
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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