
Onder de Rijksappel en de Kromstaf
Geschiedenis van het Nederrijn-Maasgebied in de periode 950 – 1650 

door de Europese éénwording groeit het besef eeuwenlang bij elkaar te hebben gehoord in het Nederrijn-Maasgebied

Katern 4

Met medewerking van

Drs. W.A. Kattenberg

Drs. A. de Knecht- de Boer

H.J. van Capelleveen (bouwhistoricus)

Ing. W. Hanen

Uitgave van 

Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Stichting Frans Bloemen





I n l e i d i n g  |  3Katern 4: Onder de Rijksappel en de Kromstaf

Het katern beschrijft de ontwikke-
lingen van het Nederrijn-Maasgebied 
op politiek-, economisch-, sociaal- en 
geestelijk-cultureel gebied. De beschrij-
ving omvat twee periodes.

De eerste periode loopt van 950 tot 
1250. In deze tijd wordt het gebied over-
heerst door de Duitse Keizers. 

De tweede periode loopt van 1250 tot 
1650. Territoriale vorstendommen, die 
belangen hebben in het gebied, trekken 
de macht naar zich toe en beheersen het 
gebied. Het gaat hier om de graafschap-
pen Gelre en Kleef, het aartsbisdom 
Keulen en het bisdom Utrecht. Vanaf 
het begin van de veertiende eeuw wor-
den de graafschappen Gelre en Kleef 
hertogdommen.

In beide perioden hebben de grotere 
machtshebbers rekening te houden met 
kleinere grondheren. Dit zijn een aantal 
families die zijn voortgekomen uit de 
reeds in de Romeinse Tijd gevormde 
grootgrondbezittende elite. Na het weg-
vallen van het Karolingisch gezag rond 
900 lukt het hen om koninklijke rechten 
te krijgen. In deze tijd stichten zij kleine 
bestuurlijke eenheden of heerlijkheden. 
Voor de politieke-, economische-, soci-
ale- en geestelijk-culturele ontwikkelin-
gen zijn deze kleine grondheren voor het 
Nederrijn-Maasgebied van groot belang. 
Zij staan dicht op de in hoofdzaak 
boerenbevolking, wat leidt tot scherpere 
feodale verhoudingen. 

De invloed van de kleine grondheren 
op de kerk is aanvankelijk groot. Zij 
stichten hun ‘eigen kerken’, benoemen 
de pastoors en innen de kerkelijke 
tienden.

Inhoudsopbouw

Het paper bestaat uit drie hoofdstuk-
ken. Het tweede hoofdstuk geeft 
een achtergrond voor hoofdstuk 1 en 
beschrijft grote politieke ontwikkelin-
gen van het Duitse Rijk en de betrok-
ken territoriale vorstendommen, met 
name het graafschap Gelre en het 
graafschap Kleef (later allebei een 
hertogdom), het aartsbisdom Keulen 
en het bisdom Utrecht. Bovendien 
zijn de belangrijkste strategische en 
bestuurlijke steunpunten opgenomen 
van Kleef op het grondgebied van de 
huidige Gemeente Kranenburg en 
de heerlijkheden op het grondgebied 
van de Gemeente Wijchen die onder 
invloed stonden van Kleef. Batenburg 
is opgenomen omdat de nederzetting, 
net als Kranenburg, uitgroeide tot 
een stad.
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In het totale verband van de Europese 
geschiedenis is het opmerkelijk dat een 
hertog uit het redelijk verafgelegen her-
togdom Saksen de basis legde voor het 
latere Heilige Roomse Rijk der Duitse 
Natie, dat bleef bestaan tot 1806.

Rond 900 werd het Oost-Frankische 
Rijk beheerst door de stammen van de 
Franken, Beieren, Zwaben en Thurin-
gers. Zij kozen de Hertog van Saksen 
tot Koning. Deze koning liet zich ‘rex 
francorum orientalum’ (koning van de 
Oostelijke Franken) noemen. Wij ken-
nen hem beter als koning Hendrik 1.

Zijn zoon Otto 1 versloeg in 951 bij 
Lechfield de Mayaren. In 962 kroonde 
de paus hem tot keizer. Staande in de 
traditie van de Romeinse keizers noemde 
hij zijn rijk het ‘Heilige Roomse Rijk’. 
In de 15e eeuw volgde de toevoeging ‘der 
Duitse Natie’.

Greep op het Nederrijn-
Maasgebied

Lotharingen behoorde tot het Midden-
Rijk, dat bestuurd werd door Lotharius. 
In 925 werd Lotharingen door Hendrik 1 
opgenomen in het Oostfrankische Rijk. 
Dit was één van zijn grootste succes-
sen. Het betekende het einde van het 
Midden-Rijk van Lotharius. Het Neder-
rijn-Maasgebied was daar een wezenlijk 
onderdeel van. Voor de ontwikkeling van 
het Oost-Frankische Rijk, was het van 
groot belang om vrije toegang te heb-
ben tot de Noordzee. Otto 1 benoemde 
de aartsbisschop van Keulen tot hertog 
over het gebied van Oost-Frankenland 
tot de Noordzee. Hierdoor had Otto 1 de 
Maas, de Rijn en belangrijke handelswe-
gen naar de Noordzee stevig in handen. 

Als ergens duidelijk wordt dat de 
Ottonen (het geslacht waar Otto 1 en 
zijn opvolgers toe hoorden) steunden 
op de Rijkskerk om hun macht op te 
bouwen, dan betreft dat Lotharingen. 
In 959 werd Lotharingen opgedeeld in 
Opper- en Neder-Lotharingen. Tot 1190 
bleef Neder-Lotharingen een zelfstandig 
hertogdom. Opper-Lotharingen werd 
later het Hertogdom van de Moezel. 

De strijd om de macht in het Neder-
rijn-Maasgebied richtte zich daarna op 
de territoriale vorsten en de kleinere 
grondheren, die hun macht wilden 
vergroten.

Territoriale vorstendommen 

Om binnen Lotharingen vaste greep 
te krijgen op het zeer belangrijke Ne-
derrijn-Maasgebied grepen de Ottonen 
rond het jaar 1000 diep in op de daar 
bestaande machtsverhoudingen. De gra-
ven van Hamaland vormden daarbij het 
grote probleem. Er was alles aangelegen 
een einde te maken aan hun machtsstre-

ven in het gebied. 
De Saksische graven van Hamaland 

hadden in de loop van de negende en 
tiende eeuw veel macht opgebouwd. 
Zo verwierven zij de prestigieuze titel 
van prefect of dux over een gebied dat 
zich uitstrekte van Hettergouw tot en 
met Teisterbant. Adela, de vrouwelijke 
erfgename, zette omstreeks 1000 alles op 
alles om de politiek van haar voorvaders 
door te zetten en de titel van prefect te 
behouden.

Adela en haar echtgenoot Balderik 
gebruikten brute machtspolitieke mid-
delen om hun doel te bereiken. Hierdoor 
werden op de Rijksdag van Nijmegen in 
1018 de rechten en goederen van het Ha-
malandse Huis van keizer Hendrik ii in 
beslag genomen. De rechten en goederen 
werden grotendeels verdeeld onder de 
gebroeders Flamensis die respectievelijk 
de grondslag legden voor de graafschap-
pen Gelre en Kleef. Gelre en Kleef 
werden later hertogdommen. De graven 
bouwden machtige versterkingen, zoals 
in Gelre kasteel Roosendael en in Kleef 

Onder de Rijksappel
Periode 1: Onder de dominantie van de keizers (950 – 1250 AD)

fig 1. Palz te Nijmegen
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de Kleefse Burcht. In de 19e eeuw kreeg 
deze burcht de naam Schwanenburg. 

Beide graafschappen bouwden hun 
macht eigenstandig steeds meer uit. Ook 
het aartsbisdom Keulen en het bisdom 
Utrecht bouwden op den duur een ter-
ritoriale macht op, waar rekening mee 
gehouden moest worden.

Ook na de heerschappij van de Ot-
tonen bleven de keizers groot belang 
hechten aan het Nederrijn-Maasgebied. 
Dat blijkt uit het feit dat keizer Koen-
raad iii van Hohenstaufen in 1151 de 
aartsbisschop van Keulen benoemde tot 
hertog. Van groot belang was ook dat 
zijn opvolger keizer Frederik Barbarossa 
van Hohenstaufen vanaf 1155 de Karo-
lingische palts Het Valkhof in Nijmegen 
uitbouwde tot een forse burcht met 
reuzentoren van 50 meter hoog. In die 
lijn past ook dat Barbarossa de tol in 
Tiel verving door de tol bij Kaiserswerth. 
Daarvoor liet hij ook daar een sterke 
burcht bouwen. Het innen van tolgelden 
was van groot belang.

Heerlijkheden

Heerlijkheden zijn door kleine grond-
heren ontstaan in het machtsvacuüm 
kort na de val van het Karolingische Rijk 
rond 990. Deze kleine grondheren om-
vatten een aantal grootgrondbezittende 
families met wortels in de Romeinse en 
Merovingische periode. Zij namen de 
macht en daarmee ook de koninklijke 
rechten over. Deze machtsgreep wordt 
door historici aangeduid als de ’banale 
revolutie’. Zij creëerden hun eigen ban-
nus of rechtsgebied. Dat leidde tot grote 
veranderingen op het platteland. Vele 
boeren verloren hun zelfstandigheid en 
werden ondergeschikt gemaakt aan het 
hofstelsel.

Over het ontstaan van de heerlijkheden 
in het Nederrijn-Maasgebied is weinig 
bekend.

Op het grondgebied van de gemeente 
Wijchen trokken de families Van Baten-
burg, Van Hernen en Van Wijchen de 
rechten aan zich.

Leur werd gesticht vanuit het aartsbis-
dom Keulen. De heerlijkheid ‘Balgoy 
en Keent’ ontstond op initiatief van het 
bisdom Utrecht.

Op het grondgebied van de gemeenten 
Kranenburg en Kleef wierp Balderik van 
Hamaland zich op als eerste voogd over 
het stift Zyfflich. Door hem ontstond 
vermoedelijk ook de heerlijkheid Zelem.

In 1117 werd de graaf van Kleef voogd 
over het Stift Zyfflich. Hij wilde in 
zuidoostelijke richting uitbreiden, maar 
stuitte op het aartsbidom Keulen. In de 
loop van de 12e en 13e eeuw richtte Kleef 
zich meer op uitbreiding naar het wes-
ten. Kleef trok in die perioden de heer-
lijkheden Huissen, Angeren, Malden en 

Heumen naar zich toe. Wat de heerlijk-
heid Zelem betreft kan op grond van een 
twaalfde-eeuws handschrift van de abdij 
Echternach (Willibrord), in het huidige 
Luxemburg, worden aangenomen dat 
het aartsbisdom Keulen de abdij met de 
heerlijkheid beleende (Fernbesitz). Dit 
paste zeer goed in de Keulse territoriale 
politiek om het Nederrijn-Maasgebied 
stevig in handen te krijgen.

Een andere aanwijzing daarvoor is dat 
het aartsbisdom, in het jaar 1016, de 
graaf van Kleef toestond een burcht te 
bouwen op de resten van de mottever-
sterking van Balderik van Hamaland op 
de Duivelsberg. De burcht was bedoeld 
om Kleef af te schermen tegen Gelre. 
Het werd uiteindelijk niet gebouwd. In 
plaats daarvan stond het aartsbisdom de 
graaf toe de motteversterking Kranen-
burg (voor het eerst genoemd in 1270) 
op te werpen langs de oude romeinse 
weg van Xanten naar Nijmegen. Voor 
de graven was de versterking tevens een 
steunpunt in een te ontginnen gebied. 
Met de versterking werd de basis gelegd 
voor het latere ambt Kranenburg.

fig 2. Zegel Kapittel van St. Jan
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Conclusie

Rond 1250 nam de druk van de Duitse 
keizers op het Nederrijn-Maasgebied 
af als gevolg van het leggen van andere 
prioriteiten. Met name het handhaven 
van de macht in Italië. De Duitse keizers 
hadden lange tijd geen greep meer op

de territoriale vorsten en kleine grond-
heren in het gebied. Dit was tijdelijk. In 
de vijftiende eeuw deden ze opnieuw po-
gingen invloed te krijgen op het gebied. 

Onder de territoriale vorsten brak al 
spoedig een onderlinge machtsstrijd uit 
om de hegemoniale macht in het gebied. 
De kleine grondheren konden tot die 
tijd hun zelfstandige vrije positie nog 
goed handhaven. Batenburg verwierf 
zelfs de ‘rijksonmiddelbare’ positie; dat 
wil zeggen dat de heerlijkheid rechtreeks 
onder het gezag van de keizer stond en 
daardoor sterk stond ten opzichte van de 
territoriale vorsten.

fig 3. Zyfflich (C. Pronck, 1731) in het Land van Kleef
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In deze periode zien we aanvankelijk de 
macht van de territoriale vorsten toene-
men, wat onder andere ten koste gaat 
van de heerlijkheden. In de loop van de 
vijftiende en zestiende eeuw worden ze 
echter onderdeel van nieuw opgekomen 
staten: het Habsburgse Rijk en de Repu-
bliek der zeven Verenigde Nederlanden.

Territoriale vorstendommen

Het kon niet uitblijven dat door het 
streven naar uitbreiding van macht de 
territoriale vorstendommen Gelre, Kleef, 
het aartsbisdom Keulen en het bisdom 
Utrecht in conflict raakten om de hege-
moniale machtspositie in het Nederrijn-
Maasgebied.

Gelre breidde haar macht in noorde-
lijke en westelijke richting uit. In weste-
lijke richting kwam het in conflict met 
het graafschap Holland. Wat de verdere 
machtsvorming betreft was het van groot 
belang dat graaf Otto ii (1229 – 1271) het 
Rijk van Nijmegen in handen kreeg. Het 
werd door Rooms-koning Willem ii aan 
hem verpand.

Kleef richtte zich op het westen en ver-
wierf een derde deel van de heerlijkheid 
Balgoy en Keent (1247). Daarvoor had 
het al voogdijschap over deze heerlijkhe-
den weten te krijgen.

Gelre en Kleef sloten aanvankelijk een 
soort van monsterverbond om de groei-
ende territoriale invloed van Keulen te 
keren. Aan het eind van de dertiende 
eeuw werkten ze met Keulen samen 
tegen Brabant.

Inzet is Limburg met de belangrijke 
verbinding via Maastricht van de Noord-
zee naar het Duitse achterland. Na de 
slag bij Woeringen in 1288, die Gelre en 

Keulen verloren kwam er in feite ook 
een einde aan de expansiepolitiek van de 
territoriale vorstendommen. Kleef bleef 
buiten schot.

In Gelre barstte in het midden van de 
veertiende eeuw van 1350 tot 1370 een 
heuse interne strijd om de macht uit: 
de Heekerense en Bronckhorste twis-
ten, waar de nieuw opgekomen steden 
een grote rol in speelden. In 1423 werd 
Arnold van Egmond tot hertog gekozen 
om Gelre bijeen te houden. Zijn zoon 
Karel van Egmond verzette zich hevig 
tegen de politiek van de Bourgondische 
Hertogen om Gelre naar zich toe te trek-
ken. Nadat Bourgondië onderdeel was 
geworden van het Habsburgse Rijk hield 
de opvolger van Karel van Gelre, Willem 
van Kleef, Gulik en Berg nog enige tijd 
stand tegen Karel V. Hij moest echter in 
1543 Gelre afstaan.

Opmerkelijk was dat Kleef in 1396 Het 
land van Ravenstein in handen kreeg. 
In 1417 werd Kleef Hertogdom. In 1521 
slaagde Hertog Johan de iii er in Kleef 
met Gulik en Berg te verenigen. Hoewel 
de al eerder genoemde Willem van Gulik 
en Berg Hertog van Gelre werd, kwam 
deze vereniging van landen te laat. In-
middels waren de machtsverhoudingen 
in Europa grondig gewijzigd. Het tijd-
perk van nieuwe grootmachten diende 
zich aan. Het Nederrijn-Maasgebied 
werd opgeslokt door het Habsburgse 
Rijk. 

Ook aan de territoriale machts-
uitbreiding van het aartsbisdom Keulen 
kwam in feite al in de dertiende eeuw 
een einde. Het territoriale deel van het 
aartsbisdom Erzstift of Kurköln omvatte 
tenslotte niet meer dan éénderde van 
het totale aartsbisdom. Wel ging het 

aartsbisdom, dat in 1356 werd vastgelegd 
in de Gouden Bul, behoren tot de zeven 
keurvorstendommen die de Duitse Kei-
zer kozen. Het Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation was overigens nooit 
meer dan een confederatie.

Het bisdom Utrecht, waarvan ook 
een bescheiden deel tot de wereldlijke 
macht behoorde, werd in haar expan-
siezucht regelmatig afgestraft. In 1227 
werd de Bisschop bij Ane verslagen door 
de Drenten. Ook verloor het bisdom 
Utrecht veel terrein aan Gelre en Hol-
land, zoals de Veluwe in de dertiende 
eeuw aan Gelre.

Onder de Rijksappel
Periode 2: De opkomst en ondergang van de territoriale vorsten en kleine grondheren (1250 – 1650 AD)
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Heerlijkheden

Gelre en Kleef slaagden er langza-
merhand in de heerlijkheden aan zich 
ondergeschikt te maken.

Op het grondgebied van de 
gemeente Wijchen

Batenburg behield haar rijks-
onmiddelbare positie. Nadat Batenburg 
in handen kwam van de Bronckhorsten 
speelde het een belangrijke rol in de 
machtsverhoudingen in Gelre. 

Balgoy kwam, zoals eerder bij de ex-
pansie van Kleef aangegeven, bij de op-
deling in 1247 voor eenderde in handen 
van Kleef. Het was een gevolg van het 
feit dat de graven van Kleef het voog-
dijschap over Balgoy en Keent hadden 
weten te verwerven. Nadat het Kapittel 
van St. Jan uit Utrecht zich terugtrok 
uit Balgoy begin vijftiende eeuw werd 
Balgoy een Kleefs leen tot 1806. 

Hernen kwam in 1357 als gevolg van 
erfopvolging voor tweederde deel in 
handen van Kleef en bleef éénderde deel 

Gelders. In 1442 werd het geheel Gel-
ders.

Op het grondgebied van de 
gemeenten Kranenburg en Kleef 

Gedurende deze periode is de graaf 
van Kleef voogd gebleven over het Stift 
Zyfflich. Zelem werd met Stad en Land 
Kranenburg in 1370 om de strategische 
ligging teruggekocht door de Kleefse 
graaf, nadat het een periode had toe-
behoord aan een zijtak van de familie. 
Verschillende families werden daarna 
met Zelem beleend. Stad en Land Kra-
nenburg maakten in de veertiende tot en 
met de zeventiende een belangrijke groei 
door en kreeg de positie van Ambt.

Conclusie

In de geschiedenis van het Ne der rijn-
Maasgebied tekent zich een periode af, 
dat na het ineenschrompelen van de 
oude rijken, de territoriale vorstendom-
men lange tijd de machtsverhoudingen 
bepaalden. Zij vormden op den duur 
de gewesten van de nieuw op te komen 
sterk gecentraliseerde nationale staten.

Zo moesten ook in het Nederrijn-
Maasgebied Gelre, Kleef, het aartsbis-
dom Keulen en bisdom Utrecht hun 
territoriale macht opgeven. 

Hetzelfde geldt voor de heerlijkheden, 
die wat het Nederlandse grondgebied 
betreft uiteindelijk opgingen in het 
koninkrijk der Nederlanden. In de 
Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen werden de heerlijkheden nog tot 
1789 erkend. Op dezelfde manier gingen 
onafhankelijke vorstendommen op in 
het tweede Duitse Rijk tot 1806.

fig 4. Graf van Otto ii bij het door hem in 1248 gestichte Cisterciënzerinnenklooster 

Graefenthal bij Asperden
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Om de in het eerste hoofdstuk genoemde 
gebieden in de tijd te kunnen plaatsen, 
wordt de geschiedenis van deze gebieden in 
het kort beschreven.

Na het Verdelingsverdrag van Verdun 
in 843 werd het Oost-Frankische Rijk 
door Otto I, die in 962 tot keizer werd 
gekroond, het Heilige Römische Reich 
genoemd. Hij was de zoon van Hen-
drik i van Saksen die zich nog rex Fran-
corum orientalum noemde. 

Van begin af aan werden de vorsten 
in het Oostfrankische Rijk gekozen. 
Aanvankelijk waren het de stammen 
(Franken, Saksen, Beieren, Zwaben en 
Thüringers) die de koning kozen. In 1356 
ontstond met de Gouden Bul een vast 
college van zeven keurvorsten (waar-
onder de aartsbisschoppen van Keulen, 
Trier en Mainz). De grote invloed van 
de kerk was in feite al ontstaan onder 
de Merovingische koningen. Onder de 
Ottonen kreeg de kerk de positie van 
Rijkskerk.

In de 15de eeuw, toen het Rijk in feite 
alleen de Duitse landen omvatte, werd 
het Heilige Roomse Rijk uitgebreid tot 
het Heilige Römische Reich der Deut-
scher Nation. De Duitse keizers namen 
de Romeinse keizers als voorbeeld.

Het Rijk was overigens nooit meer dan 
een confederatie. Na 1250 verloren de 
koningen c.q. keizers steeds meer macht 
aan de hertogen en aartsbisschoppen.

Het was de Ottonen er alles aangelegen 
greep te hebben op het Nederrijn-Maas-
gebied. In die lijn paste het een einde te 
maken aan het machtsstreven van het 
Saksische Gravenhuis van Hamaland in 
1018 en het in het Duitse Rijk opnemen 
van Lotharingen in 925, waarmee het 
Middenrijk van Lotharius ophield te 
bestaan. 

Om het gebied stevig in handen te 
krijgen benoemde Otto i de aartsbis-
schop van Keulen voor één periode tot 
Hertog van Lotharingen. Het gebied 
werd in 959 opgedeeld in Opper- en 
Neder-Lotharingen. Opper-Lotharingen 
werd later het Hertogdom van de Moe-
zel. Neder-Lotharingen bleef tot 1190 een 
zelfstandig hertogdom.

De belangstelling voor het Nederrijn-
Maasgebied blijkt ook uit het feit dat 
Keizer Koenraad iii in 1151 de aartsbis-
schop van Keulen benoemde tot hertog 
over zijn ambtsgebied. In die functie 

kon hij de territoriale heren dagvaarden. 
Een ander belangrijk feit is dat Frederik 
Barbarossa (begonnen vanaf 1155) de 
oude Karolingische palts in Nijmegen 
ombouwde tot burcht. De keizers bleven 
groot belang houden bij het kunnen 
controleren van de grote rivieren. Het 
innen van tolgelden als een belangrijke 
bron van inkomsten speelde daarbij een 
rol. In die lijn paste ook dat Barbarossa 
de tol in Tiel verving door de tol bij 
Kaiserswerth. Daarvoor liet hij ook dáár 
een forse burcht bouwen. Na 1250 nam, 
zoals eerder gesteld, de macht van de 
territoriale vorstendommen, waaronder 
aartsbisdommen, steeds meer toe. In het 
Nederrijn-Maasgebied streden de Her-
togdommen Kleef en Gelre, het aartsbis-
dom Keulen en het bisdom Utrecht om 
de macht.

Verdieping
Het Duitse Rijk

fig 5. Het Heilige Römische Reich na het Verdelingsverdrag van Verdun
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Het oorspronkelijke graafschap Kleef 
was grotendeels in bezit van de graven 
van Hamaland. In 1018 werd het graaf-
schap, door het verdrijven van de graven 
van Hamaland, rijksleen. Keizer Hen-
drik ii beleende Rutgerus (één van de 
broers Flamensis) met het graafschap. 
Deze stichtte een burcht op de Clif hoog 
op de stuwwal. Later werd dat Schwa-
nenburcht. Op den duur werd ook de 
nederzetting die om de burcht uitgroeide 
genoemd naar de Clif.

De Kleefse graven wilden steeds hun 
gebied uitbreiden. Ingeklemd tussen de 
Rijn en de stuwwal ging dat aanvankelijk 
in zuid-oostelijke richting. Zij stuitten 
daarbij op het kapittel van Xanten en 
daarmee op de aartsbisschop van Keulen. 

Nadat de Kleefse graven in 1122 voogd 
waren geworden over Xanten nam hun 
invloed in zuid-oostelijke richting toe. 
In 1442 werd Xanten uiteindelijk gean-
nexeerd. In westelijke richting kwam 
het graafschap Zyfflich er bij. Als af-
scherming tegen Gelre wilde Kleef, met 
toestemming overigens van het aartsbis-
dom Keulen, een burcht bouwen op de 
resten van de dubbele motte-versterking 
Mergelpe op de Duivelsberg bij Wyler. 
Uiteindelijk ging dat niet door en bouw-
de hij een versterking dichter op Kleef in 
Kranenburg. In 1270 wordt Kranenburg 
voor het eerst genoemd.

De uitbreiding van macht in westelijke 
richting zette zich door in het verkrij-
gen van het voogdijschap over Balgoy. 
Daar werd in 1350 een burcht gebouwd: 
Kasteel Balgoy. In diezelfde tijd kwam 
tweederde van de heerlijkheid Hernen in 
handen van Kleef. De Van Boetzelaars 
werden ermee beleend. 

Omstreeks 1400 kwam Kleef in het 
bezit van de heerlijkheid Ravenstein. In 
1417 werd de graaf van Kleef hertog. Met 

Gelre werd de macht over het Rijkswoud 
gedeeld en strekte Kleef zich uit tot de 
Maas. Het hele Niersgebied kwam op 
den duur ook onder de invloed van 
het Hertogdom met Gennep, Mook, 
Heyen, Ottersum en zelfs Oeffelt. Alleen 
Groesbeek bleef ongenoemd, zoals in het 
noorden Millingen.

De grootste uitbreiding naar het noor-
den vond plaats toen de graafschappen 
Kleef en Mark door huwelijk verenigd 
werden in 1368. Vanaf 1242 bezat Kleef al 
Huissen en de Rijntol.

In 1521 verenigde Johan iii Kleef met 
Gulik en Berg. Na de dood van Karel 
van Gelre werd de Kleefse hertog ook 
hertog van Gelre. Dat duurde tot 1543 
als Gelre moet worden afgestaan aan 
Karel v.

Toen in 1609 de hertog zonder erven 
stierf kwam Kleef in handen van Bran-
denburg-Pruisen.

De uitbreiding van Gelre verliep met 
veel op- en neergangen. Na het uiteen-
vallen van het Frankische Rijk in 843, 
behoorde het gebied aanvankelijk bij het 
Middenrijk (Lotharingen), maar werd 
uiteindelijk onderdeel van het Oost-
Frankische, later Duitse Rijk. 

De Duitse koning beleende Gerard (de 
andere broer van het geslacht Flamen-
sis) met Hamalandse goederen. Reeds 
gegoed in Wassenberg werden de nazaten 
van Gerard behalve graaf van Wassen-
berg ook graven van Gelre genoemd. De 
graven werden genoemd naar de burcht 
te Geldern waar de graaf van Wassenberg 
zich in 1104 vestigde. In de 12de eeuw 
verwierven ze goederen rond Roermond 
en Maastricht. Zo verkregen ze rechten 
in Gorkum en Kampen. Alles bleef 
echter verbrokkeld.

Grote uitbreiding van macht betekende 
aan het eind van de 12de eeuw de com-
binatie door huwelijk met het graafschap 
Zutphen. Terzelfder tijd kregen ze de 
Veluwe als gebied in handen. Toch bleef 
Gelre ingeklemd tussen Holland en 
Utrecht in het westen, Brabant in het 
zuidwesten, Münster in het noordoosten 
en Kleef, Gulik en Keulen in het zuid-
oosten.

Dit leverde gespannen verhoudingen 
en oorlogen op zoals de slag bij Woerin-
gen in 1288 bij de strijd om Limburg. 
Het voortbestaan van Gelre hing aan een 
zijden draad. 

Intern waren er conflicten om het lei-
derschap. De Heekerense en Bronkhorst-
se twisten waren er tussen 1350 – 1370 
het gevolg van. Met moeite hield het 
regerende gravenhuis stand. Grote pro-
blemen waren er ook met de ‘enclaves’ 
in de vorm van vrije heerlijkheden die in 
feite lange tijd onafhankelijk waren van 
Gelre. Deze vrije heerlijkheden waren: 

Hertogdom Kleef Hertogdom Gelre

fig 6. Graaf Adolf 1 van Kleef-Mark 

(1368 – 1394)
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Buren, Batenburg, Borculo, Hernen, 
Wijchen, Leur en Balgoy. Batenburg 
is rijksonafhankelijk gebleven. Hernen 
werd uiteindelijk in 1442 Gelders, na 
een periode tussen 1367 – 1389 tweeherig 
te zijn geweest. Tweederde deel van de 
heerlijkheid was in die periode Kleefs. 
Balgoy kwam vanaf 1247 onder invloed 
van Kleef en werd tenslotte ‘Kleefs’ tot 
1806.

Nadat Reinald iii in 1371 kinderloos 
stierf brak de Gelderse Successieoorlog 
uit. Dat leidde ertoe dat de Hertog van 
Gulik in 1393 Hertog van Gelre werd. 
Na 1423 kwam het huis van Egmond in 
Gelre aan de macht. In 1473 kwam Gelre 
in handen van het Bourgondische Huis 
wat uiteindelijk leidde tot inlijving in 
het Habsburgse Rijk in 1543. 

Intussen was Gelre door de grote 
invloed van de steden verdeeld in kwar-
tieren. In 1579 vormden drie daarvan het 
Gewest Gelderland. Het duurde nog tot 
1815 voordat Opper-Gelre (Overkwartier) 
onderdeel werd van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

Het feit dat Dagobert i het bisdom 
Keulen zowel de kerkelijke als wereld-
lijke macht toewijst over het gebied 
tussen Keulen en Utrecht geeft aan dat 
de Merovingische koningen ook wat het 
wereldlijke gezag betreft reeds steunden 
op de bisschoppen. Die lijn werd door-
gezet door Karel de Grote die in 800, in 
het kader van een nieuwe indeling in bis-
dommen, Keulen verhief tot aartsbisdom 
met territoriale bevoegdheden. Het bis-
dom Utrecht viel daar voorlopig onder. 
Het bisdom Keulen bestond overigens al 
vanaf 300.

Wat onder de Merovingische en 
Karolingische koningen op gang werd 
gebracht, wat betreft het betrekken van 
de bisschoppen in de opbouw van het 
Rijk, werd vanaf de Ottoonse keizers 
structureler. De kerk kreeg de positie 
van Rijkskerk. De drie Duitse aartsbis-
schoppen gingen na 1356 (Gouden Bul) 
behoren tot het vaste college van zeven 
keurvorsten. Zij kozen de nieuwe keizer.

Het aartsbisdom Keulen had ook een 
belangrijk wereldlijk machtsgebied, het 
zogenaamde Erzstift of Kur-Köln dat 

overigens slechts eenderde innam van het 
hele gebied waar het aartsbisdom kerke-
lijk invloed op had. 

Het leidde ertoe dat de aartsbisschop-
pen territoriale politiek moesten voeren 
om de macht over hun gebied te behou-
den en zo mogelijk uit te breiden. In dat 
streven bleven zij de steun ondervinden 
van de Duitse keizers. In 1151 benoemde 
keizer Koenraad iii von Hogenstaufen 
de aartsbisschop tot hertog over Keur-
Keulen (westelijk van de Rijn gelegen). 
In 1180 volgde de benoeming van hertog 
van Westfalen (een gedeelte van het oos-
telijk van de Rijn gelegen ambtsgebied). 
De omringende hertogdommen Mark, 
Berg, Gulik, Kleef, Gelre en Brabant 
zagen het aartsbisdom dan ook als een 
grote bedreiging. 

In een van de grootste conflicten in het 
Nederrijn-Maasgebied, de Limburgse 
Successieoorlog, speelde Keulen een 
belangrijke rol. Keulen koos de zijde 
van Gelre tegen Brabant en behoorde 
ook tot de verliezers in 1288 in de slag 
bij Woeringen. Het betekende het einde 
van een mogelijke uitbreiding naar het 
zuidwesten.

Naast de kerkelijke functionarissen 
voor wereldlijke zaken stelde het aarts-
bisdom voogden aan. Hierdoor bouwde 
het aartsbisdom wereldlijke macht op. 
De graven van Gelre werden door het 
aartsbisdom Keulen in het Nederrijn-
Maasgebied voogd over het Rijk van Nij-
megen, de graven van Kleef over het Stift 
Zyfflich en de Van Heinsbergers over het 
kerspel Leur. Bij de nieuwe indeling in 
bisdommen in 1559 verloor Keulen haar 
greep op het Nederrijn-Maasgebied. Het 
kwam grotendeels onder Roermond. 
Het Keurvorstendom Keulen is blijven 
bestaan tot 1806 

Aartsbisdom Keulen 

fig 7. Details van een houten poort van de Sankt Maria in Kapitol (1050)
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In de lijn van wat er gezegd is over 
Keulen verkreeg het bisdom Utrecht, 
waarvan Willibrord in 695 de eerste 
bisschop werd, territoriale macht. Ook 
bij dit bisdom moet onderscheid ge-
maakt worden tussen een zeer uitgestrekt 
kerkelijk gebied en een kleiner wereldlijk 
machtsgebied. Daartoe behoorde in feite 
geheel Nederland boven de grote rivieren 
en Zeeland. Het bestond uit het Sticht 
(Utrecht) en Oversticht (Overijssel, 
Drente en de Ommelanden).

Om die wereldlijke macht te handha-
ven moest soms fors worden opgetreden; 
onder andere de slag bij Ane in 1227, 
waar de bisschop een zware nederlaag 
leed tegen de Drenten. Grote tegen-
spelers waren vooral Holland en Gelre. 
Gelre trok ten koste van het bisdom de 
Veluwe aan zich. 

Voor het Nederrijn-Maasgebied is van 
belang dat het bisdom onder andere 
goederen bezat in Balgoy en die schonk 
aan het kapittel van St.Jan te Utrecht.

De proost van het kapittel werd al rond 
1100 de eerste heer van Balgoy en Keent. 
De oudste vermelding van de Pagus 
Balgoye is uit 1172 toen de macht over 
de pagus werd betwist door de heren van 
Cuijk. De bisschop won het pleit.

Ontstaan op de plek waar vermoedelijk 
eens een kleine frankische nederzetting 
lag, speelde de burcht lange tijd (1000 – 
1500)een rol in de machtsverhoudingen 
in het Nederrijn-Maasgebied.

Van nederzetting tot heerlijkheid

Het vermoeden bestaat dat daar waar 
het oude pleistocene laagterras (30.000 
– 10.000 v.C.) aan de oppervlakte komt 
een frankische nederzetting Saloheim 
ontstond. Het is denkbaar dat de naar 
macht strevende graaf van Hamaland 
Balderik rond 1000 op die plek een 
motteversterking liet opwerpen om de 
Duffelt te kunnen controleren. De in 
het Misboek van Mehr (1040) genoemde 
graaf van Selhem kan door hem met 
deze functie van toezichthouder zijn 
beleend.

De heerlijkheid Zelem 

Zoals het hele gebied onder het aarts-
bisdom/hertogdom Keulen kwam te 
vallen (1151) was dat ook met Zelem het 
geval. Uit een handschrift van de abdij 
van Echternach (12de eeuw) blijkt dat de 
abdij enige tijd met Zelem werd beleend. 

In de dertiende eeuw moet Zelem, dan 
behorend bij Stad en Land Kranenburg 
al Kleefs zijn geworden. Het werd in de 
twintiger jaren van de veertiende eeuw, 
samen met Stad en Land Kranenburg, 
aan een erfdochter, die getrouwd was 
met Gerhard von Horn, verpand. In 
1370 werd dit erfdeel om zijn gunstige 
ligging teruggekocht.

 Van burcht naar huis

Hoewel daar geen zekerheid over is 
kan de burcht toen van motteversterking 
door de graaf van Kleef zijn omgebouwd 
tot een ronde waterburcht, zoals dat 
ook bij andere motteversterkingen (o.a. 

atenburg) in die tijd is gebeurd. Zelem 
had toen nog een strategische functie. In 
de vijftiende eeuw is de oorspronkelijke 
waterburcht door de families Von Alpen 
en Von Pallant steeds verder uitgebouwd 
als woonkasteel of voornaam adellijk 

huis.

Huidige situatie

Van de eerste burchten is niet veel meer 
over dan de verlande slotgracht en be-
paalde keldergewelven. Aan het huidige 
kasteel zijn wel de grote veranderingen 
te herkennen, die doorgevoerd zijn vanaf 
de tweede helft van de vijftiende eeuw. 
Het kasteel werd in die periode geschikt 
gemaakt voor bewoning met zijvleugels 
en hoektorens. In de loop van de negen-
tiende eeuw werd alles met een verdie-
ping verlaagd en ging er één vleugel 
geheel verloren.

fig 8. Plattegrond kasteel en omgeving 

Zelem

Bisdom Utrecht Heerlijkheid Zelem
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Onder de bescherming van een mot-
teversterking groeide de nederzetting op 
den duur uit tot Ambt Kranenburg.

Periode van de motteversterking 

Tegen de zin van het Stift Zyfflich 
bouwde de graaf van Kleef een motte-
versterking (1270) op haar grondgebied. 
De graaf maakte daarbij gebruik van zijn 
positie als voogd (sinds 1117). De motte-
versterking werd opgeworpen vlakbij de 
belangrijke handelsweg van Xanten naar 
Nijmegen. Het opwerpen van de ver-
sterking paste in het Kleefse streven haar 
macht verder uit te bouwen naar het 
westen; gericht tegen Gelre. Ook econo-
misch belangen speelden een belangrijke 
rol. Behalve controle over de weg hadden 
de graven groot belang bij de ontginning 
van de laaggelegen broeklanden. Een 
versterking was daarvoor nodig.

De motteversterking was tweedelig. 
Aan de oostkant bevond zich de cir-
kelronde hoofdburcht (45m): aan de 
westkant de sikkelvormige voorburcht 
(35×45). Het werd door twee grachten 
omringd.

De binnenste gracht scheidde de 
hoofdburcht van de voorburcht. Oor-
spronkelijk opgetrokken in hout werd 
dit later vervangen door tuf- en bak-
steen.

Van nederzetting naar Ambt 
Kranenburg

Bij de versterking ontstond een ne-
derzetting om in eerste instantie de 
ontginners (broekers) te huisvesten. Deze 
ontwikkelde zich op het snijpunt van 
de weg van Xanten naar Nijmegen en 
de weg van Groesbeek naar de Düffel. 
De ligging aan de Groesbeekse beek was 
bovendien van belang. 

In 1294 had de nederzetting stadsrech-

ten. Na een tijd verpand te zijn geweest 
aan een erfdochter en haar echtgenoot 
Dietrich von Horn kwam het weer in 
handen van de graaf (1370).

Dit leidde tot herstel In de periode 1388 
– 1395 werd een nieuwe burcht gebouwd: 
het Stadslot. Het machtige slot had de 
ingang in de stad Het was het domicilie 
van de ambtman, die de graaf in het 
Ambt verving. In de tweede bouwcam-
pagne 1395 – 1401 werden de aarden 
wallen vervangen door stenen muren. 
De stad had twee poorten.

Kerkelijk centrum

In de vroege Middeleeuwen had Kra-
nenburg door het Wonderdoende Kruis 
bekendheid als bedevaartplaats. Kerkelijk 
kreeg het betekenis door de overplaatsing 
van het Stift uit Zyfflich naar de stad 
(1436). Opmerkelijk was de vestiging 
van  een Begijnengemeenschap in de 
stad 1446. Omdat de meesten toetraden 
tot de orde van Augustinus ontstond uit 
deze gemeenschap een klooster (1472).

De bevolking bestond eeuwenlang 
uit akkerbouwers, handwerkslieden en 
kleine zelfstandigen. Om de vele passan-
ten op te vangen waren er zelfs dertien 
horecagelegenheden.

Uit een oorspronkelijke pagus ontstond 
een heerlijkheid die uiteindelijk geheel 
kwam te vallen onder het hertogdom 
Kleef. In 1609 werd Kleef onderdeel van 
Brandenburg-Pruisen. Namens Kleef is 
het keurvorstendom tot 1806 aanspraak 
blijven doen op Balgoy en Keent.

Van pagus naar heerlijkheid

Ontstaan in een bocht van de Maas 
wordt de streek in een oorkonde van 
1172 nog aangeduid als pagus balgoye. 
Keent hoorde daar ook bij. Pagus gaat 
terug op de Merovingisch-Karolingische 
bestuursindeling. Voor de indeling in 
parochies nam het aartsbisdom Keulen 
deze indeling over. Het is hoogstwaar-
schijnlijk dat het bisdom Utrecht in de 
elfde eeuw al gronden verwierf in de 
pagus.

In de twaalfde eeuw beleende het 
bisdom het kapittel van St. Jan met de 
gronden. De proost werd de eerste heer 
van de heerlijkheid Balgoy en Keent.

Door het kapittel werden van meet 
af aan de woeste gronden in cultuur 
gebracht. Het bouwde er een uithof.

De heerlijkheid Balgoy en Keent

In het begin van de dertiende eeuw 
ontstond er een gespannen situatie toen 
de graaf van Kleef aangewezen werd als 
voogd over de heerlijkheid. Dit leidde 
tot opsplitsing van de heerlijkheid in 
1247. Het kapittel behield tweederde 
deel.

De invloed van Kleef nam echter steeds 
meer toe. Rond 1350 bouwde de graaf 
een fors kasteel in de inmiddels verlande 
oorspronkelijke Maas. In 1442 trok het 
kapittel zich terug en kwam Balgoy en 
Keent geheel onder Kleef. De aanspra-
ken op Balgoy en Keent blijven ook als 
het hertogdom Kleef (1609) onderdeel 

Ambt Kranenburg Heerlijkheid Balgoy en Keent

fig 9. Het in 1308 gevonden Wonder-

baarlijke Kruis van Kranenburg
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wordt van het keurvorstendom Branden-
burg-Pruisen tot 1806 bestaan.

Kasteel en Huis

Het kasteel heeft in de veertiende en 
vijftiende eeuw met name onder de fa-
milie van Oyen nog een militair-strategi-
sche functie gehad. Op den duur raakte 
het in verval. In het midden van de acht-
tiende eeuw werd vermoedelijk door de 
familie Van Philipsthal een nieuw huis 
gebouwd in classicistische stijl. Ook van 
dit huis is niets meer over. 

Het Graafschap Hamaland speelde 
aanvankelijk een belangrijke rol in het 
Nederrijn-Maasgebied. De dubbele mot-
teversterking Mergelpe op de Duivels-
berg (Gemeente Ubbergen) was bedoeld 
om de Duffelt onder controle te houden. 

 Wisselende machtsverhou-
dingen.

In de lijn van hun voorgangers tracht-
ten de graven van Hamaland Balderik 
en zijn vrouw Adela een territoriaal 
vorstendom op te bouwen tussen de 
bisdommen Keulen en Utrecht. Nadat 
Balderik de Vikingen had verslagen 
had bij Tiel, wees keizer Hendrik ii 
(gestorven in 1027) hem aan als prefect 
over het gebied. Deze benoeming werd 
aangevochten door Wichman iii van 
Vreden. Als deze door Adela en Balderik 
wordt vermoord, worden hun rechten en 
goederen verbeurd verklaard (Rijksdag 
Nijmegen 1018).

Strategie 

Om hun territorium af te grendelen 
wierpen de graven van Hamaland mot-
teversterkingen op. Belangrijke  verster-
kingen waren de Duno (aan de Rijn), 
Houberg of Upladen (Montferland) en 
Mergelpe (Duivelsberg). De uitzonder-
lijk grote versterking Upladen is zonder 
twijfel de hoofdburcht geweest. Er 
werden twee kloosters gesticht: Elten en 
Zyfflich.

Dat Mergelpe wat zijn strategische 
ligging betreft niet aan belang inboette 
blijkt uit het feit dat de graven van Kleef 
in 1223 toestemming kregen van de aarts-
bisschop van Keulen om op de restanten 
van de motteversterking een kasteel te 
bouwen tegen Gelre. Dit ging niet door. 
In plaats daarvan werd de motteverster-
king Kranenburg opgeworpen. 

Mergelpe 

Op een soort landtong van de stuwwal 
van Nijmegen lag de dubbele mottever-
sterking Mergelpe De versterking was 
voorzien van een extra wal en gracht, 
bedoeld om het gehele complex aan de 
zuidzijde af te schermen. De grootste 
heuvel was voorzien van een voorburcht 
omgeven door een wal. Ongeveer 100 
meter noordoostelijk is een kleinere 
versterking van dit type. 

Dit had duidelijk de functie de Rijnval-
lei in de gaten te houden. Aangenomen 
wordt dat de versterking als gevolg van 
de ontwikkelingen rond het graafschap 
Hamaland nooit is afgebouwd.

 Graafschap Hamaland

fig 10. Toren van St. Jan in Balgoy
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In 1076 werden de heren van Baten-
burg voor het eerst genoemd. De heren 
behoorden tot de machtigste nobiles in 
Gelre.

 Door huwelijk verwierf in 1315 de 
familie Van Bronkhorst Batenburg.
Sindsdien speelde het een belangrijke rol 
in de machtsverhoudingen in Gelre. De 
heerlijkheid verkreeg vele rechten. Vooral 
het tolrecht was van belang.

Toen de Nederlanden onderdeel wer-
den van het Habsburgse Rijk kwam de 
heerlijkheid in grote problemen. Omdat 
Batenburg moest kiezen voor de keizer 
kwam het in een ernstig conflict met 
Hertog Karel van Gelre. In de Tach-
tigjarige oorlog (1568 – 1648) kozen de 
heren van Batenburg voor Willem van 
Oranje. Na de verzelfstandiging van de 
Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen werd Batenburg een Gelders leen 
(1664). Tot 1940 beleefde de heerlijkheid 
rustiger tijden onder de families Van 
Horne en Van Bentheim. In 1945 werd 
Batenburg als zijnde Duits bezit door de 
Nederlandse Staat geconfisqueerd.

Kastelengeschiedenis

Het kasteel begon als motteversterking. 
Ongeveer 1150 werd de houten toren 
vervangen door een tufstenen.

Rond 1315 werd de motte-versterking 
door de Van Bronkhorsten omgebouwd 
tot een geduchte ronde waterburcht (54 
meter doorsnee). Deze burcht werd een 
aantal malen verwoest; onder andere in 
1503 door hertog Karel van Gelre.In de 
zeventiende eeuw werd het kasteel door 
de Van Hornes omgebouwd tot een fraai 
adellijk huis. In 1794 werd dit illustere 
huis zodanig door de Fransen verwoest, 
dat het niet meer werd herbouwd. In 
1945 kwam de ruïne in bezit van de 
Stichtingen Vrienden Geldersch Land-
schap en Kasteelen. Tussen 1985 – 1992 
werd het grondig geconsolideerd.

De stad Batenburg

Vanaf de veertiende eeuw ontwikkelde 
het dorp zich tot stad. Het werd plan-
matig uitgebouwd tot een bijna vierkant 
met poorten en wallen. In 1389 kreeg Ba-
tenburg zijn eigen stadsschepenbank met 

schout en schepenen. In 1414 kregen de 
inwoners het poortersrecht, waarmee ze 
vrije in- en uitgang van de stad hadden. 

De markttol werd door de inwoners 
afgekocht, waardoor de Batenburgse 
markten in trek kwamen. De kloosters 
in Batenburg en Horssen betaalden geen 
accijnzen. In 1851 werd Batenburg een 
zelfstandige gemeente. In 1984 werd het 
samengevoegd met Wijchen.

fig 11. Kasteel Batenburg. Tekening door A. Beyer ±1745

Heerlijkheid Batenburg
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Over het ontstaan van de heerlijkheid 
Hernen is niets bekend. Het is onduide-
lijk hoe de situatie was vóór 1247. 

Het is zeker dat Hernen in 1247 een 
vrije heerlijkheid was. Onder Elisabet 
van Hernen (1317 – 1340) vormde de 
heerlijkheid nog één geheel. In 1357 viel 
de heerlijkheid in twee delen uiteen. 
Eénderde deel kwam in handen van de 
familie Van Driel en tweederde deel in 
handen van de familie Van Boetzelaer. In 
1369 droegen de Van Driels hun deel op 
aan de Hertog van Gelre. De Van Boet-
selaers (een Kleefse familie) stelden hun 
deel onder gezag van de hertog van Kleef 
in 1386. In 1473 werd de heerlijkheid 
weer toch uiteindelijk weer één geheel.

Een van de belangrijkste families was 
tot 1609 de familie Van Wijhe. Onder 
deze familie breidde het kasteel sterk uit. 
Na hen waren de families Van Steenhuys 
en De Béthune nog van belang. 

In 1940 werd het kasteel geschonken 
aan de Stichting Vrienden Geldersch 
Landschap en Kasteelen.

Kastelengeschiedenis

Wat kastelen betreft is er sprake van 
een Niederburg en een Oberburg. Aan-
genomen wordt dat de Niederburg een 
motteversterking was. 

Het huidige in baksteen opgetrok-
ken kasteel werd rond 1360 gebouwd in 
opdracht van Alart van Driel, de Ober-
burg. Het kende vier bouwfasen. Tot 
de eerste fase behoren de donjon en het 
ommuurde kasteelterrein (1375 – 1400). 
Het kasteel was omgracht en had een 
ophaalbrug als toegang. In de tweede 
fase (tussen 1400 en 1500) worden aan 
de zuidwest en noordzijde een ridder-
zaal, woon- en bedrijfsruimten tegen de 
ringmuur gebouwd. De weergang op de 

ringmuur werd overkapt. Tussen 1500 
en 1600 (fase 3) volgde een uitbreiding 
aan de west-noordzijde en oostzijde. De 
ingang van het kasteel werd daarbij ver-
plaatst en voorzien van een wapensteen 
met het jaartal 1555. Van 1600 tot heden 
(fase 4) werden er enkele veranderin-
gen aangebracht om het woongenot te 
verhogen, de hoofdvorm van het kasteel 
is daarbij niet aangetast. Helaas  
stortte de donjon in en werd de gracht 
aan de ingangzijde gedempt.

Veldovens

Voor de bouw van het kasteel werd 
gebruik gemaakt van veld- of bultovens. 
Resten van deze ovens zijn gevonden ten 
noordoosten van het kasteel. De ovens 
waren gebouwd op een uitloper van het 
Hernense stuifduincomplex. De klei 
voor de bakstenen werd waarschijnlijk 
uit de vlak daarbij lager gelegen kom-
gronden gehaald.

Heerlijkheid Hernen

fig 12. Veldoven 14e eeuw
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In de Merovingische periode is er al 
sprake van kerstening in het Nederrijn-
Maasgebiedgebied onder invloed van 
het bisdom Keulen. De vondsten van de 
oost-west georiënteerde graven op het 
grafveld in Wijchen van na 500 zijn een 
aanwijzing in die richting.

De Merovingische koning Dagobert i 
(629 – 639) maakte, door aan het bis-
dom Keulen zoveel macht toe te kennen, 
het Nederrijn-Maasgebied uitvalsbasis 
voor de kerstening van de Friese en 
Saksische gebieden. Het is in dat opzicht 
niet toevallig dat de naam van Wil-
librord (zie onder Kellen) verbonden is 
aan het gebied.

Een belangrijk verschijnsel in dat 
opzicht is ook dat de Merovingische 
en Karolingische vorsten, voor er grote 
kloosters in het gebied werden gebouwd, 
goederen schonken aan abdijen en 
kapittels, die in het huidige Zuid-België, 
Luxemburg en Noord-Frankrijk lagen.

Dit met name om steun te verkrijgen 
bij verdere kerstening van de Friezen en 
de Saksen in het noorden. Dat ze daar 
zoveel domeinen hadden, heeft te maken 
met het feit dat het gebied behoorde tot 
de Romeinse limes. Staande in de lijn 
van de Romeinse keizers eigenden ze 
zich veel grond toe. 

Zo kreeg in de loop van de zevende, 
achtste en negende eeuw onder andere 
de abdij van Echternach bezittingen 
in Kellen. De abdij van Corbie kreeg 
bezittingen in Rindern en Donsbrüggen 
en de St.Valery sur Somme kreeg bezit-
tingen in Overasselt. De abdij van Wil-
lebrord in Echternach verwierf in Kellen 
(Cellina) al rond 750 landgoederen en 
stichtte er een klooster en kerk. Deze 
werd aan St.Willibrord gewijd. 

Dit Fernbesitz gaf abdijen en kapittels 
zelf ook de mogelijkheid uit te wijken 
naar veiliger streken bij de aanvallen van 
de Mayaren en Vikingen, die tot in de 

elfde eeuw doorgingen.

 In de loop van negende, tiende en 
elfde eeuw bouwde het aartsbisdom 
Keulen haar netwerk aan parochies in 
het Nederrijn-Maasgebied uit via het 
aartsdiakonaat Xanten en het dekenaat 
Zyfflich (dekenaat tussen Maas en Waal). 
In Zyfflich bevond zich al een door Bal-
derik van Hamaland rond 1000 gestichte 
benedictijner abdij. Aan de abdijkerk 
(gewijd aan St.Martinus) zijn nog stijl-
kenmerken te herkennen uit de bouwpe-
riode die Ottoons wordt genoemd. Het 
klooster werd later kapittel of stift en 
werd daarmee tevens dekenaat. Zo goed 
als alle parochies in het Nederrijn-Maas-
gebied vielen eronder. De grote vraag 
is wie de parochiekerken in het gebied 
hebben gebouwd. Aangenomen wordt 
dat een aantal daarvan gesticht zijn als 
eigen kerken door lokale heren. Door het 
hele gebied genomen vallen daar waar-

Onder de Kromstaf

fig 13. Kranenburg met de St. Peter und Paul in 1563
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schijnlijk Batenburg, Wijchen, Hernen, 
Niftrik, Zyfflich, Kranenburg en Wis-
sel onder. Millingen en Nijmegen zijn 
bisschopskerken. In 1343 werd het stift 
Zyfflich verplaatst naar Kranenburg. Het 
stadje was toen al lange tijd een bede-
vaartsoord door een eucharistiewonder. 
Door het kapittel nam de betekenis van 
Kranenburg toe. In 1446 vestigde zich er 
ook een uit Kleef afkomstig Augustines-
senklooster.

Naast geestelijke verzorging en de 
bouw van kerken hielden de stiften zich 
ook bezig met de economische ontwik-
keling van het gebied getuige de vele 
uithoven. Duizenden hectaren werden 
in cultuur gebracht. Een belangrijke rol 
speelde in dat opzicht ook de Cisterciën-
zerabdij Camp bij Rheinberg, die sinds 
1311 veel goederen bezat in Woezik en 
Leur.

Na de inlijving in het Habsburgse Rijk 
kwam er in 1559 een nieuwe indeling 
in bisdommen en raakte Keulen veel 
invloed in het Nederrijn-Maasgebied 
kwijt.
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