 41) Middenonder ziet men in een vierpas, een zilverenridderhelm, van opzij, met een wrong van blauw en zil-ver eromheen. Daaronder een wapenschild: drie zilverenbemmels 2 en 1 op een blauw veld. &quot;Dit is het oor-spronkelijke wapen gevoerd door de oudst bekende van Wij kers loot hen in de 14een 15e eeuw in Neerlang-broek en Cothen en doorhet Utrechtsche protes-tantsche Reggeringsgesacht,&quot;aldus E.B.F.F. Wittert van Hoogland. 25) Bij Wijk bij Duurstede zouin ieder geval in 1350 een Het cxjde familiewapenVan Wijkerslooth oude ridderhofstad, Wijker-slooth, gelegen hebben waaraan de familiehaar naam zou hebben ~16-

Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 SlPI^Mf Het wapen Van GesselHet lijkt mij nu echter wel waarschijnlijk dat dit deidentificatie en uitleg van het (foutief weergegeven)ster-v/apen met zijn jaartal moet zijn, al wordt het be-wuste jaartal hier niet (niet uitdrukkelijk ?) als huwelijks-datum vermeld. Het geslacht van Cralingen voert trouwenseen acht-puntige rode ster op goud '^° - waar we dusook niet verder mee komen. Misschien dat hieromtrent nogeens meer zekere gegevens gevonden zullen worden. En daarmee zijn we dan voorlopig aan het einde ge-komen van onze speurtocht en de daaraan verbonden be-schouwingen. Naast de meedere vraagtekens die ik hieren daar uitdrukkelijk gezet heb zijn er vele die onuitge-sproken zijn gebleven, en ongetwijfeld nog meer die inde lezer zelf op zullen komen. Als deze (voor zover mijbekend, eerste) beschrijving van de kapel ertoe bij zoudragen dat deze

laatste verder onderzocht en meer gewaar-deerd zou gaan worden, dan is haar doel bereikt. Het wapen Van Wateringen ? G .Schipper - de Nie _23.

Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 Noten, 1)

Ik heb de vorm en despelling overgenomen diein het opschrift van dekapel voorkomen. Tegen-woordig noemt de familiezich: de Wijkerslooth deWeerdesteijn . In de vorigeeeuw treft men ook varia-bele spellingen aan. 2)

demij tot dan toe onbekende gebieden van de genealogieen heraldiek, en het voltooide manuscript ook nog eenstot in de fijne puntjes heeft willen doornemen. Alleeventuele onvolkomenheden blijven uiteraard voor mijnrekening. -24-

Het mysterie van de term'navicularius', die in hetbericht over zijn uitvaartvoorkwam, is opgelost dank-zij de heren F.H .C.Weijtens,G. Smilda, A.Pastoors en L.Rouppe van der Voort, dieallen zo vriendelijk warenmij te berichten dat dit een'scheepjesdrager' is, een acolyt die het wierookvaatje, wegens de vorm 'scheepje'genoemd, draagt, van waaruit de officiant met eenlepel steeds wierookkorrels schept en in het wierook-vat deponeert ter bewieroking. Gaarne betuig ik ook hier erkentelijkheid aan de heerPastoors die allerlei informatie aan mij ter beschikkingstelde, en speciaal aan de heer Weijtens die steedsklaar heeft gestaan om mij de weg te wijzen in

Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 3)

Registrum memoriale Parochiae de Schalkwijk, conscrip-tum sub novem distinctis capitibus a me pastore P.J.ter Horst, 1886. (Handschrift, met toevoegingen vanlatere handen). Alle citaten zijn hier weergegevenprecies zoals ze daarin voorkomen, zonder in- of aan-vullingen . 4)

E.B.F,F. Wittert van Hoogland, Aanteekeningen be-treffende Utrechtse Geslachten, III, van Wyckerslooten van Wykerslooth, Genealogische en HeraldischeBladen, III, 1908, p. 145. 5)

(waarover straks meer) hebben laten vallen enhaar wapen hebben overgenomen. Deze praktijk schijntin de zestiende en zeventiende eeuw vaker te zijnvoorgekomen, en de reden hier kan zijn geweest: de onderscheiding tussen de protestantse en de katholieketakken. Cornelis' protestantse broer Roelof leefde van1506 - 1567, en zijn tak stierf uit in 1804 (Ned.Adelsboek 1918, p. 428). 7)

Ned.Adelsboek 1918, p. 427. 8)

Nederlands Adelsboek jrg. 16, 1918, p. 427. 6)

Al deze genealogische gegevens zijn afkomstig uit hetNed. Adelsboek 1918, p. 429 -430, en het Ned.Adelsboek 1953, p. 522. 9)

Wittert van Hoogland (zie boven noot 4) stelt op p.148-149 dit, volgens de familie-over levering het wapen wasvan Geertruida de Walencourt die trouwde met Cornelisde Wijkerslooth (vermeld in 1562; Ned.Adelsboek 1918,p. 428; ook hier wordt uitgegaan van zijn vermoedelijkehuwelijk met deze vrouw). Hij zou zijn voorvaderlijkwapen

Ned. Adelsboek 1953, p. 522. -25-

Tussen Rijn en Lek 1976 2-3. - Dl.10 2-3 35)
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Zie noot 31 . 36) Rolland, VI, pi. cxivii. 37) de Renesse, VI, p. 361. 38)

Idem. 39) Rolland, II, pi. cxivi. 40) Alfred Tepe (1840-1920) heeft zijn opleiding in Duitslandgenoten, en werkte in de periode 1872-1884 te Utrecht.Zijn oeuvre tussen 1873 en 1905 telt 70 kerken, &quot;uitge-voerd in baksteen en gelhspireerd op de late Nederrijnseen Westfoalse gotiek&quot;. De kerk in Schalkwijk kwam ge-reed in 1879. Eveneens van hem zijn de katholieke kerkente IJsselstein, Jutphaas, De Bilt, Everdingen en Vianen,(Rosenberg, p. 109). 41)

Dit is mijn eigen vertaling. Een andere interpretatiegeeft J.C. van der Loos in zijn Vaderlandsche Kerk-geschiedenis, deel V (Amsterdam 1953), p. 157. Dezebrengt de zinspreuk in verband met de adelaar van hetfamiliewapen: &quot;het lagere vangt hij, het hoogere beoogthij&quot;. N.B. Denkt U vooral aan de excursie op 1 juni a.s. A.G. -28-

Tussen Rijn en Lek 1976 4. - Dl.10 4 De Heuvelrug-Veluwezoom bezet Romeins gebied ? Dit is geen nieuw idee. Het werd reeds in 1904 door Kernnaar voren gebracht. 1). Als deze de opstand der Bataven(69/70 n.c.) bespreekt haalt hij een bericht aan waarin deRomeinse schrijver Tacitus vertelt dat de leider van de op-stand, Julius Civilis, op een en dezelfde dag vier Romeinseversterkingen laat aanvallen: Arenacum, Vada, Grinnes enBatavodurum. Kern zoekt deze vier vestingen in: Arnhem,Wageningen, Rhenen en Duurstede. Geen van de deskundigen die zich met de studie van deRomeinse periode bezig hielden of houden is het met Kerneens. We denken hier aan Ramaer, Hettema, Kroon,van Rheyneck Leyssius, Byvanck, Stolte, Bogaers, van Es e.a.Alleen de &quot;Groszer Historischer Weltatlas, Dl.l&quot;, geeft opeen kaart van &quot;Het Romeinse Rijk in de 2e eeuw&quot; aan dat

deHeuvelrug en een deel van de Veluwe bij het Romeinse Rijkbehoorden. Daarnaast acht Byvanck 2) het mogelijk dat erwachtposten van de Romeinen in dit gebied geweest zijn.Hij noemt dan: Montferland, Duno, Wageningen en deGrebbeberg . Terwijl de Romeinen in hun offensieve periode Inderdaad tenNoorden van de Rijn invloed uitoefenden moesten, op bevelvan Keizer Claudius, (41-54 n.c), alle troepen definitiefop de linkeroever van de Rijn teruggetrokken worden. 3).De met een reeks vestingen versterkte Rijngrens (in ons ge-bied de Oude en Kromme Rijn) werd voorgoed de grens vanhet Romeinse Rijk. Byvanck, Bogaers, 4) Halbertsma, 5) Blok, 6) van Es, 7)zijn het erover eens dat de Rijn effectief tot aan de vierdeeeuw en daarna officieus steeds als de grens van hetRomeinse Rijk beschouwd werd. -3-

Tussen Rijn en Lek 1976 4. - Dl.10 4 Vooral van Es zegt het heel duidelijk : &quot;Onder Claudiusonstond de scherp afgebakende grenslinie langs Oude enKromme Rijn. Julius Civilis kan er bij zijn opstand geen ogenblik aan ge-twijfeld hebben dat de Rijnlinie voor de Romeinen zo essen-tieel was dat zij deze onmogelijk konden prijsgeven&quot;. 8).Alleen von Petrikovits 9) meent dat de Romeinen al kort na355 n.c, de Rijngrens officieel opgaven. Ten Noorden van de Rijn hielden de Romeinen een bredestrook, volgens van Es wellicht 15 km. diep, vrij van be-woning. Byvanck meent zelfs dat de gehele kuststrook tenNoorden van de Rijnmond behoorde tot die van bewoningvrij gehouden strook. 10). Deze vrije strook was gereserveerd voor het leger als jacht-en oefenterrein, maar diende vooral voor een gemakkelijkerverdediging van de grens. In een leeg gebied waren e.v.bewegingen van de Germanen

duidelijker te volgen.De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi waren zo-doende vrijwel onbewoond. 11). In het gehele gebied directten Noorden van de Rijn wijst dan ook het geringe aantalvondsten en het ontbreken van fosfaat op afwezigheid vanRomeinse bezetting en inheemse bevolking. In het kader van deze Rijngrensbeveiliging moesten Chamaven,ArT«ivari en Canninefaten hun gebied ten Noorden van deRijn prijsgeven. Dat het de Romeinen bittere ernst was bijhet vrijhouden ver deze strook bewijst hun optreden tegentwee Friese koningen. Verritus en Malorix die zich met hunonderdanen daar toch gevestigd hadden. 12). Beide koningenkregen gelegenheid hun belangen in Rome bij Nero te gaanbepleiten. Zonder succes overigens, waarna de Friezen metwapengeweld uit de Rijnstrook werden verdreven.En dat terwijl de politieke en economische relaties tussenRomeinen en Friezen toch

uitstekend waren. 13).

Tussen Rijn en Lek 1976 4. - Dl.10 4 verbreed, verbeterd en van een klinkerbestrating voorzien. 14).De weg zelf dateert op zijn vroegst uit de 12e eeuw. We zullen een aantal van genoemde toepaden en kerkwegenaan een wat uitvoeriger beschouwing onderwerpen. Het stuk van de weg Utrecht-de Bilt heette vroeger de NieuweSteenweg en werd in 1290 ook aangeduid als &quot;de wech diedoer 't veene gaet&quot; . Deze weg loopt dwars door de perceleringvan de copeontginning Herverscop, 15) die na 1120 door deAbdij Oostbroek in cultuur werd gebracht. De weg moet dusjonger zijn dan de ontginning en kan op zijn vroegst in de12e eeuw zijn ontstaan. 16) Het gedeelte de Bilt-Zeist was eertijds een simpel kerkpadwaarlangs de bewoners van de Bilt en andere aanwonendende Kerk te Zeist bereikten. In een verslag van getuigen-verklaringen bij een proces tussen het Kapittel ten Dom ende Abdij Oostbroek

van 16 september 1544 lezen we:&quot;Cornelis Aertsz., woenende aen die Bilt . . . . zeyt, datalsoe hij getuge tot Zeyst ter kercken hoert . . . . &quot;, en:&quot;Dirck Cornelisz., woenende in den gerechte van de Bilte,ende hoert tot Zeyst ter kercken&quot;. 17). Deze weg droegin 1809 nog de naam van de &quot;Utrechtsche Zandweg&quot;. 18)Ook dit gedeelte van de weg liep dwars door akkerland.Zo zien we dat het Kapittel ten Dom in sept. 1562 verpacht:&quot;drie hont lants . . streckende van den Cloesterweg (lees:Croesterweg) op nae den Hoghen wech toe&quot;, en in dec.1562:&quot;een half mergen lants mit die hofstede . . . streckende vande Cl (r)oisterwech tot den Heerwech toe&quot;. Beide stukkenland strekten zich dus uit van de tegenwoordige Kroostweg,die ten Z. van de Utrechtse weg ligt tot aan de OudeArnhemse (Boven)weg, die ten N. van de Utrechtse weg tevinden is. 19). -6-

Tussen Rijn en Lek 1976 4. - Dl.10 4 De Driebergse weg tussen Zeist en Driebergen is van oor-sprong ook een kerkpad. 20). Het eerste deel ervan, deDorpsstraten, gelegen tussen de Oude Kerk van Zeist enhet terrein van het Lyceum &quot;Schoonoord&quot; werd in dec.1566officieel Kerckwech genoemd. In een verklaring van 18 dec. 1566 staat: &quot;dat denHeerwech (= Arnhemse Bovenweg) tusschen Utrecht endeReenen boven aen den berch heenen ghaet, ende denbeneden wech van ouden heercoomen ende oock noch altljt die Kerckwech geheten is.....den wech door Zeyst loopende als van den Preeckstoel (= Lyceum &quot;Schoon-oord&quot;), toi Zeyster kerck toe&quot;. 21). Tot dit laatst besproken gedeelte van de weg behoorde ookde door Prof. de Monte verloren vermelde los- en laadplaats,Of die inderdaad van Romeinse oorsprong is weten we niet.Merkwaardig is in dit verband wel dat er in

Cattenbroeck,even ten N. van de hofstede &quot;de Brakel&quot;, een smal perceelgrasland ligt dat raait op de kunstmatige heuvel waarop deOude Kerk van Zeist is gebouwd en dat vroeger in devolksmond &quot;De Romeinse Weg&quot; genoemd werd. 22).Op de &quot;Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht&quot; vande Roy ligt hier in 1696 nog een weg, genaamd deKarsbergensteegh. We twijfelen voorlopig nog ernstig aande mogelijkheid van een &quot;Romeinse Weg&quot; daar ter plaatse.Aangezien het aangrenzende land van de Brakel eertijdseigendom was van het klooster Windesheim lijkt de waar-schijnlijkheid van een verbastering van de &quot;Roomse Weg&quot;niet uitgesloten. In de buurt van deze weg, dichtbij deoude brug over de Kromme Rijn te Bunnik lag vroeger eennog niet nader gelocaliseerd stuk land van zeven morgen,genaamd: Hoog Steenbergen&quot; . Ook deze naam is wat

merk-waardig; er is in de hele wijde omgeving alleen maarvlak bouw- en weiland te vinden. 23) -7-

Tussen Rijn en Lek 1976 4. - Dl.10 4 De weg volgde dus p)recies de bochten van de Rijn, zodatpatrouillerende troepen vanaf die weg de streek aan deoverzijde konden observeren. Bij de afstandsaanduiding twist men over de vraag of degetallen achter de plaatsnamen betrekking hebben opGallische mijlen (leugae) van 2,2 km. of op Romeinsemijlen (milia passuum) van 1,5 km. Terwijl Bogaers en Stolte 28) menen dat beide wegen inleugae zijn uitgemeten is Hettema van oordeel dat deN. weg in Gallische mijlen, maar de Z .weg in Romeinseis aangegeven. Die Z. weg toont trouwens een opvallenderegelmaat in de onderlinge afstanden. Het is om en om vande kust tot Nijmegen 12 en 18. Neemt men aan dat ditmilia passuum zijn dan is de afstand afwisselend 18 km.en 27 km. Voor troepen een haalbare dagmars. Waarschijn-lijk is zie Z.weg vooral gebruikt voor snel troepentransport.Ook Kroon is van deze

mening. Mag de auteur, waar er zovelen gissen, zelf ook eengok wagen ? Hij beperkt zich daarbij dan tot het aan deorde zijnde gebied, dat van de N .weg tussen Vechten enNijmegen. Op de Peutingerkaart dus het gedeelte tussenFletione en Novomagi. We weten dat het castellum Vechten aan een Rijnarm lagdie uit het NO. kwam. We hellen steeds meer over naarhet idee dat dit de door ons vermelde Rijntak was, 29),die zijn loop door het gebied van de Brugakker langs Zeisten vervolgens door de broeken bij Doorn, Cothen enAmerongen (Langbroek) had. Dit moet dan de door deRomeinen bevaren Rijntak zijn geweest. In dit verband isvermeldenswaard dat op het landgoed &quot;De Hardenbroek&quot;bij graafwerkzaamheden in de 18e eeuw een oud scheeps-anker gevonden is. 30). Edelman merkte daarenboven op,dat de tegenwoordige Kromme Rijn niet de Romeinse Rijnis geweest. 33). Aangezien in het

&quot;Verslag van het KrommeRijn projekt 1970-1974&quot; op biz.23/24 geconstateerd wordtdat van de vier rivierafzettingssystemen van de Rijn de drie -14-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

