




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-
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