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De wordingsgeschiedenis van het natuurlijke
landschap van de Duffeit
Met enige trots bieden wij de lezer deze feestuitgave aan. Het is immers ten dele te
danken aan het bestaan en -de activiteit van onze streekvereniging, dat deze bundel tot
stand kon kome n. Reeds bij onze tentoonstelling over het ve rleden van de Duffeit in
I972 bleek van de zijde van de wete nschappelijke wereld een groeiende belangstelling
voo r onze grensst reek, die te lkens weer "tussen de wal en het schip" dreigt te raken
te ngevo lge van een volkomen willeke urige scheidingsstreep op de kaart. Zijn natuurlijke samenhang wo rdt in ve le gevallen totaal ove r het hoofd gezien, niet in het minst
in histori sche en cultuurhistorische beschouwingen, die plegen uit te gaan van "nationale" ide~l'n e n waanideeën. Het is de grote verdienste van een aantal artikelen in
deze bundel. dat zij de staatsgrens voor een ogenblik vergeten en de nadruk leggen op
wat de "D ufle le rs" samenbindt: een lang en rijk gemeenschappelijk verleden, dat zich
uit in landschap, cultuur, taal en nog zoveel meer.
Naast dit gevoel van trots om wat in vijf jaar bereikt is, past ons een gevoel van
dankbaarhe id tegenover de auteurs: zij hebben ons immers een rijk gedocumenteerd
o_verzicht geschonken van ve le reeds door hen bestudeerde aspecten · van ons gebied.
Even waardevol is voor ons we llicht de keer op keer herhaalde constatering, dat we
nog maar aan het begin staan van een werkelijk verantwoorde kennis van onze rijke
geschiedenis. We zijn ons er van bewust, dat deze artikelen van vakmensen, die schrijven 111 de hun vertrouwde taal en met de eigen uitdrukkingsmiddelen van hun studiegebied, voor ee nvoudige lezers op het eerste oog een probleem kunnen vormen. Wij
troosten ons echter met de gedachte, dat al wat waarde heeft in pijn geboren wordt en
dat niemand gediend is met oppervlakkigheden zonder smaak of pit. Een Heemkundekring heeft een "opvoedende" taak .. . In ons eigen tijdschrift "Van TOEN naar
NU" zull en wij volop gelegenheid hebben, opnieuw ter hand te nemen wat hier door
wetensc hapsmensen geboden wo rdt.
Dankbaar zijn wij ook tegenover degenen die ons door hunfinanciële hulp in staat
hebben geste ld dit boekje uit te geven: onze eigen leden en onze zusterverenigingen
die ex tra bijdragen schonke n en met name de volgende subsidiegevers, die wij met
grote erkentel ijkheid vermelden:
Landschaftsv~ rhand Rhein land; Provincie Gelderland en K reis K leve; de Gemeenten Kleef, Kranenb urg, Millingen aan de Rijn en Ubbergen; de Facul teit Wiskunde en
Natuurwete~sch appen van de Katholieke Unive rsiteit vari Nijmegen (voor de bijdrage
van Dr. D. r~lllllSscn) en het Ministerie van C.R.M. (voor de bijdrage van Drs. R. S.
Hulst).

Sp~c ialt; v~rmcld i ng vc rdient:n nog: de redactie van Numaga, die ons in haar
voort r~ffeii.Jkc lijdschrift gastvrijheid bood; staf en medewerkers van Janssen 1 print te
N_ljm~gen: ~ 1c a lles 1n he t werk hebben gesteld om zowel het boekje als de kaart op
_11Jd ~n In zo n V<:: rzorgde vorm het lic ht te doen zien. Wij hopen, dat zij er evenvee l pleZier aan moge n be leven als wij!
W. A. SPANN,

O.S.F.S.,

voorzitter Heemkundekring .. De Duffeit"

Zusammenfassung
Die Entwicklungsgeschichte der natürlichen Landschaft der Düffel
/

Die Oberfl äche der Düffel, d.h. des deutsch-niederländischen Poldergebietes zwischen Nimwegen und Klcve, ist nahezu ausschlieBiich aus jüngeren Auenablagerungen gebilde!. Unter
dieser Dccke vc rbergen sich aber die Spuren einer abwechslungsreiche geologische Geschichte.
Vor etwa 200.000 Jahren, in der vorletzten Eiszeit, wurde das Gebiet gröBtenteits von einer
nordischen Gletschermasse bedeckl. Die Landeiszunge grub ein tiefes Gletscherbcc ken (Bekken von Kranenbu rg-Groesbeek), während die verdrängten Erdmassen im Forme eines
Stauchwalles um dieses Becken herum abgelagert wurden (Hügelrücken von NimwegenReichswald-Kieve). Nach dem Rückzug des Landeises füllten die Schmelzwässer und die Flüsse
das Becken mit Sand und Kies an. Die Stauchwälle in ihrer ursprünglichen Form wurden zum
Teil (nörd lich von Nimwegen und Kleve) durch die Flüsse ausge räumt.
In der letzten Eiszeit (etwa 70.000 - IO.ooo Jahre vo r heute) verwandelte ein wildströmendes Flu/Ssystem mit alpinen Gletscher- und mitteleuropäischen Schneeschmelzwässe rn die
Düffet in eine weite, sandig-kiesige Flu/Sebene. Kurz vor dem Ende dieser Eiszeil (vor etwa
12.000 Jahren) zogen sich diese Wässer in die Betuwe zurück und schliffen sich dort ein Tal
in den Untergrund; es gibt Hinweise, dass dieser Einschnitt sich noch bis in die nördtiche Düffe t
auswirkte. Südlich de r Linie Rindern-Niei-Persingen wurde die eiszeitliche Sand- und KiesEbene (Niederterrasse) jedoch nicht ausgeräumt; die FluBarme zogen sich aus dieser Ebene
zurück, nachdem sie während der letzien Überschwemmungen ste ttenweise noch mächtige
Tonschichten (Hochflutlehme) zurückgelassen halten. Am letzten Ende der Eiszeit, als das
Klima zeilweilig noch sehr kalt war (II.OOo- Io.ooo Jabre vor heute), bildeten sich stellenweise
Flugsandrücken auf den übriggebliebenen Teilen der Niederterrasse (Persingen, Zyfflich).
Vor 1o.ooo Jahren endete die letzte Eiszeit. Der Rhein füllte sein Erosionstal in de r Betuwe
und in der nördtichen Düffel allmählich mit ton igem Sand und mit Auenlehmen. Erst vor etwa
4000 Jahren erreichte das Füllmaterial in diesem Tal das Niveau der Niederterrasse. Dadurch
konnte der Rhein zum ersten Ma l wieder seit 8ooo jahren die südliche Düffel bei Hochwasse r
überschwemmen; info/gedessen begann hier nun ebenfalls die Ablagerung von jungen Auenlchmcn. Darum ist die jüngere Tondecke in der südtichen Düffet vie l weniger mäc htig als im
nördlichen Teil dieses Poldergebietes. Stellenweise wird die junge Auentehmdecke noch von
den höchsten Te ilen der Niederterrasse unterbrochen, u.a. bei Mehr. Auch die Fl ugsandrücken
von Persingen und Zyfflich sind von jüngeren Bedeckungen frei geblieben.
Der Mensch hat sich bei der wi rtschaftlichen Nutzung des Gebietes immer stark von der
geologischen BeschafTcnhcit leiten lassen.
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Inleiding

Onder de Duffeit verstaat men het Duits-Nederlandse poldergebied, dat omsloten
wordt door de Oude Rijn tussen Kleef en Keeken, de Rijn tussen Keeken en Millingen, de Waal tussen Millingen en Nijmegen en de noordrand van de hoge gronden
tussen Nijmegen en Kleef.
Men zou kunnen ve rmoeden , dat zo'n vlak en jong poldergebied nauwelijks enige
geo logisch e bijzonderheden verborgen houdt, maar het tegendeel is waar. De ontstaansgesch iedenis van het gebied telt vele hoofdstukken, en hierop zouden we op de
volgende pagina's wat nader willen ingaan.
2.

/

De voorgeschiedenis

Enke le miljoenen jaren geleden werd het gebied van de Duffeit nog ingenomen door
een ondiepe kustzee (die overigens ook een groot deel van de rest van Nederland
bedekte; vgl. VAN VooRTHUYSEN 1954). De toentertijd gevormde kleiïge wadzanden
met vee l sche lpen worden bij boringen in de ondergrond rond Nijmegen nog vaak
aangetroffen (TEUNISSEN 1966). De kust lag destijds ongeveer op de lijn Gennep-Kleef;
in die richting nemen de wadafzettingen in dikte af.
Niet lang daarna, ruim 2 miljoen jaar geleden, begon het !Jstijdvak. Dat wil zeggen, dat er toen een tijd aanbrak, waarin verschillende malen gedurende enkele tienduizenden jaren een strenge koude heerste, die soms bijna alle plantengroei uit
onze streke n verjoeg. Deze koude perioden (ijstijden) werden onderling gescheiden
door warmere tijdvakken, waarin de "normale" plantengroei weer in onze streken
terugkeerde. Van deze klimaarsfluctuaties getuigen o.a. veranderingen in de samenstell ing van het fossiele stuifmeel van planten in de toentertijd gevormde afzett ingen
(kleilagen, vee nl agen etc.). Over de oorzaken van de ijstijden en tussenijstijden (glacia le resp. intergl aciale perioden) is veel gespeculeerd, maar een geheel bevredigend
antwoord is nog niet gevonden.
Voor onze streken hadden de ijstijden belangrijke gevolgen. In de winter hoopte
de sneeuw zich op het naburige vasteland op en als de dooi in het voorjaar inviel,
smolt de neerslag van vele maanden in weinige weken af. Dit had enorme bodemverspoe ling ten gevolge: enerzijds immers moest het dooiwater langs de oppervlakte
afstromen daar de ondergrond bevroren bleef, anderszijds ontbrak een bodembescherme nd plantendek. De ijstijdrivieren moeten in het voorjaar dan ook imposante
modderstromen zijn geweest, die hun lading o.a. loosden in onze kustzee. Deze activit eit werd nog versterkt door een rond deze tijd optredende langzame oprijzing van
de middelgebergten ten zuiden van ons land (bv. Eifel, Ardennen), waardoor de
rivieren extra verhang, dus nog meer transportkracht verkregen.
Het gevo lg was, dat de ondiepe kustzee in onze streken al spoedig was gedempt.
Gedurende meerdere ijstijden bleef het gebied van de Duffeit daarna een uitgestrekte
vi<lk tc, waarover ve le Rijn- en Maastakken hun grind-, zand- en kleivrachten verspreidd~n of naar het noordwesten transporteerden.
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Fig. 1. De omgeving van de Duf!elt. de Liemers en de O••er Betuwe tijdens het hoogtepunt •·an de Saale-vergletsjering.

Tijdens de voorlaatste ijstijd (Riss- of Saaleglaciaal), ongeveer 2oo.ooo jaar geleden, viel er zó veel sneeuw, dat zich op het Scandinavische Hoogland een enorm
dikke gletsjerkap vormde, vergelijkbaar met de huidige ijskap van Groenland. Als
een te hoog uitgevallen pudding begon deze ijskap naar alle zijden uit te vloeien (ijs
is plastisch vervormbaar!), waarbij hij o.m. de destijds droogstaande Oostzee overstak
en begon binnen te dringen in Noord Duitsland en Nederland.
In verband met de vergietsjeringen overal ter wereld was de zeespiegel in die tijd
vele tientallen meters gedaald en hadden - in reactie daarop - de rivieren in ons land
zich in hun zelf gevormde zandv lakte enigszins ingesneden, terwijl ze deze dalen te-
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vens vrij hielden van bodemvorst (THOMÉ I959). In deze laagten drongen de Scandinavische landijsmassa's tongvormig binnen. Ze diepten de dalen uit en drukten de
dalwanden uiteen. Op deze wijze ploegden ze langs hun flanken en voor zich uit brede
heuvelruggen omhoog, de zg. stuwwallen. Eén van de belangrijkste gletsjertongen
was die, welke via de huidige IJssellaagte zuidwaarts schoof en zich voorbij Arnhem
in twee deeltongen splitste: één in de Betuwe naar het westen en één bij Kranenburg naar het zuiden. De stuwwallen, die zich langs deze landijsstroom vormden, zijn
d ie van het Veluwemassief en de zuidelijke Veluwezoom, de heuvels van Nijmegen
en Kleef en die van Montferland en Salland (MAARLEVELD I953, THOMÉ I959). Het
gebied van de Duffeit lag toen grotendeels onder het ijs (fig. I).
Toen klimaarsverbeteringen het landijs op de terugtocht dwongen, vulden smeltwateren het gletsjerbekken van Kranenburg gedeeltelijk met verspoelde zanden op.
Spoedig daarna brak de Rijn zich een weg door de barrières van stuwwallen, die het
landijs had achte rgelaten. In de Betuwe werd de stuwwal loog, die de Nijmeegse
heu ve ls met die van Arnhem verbond, weggeslagen (fig. I). Zo ontstonden de steile
ondergravingshellingen, die we nu tussen Nijmegen en Wyler en tussen Donsbrüggen
e n Kleef kunnen waarnemen en die de huidige Duffeit aan de zuidzijde zo indrukwekkend afsluiten.
De betrekkelijk laagge legen bekkenopvulling tussen Wyler en Donsbrüggen kon
nog gemakke lijker door de Rijn worden opgeruimd. Het lage erosierandje dat zo ontstond (vlak ten noo rden van de weg Wyler-Kranenburg-Donsbrüggen) buigt dan ook
tu ssen beide stuwwalkoppen aanzienlijk naar het zuiden uit. Als gevolg hiervan vinden
we mome nteel de zuidelijkste uitbochting van het lage gebied van de Duffeit in de
buurt van Kranenburg (fig. 5).

Betuwe werd de weichse lglaciale riviervlakte daardoor bijna overal weggeslagen; de
insn ijding moet er de 5 m ruimschoots overschreden hebben. Ook voor de noordelijke
Duffeit bestaan er aanwijzingen voor een aanzienlijke insnijding; alleen ten zuiden
van de lijn Rindern-Niel-Persingen bleef de weichselglaciale riviervlakte vrijwel onaangetast.
In de geomorfologie duidt men de resten van een doorsneden en zelfs bij hang
wate r niet meer geïnundeerde oude riviervlakte aan met de term "terras". Overblijfselen van weichselglaciale riviervlakten dragen de nçam "Laagterras". In de Duffeit treffen we nu dus nog Laagterras aan ten zuiden van de lijn Rindern-N iel-Pe rsingen (op vele plaatsen nu door jongere klei-afzettingen bedekt). De hoogte van dit
l:::aagterras, plm. I 2 m + NA P bij Mehr en plm. 9 m bij Wyler (hier in een opgevulde
weichse lglaéia le rivierbedding o nder jonge klei) komt met de door PONS ( 1954) berekende curve voor het ve rloop van het Laagterras overeen.
Toen de Rijn zich rond 12.ooo jaar geleden in de zuidelijke Duffeit van het Laagterras terugtrok, liet hij op de lagere delen van dit terras nog een vette kle ilaag na,
die veel fossiel stuifmeel bevat uit de tijd van de laatste o verstromi ngen. Uit het
onderzoek van dit stuifmeel is gebleken, dat er destijds alleen nog maar koudebestendige bossen in onze streken aanwezig waren (vrij open berken-, dennen- en wilgenvegetaties met veel kruiden-ondergroei, zie fig. 3). Toch moet dat al een hele vooruitgang hebben betekend na de poolwoestijn en de toendra van de volle ijstijd.
Tussen 11.000 en 1o.ooo jaar geleden was het klimaat plotseling weer veel strenger, een soort laatste stuiptrekking van de koude. Het vegetatiedek werd nog éénm aal
uitgedund. In de noordelijke Duffeit en in de Over-Betuwe begon de Rij n opnieuw
zand aan te voeren (te herkennen aan een bijmenging met puimsteen). In de zuidelijke
Duffe it vormden zich op het Laagterras (destijds te hoog voor inund atie door Rijnwater) plaatselijk stuifzandrugge~; de grondstof daarvoor werd waarschijnlijk door
westenwinden van de na bu rige, kale stuwwalheuvels geblazen. Zo ontstonden de stuifzandruggen van Persingen en Zyfflich.

J. De ontwikkeling in de laatste ijstijd
Gedurende de laatste ijstijd (het Würm- of Weichselglaciaal, 70.000 tot 10.000 jaar
ge leden) vormde de Duffeit opnieuw een zandvlakte, waarover talrijke Rijnta kken hun
vrachten westwaa rts transporteerden. Volgens een verhanglijn, die PoNs ( 1954) voor
de toenmalige Rijn berekende, zou deze vlakte bij Kleef op plm. 14,5 m + NAP gelegen moete n hebben en bij Nijmegen op plm. 8,5 m + NAP. Het verhang bedroeg dus
30 cm/km. A ls we bedenken, dat onze huidige rivieren slechts ruim 15 cm/km verhang
hebben, kunnen we ons een voo rstelling maken van de woestheid der ijstijdrivieren.
Het ste ile vc rhang vorm t tevens een van de vele aanwij zingen voor de lage stand van
de zeespiegel in die tijd.
. In hc:t late Wc:ic hsc l-glaciaal, rond 12.000 jaa r geleden, diende zich één der eerste
kilmaatsverbeteringen aan, die de warmere postglaciale periode, het Holoceen, zouJ.:n inluidc:n. In hc.:t st roomgcbicd van de Rijn herstelde zich het plantendek, zodat de
rivier een afn e mende hoeveelheid bodemmateriaal te ve rvoe ren kreeg. Dit leidde
tol c:cn ovcrschot. aan vervoe rscapaciteit van het rivierwater, met het gevolg dat de
RIJn z1ch 1n ZIJn e1gcn za ndvlak te begon in te snijden (fig. 2, stadium 2). In de Over-

4· De postglaciale ontwikkeling tot aan de komst van de mens
Rond I o.ooo jaar geleden verbeterde het klimaat zich definitief (begin van het Holoceen). Mogelijk sneed de Rijn zich in zijn stroomgebied nogmaals in, maar daar moet
spoedig een eind aan zijn gekomen. Door het were ldwijde afsmelten der gletsjers
begon de zeespiegel nl. te stijgen e n een rivier moet nu eenmaal zijn verhanglijn op de
zeespiege l gericht houden. De Rijn begon dus zij n dal op te vullen, eerst met kleiïg,
soms grindig zand (fig. 2, stadium 3), later ook met kle i. Op zeker moment was de bodem
van het Rijndal zo ver opgeslibd, dat deze even hoog lag als het oppervlak van het Laagterras in de w idelijke DufTelt. Van nu af aan werden de laagste delcn van dit terras bij
hoog water weer geïnundeerd en begon zich hier een jong kleide k te vormen . Hoe meer
de opslibbing daarna vo rderde, hoe meer ook hoger gelegen delen van het Laagterras
onder de klei verdwenen.
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Sedertdien is het Laagterras in ons gebied bijna overal door jonge klei-afzettingen bedekt geraakt (fig. 2, stadium 4). Alleen de hoogste opwelvingen zijn momenteel nog vrij van deze jonge kleibedekking of dragen althans slechts zo'n dunne kleilaag, dat de grindige oude ondergrond er a ls gevolg van menging nog "doorheenschemert". Het betreft hier een aaneengesloten gebied bij Mehr en enkele verbrokkelde stukken in het Kranenburger Broek, bij Ni el en bij Z yfflich.' Ook de stuifzand./
ruggen van Persingen en Zyfflich steken nog boven het jonge kleidek uit.

Millingen

~

5· De ontwikkelingen vanaf de vestiging van de mens

I

J
Fig. 2 . V~re~m·oudigd schema der geologische gebeurtenissen in de Duffelt, zoals deze op basis der momenteel
ter besclukkmg staande gege11ens l'erondersteld kunnen worden.

Als we het fossiele stuifmee l (pollen) in de vroegst afgezette jonge kleilagen (of,
z?als bij Wyler, in het even o ude veen, zie fig. 3) bestuderen, dan blijkt er sprake te
ZIJn van ee n menge lmoes van enerzijds laat-weichselglaciale elementen (met name
berken- en dennen stuifmeel) en anderzijds stuifmeel dat ten tijde van de afzetting
van de klei in de naaste omgeving door bomen en planten werd geproduceerd (1·ooral
pollen va n elzen en eike n). Het is dus duidelijk, dat de eerste inundaties van het Laagterras gepa a rd gingen met intensieve verspoeling van de laatglaciale klei, die tot dan
toe aan de oppe rvlakte had ge legen. Als we echter de laat-weichselglaciale component Uit he t gevo nden stu ifmeel e limineren, blijft er een gezelschap over, dat kenmerkend IS voor het la te Holoceen, nl. voor een periode van rond 4000 jaar ge leden (geologJsch:. vroeg Subhoreaal ; a rcheologisch: oud Neolithicum). D at moet dus de tijd geweest ZIJn , waa nn de RIJn voor het eerst weer het Laagterras van de zuide lijke Duffeit
overspoeld.:.

Het grootste gedeelte van het oppervlak van de Duffeit wordt nu dus ingenomen door
jonge rivierflei. Deze vormt echter geen ongedifferentiee.rde deken, die op monotone
wijze het hele landschap zou overdekken. Iedere agraner en steenfabnkant m deze
streek weet welk een grote verschillen in klei zich in dit betrekkelijk kleine gebied
voordoen.
De jonge klei van de Duffeit is afgezet tijdens overstromingen vanuit de naburige
grote rivieren (welke overigens lange tijd een heel ander verloop hadden dan de huidige). Tijdens hoog water transporteert het buiten de bedding tredende rivierwater
aanvankelijk behalve klei ook zand. Als het water zich over de inundatievlakte verspreidt, neemt de stroomsnelheid af naarmate het water zich ve rde r van de rivier verwijdert. Aangezien de afname van de stroomsnelheid tevens afname van de transportkracht van het water inhoudt, zal al op korte afstand van de rivier het zand beginnen
te bezinken, terwijl de meeste klei nog blijft zweven. Verder van de rivier vandaan
bezin kt al voornamelijk klei, met nog een laatste restje zand bijgemengd. Ver van de
rivie r, waar het water begint te stagneren, bezinken de allerfijnste kleideel tjes, zodat
hier een zwaar en taai kleidek ontstaat. In bepaalde uithoeken kan het water zelfs zo
helde r wo rden, dat er nauwelijks meer klei uit neerslaat; daar zal zich dan een veenmoeras vormen. Bij laag water droogt het kleidek min of meer uit en klinkt in. Zandige klei klinkt veel minder in dan zware klei. Zo ontstaan dan langs de rivieren zones
met relatief hoogge legen, kruimelige, zandige kleiën (stroomruggronden, oeverwallen) en ver van de rivieren ontwikkelen zich gebieden met laaggelegen, fij nkorrelige en zeer compacte kleiën (komgronden). Deze laatste kunnen plaatselijk zijdelings
in veen overgaan (Kranenburger Broek en een gebiedje bij Wyler ! Zie fig. 5).
Omstreeks het begin van de oeverwal- en komkleivorming moeten de eerste
mensen zich in het gebied van de Duffeit hebben gevestigd. In de ontwikkeling van het
landschap betekende dat zeker geen schokkende gebeurtenis. Toch zou de mens zich
in de loop van de tijd opwerken tot een geologische factor van betekenis: hij zou de
wordingsgeschiede nis van het gebied op de duur krachtig beïnvloeden.
De vroegste sporen van de mens in de D uffei t stammen van het Laagterras bij
Mehr en van de stuifzandrug van Zyfflich (VoN PETRIKOVITS 1964). Ze behoren tot het
Neolithicum, in welke tijd de mens zijn woonplaatsen in de Duffeit inderdaad nog we l tot
de oudere en wat hogere gronden zal hebben beperkt; in het ongastvrije. rege lm atig
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overstroomde jonge kleigebied zal hij zich nog nauwelijks hebben gewaagd.
In de Bronstijd verschijnen de eerste tekenen voor een penetratie van de mens in
het jonge kleigebied . Zo werden op het terrein van het grindbaggerbedrijf Biesterveld (z.w. van Millingen) een kokerbijl uit de late Bronstijd en twee fraaie bronzen
zwaarden uit de vroegste IJzertijd opgedolven (SPANN I972, I; HuLST I970). Wellich;
woonde men op de lage oeverwallen van een momenteel nog onvoldoende onderzochte oude rivierarm, die zich destijds ongeveer ter plaatse van de huidige Zeelandse
Wetering bevond. 2 Het betreft hier waarschijnlijk be woningen in de perioden I 300 900 en 6oo - 300 v. Chr., tijdvakken waarvan (uit ge gevens van elders) bekend is, dat
de rivieren toen weinig actief waren (LouwE KooiJM ANS 1974).
Intussen schijnt zich nog vóór het begin van het laatste millennium voor Christus
een nieuwe Rijnloop te hebben ontwikkeld , die vanuit de omgeving van KleefKeilen tot voorbij Millingen een noordwest gericht ve rloop bezat. Bij hoog wa ter liep
de rivier vooral aan zijn linkerzijde over, daar het water hier via de Duffeit rechtstreeks naar het westen kon ontsnappen. Wellicht sneed de Rijn in deze tijd re eds de
heuvels van M oyland-Kieef aan , in ieder geval moet het inundatiewater rijk zijn
geweest aan zand. Vanuit de hoge gronden bij Kleef groeide nl. een krachtig ontwik kelde oeverwal in de richting van de huidige plaatsen Rindern , Keeken en Millingen (vgl. BRAUN c.s. I968). Tijdens een rustige periode in de vroege IJzertijd was
deze oeverwal, g~tuige aardewerkresten bij Keeken, reeds bewoond (VoN PETRIKO VITS
1964).
Evenals elders in het rivierengebied volgde in de Midden- IJzertijd een periode
met veel o verstromingen. De mens zal zich toen uit het kleisedimentatiegebied hebben teruggetrokken . Rond 100 jaar v. Chr. moet de bewoning van de oe verwal Rin- ·
dern-Millingen en van andere hogere terreinen weer mogelijk zijn geworden (La
Tène-vondsten bij Millingen en op de voormalige Eversberg). Niet lang daarna trokken de Romeinen het gebied binnen.
In de late IJzertijd en in de Romeinse Tijd moeten het rivierkleigebied en de
aansluitende hogere gronden reeds vrij dicht bewoond zijn geweest. Dit blijkt niet
alleen uit de archeologische vondsten, maar ook uit het fossiele stuifmeel, dat zich
in de toen gevormde klei- en veenlagen bevindt. Een toenemend aantal stuifmeelkorrels van kruiden (waaronder granen) en een afnemende vertegenwoordiging van
de bomen wijst op lokale ontbossingen en zich uitbreidende landbouw (fig. J).
Evenals de plaatselijke bevolking hebben de Romeinen voor hun vestigi ngen gebruik gemaakt van de hogere terreinen in de DuffeiL Indicaties voor Romeinse aanwezigheid stammen bv. van Niel, ZyfOich en Persingen. Heel merkwaardig is de Romeinse wachttoren op de inmiddels afgegraven Eversberg, zzw van Millingen (SPA NN
1972, 2). Of het hier gaat om een hoog opgeslibd gedeelte van een oeverwal van de
oude loop ter plaatse van de huidige Zeelandse Wetering, of dat het een stuifzandopduiking betreft, is niet zeker; wellicht kan een granulair-ana lytisch onderzoek hier
duidelijkheid verschaffen.
Voor de Romeinen had de oeverwal Rindern-Millingen blijkba ar specia le bete-
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kenis. De weg, die de grensversterkingen van het Romein se Rijk verbond (XantenKellen-Rindern-Düffelward-Elst-Kesteren-Maurik-Krommerijngebied) liep via deze
natuurlijke terreinopwelving (vgl. GORISSEN 1966). Rindern (het toenmalige Harenatium?) was destijds waarschijnlijk een niet onbelangrijke garnizoensplaats; behalve
van hier zijn Romeinse resten bekend geworden van o.a. Keeken, Düffelward en
Millingen (HETTEMA 1951 , VoN PETRIKOVITS 1964, KoeK 1966, GORISSEN 1966, SPANN
1967, BoGAERS en RÜGER 1974). Waarschijnlijk heeft de Romeinse weg zich noordelijk
van Düffelward in de richting van de Bijlandse Waard voortgezet, maar in dit gebied
hebben middeleeuwse en latere rivierverleggingen dusdanig huisgehouden, dat er weinig
met zekerheid over te zeggen is. Wel zijn in de Bijlandse Waard talrijke Romeinse voorwerpen opgebagge'rd, maar de betekenis daarvan is omstreden (ScHÖNFELD 1940,
GORISSEN 1966, BOGAERS en RÜGER 1974).

Fig. 4· Globaal beeld van her verloop der rivieren in de Romeinse Tijd, ren dele op basis van geologisch-bodemkun<:lfie gege vem ( Egherts 1950. Pons 1957. Geologische Kaart van Nederland i : 50.000, blad 40-1//, i935·
ongtpubh ceerde gegevens v~n bodemkundige karteringen door Dr. W. Paas ). ten dele op archeologische gegevens

!Modderman i955· mondeltnge mededelingen van Prof Dr. J. E. Bogaers re Nijmegen). ren dele ingeschat russen
de nun of meer vast/tggende punten Betekenis der signaturen:
·
1 · floge~e oude gronden. o.a. stuwwallen en opvullingen van het gletsjerbekken van Kranenburg. 2. Lagere oude
gr_~nden ._ La~gterras, nog onbedekt door jongere kleilagen. 3- Stuifzand- en andere opduikingen in het jonge
fll'~rkletgebted._ 4· Oeverwal-afzetringen; hoger gele~en, zandig-kleiige gronden in het jonge rivierkleigebied.
kiel om~r(lnden. laaggele~e~ zwar~ ~ot ze~r zware kletgronden. plaatselijk overgaand in veen, in het jonge rivier~t~ht ~d. 6. Glohale P~SIIte ~~er nvteren tn de Romeinse T1jd; A en B geven de twee meest voor de hand liggende
~wlf t ll \oor de ~o~m~t~lt~e Rl)n-U:~ai.lp!it!J:ing aan (Rhenus bicornis van Vergilius. 70-1 9 v.Chr., vgl. Gorissen
_9 6 ~!~ 7- De Jua~tge bggtng der fivteren ter oriëntatie. 8. De meest waarschljn/tjkeplaats voor de Drususgracht,

. o t l . e althans m de::e streken gezocht moet worden.
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Fig. 5· Geologisch kaartje van de huidige Duffel/, samengesteld naar gegevens van Paas (ongepubliceerd), Pons
( i95 i ), de Geologische Kaart van Nederland i :50.000, blad 40-l/1 ( 1935 ) en de ••oorlopige Bodemkundige Kaart
i : 5o.ooo 40 West ••an de Stichting voor Bodemkartering ( i973). Ligging der oude ri••ierlopen (breedte niet op
schaal} volgens Pons ( 195l. 1953. l) en Gorissen ( 1956 ). Gegraven rivienakken: 1. Pannerdens Kanaal. aangelegd ter verbetering van de wateraanvoer mn de R1jn en de /Jssel ( t 707 ): l. Bijlands Kanaal. gegrm·en ter af
snUding van de gevaarlijk uitslaande bocht noordoost \'an Bimmen ( 1775 ).
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Alles bijeen ziet het er naar uit, dat de oeverwal Rindern-Millingen in de Romeinse Tijd benoorden Düffelward breder was dan nu en dat hij zich voorbij Millingen
nog een eindweegs noordwest- tot westwaarts voortzette (fig. 4). De Romeinse grensweg zal hiervan gebruik hebben gemaakt. Om in Eist te geraken (waar o.m. Romeinse
tempels gevonden zijn, vgl. BoGAERS I959) moest men echter op de duur toch wel
enkele rivieren oversteken. Op zich lijkt het daarom heel acceptabel, dat de Romeinse
ve ldheer Drusus bij het (door Taeitus vermelde) bouwen van een strekdam in het splitsingspunt va n Rijn (Rhenus) en Waal (Vahalis) de bedoeling had het meeste water
naar de Rijn af te leiden. Dit lijkt door andere berichten van Tacitus, nl. over de gevolgen van de vernieling van de dam in 70 n. Chr., bevestigd te worden (vgl. SEBus I923,
1-LIRDI'i'IBERG 1935. Vot.LGRAFF 1939, ScHÖNFELD 1940 e.a.).'
Ro nd het jaar 250 n. Chr. begon een periode, waarin de Rijn zich - waarschijnlijk
als gevolg va n veranderde klimatologische omstandigheden - zeer agressief ging gedragen. Overstromingen en rivierverleggingen traden frequent op. Zuidoostelijk van
Rindern en noordelijk en westelijk van Millingen moeten belangrijke delen van
bovenbesproken oeverwal zijn weggeslagen (waarbij de aanwezige Romeinse en oudere arcbeologica naar vrij grote diepte afzonken, waar ze nu bij baggerwerkzaamheden
in de Rijn of in grindgaten, bv. bij Kekerdom, weer omhoog gehaald worden). De
bevolking verliet het gebied, hetgeen blijkt uit de afname der archeologische vondsten
en de ve rminderde hoeveelheden kruidenstuifmeel (inc lusief dat van granen) in de
toen gevormde afzettingen (fig. 3). Hierbij valt nog te bedenken, dat dit tevens de tijd
was, waarin de "barbaren" de grenzen van het wankelende Romeinse Rijk begonnen
te bedreigen, hetgeen het verblijf in deze streken nog wat minder aangenaam maakte
(vgl. BRUNSTING 1969).
In de Merovingische en vooral Karolingische Tijd begon de bevolking, hoewel
nu e n dan toch weer door het water verdreven, in deze streken terug te keren. De
Waal had intusse n een iet s zuidelijker loop gevonden, die (afgezien van bochtverleggingen) in ruwe trekken met die van de huidige rivier overeenkomt. De noordwestelijk en weste lijk van Millingen waarschijnlijk grotendeels weggeslagen Romeinse en oudere oeve rwallen werden vervangen door nieuwe, lage stroomruggen (die van
Millingen-Ke kerdom-Erlecom-Ooy-T iengeboden-Nijmegen). In de Middeleeuwen
begon men zich ook up deze oeverwallen te vestigen.
De telkens terugkerende inundaties van het Laagterras tussen Mehr en Wyler
hadden intu ssen een dermate massaal karakter aangenomen, dat zich een merkwaardig vcrschijnsel ging voordoen. Tussen de hoge gronden van Wyler en de sluifzandrug van Zyfn ich werd het ove rstromingswater in een trechtervormige laagte
opgçstuwd, tutdat hel, niet ver van Beek, door de stuifzandrug heen brak. De stromingen, di e daarmee gepaard gingen, waren zo krachtig, dat tegen de heuvelrand een
langgerekte, rivierachtige geul werd uitgeschuurd, het huidige Wyler Meer (vgl.
SPA~N 1967). Een o ude Waalarm is het Wyler Meer zeker niet, wat o.a. blijkt uit de
afwez1ghe1d va n oeverwallen.
Er zijn aanwijzingen, dat de bewoners van de stroomruggronden zich vanaf de
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8e eeuw al tegen het water begonnen te beschermen door de aanleg van ringdijkjes
rond de nederzettingen (GORISSEN I949· I954). Niet altijd mocht dat baten. De oeverwal van Rindern-Millingen werd door het wassende water nog menigmaal o verspoeld.
Het niveau van de IJzertijd en de Romeinse Tijd werd onder een kleiïge afzetting van
plm. I m dik bedolven (SPANN 'I967, VoN PETRIKOVITS I964). De wal reikt nu plaatselijk/
tot I2,5 m + NAP. In de I3e eeuw nog werd het dorpje Ooy door het wate r weggevaagd en bedekt onder een 70 à IOO cm dik pakket van zandige oeverwalk leiën
(PONS & MoDDERMAN 195I, PoNs I953· I, PoNs I957). De jonge oeverwallen bewesten
Millingen werden op deze wijze opgehoogd tot plm. I I m + NAP, ruim I m boven het
komgrondniveau . Deze en dergelijke rampen leidden tenslotte tot de bouw der bandijken. Zeer waarschijnlijk was de bandijk Kleef-M illingen-Kekerdom-Wylermeer
reeds rond het jaar I300 gereed, terwijl het gedeelte Wercheren-Ooy (Kerkdljk)-Tiengeboden-Nijmegen al kort daarop klaar gekomen zal zijn (zie GoRtSSEN 1956; VAN
HEINING EN I972).
Terwijl tot dan toe voornamelijk slechts de oeverwallen ontgonnen waren (voor
akkerbouw), kon men van nu af ook de met elzenbroekbos begroeide komgronden
(die tevoren herhaáldelijk geïnundeerd werden) op grotere schaal ontbossen en economisch in gebruik nemen. Reeds rond het jaar I 300 verdwenen de laatste oerbossen Uit
de Duffel!, nl. uit het Kranenburger Broek (GORISSEN I949). De bodemgesteldheid
van de lage gronden liet echter alleen weidecultuur toe, maar dat was niet bezwaa rlijk,
daar juist rond deze tijd de opkomende steden een toenemende vraag naar ZUlvelproducten deden ontstaan (GORISSEN I968).
Met de bedijking werd de natuurlijke geologische ontwikkeling van de Duffeit
beëindigd. Toch waren de rivieren nog lang niet getemd. Doordat de bedijking het
winterbed aanzienlijk had versmald, liepen de hoge waterstanden belangrijk hoger op
dan tevoren. Menigmaal b raken de dijken door, hetgeen dan het ontstaan van kolken
(wielen, hier waajen genoemd) en spoelzandwaaiers ten gevolge had. Uit veiligheidsoverwegingen moesten de dorpen beperkt blijven tot de oeverwalgebieden of de laagterras- of stuifzandopwelvingen. En zelfs dáár waren ze niet veilig. De rivieren verlegden nl. nog herhaaldelijk hun Joop (PONS I953· 2; GORISSEN I956; vgl. fig . 5). Nog in
de I5e en I6e eeuw werd door de zijdelingse uitslag van een Rijnbocht de oeverwal
van Rindern-Millingen ondergraven en ten dele weggeslagen, waardoor de noordelijke uitlopers van het dorpje Düffelward werden verwoest.'
..
Vooral dijkdoorbraken tijdens ijsgang bleken catastrofaal. Berucht ZIJn bv. de
hoge vloeden van q84, I809 en 1820, toen o.a . Millingen en Persingen het zwaar te
verduren hadden. Hel aan vankelijk bloeiende boerendorp Persingen werd door afdrijvende ijsschotsen (die blijkbaar vanuit de rivier door de dijkgaten hee ngedrongen
waren) zelfs vrijwel geheel weggevaagd; alleen op de top van de stuifzandrug ge legen
gebouwen, waaronder de kerk, bleven gespaard (DELAHAYE I953). In de komgrondterreinen hebben zich sedert de Middeleeuwen alleen wat veeboeren gevestigd. Met de
toenemende hoogte der overstromingen hoogden zij hun woonplaatsen geleidelijk tot
woonheuvels op. Dit werden de wierden of pollen, waarop men in de Duffeit nog
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heden ten . dage verschillende oudere boerderijen kan zien liggen. Zelfs op de lage
terrasopdutktng van Ntel zag men zich tenslotte gedwongen zulke pollen aan te leggen.
. Sedert de laatste overstromingen van 1918 en 1926 schijnt de mens ook op dit terrem de natuur te hebben overmeesterd. De kans op dijkdoorbraken lijkt gering geworden te ZIJn. Intussen verschijnen nu op vele plaatsen ten behoeve van de baksteenfabricage uitgestrekte tichelgaten, die het landschap een geheel eigen karakter
verlenen. Terwijl de kol11klei voor de moderne steenindustrie niet bruikbaar is, zijn
de zandtge oeverwalkieten er JUISt heel geschikt voor, met name die van de jonge
oeverwallen (Ttengeboden, Ooy, Kekerdom). In de laatste jaren ontstaan ook uitgestrekte waterplassen door dtepbaggeren, waarbij diepgelegen zanden en grinden,
veelal behorend tot het al dan niet geërodeerde Laagterras, het doelwit vormen (vandaar dat hter vaak botten van ijstijd-dieren, waaronder mammoets, worden opgehaald). Als een zwaard van Damocles hangt sedert enige jaren de grote kunstmatige
Waalverleggmg boven het fraaie landschap van de westelijke Duffelt. De mens is een
geologtsche factor van betekenis geworden bij de verdere ontwikkeling van dit gebied.
Het ts te wensen, dat hij zich daarbij van zijn verantwoordelijkheid bewust is.
Gaarne brengt schrijver dezes dank aan Dr. W. Paas (Geologisches Landesamt Nordrhem-.Westfalen, Krefeld), die toestemming gaf de nog ongepubliceerde resultaten
van ZIJn bodemkundige karteringen in het Duitse gedeelte van de Duffeit voor bovenstaand artikel te benutten. Grote erkentelijkheid gaat ook uit naar mevr. Drs. H . Teuntssen-van Oorschot, die het profiel bij Wyler palynologisch analyseerde, naar Prof.
Dr. 1. E. Bogaers, die gegevens ter beschikking stelde omtrent de Drususwerken in
ons land, naar Dr. F. Gonssen te Kleef, die enkele waardevolle suggesties naar voren
bracht ten aanzien van de jongste geschiedenis van de Duffelt, naar Drs. A. Peddemors, die documentatie uit het archief van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden ter beschikking stelde, en naar de heer Th. C. Oor, die met bewonderenswaardig
geduld de ztch tot het laatst wijzigende ontwerpen voor de figuren uitvoerde en bijwerkte.
D. TEUN!SSEN*

Noten
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richten van Tacitus en Pomponius Mela aannemen, een eindweegs stroomafwaarts de Rijn weer van het

overtollige water ontlast zou hebben; immers dit water zou anders via een omweg toch in de Betuwe zijn
teruggekeerd (vgl. r,g. 4). Men veronderstelt wel, dat Drusus met dit doel een kanaal groef tusse n bedoe lde
Rijntak en de Oude IJsseVGelderse IJssel bij Doesburg (SEB US 1923, RAMAER 1928, H ARDEl'SERG 1935,
EDELMAN 1950, HETTEMA 1951 e.a.). Uit bodemkundige ka rte ringen (PONS 1953, 2) is inmiddels gebleken,
dat in de Romeinse Tijd het gebied tussen Huissen, Duiven, Arnhem en Rheden een laaggelegen. moerassig
kommengebied vormde, waarin geen rivier aanwezig was. Het doorgraven van de noordelijke oeverwal van
de Rijntak bij Huissen moet dus voldoende zijn geweest om bij hoge standen het teveel aan water ifi
bedoeld kommengebied of te leiden. Door de stroming zou zich dan van zelf een doorlopende geul hebben
kunnen vormen, die van dan af de Rijn met de IJssel verbond. Of zo'n geul tijdens de veldtochten van
Drusus' zoon Germanicus al zo ver uitgeslepen zou kunnen zijn, dat hij reeds flinke schepen doortocht
zou kunnen verlenen (zoals mededelingen van Tacitus zouden kunnen doen vermoeden. vgl. SEB Us 1923,
GoRtSSEN 1966) valt - althans op natuurwetenschappelijke gronden - moeilijk te bevestigen of te ontkennen.
Overigens wijst ENTE (1973) de mogelijkheid van een Drususgracht bij de huidige IJsselkop af op
grond van het feit dat de IJsseldelta bij Kampen zich pas in de toe eeuw begon te vormen. Aangezien hij
echter tevens meent, d at het totstandkomen van de vroegste verbinding tussen Rijn en IJssel niet onmid·
dellijk tot deltavorming bij Kampen behoeft te hebben geleid (p. 161), is dit argument niet sterk. Uit paly·
nologisch onderzoek rond Nijmegen is ons gebleken, dat in het stroomgebied van Rijn en Maas de ontginning van de oerbossen pas na de volksverhuizingen, wellicht pas in de Karolingische Tijd, een dergelijke
omvang aannam, dat de rivieren een duidelijk verhoogd kleitransport gingen vertonen (gevolg van af.
spoeling van bouwlanden of ander ontbost terrein). Het begin van de vorming van de Kampener delta
kan dáármee hebben samengehangen. Ten aanzien van het al dan niet mogelijk zijn van een Drususgracht
aan de IJsselkop kan dan ook nauwelijks bewijskracht worden ontleend aan de situatie bij de IJsselmonding.
Inmiddels blijft de hele kwestie van een eventuele Drususgracht bij de huidige IJsselkop (en het ontstaan
van de Neder· Rijn vanaf Huissen-Arnhem. een misrekening van Drusus?) voorlopig hel aas nog in nevelen
ge huld.
• PoNs (1953, 2) meent, dat rond de tweede helft van de t6e eeuw het dorpje Düffelward, als gevolg van
de ondergraving van de oeverwal Rindern· Millingen door de Rijn, zuidwaarts moest worden verplaatst.
Volgens mededel ing van Dr. F. Gorissen te Kleef is de kern van het huidige dorp echter aanzienlijk ouder,
zodat van een echte verplaatsing geen sprake kan zijn geweest.
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Millingse spraakkunst op rijm

Inleiding:

U, landgenoten, hoog en laag,
Uit Haarlem, Leiden of Den Haag,
Is veel geluk beschoren:
Uw taal werd uitverkoren
Tot algemeen beschaafde spraak !
Voor ons werd het sindsdien een taak
Naast het vertrouwde Millings plat
Te zwoegen op de taal der stad.
Dit onrecht mag niet voortbestaan,
Dus bieden wij U hierbij aan:
Een "Taalles Plat", op rijm gezet.
Dus Randstadkinders: Opgelet!

Motto :

"Sm eis wel, smeis niet" (soms wel, soms niet)

De Les:

Het Hollandse leren blijft leren in 't Plat,
Maar teren wordt teiren en dat is dat.
Een heer blijft een heer, maar een peer wordt een peir,
Waarheen: worrenopper, worhèn of worheir.
Hopen wordt haopen, maar lopen blijft lopen,
Dopen wordt deupen, maar kopen blijft kopen .
Ik gaap is: ik gaap, maar ik slaap wordt: ik slaap.
Een aap is een aap, maar een schaap wordt: 'n schaap.
Een paard is een pérd en soms ook een peird,
Een baard is een baard en een haard is een heird.
Menen is meinen, maar lenen blijft lenen.
Wenen is schrawwen, maar benen zijn benen.
Een haas is een haas, maar kaas dat wordt keis,
Dikwijls is duken soms dat is smeis.
Geloven is geleuven, maar beloven is belaoven,
Kloven is kleuven, maar stoven is staoven.
Een baars is een baars, maar een kaars is een keirs,
Een laars is een stevel, maar ook wel een leirs.
Haar schaar is: eur scheer, mijn haar is: mien huir.
Jaren zijn jaoren en blaren zijn bluir.
Ik steel is: ik steil, maar ik speel is: ik speul.
Ik deel is: ik dei!, maar teveel is teveu l.
Kerel is kèl, maar merel is mal,
Een paal is een pao!, maar een kraal is 'n kral.
Vragen is vraogen, maar dragen is dragen.
Wagen is waogen, maar klagen is klagen.
Roken blijft roken, maar koken wordt kaoken.
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