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Beste Vrienden,
Eerst het zuur...
Want helaas heeft uw bestuur moeten besluiten tot een bescheiden prijsverhoging van uw Vriendenlidmaatschap. Deze verhoging is noodzakelijk gezien de
gestegen kosten van lezingen, excursies, bijzondere publicaties en last but not
least de bouw van en het onderhoudsabonnement op de Vriendenwebsite.
Gedacht wordt aan een contributie per persoon ad € 12,50 en per 2 personen of
gezin ad € 15 (plus € 1,75 indien u gebruik maakt van de acceptgiro).
Het bestuur zal u dit besluit graag toelichten voor of na de eerstvolgende lezing
in 2021.
Dan het zoet….
Want we hebben dus wel mooi een Vriendenwebsite!
U vindt die op: https://vriendenmuseumkasteelwijchen.nl/
Verder treft u in deze tweede Nieuwsbrief van dit jaar, die natuurlijk vooral gewijd is aan het thema van de najaarstentoonstelling ‘Ode aan Maas en Waal’ in
ons museum, weer een boel wetenswaardigs aan. Om te beginnen artikelen van:
•

Peter Schut MA (archeologisch adviseur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) betreffende de ontwikkeling van de Gelderse versterkingen - van de
walburg als 7-de-eeuwse voorloper tot de 3 eeuwen later verschijnende
motte - met als focus de verdedigingswerken uit de omgeving van Wijchen;

•

Wim Kattenberg over de veranderende machtsverhoudingen tussen 1000
en 1300 in het gebied geheten ‘Terre imperialis inter Mosam et Walum’
oftewel Land Tussen Maas en Waal;

•

nogmaals Wim Kattenberg over hoe in de Karolingische Tijd (7de—10de
eeuw) de grondslag voor de inrichting van ons huidige landschap werd
gelegd;

•

het Ministerie van Landbouw met een hoofdstuk uit ‘Ontgonnen Verleden’ (2009) over de impact van de geschiedenis op het landschap, specifiek het Rivierengebied.
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In haar eigen rubriek leidt directeur Rylana Seelen de tentoonstelling Ode aan
Maas en Waal bij u in.
Conservator Ben Teubner informeert u op zijn beurt over de Marne-achtige
potten die scherfgewijs naar boven kwamen bij de opgravingen in 1968 in de
buurtschap De Pas.
Niet op de laatste plaats prijzen wij ons gelukkig met een hernieuwde kennismaking met de Tuun. Judy Nijssen, coördinator van de vrijwilligers bij Museum Kasteel Wijchen en al sinds 2010 ook zelf werkzaam als vrijwilliger, zet om te beginnen de opzet en bedoeling van de Tuun nog eens uiteen, waarna zij alvast een
vooruitblik werpt op de plannen voor 2021. Wij rekenen ons rijk met deze afgesproken vaste bijdrage vanuit de Tuun!
En natuurlijk zijn er de overige vaste rubrieken ‘Van de Bestuurstafel’ en ‘De
Moeite Waard’ beide van Wim Kattenberg, alsmede de ‘Museumclub Wijchen’
van Annelies Jacobs.
Rest mij u er voor de goede orde op te wijzen dat de voor 31 oktober a.s. geplande lezing van Peter Schut MA op die datum helaas vanwege de corona geen
doorgang kan vinden. Wel willen wij u deze lezing in 2021 zodra het kan graag
alsnog aanbieden.
We hopen dat u in deze aflevering weer e.e.a. van uw gading aantreft.
Linie Plukker (red.)

De afbeelding op het voorblad is een schilderij van Peter Meijer, getiteld
‘Hollands Landschap, Maas en Waal’ .
De afbeelding op p. 27 betreft een sculptuur van de Wijchense kunstenaar Karel
Peulen, die de grilligheid toont van de elkaar kruisende wegen tussen Maas en
Waal (techniek: gesmolten koper in repen gegoten en met de hand ter plaatse
vervormd, prijs €750, incl. sokkel)
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Van de Bestuurstafel
Graag wil ik deze Bestuurstafel wijden aan het museum. Dat heeft te maken
met het feit dat Koen Fick, kleinzoon van Frans Bloemen, een geluidsband
heeft ontdekt met de stem van zijn opa en die via de Vrienden wil aanbieden
aan het museum.
Toen ik het hoorde dacht ik dit kan geen toeval zijn. In een tijd dat het museum
staat voor een van de grootste veranderingen in zijn bestaan is er de stem van
de man die de grondlegger is van de archeologie en het museum in Wijchen.
Want hoewel het museum zich inhoudelijk verbreedt, is de rode lijn de permanente bewoningsgeschiedenis van Wijchen gebleven. Deze gaat ver terug in de
prehistorie. Het was Bloemen, kousenfabrikant, die daar
voor het eerst echt indook en in zijn vrije tijd allerlei
belangrijke archeologische vondsten deed in en rond
Wijchen. Hij deed dat zodanig dat hij serieus werd genomen door de wetenschappelijke wereld. Hij werd correspondent van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
In 1931 kreeg hij bij Koninklijk Besluit de bronzen erepenning voor zijn archeologisch onderzoek. Maar daar
bleef het niet bij. Hij stichtte in 1927 de eerste voorloper
van ons huidige museum: de Oudheidkamer aan de Markt. Deze ging in 1933
over naar het Kasteel en vervolgens in 1962 naar het Koetshuis. Het museum
heette toen nog steeds Museum Frans Bloemen. Toen het in 1996 naar de zolders van het Kasteel ging kreeg het de naam Museum Kasteel Wijchen. Hoewel
het museum voor een belangrijk deel op de zolders van het kasteel zal blijven,
krijgt het in de op handen zijnde toegankelijkheidsoperatie van het kasteel heel
veel nieuwe mogelijkheden zich te presenteren. Zo komt de balie in de met glas
overdekte binnenplaats van het kasteel. Krijgt het in de uitgediepte loopgang
door de kelders veel mogelijkheden om de bewoningsgeschiedenis met prehistorische en historische artefacten te laten zien en te vertellen.
Het is bij dit alles goed ons te blijven realiseren dat we veel te danken hebben
aan Frans Bloemen. We kunnen nu zijn stem laten horen.
Wim Kattenberg (voorzitter)
4

Vroege Versterkingen in Gelderland
De Gelderse versterkingen uit de 10e tot 13e eeuw
laten een bijzondere ontwikkeling zien van walburg
tot motte. Uniek is het feit dat in Gelderland een aantal van deze versterkingen als zichtbare archeologische monumenten bewaard zijn gebleven. Zij behoren tot de meest tot de verbeelding sprekende monuDrs. Peter Schut
menten van deze provincie. Aan de hand van de versterkingen zal het verhaal worden verteld van de ontwikkeling van deze versterkingen en bebouwing tegen een historische achtergrond. Daarbij zal met
name worden stilgestaan bij de versterkingen uit de omgeving van Wijchen,
maar dit is alleen mogelijk door deze versterkingen in een breder kader te
plaatsen.
De oudste versterkingen bestonden uit een eenvoudige wal met gracht. De oorsprong gaat terug tot het Vroeg Neolithicum toen de mens voor het eerst de
behoefte kreeg om zich te verdedigen en zijn woonplaats in het landschap te
markeren. Het eenvoudige concept waarbij een hindernis werd opgeworpen
voor potentiële vijanden zien we vervolgens in vele vormen terug. De Romeinse
castella langs de limes zijn daarvan sprekende voorbeelden.
Kort daarna, in de 7e eeuw, verschijnende eerste walburgen in ons land. Eigenlijk
is de naam walburg een vergaarbak geworden voor een grote verscheidenheid
van versterkingen uit de periode 7e tot en met de 13e eeuw en zou het wenselijk
zijn om tot een meer werkbare benaming en indeling te komen.
Walburgen
Aan de oever van het Uddelermeer bevindt zich een walburg, dat wil zeggen een
versterking voorzien van een wal en een gracht. Deze versterking trok al vroeg
de aandacht, getuige kaarten uit de 17e en 18e eeuw. Daarbij is deze locatie niet
alleen bijzonder vanwege de versterking uit rond 900, maar ook door de aanwezigheid van nederzettingsresten van de Trechterbekercultuur die verantwoordelijk was voor de bouw van de oudste zichtbare monumenten van ons land, de
hunebedden. Verschillende grafheuvels getuigen van bewoning uit de periode
rond 2800 – 2000, waarvan er enkele al op een kaart uit de 18e eeuw worden
vermeld.
Begin 1900 werd de Hunneschans en omgeving door Holwerda, de toenmalige
directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, onderzocht. Hij concludeerde dat de nu droge gracht oorspronkelijk watervoerend was geweest. Uit
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zijn tekeningen blijkt dat de wal in enkele fasen is opgeworpen. Het poortgebouw werd evenals een aantal gebouwen op het binnenterrein volledig blootgelegd. Na een herinterpretatie is gebleken dat de versterking rond 900 moet zijn
aangelegd, maar of het binnenterrein in deze periode permanent bewoond werd
is twijfelachtig. In die zin herinnert de aanleg mogelijk aan de ringwalburgen uit
Zeeland die in dezelfde tijd als vluchtburgen werden aangelegd. Pas rond 1300
werd de inmiddels vier honderd jaar oude versterking aan het Uddelermeer opnieuw bewoond en vormde vermoedelijk het centrum van een grootgrondbezit.
Een mogelijk iets jongere versterking die in een aantal opzichten doet denken
aan de Hunneschans is de Duno. In de vijftiger jaren vond hier gedurende enkele
opgravingscampagnes een onderzoek
plaats door de ROB onder leiding van
J.G.N Renaud. Deze walburg werd binnen honderd jaar verschillende keren
herbouwd. De aanleg, op de rand van
de stuwwal met uitzicht over de Betuwe, is vergelijkbaar met de Heimenberg
bij Rhenen. Deze Utrechtse versterking
is wel twee honderd jaar ouder. In tegenstelling tot de Hunnenschans is de
De Duno, foto Ruud van Capelleveen
Duno wel bewoond geweest, getuige de
vondst van aardewerk, botmateriaal en
ijzeren voorwerpen. Bijzonder aan deze aanleg is de aanwezigheid van een heuvel in de wal die in het verleden wel als ‘’bastion’’ is aangeduid. Er zijn redenen
om aan te nemen dat we hier te maken hebben met een overgangsvorm van
walburg naar motteversterking. In tegenstelling tot de Hunnenschans, waarvan
niet bekend is wie deze versterking heeft gebouwd, zijn er in het geval van de
Duno aanwijzingen dat deze in het bezit is geweest van de graven van Hamaland.
Motteversterkingen
Twee motteversterkingen die rond 1000 zijn gebouwd: Montferland en de Duivelsberg worden eveneens aan deze familie toegeschreven. Motteversterkingen
putten hun kracht uit de steile hellingen van de veelal kunstmatige kasteelheuvel. Bovendien konden deze versterkingen, in tegenstelling tot de walburgen,
met een relatief klein aantal personen worden verdedigd. Dit was ook de reden
waarom deze vorm wat later populair werd bij de lagere adel.
Montferland kan geïdentificeerd worden met de burcht Opladen van het dankzij
de kroniekschrijver Alpertus van Metz roemruchte echtpaar Adela en Balderik.
Het is één van de grootste versterkingen van dit type uit Noordwest Europa.
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De Duivelsberg bij Beek ligt strategisch op een hooggelegen landtong aan de
noordrand van de Nijmeegse stuwwal. Het bijzondere van deze versterking is dat
deze bestaat uit twee mottes. Aangenomen wordt dat de kleine motte een vooruitgeschoven uitkijkpost vormde voor de hoofdburcht. Er zijn redenen om aan te
nemen dat de graaf van Kleef hier kort na 1200 een versterking heeft gebouwd,
mogelijk gebruik makend van de al bestaande versterking.
Het aantal bekende motteversterkingen in Gelderland beperkt zich tot slechts 15
exemplaren. Uit de tweede helft van de 11e en 12e eeuw kennen we nauwelijks
concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van motteburchten. Hierbij moet
echter worden opgemerkt dat veel van deze eenvoudige versterkingen in de
loop van de eeuwen zijn afgegraven of overbouwd waardoor we van deze versterkingen nauwelijks sporen terugvinden. Een nauwkeurige analyse van bijvoorbeeld de kadastrale minuut in combinatie met het Actueel Hoogtebestand Nederland kan hier mogelijk nog nieuwe informatie opleveren.
Vermeldingen van families met gelijkluidende namen als de latere (motte)
versterking geven een indicatie met betrekking tot de bouwers van deze versterkingen, maar onzeker is of deze personen ook verantwoordelijk waren voor de
bouw van de betreffende versterking. De motteversterking wordt veelal zelf niet
met name genoemd en als dat wel het geval is dan kan het type versterking niet
van de naam worden afgeleid.

Afbeelding 2: Montferland in perspectief (voorburcht is lichter weergegeven).

Veel vrije versterkingen van de lagere adel werden op het eind van de 13 e eeuw
opgedragen aan bijvoorbeeld de hertog van Gelre. Juist deze vrije goederen worden veelal pas bij deze transactie voor het eerst vermeld. Een goed voorbeeld
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zijn de versterkingen van Maurik en Aldenhaag die in 1297-1298 worden vermeld toen zij opgedragen werden aan de graaf van Gelre, waarna de voormalige
eigenaren deze in leen terugkregen. Rond Nijmegen speelden de graven van
Kleef een vergelijkbare rol in o.a. Malden, Huissen en mogelijk dus ook op de
Duivelsberg. De intrigerende vraag naar de functie en datering van de heuvel in
Leur in relatie met de ernaast gelegen kerk behoort hierbij ook te worden genoemd.
Hoe het ook zij, het zal duidelijk zijn dat de zoektocht naar de bouwer van een
versterking daardoor behoorlijk wordt gecompliceerd. We weten meestal niet
wanneer de versterking is gebouwd, maar ook niet welke vorm deze versterkingen hebben gehad. Voor wat betreft dit laatste is de onlangs opgegraven versterking van Groesbeek, waaraan in een andere bijdrage aandacht zal worden
geschonken, een goed voorbeeld van een versterking van de lagere adel uit de
13e eeuw. Dit geldt ook voor het nabijgelegen Watermeerwijk waar mogelijk een
van de andere waldforsters van het Nederrijkswald een klein versterkt onderkomen heeft gehad. Een ander voorbeeld is de versterking bij Laag Keppel die voorzien was van een dubbele gracht en wal. Uit deze voorbeelden blijkt dat er een
grote variatie bestond in de vorm van de versterkingen in de 12e en 13e eeuw.
Rond Wijchen kennen we een aantal versterkingen die tot de motteburchten
gerekend kunnen worden, waarvan Batenburg, de Maldenburcht en iets verder
Huissen en de Duivelsberg goede voorbeelden zijn. De meest bijzondere plaats
wordt ingenomen door de burcht van Huissen. Van deze versterking zijn niet
alleen wat latere historische bronnen bekend, maar vooral een aantal tekeningen uit de 16e eeuw die een beeld geven van de motte met de oorspronkelijke
bebouwing. Het zijn unieke documenten.
De donjon van het Valkhof in Nijmegen vormt tenslotte het symbool van het
keizerlijke gezag en daarmee de centrale plaats in het gehele spectrum van versterkingen uit deze periode.
De genoemde versterkingen zijn veelal bewaard gebleven dankzij hun ligging in
een fraaie landschappelijke omgeving en zijn daarom een bezoek meer dan
waard.
Drs. P. Schut

Literatuur:
Aarts, B. (1996): Early Castles of the Meuse-Rhine Border Region and some parallels in Western Europe c 1000: A Comparitive Approach, in: Acte du Colloque
International d’Abergravenny, Chateau Gaillard 17, Caen, 11-23.
8

Besteman, J.C. (1981): Mottes in the Netherlands: A provisional Survey and Inventory, in: T.J. Hoekstra, H.L. Janssen & I.W.L. Moerman (red.) Liber Castellorum: 40 variaties op het thema kasteel, Zutphen, 40-59.
Doesburg, J. & P. Schut (2004): Burgen en burchten uit aarde en hout. De vroegste middeleeuwse versterkingen van ons land, in: Op Weerstand gebouwd, 5461.
Janssen, H.L. (1996): Tussen woning en versterking: Het kasteel in de Middeleeuwen, in : H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga & B. Olde Meierink (red.), 1000
Jaar kastelen in Nederland, Utrecht.
Schut, P.A.C. (2003): De Montferlandsche berg, het sieraad der tusschen IJssel en
Rijn gelegene landen in De motte Montferland (gemeente Bergh) en een overzicht van motteversterkingen in Gelderland, Nederlandse Archeologische Rapporten 24, Amersfoort

Kasteel Batenburg, foto Henrie van Zoggel (www.ambulare.nl)
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Veranderende machtsverhoudingen en kastelen op het grondgebied van het
Land Tussen Maas en Waal
1000-1300
In deze bijdrage gaat het om wat er aan de vroegste versterkingen (waaronder
ook versterkte boerderijen) is teruggevonden in een gebied Land Tussen Maas
en Waal (Terre imperialis inter Mosam et Walum) dat viel onder Lotharingen.
Viel Lotharingen na de opdeling van het Karolingische Rijk in 843 eerst onder
Midden-Francië, na 925 werd het niet direct onderdeel van het Heilige Roomse
Rijk. Heel opmerkelijk is namelijk dat de gekozen koning van Oost-Francië, die
Lotharingen veroverde, Hendrik I van Saksen, het naar zich toe trok en gebruikte
voor de opbouw van zijn huismacht. Ook zijn opvolgers - genoemd naar de eerste daarvan, zijn zoon Otto I - de Ottonen, zijn dat zo blijven zien.

Kaart Lotharingen
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Alles om Lotharingen.

Dat Hendrik I dat zo deed had te maken met het feit dat hij de Frankische traditie van het gekozen koningschap losliet. Hij wees namelijk tijdens zijn leven één
van zijn zonen als opvolger aan. Lotharingen werd daarvoor opgewaardeerd tot
stamhertogdom. Het kwam daarmee op hetzelfde nivo van de andere stamhertogdommen Beieren, Franken, Saksen en Zwaben, die ook keurvorstendommen
waren.
Het moge duidelijk zijn dat het leidde tot hevig verzet van de keurvorsten en de
van hen afhankelijke middelgrote en kleinere machthebbers.Telkens leidde het
in de loop van de eeuwen bij opvolging tot het opvoeren van tegenkoningen
door de keurvorsten. Een voorbeeld wat dat betreft, van belang voor Gelre, is
graaf Willem II van Holland.
Hij werd door de aartsbischoppen/keurvorsten van Keulen, Mainz en Trier in
1248 opgevoerd als tegenkoning tegen Koenraad IV, die door zijn vader keizer
Frederik II al op negenjarige leeftijd aangewezen was als zijn opvolger. Het liep
met Willem II overigens niet goed af. Voor het gebied Land Tussen Maas en Waal
had het wel een positief gevolg. Het betreft hier het feit dat Willem II, om steun
te verkrijgen, Nijmegen en directe omgeving aan de graaf van Gelre verpandde.
Dit was van groot belang voor de ontwikkeling van het graafschap, latere hertogdom, Gelre.
Een andere strategie om de macht van de keurvorsten en de van hen afhankelijke kleine en
middelgrote machthebbers terug te dringen was
het benoemen van familieleden in hoge functies.
Ook dat ging niet altijd goed. Otto I, toen nog
koning van Oost-Frankenland, moest in 939 ten
strijde trekken tegen de door zijn vader over
Lotharingen als hertog aangestelde schoonzoon
Giselbert II van Maasgouw. Deze koos in de
broederstrijd tussen Otto en zijn broer Thankmar
om de macht in Oost-Frankenland voor Thankmar. Met veel geweld moest Otto een einde aan
dit geschil maken.

Otto I 912-973
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Een heel belangrijke andere strategie was de koninklijke (later keizerlijke) macht
op te bouwen op de kerk. Deze kreeg de positie van Rijkskerk. Dit betekende ook
dat hoge geestelijken, zoals aartsbisschoppen, bisschoppen en abten, in wereldlijke functies konden worden benoemd. In Lotharingen stelde Otto I zijn broer
Bruno, aartsbisschop van Keulen, als hertog aan. In die lijn bleven ook latere
keizers de aartsbisschop van Keulen benoemen als hertog van Lotharingen. Ook
de bisschop van Utrecht kreeg veel wereldlijke macht. Beide machthebbers hebben grote invloed gehad op het Land Tussen Maas en Waal.
Ten slotte was er nog een middel om aan de weerbarstige leenmannen te ontkomen: het aanstellen van beheerders of ministerialen op de koninklijke domeinen. Veelal kwamen daar onvrije boeren voor in aanmerking. Het gaat wat onvrij
en vrij aangaat binnen het feodale stelsel om de mate van ondergeschiktheid
aan de heer. Dat betreft vier zaken: de omvang van eigen bezit aan gronden, de
hoeveelheid diensten die uitgevoerd moesten worden, wat afgedragen moest
worden aan belastingen en tenslotte of men verplicht was zich te stellen onder
de koninklijke rechtspraak. Er bestond wat dat betreft een rangorde met onderaan de aan de grond gebonden horigen. De onvrije boeren stonden daar eigenlijk niet zo ver boven. Naast allerlei diensten moesten ze vooral krijgsdienst verrichten. Zij waren verplicht tot afdrachten en vielen onder de koninklijke rechtspraak. Naast de inzet bij beheersfuncties werden de ministerialen ook aangesteld in administratieve en juridische functies.
Neerslag op het grondgebied Land Tussen Maas en Waal.
Het is van belang op te merken dat wat de politieke en economische ontwikkeling betreft onderscheid gemaakt moet worden tussen de oost- en westkant van
het gebied. De westkant was door de steeds smallere stroomruggen niet geschikt domaniaal, via exploitatie van landgoederen of domeinen, te ontwikkelen.
Dat gebeurde wel aan de oostkant. Dit was het geval wat Batenburg en Wijchen
betreft door de Duitse keizers. Dat geldt wat Leur en Hernen betreft door het
aartsbisdom Keulen en Balgoy-Keent door het bisdom Utrecht.
Het westelijk deel kwam pas onder direct landsheerlijke invloed toen Gelre, dat
daarover via het bisdom Utrecht de grafelijke rechten over het gebied had verkregen (1053), het gebied na 1300 begon te ontwikkelen. Het westelijk deel
‘’terre imperialis inter Mosam et Walum’’ behoorde oorspronkelijk bij het oude
gouwgraafschap Teisterbant waarmee de Duitse Keizer Hendrik II het bisdom
Utrecht beleende in 1018.

12

Gelre ging na 1300 - was daartoe toen pas in
staat - het gebied langs twee wegen aan zich
binden. In de Landtbrief van 1321 van graaf Reinoud II werden de polderbesturen en machthebbers in het gebied opgeroepen de dijkring te sluiten en om het water in te kunnen laten en uit te
kunnen slaan weteringen te graven en sluizen
aan te leggen.
Reinoud II 1295-1343
De andere weg bestond hieruit dat de graven de kleine lokale machtshebbers in
het gebied in de greep wilden krijgen. Dat ging niet zomaar. In tegenstelling namelijk tot de andere gebieden in Gelre behoorde het grootste deel van deze
kleine machthebbers of potentates tot de door Van Winter genoemde vrije ridderschap. Hieronder wordt verstaan een groep kleine machthebbers tussen ministerialen en adel in. Van groot belang is daarbij dat zij hun gronden in eigen
bezit hadden; waardoor ze zich konden ontwikkelen tot allodiale heerlijkheden.

Hoewel omstreden zou het feit dat er in het Land Tussen Maas en Waal relatief
zoveel vrije ridders waren te maken kunnen hebben met het gegeven dat de
meesten van hen voortkwamen uit de zogenaamde ‘’koningsvrijen’’ of
‘’homines franci’’. Deze werden gedurende de Frankisch-Friese oorlogen (650—
750) aangesteld als een soort van militaire kolonisten om het grensgebied, wat
het Rivierengebied toen was tussen het Frankische Rijk en Friesland, te verdedigen. Zij kregen daarvoor gronden in beheer, die ze op den duur als eigen bezit
gingen beschouwen.
Een zekere landsheerlijke invloed ging in het gebied ook uit van het opkomende
graafschap Kleef, dat, toen het Rijk van Nijmegen verpand werd aan Gelre in
1247, als antwoord daarop een motteversterking bouwde in Malden. In deze
bijdrage is ook opgenomen, hoewel nog steeds onduidelijk is in wiens opdracht
die werd opgetrokken, de versterking te Sleeburg; nu een buurtschap van de
gemeente Heumen. Ook daarvanuit moet invloed uitgegaan zijn op het gebied.

In deze bijdrage zijn tien heerlijkheden, al dan niet ontstaan op eigen kracht of
op initiatief van een landsheer, opgenomen. Alle kwamen op den duur onder
het hertogdom Gelre, behalve Batenburg, dat rechtstreeks bleef onder de Duitse keizer. Van alle tien zijn nog zichtbare restanten van versterkingen met alles
13

wat daarbij hoort aan bijgebouwen, wegen, vijvers, bossen en parken aanwezig.
In kort bestek zijn in deze bijdrage opgenomen: Batenburg, Wijchen, Hernen,
Leur, Balgoy en Keent, Leeuwen, Horssen, Maasbommel, Malden en Sleeburg.
Hoewel verdergaand onderzoek ook wat deze voormalige heerlijkheden betreft
nog nodig is, geldt dat zeker ook voor een aantal andere in het gebied: onder
andere Druten, Winssen, Ewijk, en Beuningen.
Heerlijkheid Leur:
Wat Leur betreft kan gesteld worden dat Keulen om de uitgestrekte parochie
Leur af te schermen, hier in de 10de of 11de eeuw
een steunpunt wilde hebben. Het past ook in het
streven van het aartsbisdom het eigen territorium
‘’Terra Coloniensis ‘’ af te bakenen. Het zijn de Van
Heinzbergers, die als ministerialen over Leur werden aangesteld. Zij wierpen in ‘Lore’ een motteversterking op met een houten kerkje op de voorburcht. Na 1275 ging Leur over op de Van Millens.
Het feit dat deze in 1311 Leur verkopen aan de
Cisterciënzers uit Camp met de gronden en daaraan gebonden horige boeren, geeft aan dat zowel
Wapen Willem II van Millen
de Van Heinsbergers als de Van Millens meer dan
ca. 1320
alleen kerkelijke rechten hadden over het domein.
Het domein ontwikkelde zich tot heerlijkheid, die
tot 1798 als vrije heerlijkheid is blijven bestaan.
Heerlijkheid Batenburg:
De oudste bron wat betreft Batenburg dateert van 1080, toen de eerste heren
van Batenburg een schenking van grond aan de St. Maartenskerk in Utrecht deden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat zij behoorden tot de groep van
‘Reichsministerialen’, die met die achtergrond tot de machtigste adellijke families in Gelre gingen behoren. Zij wierpen een motteversterking op, waarvan de
houten toren rond 1100 werd vervangen door een tufstenen exemplaar. Toen de
Bronckhorsten via huwelijk (1325) de heerlijkheid in handen kregen werd de
motteversterking uitgebouwd tot een ronde burcht.

Heerlijkheid Wijchen:
Ook daarvan moet worden aangenomen dat de eerste heren behoorden tot de
‘Reichsministerialen’, die erin slaagden opgenomen te worden in de rijksaristocratie. Een bewijs daarvoor is dat Godefridus van Wijchen in 1145 optrad als
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getuige voor koning Koenraad III te Utrecht in het geschil tussen Utrecht en Holland om Friesland. Het is zo goed als zeker dat zij hun versterking in de vorm van
een woontoren bouwden in een moerassig ven in de loop van de Elst. De vrije
heerlijkheid Wijchen bleef bestaan tot 1392 toen het Gelders werd.

Heerlijkheid Balgoy en Keent:
Heerlijkheid Balgoy en Keent is een voorbeeld hoe
een heerlijkheid zich kon ontwikkelen onder supervisie van een bisdom: het bisdom Utrecht. Als bron
van inkomsten gaf het bisdom het domein over
aan het Kapittel van St. Jan. De proost trad op als
heer. Hij liet een centrale versterkte herenboerderij of vroonhoeve bouwen, op de plek van de huidige boerderij ‘t Holt van waar uit de heerlijkheid
werd aangestuurd. Met horige boeren werd de
pagus Balgoy-Keent in cultuur gebracht. In een
Oorkonde van 1172 werd vastgesteld, in een conflict met de heren van Cuijk over de rechten over
Balgoy-Keent, dat het Kapittel het er voor het zeggen had.

Vroonhoeve

Heerlijkheid Hernen:

In de 12de eeuw werden de Van Hernens door
het aartsbisdom Keulen als ministerialen aangesteld over het Gelderse Hernen. De naam is ontleend aan het dorpje Herne (nu stad bij Bochum)
gelegen in het stamgebied van de Van Hernens.
Zij wierpen een motteversterking op, kennelijk
bedoeld als extra-steunpunt voor het aartsbisdom in het Rivierengebied. De Van Hernens zijn
op den duur dankzij deze aartsbisschoppelijke
achtergrond opgenomen in de Gelderse adel.
Motteversterking ca. 1200
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De Heerlijkheid Horssen
Aan Horssen is de ontwikkeling, die een behoorlijk aantal andere domeinen in
het Rivierengebied doormaken, te zien waarvan de heren eerst behoren tot de
vrije ridderschap en op den duur zich laten opnemen in de Gelderse adel. Horssen was al vroeg een vrije heerlijkheid met eigen gericht. Er kan vanuit worden
gegaan dat de recente QPRmeting naar het kasteel restanten laat zien van een
vroege waarschijnlijk motteversterking uit de 11 de of 12de eeuw.
De Heerlijkheid Maasbommel
Maasbommel, de oudste vermelding is uit 1144. Het heette toen Buomele. Het is
mogelijk dat de eerste vrije heren zijn voortgekomen uit een familie van
‘’koningsvrijen’’ uit de Frankische tijd. De heerlijkheid stond lang onder invloed
van Batenburg. Begin veertiende eeuw droegen de heren hun goed en huis in leen
op aan Gelre. Gelre gaf in
1338 de nederzetting, groot
geworden door de lakenhandel, stadsrechten. De stad
sloot zich aan bij de Hanze. De
eerste heren wierpen een
motteversterking op. De, zij
het afgevlakte, motte, de omgrachting en de boerderij uit
Motteversterking Maasbommel
de zeventiende eeuw op de
voorburcht zijn daar nog van
over. Latere eigenaren bouwden op het in verval geraakte kasteelterrein een
voornaam huis, dat eind negentiende eeuw werd afgebroken.
De Heerlijkheid Leeuwen
De eerste heren behoorden tot de vrije ridderschap en bouwden op eigen grond
ca. 1150 een woontoren. In opdracht van het graafschap Gelre bekleedden leden
van de familie hoge funkties, onder andere richter. Het was in 1391 dat de Van
Leeuwens hun eigengoed en huis in leen opdroegen aan de Hertog van Gelre.
Enkele jaren geleden werden bij de bouw van een nieuw wijkje op de Molenberg
in Boven-Leeuwen de restanten teruggevonden van de eerste woontoren of
donjon en aanwijzingen van de verdere uitbouw van de oorspronkelijk bescheiden versterking naar een kasteel.
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De Heerlijkheid Malden
Deze heerlijkheid ontstond op initiatief van de graven van Kleef. Toen Gelre het
Rijk van Nijmegen in 1247 in
pand kreeg van de keizer in
wording, de graaf van Holland
Willem II, was Malden het
antwoord daarop. Men
bouwde een forse motteversterking met twee grachten;
gebouwd naar het voorbeeld
van de ongeveer in diezelfde
tijd gebouwde motteversterking in Kranenburg. Deze
werd gebouwd ter controle
van de oude heerweg van
Motteversterking Malden
Keulen naar Nijmegen. Het
grote belang van Kleef wat betreft Malden moge blijken uit het feit dat degene
die de graaf opvolgde begon als heer van Malden. De Maldense motteversterking heeft niet lang gefunktioneerd.

De Heerlijkheid Sleeburg
Het ontstaan en de bedoeling van de heerlijkheid Sleeburg zijn nog steeds onduidelijk. Het meest voor de hand liggend is, dat de eerste heren behoorden tot de
vrije ridderschap, die hun goed en huis, wanneer precies is niet duidelijk, in leen
opdroegen aan de hertog van Gelre. De oudste bekende heer is Arnt Pieck tot
Sleeburg, ca. 1450. Van de oude versterking is nog, zij het afgevlakt, de motte
over met omgrachting. Op de voorburcht bouwde een latere familie een voornaam classicistisch huis, dat helaas is afgebroken.
Conclusie
In het algemeen kan gesteld worden dat de in de periode 1000-1300 in het Land
van Maas en Waal gebouwde versterkingen aangeven dat de verschillende
machthebbers op die manier hun positie in het gebied wilden onderstrepen. De
wijze waarop zij aan de macht kwamen was verschillend. Opvallend is wel - de
verklaring daarvoor moet vooral gezocht worden in de bijzondere ligging van het
gebied tussen de grote rivieren - dat ze lang landsheerlijk vrij bleven. Pas einde
veertiende eeuw dragen de meesten van hen hun goed en huis over aan de Hertog van Gelre.
drs. Wim Kattenberg
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Het land van Maas en Waal van Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd
In de Karolingische Tijd (7e –l0e eeuw) werd de grondslag voor de inrichting
van het huidige landschap in het 'Land van Maas en Waal' gelegd. Vrijwel alle
dorpen zijn in deze periode ontstaan of, als ze al bestonden, verder tot ontwikkeling gekomen.
Op de oeverwal van de Waal vinden we van west naar oost gaande de dorpen
Dreumel, Wamel, Leeuwen, Druten, Deest, Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt.
Op de oeverwal van de Maas kwamen de dorpen Alphen, Maasbommel, Appeltern, Batenburg, Niftrik, Balgoy, Nederasselt, Overasselt en Heumen tot wasdom. Verder van de rivier af waren de donken goede vestigingsmogelijkheden.
Hierop liggen de nederzettingen Wijchen, Bergharen, Horssen, Puiflijk en Woerd.
Hernen en Altforst zijn ontstaan op een hoog deel van de stroomrug van het
Wijchense Maasje. Gezien de naam Altforst moet het gebied vroeger zeer bosrijk
zijn geweest. De oevers van de rivieren waren bedekt met vloedbossen, voornamelijk bestaand uit wilgen en populieren. Op de oeverwallen en op de fossiele
stroomruggen bestond het bos uit zomereiken, essen en iepen. In de komgebieden bevond zich een broekbos met elzen en essen, maar er waren ook delen die
permanent of vrijwel permanent onder water stonden. Op de overgangen tussen
deze plassen en de broekbossen lagen wilgen- en zeggenmoerassen. De pleistocene opduikingen, tenslotte, waren bedekt met een bos van eiken, beuken en
lijsterbessen als belangrijkste boomsoorten.
De ontginningen
Bij de ontginning moesten allereerst de bossen op de oeverwallen, de fossiele
stroomruggen en de pleistocene opduikingen het ontgelden. Het bos werd gekapt en er werd een percelering aangebracht. Sloten en greppels zorgden ervoor
dat het overtollige neerslagwater werd afgevoerd naar de rivieren en naar de
komgebieden. De percelen waren nu eens onregelmatig blokvormig, dan weer
langwerpig en vrij smal. Op veel plaatsen ontstonden de kenmerkende 'kromme
akkers.' Dit zijn gebogen, C- of S-vormige percelen die het gevolg zijn van het
gebruik van de zware keerploeg in de Karolingische tijd. Deze ploeg werd getrok-
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ken door vier spannen ossen of paarden, en om goed te kunnen draaien werd in
het perceel de bocht al ingezet. De akkerbouw werd dus op de hogere gronden
bedreven, de lagergelegen gronden werden langzamerhand in gebruik genomen,
als weide en hooiland. De gronden langs de rivier waren, door hun grote vruchtbaarheid als gevolg van de jaarlijkse overstromingen, zeer geschikt als weidegrond. De zware kleigronden in de kommen, waar bovendien tot diep in de zomer water kon blijven staan, konden alleen maar als hooiland dienst doen. De
kommen werden dan ook pas in de loop van de 13e en 14e eeuw ontgonnen.
Bodemgebruik
Het landschap van het Land van Maas en Waal wordt gekenmerkt door een opbouw in uiterwaarden, oeverwallen, kommen en donken. Deze onderdelen van
het landschap kennen belangrijke verschillen in inrichting en gebruik. Het zomerbed van de grote rivieren is over het algemeen omgeven door zomerkaden. Tussen de zomerkaden en de winterdijken liggen de uiterwaarden: graslanden met
een onregelmatige percelering, hier en daar met oude beddingen (strangen) of
meestromende nevengeulen. De uiterwaarden hebben een gevarieerde bodemopbouw: de lagere delen bestaan vaak uit lichte klei, de hoger gelegen delen uit
zavel of fijn zand. Delen van de uiterwaarden zijn afgegraven voor de baksteenfabricage; op veel plaatsen staan ook nog (vroegere) steenfabrieken. De uiterwaarden zijn vrijwel uitsluitend in gebruik als grasland, op enkele plaatsen langs
de Maas zijn de uiterwaarden zo hoog opgeslibd dat er ook akkerbouw kan
plaatsvinden. De winterdijken dateren van de 13e en 14e eeuw, maar zijn in de
loop van de eeuwen voortdurend opgehoogd en versterkt, maar ook op veel
plaatsen bij hoog water doorgebroken. Een kronkel in de dijk, al dan niet in combinatie met een doorbraakkolk (wiel) wijst op een dijkdoorbraak. Op enige afstand, parallel aan de rivier, liggen de oeverwallen, brede ruggen die bestaan uit
lichte klei of zavel. De meeste dorpen liggen op deze oeverwallen en we vinden
er ook de akkers en de boomgaarden. Bijzonder zijn de kromme en S-vormige
percelen, die dateren uit de Karolingische tijd. Op de oeverwallen en de fossiele
stroomruggen liggen de kastelen, kasteelterreinen en bodemsporen van prehistorische en vroeghistorische bewoning.
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De opbouw van het landschap en de relatie tussen de ondergrond en de inrichting is duidelijk te zien op de Topographische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden uit omstreeks 1850. Ten zuiden van de Waal zien we
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achtereenvolgens de uiterwaarden van Afferden, Deest en Winssen, de oeverwal
van de Waal (akkerland van de dorpen Druten, Afferden, Deest, Winssen en
Ewijk), het komgebied met de vele ‘broek’namen. Borgharen ligt op een zandopduiking, een pleistoceen rivierduin. Hernen en Leur zijn dorpen die op de
stroomrug van het Wijchense Maasje liggen. Batenburg, tenslotte, bevindt zich
op de noordelijke oeverwal van de Maas. De hogere delen van het terrein zijn in
gebruik als bouwland en boomgaarden, de uiterwaarden en de komgebieden als
grasland.
Komgebieden
De komgebieden zijn laaggelegen terreinen achter de oeverwallen. De bodem
bestaat uit zware klei. Vroeger waren deze gebieden zeer nat en werden ze extensief gebruikt als hooiland. Specifieke vormen van bodemgebruik zijn grienden
en eendenkooien. De komgebieden worden op sommige plaatsen doorsneden
door langgerekte ruggen, die duiden op een fossiele rivierloop. De belangrijkste
hiervan is de rug van het Wijchense Maasje. Beide oeverwallen en de eventuele
restgeul van zo’n fossiele rivier noemen we een stroomrug. Andere hoge terreinen in de kommen zijn de donken: zandige heuvels, ontstaan door verstuiving
aan het eind van de laatste ijstijd of in het begin van het holoceen. Soms lagen
deze heuvels zo hoog dat ze nadien niet door afzettingen als rivierklei en veen
zijn bedekt.
De percelering vertoont grote verschillen in de diverse onderdelen van het landschap van het 'Land van Maas en Waal.' In de uiterwaarden zijn de percelen vrij
groot en bestaan de perceelscheidingen over het algemeen uit onregelmatig
gevormde sloten, oude strangen en dergelijke. Op de oeverwallen treffen we
een tamelijk onregelmatige, blokvormige percelering aan, die voor een deel uit
de Karolingische Tijd stamt.
Bijzondere elementen in de percelering worden gevormd door de complexen
kromme akkers. Kromme akkers zijn heel kenmerkend voor het rivierengebied elders in Nederland komen ze niet voor. Ten westen van Dreumel en tussen
Dreumel en Wamel vinden we enkele fraaie complexen kromme akkers. Op de
pleistocene opduikingen en in de kommen is de percelering tijdens de ruilverkaveling aangepast aan de eisen van de moderne tijd en is een rationele, blokvor22

mige percelering aangebracht.
Fruitteelt
Het rivierengebied is een fruitstreek bij uitstek. Weliswaar treedt de fruitteelt in
het

Land van Maas en Waal niet zo op de voorgrond als in de Betuwe, toch is deze
teelt vanouds een belangrijke vorm van bodemgebruik geweest. Een indicatie
hiervoor vormt de naam Appeltern, hetgeen appelboom betekent. De naam van
dit dorp werd in 1139 voor het eerst genoemd. Vroeger waren de boomgaarden
beperkt in oppervlakte en lagen ze vooral op of bij het erf van de boerderijen.
Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd de
fruitteelt wat grootschaliger opgezet en verschenen er grotere boomgaarden in
het gebied. In de loop van de twintigste eeuw zijn de traditionele hoogstambomen vervangen door laagstammen.
Dijken en weteringen
Vanaf het jaar 1000 ging de mens zich intensiever met de waterbeheersing in het
gebied bezighouden. In de eerste plaats werden maatregelen getroffen om het
rivierwater buiten de deur te houden. Aanvankelijk gebeurde dat per dorpsgebied. Langs de rivier werd een kade opgeworpen en aan de andere kant van het
dorp legde men een achterkade om het hoge water uit de komgebieden te keren. Tussen de verschillende dorpsgebieden verschenen zogenaamde zijdwendes: kaden loodrecht op de oeverwal die als functie hadden het overstromingsof neerslagwater uit belendende dorpsgebieden tegen te houden.
In de dertiende eeuw veranderde deze situatie. Op initiatief van de plaatselijke
landheer, de graaf van Gelre, werd de dijkring rondom het 'Land van Maas en
Waal' gesloten. Het onderhoud van de dijken berustte bij de inwoners van het
gebied. Iedere boerderij moest een bepaald deel van de dijk voor zijn rekening
nemen: de verhoefslaging. Verhoefslaging wil zeggen de onderverdeling van de
dijk per hoeve. Voordat er waterschappen in het rivierengebied werden opgericht moest iedere boerderij een gedeelte van de dijk onderhouden. Vaak werden stenen gebruikt om de verdeling van de dijk in dijkvakken aan te geven.
Door de aanleg van dijken konden de laaggelegen komgebieden hun water ech23

ter nog moeilijker kwijt dan voor die tijd al het geval was. Vooral in het westelijke deel van de regio werden de komgebieden vrijwel onbruikbaar. De Dreumelse
Berg, een donk die ongeveer vier meter boven de omringende komgronden uit
steekt, werd in de dertiende eeuw verlaten omdat de omgeving te nat was geworden. Ook de kerk van Alphen kan als illustratie van de toegenomen wateroverlast dienen. De oudste delen van de kerk dateren al uit de 10e eeuw. In de
loop der eeuwen werd de omgeving van de kerk zo opgehoogd; dat de oorspronkelijke vloer van de kerk zo'n twee meter onder het huidige oppervlak ligt. De
kerk is dan ook verscheidene keren verbouwd en aangepast aan de gewijzigde
omstandigheden.

De kerk van Alphen, met
de huidige (links) en de
middeleeuwse ingang
(rechts).

Om de drassige komgebieden te ontwateren werden er omstreeks 1340 weteringen aangelegd die het neerslagwater uit het gebied via uitwateringssluizen afvoerden naar de Maas. De maatregelen hadden tot gevolg dat de kommen minder nat werden en ook intensiever door de boeren gebruikt konden gaan worden. Later werd het afvoerstelsel nog verfijnd door het aanleggen van de Blauwe
Wetering en de Nieuwe Wetering.

De aanleg van de rivierdijken wilde nog niet zeggen, dat de wateroverlast geheel
tot het verleden behoorde. Weliswaar overstroomden de rivieren het gebied
minder vaak dan vroeger, maar als de dijk het begaf, richtte de overstroming
veel meer schade aan dan in de onbedijkte situatie het geval zou zijn geweest.
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Door verschillende oorzaken werd het gevaar van overstromingen in de loop der
eeuwen ook steeds groter. Ten eerste steeg de zeespiegel en als gevolg daarvan
liep ook de waterstand in de rivieren steeds hoger op.
Op de tweede plaats moesten de rivieren al hun meegevoerde slib, dat vroeger
grotendeels op de oeverwallen en in de kommen werd afgezet, kwijt zien te raken in de beperkte ruimte tussen de dijken, dat wil zeggen in de uiterwaarden.
Hierdoor kwamen de rivieren ten opzichte van het omringende land steeds hoger te liggen. De hogere waterstanden op de rivieren hadden twee gevolgen: er
traden meer en ernstiger overstromingen op en het binnenwater kon minder
gemakkelijk geloosd worden. Om huis en haard te beschermen tegen overstromingswater werden er op verschillende plaatsen terpen – woerden worden ze in
het rivierengebied genoemd – opgeworpen. De vrije lozing van water uit de weteringen in de Maas ondervond steeds meer problemen, zodat de komgebieden
weer drassiger werden en het water er langer stagneerde. Door aanleg van
windmolens (in de l8e eeuw) en gemalen (in de 19e eeuw) probeerde men de
situatie te verbeteren. Het duurde echter tot in de 20e eeuw voordat de wateroverlast voorgoed bedwongen was. Hiervoor waren nog ingrijpender maatregelen nodig.
Door de aanleg van de Bergsche Maas in 1904, tussen Geertruidenberg en het
Hollandsch Diep, en een aantal bochtafsnijdingen in de jaren '20 werd de afvoer
van de Maas sterk verbeterd en konden de overlaten tussen Heerewaarden en
Oude Maasdijk worden afgesloten (Heerewaardense Afsluitdijk). In 1914 werden
drie nieuwe gemalen gebouwd bij de Leeuwense, de Rijkse en de Blauwe Sluis. In
1918 werd daar nog een gemaal bij Appeltern aan toegevoegd. Deze maatregelen waren echter nog steeds niet voldoende: pas door de verdere regulatie van
de Maas (onder andere door de bouw van stuwen bij_Grave en bij Lith), en door
de aanleg van het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt (1921 - 1927)
werd er een einde gemaakt aan de wateroverlast in de komgebieden. Dit kanaal
vangt namelijk een belangrijk deel van het grondwater weg dat van oost naar
west stroomt en dat vroeger in de laaggelegen komgebieden als kwelwater opwelde.
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Kastelen en buitenplaatsen
Net als elders in het rivierengebied stond er vroeger in ieder dorp wel een adellijk huis of een kasteel; in sommige dorpen zelfs meer dan één (Wamel had er
drie, Leeuwen, Maasbommel en Dreumel elk twee). Veel van de feodale huizen
zijn afgebroken aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw: Van het Huis te Leeuwen resteert alleen het poortgebouw, dat als voorhuis van de huidige boerderij in gebruik is. Bijzonder is hier de fraaie dubbele
omgrachting. In de zeventiende en achttiende eeuw zijn enkele buitenplaatsen
aangelegd, zoals het Huis Appeltern en het Huis Leur. Het huidige Huis Appeltern
dateert van de achttiende eeuw, de oudere delen zijn in 1881 afgebroken. De
omgrachting, de bijgebouwen van omstreeks 1800 en een deel van de parkaanleg zijn eveneens nog aanwezig. Het Huis te Horssen werd aan het eind van de
negentiende eeuw afgebroken en vervangen door het huidige landhuis. De gehele landgoedstructuur, inclusief resten van formele tuinarchitectuur, is bewaard
gebleven.
Wim Kattenberg

Dit artikel is een hoofdstuk uit ‘Ontgonnen Verleden’, verschenen in juni 2009
(Regiobeschrijvingen provincie Gelderland, Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (red.)
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Van de Directie
Ode aan Maas & Waal
Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar het
landschap zo divers is als in Nederland. Het gebied
van Maas en Waal is prachtig. Niet voor niets wonen
hier al eeuwenlang mensen.

Rylana Seelen

Vruchtbare kleigronden, hoge (en dus droge) oeverwallen, rivieren vol vis. Rivieren bieden bescherming tegen aanvallen van buitenaf en zijn tegelijk belangrijke
verkeers- en handelsroutes.
In de Romeinse tijd vormt de Rijn/Waal de noordgrens van het Romeinse Rijk, de
Limes genoemd. We hebben veel aan de Romeinen te danken, maar aan het
landschap tussen de rivieren veranderen de Romeinen niet veel. Dit geldt ook
voor de Merovingers en Karolingers in de vroege middeleeuwen. Het blijft grensgebied.
Ons cultuurlandschap is vanaf de middeleeuwen grotendeels door mensenhanden gevormd. Dat is goed te zien in het Land van Maas en Waal. In 1327 vaardigt
graaf Reinoud II, graaf van Gelre, zijn land- en dijkbrief uit, waarin het bestuur en
het beheer van de dijken worden geregeld. Het zal echter nog eeuwen duren
voordat het gebied veilig is voor dijkdoorbraken en overstromingen.
De tentoonstelling ‘Ode aan Maas & Waal’ is een bijzondere lofzang op (leven
met) de rivieren. Een prachtige verzameling schilderijen, foto’s, etsen en tekeningen afkomstig uit verschillende musea – Museum Het Valkhof, Bastei, Stadskasteel Zaltbommel, Museum Henriette Polak, Flipje en Streekmuseum Tiel toont dit unieke landschap.
Land van Maas en Waal beleven als een sprookje? Maak een wandeling door de
natuur in onze bijzondere belevingsruimte, ingericht door studio Maartse Hazen.
Ontdek de dieren die leven in dit gebied van dichtbij. Leuk voor jong en oud!
De tentoonstelling is te zien in het Koetshuis van Kasteel Wijchen en museumtuin De Tuun. Ik had u graag uitgenodigd voor een opening, maar door de huidige omstandigheden heeft deze online doorgang gevonden en is te vinden op
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onze website.
Ik hoop u snel te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,

Rylana Seelen, Directeur Museum Kasteel Wijchen .

‘Wegen tussen Maas en Waal’ (Karel Peulen)
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Bijzonder aardewerk uit de midden IJzertijd (ca. 450
voor Chr.)
In de herfst van 1968 werden in de toenmalige buurtschap de Pas bij toeval de resten ontdekt van een nederzetting uit de IJzertijd.
Op de Pas lagen een paar stuifzandruggen die werden
afgegraven t.b.v. het uitbreidingsplan Wijchen-Noord.
Onder één van de stuifzandheuvels kwam een vol gestoven ven tevoorschijn met aan de rand een waterput.

Ben Teubner

In het vrijgekomen ven lag het afval van de nederzetting, bestaande uit aardewerkscherven en natuursteen voor het oprapen. Enkele duizenden aardewerkfragmenten konden zo verzameld worden en bestudeerd. Veel fragmenten bleken bij elkaar te horen.
Zodoende was men in staat een aantal potten weer te reconstrueren.
Opvallend en bijzonder is hierbij vorm van het zwart gepolijste vaatwerk met
brede, rechtopstaande of iets trechtervormige halskraag met scherpe schouderknik.
Ook ondiepe schotels, bekers en bakjes, waaronder een kaasvorm, zijn in deze
vorm uitgevoerd.
Versieringen komen maar zeer sporadisch voor. Tussen het materiaal kon
slechts één versierd bakje gereconstrueerd worden. Een fraai en uniek stuk.
Dit type aardewerk wordt door archeologen Marne-achtig genoemd, omdat de
vormen lijken op die uit het Noord-Franse Marne gebied.
Het aardewerk werd tussen 500 en 400 voor Chr. lokaal nagemaakt en komt
voornamelijk voor in Zuid-Nederland.
Interessant is het gegeven dat er toen kennelijk contacten bestonden tussen de
bevolking in Zuid-Nederland en de bevolking in Noord-Frankrijk en dat men de
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vormgeving van het Noord-Franse aardewerk wist te waarderen en zelfs ging
nabootsen. Het vaatwerk is te bezichtigen in de vaste expositie in vitrine 10.

‘Marne-achtig’ vaatwerk
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‘De Tuun’ van Museum Kasteel Wijchen
Museumtuin ‘De Tuun’ is uniek in Nederland. Van het voorjaar tot het najaar
zijn in de tuin Nederlandse landbouwgewassen van de late IJzertijd tot en met
de vroege middeleeuwen te zien. Daarnaast is er een kruidentuin met planten
uit dezelfde perioden, gerangschikt naar gebruik. Denk hierbij aan nuts– en
verfplanten, keukenkruiden, rituele planten en geneeskrachtige planten.
De museumtuin is genoemd naar het Oudnederlandse woord ‘tuun’ dat een ommuurd of afgescheiden stuk grond betekent. Ons huidige woord ‘tuin’ is daarvan
afgeleid.
De tuin vormt een verlengde van de archeologische collectie van het museum en
toont het rijke plattelandsverleden van
Wijchen en omgeving.
In ‘De Tuun’ zijn de
planten te zien, te
voelen en te ruiken
die hier werden verbouwd in de late IJzertijd, de Romeinse periode en de vroege
middeleeuwen. Samen vormen deze perioden de protohistorie.
De historische akkers
Op de akkers van ‘De Tuun’ vindt wisselbouw plaats. Verschillende gewassen
worden na elkaar op hetzelfde perceel geteeld. Deze wisselbouw of vruchtwisseling is belangrijk voor de bodemstructuur, de vruchtbaarheid en het voorkomen
van bodemziekten.

Al in de IJzertijd maakte men gebruik van wisselbouw. Het ene jaar werd graan
verbouwd en het andere jaar peulen. Tussen deze jaren lag de grond braak. Dan
graasde het vee erop, zo werd de grond goed bemest en uitputting van de grond
tegengegaan.
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In de Romeinse tijd intensiveerde het gebruik van de beschikbare grond en werden nieuwe technieken geïntroduceerd, zoals veredeling, enten en de keerploeg.
Ook toen werd wisselbouw toegepast.
In de vroege middeleeuwen splitsten boeren hun grond in tweeën op. Om beurten lag de helft van de grond braak en werd de andere helft gebruikt voor met
name de verbouw van graan. Deze methode werd het tweeslagstelsel genoemd.
Omstreeks het jaar 750 gingen de boeren over op het drieslagstelsel. Het drieslagstelsel was een verbetering van het tweeslagstelsel, de landbouwgrond werd
nu in drieën opgesplitst. Op het stuk grond verbouwde de boer het ene jaar wintergranen (tarwe of rogge), het jaar erna zomergranen (gerst of haver) en in het
derde jaar lag de grond braak. Dan werd het vee op de grond geweid. Het drieslagstelsel zorgde voor een efficiënter gebruik van de grond, doordat ieder jaar
nog maar een derde van de grond braak lag.
Verbeteren van de grond 2019/2020
In het najaar van 2019 is er koemest op de akkers van ‘De Tuun’ uitgestrooid. Dit
was nodig om de structuur van de grond te verbeteren en (verdere) dwerggroei
van de gewassen tegen te gaan.
Tijdens het groeiseizoen bloeide er op delen van de akkers onder meer Phacelia
en goudsbloem. Deze planten zijn groenbemesters.
Phacelia tanacetifolia,
ook wel bijenbrood genoemd, is zeer sterk behaard en heeft blauwe
klokvormige bloemen
die naar één kant gericht
staan. De bloemen trekken erg veel bijen en
hommels aan. De plant
bloeit van mei tot september. Phacelia groeit
in bermen en op redelijk
vochtige en voedselrijke grond.

Bijenbrood (Phacelia tanacetifolia)
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Goudsbloem (Calendula officinalis) is een eenjarige plant met
oranje gele bloemen. De plant
bloeit van mei tot oktober.
Goudsbloem wordt vanwege de
antiseptische en helende eigenschappen al eeuwenlang gebruikt
tegen allerlei huidaandoeningen.
Goudsbloem (Calendula officinalis)

Op de akkers zullen in het najaar de eerste gewassen, waaronder spelt, rogge en
wildtarwegras worden ingezaaid. In het voorjaar en de zomer van 2021 zullen er
weer volop granen, peulvruchten en oliehoudende zaden, zoals vlas en huttentut, te zien zijn. Op naar weer een nieuw ‘tuun’seizoen.

Namens werkgroep de Tuun MKW,
Judy Nijssen.
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Van de museumclub
Hoewel de coronatijd de nodige belemmeringen oplevert voor het bezoeken
van een museum heeft de museumclub Wijchen niet stilgezeten. We zoeken
onze kunstbevrediging en -inspiratie nu dichter bij huis, bijvoorbeeld in Den
Bosch, Kleef en Nijmegen.
Het Valkhofmuseum timmert de laatste jaren niet zo aan de weg, maar tijdens
ons bezoek waren we zeer onder de indruk van de vaste collectie. Met name de
archeologische afdeling bevat prachtige stukken uit de Keltische en Romeinse
tijd, waaronder ook de resten van een Keltisch wagengraf uit Wijchen.
De getoonde wapenuitrustingen van de Romeinen geven een beeld van hoe de soldaten
van het 10e legioen eruit moeten hebben
gezien. Daaronder valt ook het gevechtsmasker dat dit jaar in het groot uitgevoerd als
uitkijkpunt op het stadseiland Veur-Lent is
geplaatst. Dit ‘gezicht van Nijmegen’ van de
kunstenaar Andreas Hetfeld is hard op weg
een belangrijk symbool van Nijmegen te worden.
Het museum bevat een mooie collectie Romeins glaswerk, in groene, blauwe en
gele kleuren, dat verassend goed bewaard is gebleven.
Over kleuren gesproken: ons eigenlijke doel was een bezoek aan de tijdelijke
expositie ‘Geel als citroen, rood als tomaat’. In felle kleuren reageren designer
Ineke Hans en beeldend kunstenaar Erik Mattijssen op elkaar. Ineke maakt fraaie
en tevens zeer praktische binnen- en buitenmeubels waar we helaas niet op
mochten zitten. Zij maakt gebruik van diverse materialen zoals ecologisch verduurzaamd hout, piepschuim, recycled plastic, zwart porselein, recyclebare
kunststof dat door de houtnerf nauwelijks van hout is te onderscheiden. Erik
heeft zich laten inspireren door de verschillende locaties waar hij heeft gewoond
en gewerkt. In zijn schilderijen komen veel poppen en dieren voor, maar ook
keukens, winkels, slaapvertrekken.
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Een eyecatcher vormt een geschilderd portret van een kruidenierswinkel uit Parijs, met producten uit de hele wereld erin. Ineke plaatste daar weer bijpassende
gebruiksvoorwerpen bij. De aanblik van deze winkel had op sommigen van ons
een nostalgische uitwerking.

Foto Flip Franssen

Al met al een gevarieerde tentoonstelling waar we vrolijk van werden. De tentoonstelling loopt nog tot en met 31 januari 2021.
Zo dicht bij huis en zoveel te zien. We moeten vaker naar het Valkhofmuseum
zeiden we tegen elkaar.
Annelies Jacobs
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De moeite waard
Exposities:
Museum het Valkhof:

Expositie Romeins gezichtsmasker
Op de bovenverdieping is te zien hoe het
reuzenformaat van het Romeinse gezichtsmasker is tot stand gekomen. Het werk is
een eigentijdse interpretatie van kunstenaar Andreas Hetfeld van het 2000 jaar oude masker. Het beeld staat op het stadseiland Veur-Lent. Op de plek waar het masker
is gevonden. Het kijkt uit op de Waal. Officieel heet het ‘’De Uitkijk’’, maar de mensen
noemen het trots ‘’het gezicht van Nijmegen’’.

Te zien tot 13 december 2020
Zie: Website Museum Valkhof
(www.museumhetvalkhof.nl/)

Limburgs Museum:
Expositie Machtige Maas
De Maas stroomt door het museum. Zes zalen dompelen je onder in beeld, licht
en geluid van een grote groep kunstenaars. Ze reflecteren op de rivier die door
de Limburgers liefkozend ‘’Mooder Maas’’ wordt genoemd. De tentoonstelling
past in het nationale themajaar Ode aan het landschap.

Te zien van 7 okt 2020 - 5 april 2021
Zie Website Limburgs Museum (www.limburgsmuseum.nl)
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Museum Kasteel Wijchen, in Koetshuis
Expositie Ode aan Maas en Waal
Ons cultuurlandschap is vanaf de vroegste tijden mede gevormd door mensen.
Dat is goed te zien in het
Land van Maas en Waal.
Ondanks menselijk ingrijpen was het gebied eeuwen niet veilig door overstromingen.
De expositie bestaat uit
een prachtige verzameling
schilderijen, foto’s, sculpturen, etsen en tekeningen.
Afkomstig uit verschillende
musea en privécollecties. Expositie past in nationaal themajaar Ode aan het
landschap

Te zien van 12 september 2020 t/m 7 maart 2021
Zie website Museum Kasteel Wijchen (www.museumwijchen.nl)
Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen
Expositie Over-stromen: hoog water 1995 een terug- en een vooruitblik
In januari 1995 zijn er extreem hoge waterstanden in de Rijn, Maas en Waal. De
Rijn staat hoog bij Keulen. De Maas haalt in Noord-Frankrijk een stand die achtentwintig centimeter hoger is dan normaal. En al dat water stroomt naar Nederland. Dat is nu vijfentwintig later niet vergeten. De vraag dringt zich op: hoe ziet
de toekomst eruit. Het verrassende van de expositie is, dat er naast wat je ziet
door middel van foto’s en bronnen van wat er in 1995 gebeurde door kunstenaars visualisaties gemaakt zijn van de toekomst.
Te zien nog tot voorjaar 2021
Zie website Museum Tweestromenland (https://tweestromenland.com/)
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Fietsroutes
Fietsen in Gelderland
Gelderland is rijk bedeeld. Het bezit zowel de bosrijke Veluwe als het stroomgebied van de grote rivieren. En vergeet de Achterhoek niet.
Fietsroutes:
Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Rivierenland en Veluwe
Zie website: Fietsen in Gelderland, voor downloaden routes.
Fietsen in Rivierenland
Het ritme van rivieren, uiterwaarden, dijken en stroomruggen maakt het Rivierenland uniek. Naast rivieren zijn er veel boomgaarden. In de komende maanden
is er van allerlei soorten fruit te genieten. Je kunt je route uitzetten langs knooppunten. Bij een aantal horecagelegenheden zijn oplaadpunten voor e-bikes.
Meer informatie: www.rivierenland.nl.
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Herinnering aan Holland
Denkend aan Holland zie ik brede rivieren
traag door oneindig laagland gaan
rijen ondenkbaar ijle populieren
als hoge pluimen aan de einder staan
en in de geweldige ruimte verzonken
de boerderijen verspreid door het land
boomgroepen, dorpen, geknotte torens
kerken en olmen in een groots verband,
de lucht hangt er laag en de zon wordt
er langzaam
in grijze veelkleurige dampen gesmoord,
en in alle gewesten wordt de stem van
het water
met zijn eeuwige rampen gevreesd en
gehoord.
Hendrik Marsman

