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Verantwoording 

De stichting Vrienden Museum Kasteel 

Wijchen zet zich in om de prehistorie en 

de geschiedenis van de eigen lokale en  

regionale leefomgeving toegankelijker te 

maken. De Vriendenbijdrage voor indivi-

duele leden is € 10, voor een gezin €15.  

Als vriend krijgt u gratis, de digitale 

Nieuwsbrief en andere informatie voor-

ziening, toegang tot het museum en deel-

name aan lezingen/excursies.  
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liefst per e-mail naar de redactie  

verzenden.                         
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Redactioneel 

Wim Kattenberg 

 

Deze Nieuwsbrief staat in het teken van het afscheid van twee oudgedienden 

van de Stichting Nel Goebertus en Mariet Zikking. Beiden zijn op verschillende 

plekken werkzaam geweest in het museum. Dat ook helemaal in de doelstelling 

van de Stichting Vrienden van het museum. Daarnaast heeft Nel jarenlang zorg- 

gedragen voor de inhoud van de Nieuwsbrief van de vrienden, terwijl Mariët 

zorg droeg voor de lay-out. Onder het kopje Van de Bestuurstafel daarover 

meer.  

Inhoudelijk gaat het in deze Nieuwsbrief vooral over de vroegmiddeleeuwse 

geschiedenis van het Nederrijn-Maasgebied en Wijchen in het bijzonder. Het 

gaat over machtsvorming en de neerslag daarvan in versterkingen of kastelen. 

Twee artikelen van Bas Aarts en Wim Kattenberg gaan daarover.                      

Deze inhoudelijke keuze heeft veel te maken met het op handen zijnde de ver-
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dergaande archeologisch onderzoek naar de motteversterking in Leur. Het zou 

voor vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Wijchen van belang zijn als aan- ge-

toond kan worden dat Leur onderdeel was van het naar eigen macht strevende 

aartsbisdom Keulen.                                                                                                                       

In de Nieuwsbrief is verder opgenomen een rubriek De Moeite Waard met ver-

wijzingen naar tentoonstellingen en wandelen fietsroutes regionaal. Daarin 

wordt in kort bestek, de tijd ontbrak om daar meer dieper op in te gaan, ook aan 

dacht gevraagd voor de nieuwe expositie in het eigen museum: Strengels & 

Letters                                                                                                                              

Tenslotte de rubriek: Museum en Vrienden, waarin mededelingen over de ont-

wikkelingen rond het museum die ook de vrienden raken.  

 

Van de Bestuurstafel 

Wim Kattenberg 

Deze Bestuurstafel staat in het teken van het afscheid van twee vrouwen die 

jarenlang alles gedaan hebben aan de Stichting Vrienden. Nel Goebertus heeft 

zich, behalve al haar werk in het museum,  jarenlang ingezet voor de Nieuws- 

brief. Altijd gezorgd voor een interessante inhoud en informatie. Mariet Zikking, 

naast al haar werk de laatste jaren in de Tuun, is jarenlang de secretaris geweest 

van de Stichting. Het zijn twee mensen die we node gaan missen. Mensen van 

het eerste uur. Ooit hebben wij de Everspenning van het Nederlandse Federatie 

van Vrienden gekregen door onze opzet als Stichting op basis van kringen of 

werkgroepen die werkzaam waren en in feite nog steeds zijn in het museum.                                                    

Het ging toen zelfs zover dat de bestuursleden van de Stichting verdeeld werden 

over de werkgroepen. Het parool was ook het bestuur moest zo dicht mogelijk 

bij de werkvloer zijn.  

Zonder nu, de laatste jaren is er heel veel werd gedaan en is het museum steeds 

professioneler geworden, zaken naar ons toe te trekken maar zonder de enthou-

siaste inzet van nogmaals mensen als Nel en Mariet was het museum niet ge-

worden zoals het nu is.                                                                                                             

Het mag best nog eens gezegd worden onze Stichting moest er komen. Toen wij 

in 1992  in overleg met de toenmalige conservator Jan Thijssen bij de Gemeente 

aanklopten of het aan vernieuwing toe zijnde museum Frans Bloemen een plek 

te geven op de zolder van het gerenoveerde kasteel was dat de voorwaarde van 
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de Gemeente.  Positief mits er vrijwilligers waren om het beheer en het werk te 

doen. Beheer is het goede woord. Het was en is in feite, al is het bestuur zelf- 

standiger geworden, nog steeds een Gemeentemuseum. Aldus is geschied. Een 

oproep vriend te worden sloeg toen aan. We hebben nog altijd, zij het iets min-

der dan de oorspronkelijke 220 , best een behoorlijk aantal vrienden. Er is het 

broodnodige draagvlak bij de inwoners, al zou dat best ook wat breder moeten. 

Maar vrienden nu toch een hartstochtelijke oproep. Er moeten zo snel mo- 

gelijk twee nieuwe bestuursleden bijkomen en mensen voor de redactie van de 

Nieuwsbrief willen we als Stichting  volledig verder kunnen. Meld je alsjeblieft 

daarvoor aan.          

 

Museum en Vrienden 

Wim Kattenberg (voorz) 
 

Onder deze rubriek twee zaken, die voor het museum en de vrienden naar de 

toekomst toe van groot belang zijn. De eerste heeft alles te maken met het feit 

dat de gemeenteraad het museum een goed hart toedraagt. Daaruit blijkt dat er 

draagvlak is onder de inwoners van Wijchen. Daar moeten de vrienden aan blij- 

ven werken.  De tweede gaat over een mogelijk gezamenlijke activiteit gericht 

op het vergroting van het draagvlak en sponsoring.    

Een betere entree en meer ruimte voor het museum 

Het is verheugend te zien dat de Gemeenteraad positief staat ten opzichte van 

het milieuvriendelijker en toegankelijker maken van het kasteel. Gekeken naar 

het laatste gaat het wat het museum betreft om twee belangrijke zaken. In de 

eerste plaats is het voor het museum van groot belang  dat, om bezoekers beter 

te kunnen ontvangen, de balie van het museum met horecavoorziening komt in 

de met glas overdekte binnenplaats. Nu lopen heel wat potentiële bezoekers 

weg, omdat het, ondanks alles wat er gedaan is, toch niet echt duidelijk is hoe in 

het museum te komen. Voor het museum is ook, wat het meer toegankelijker 

maken betreft, van groot belang  dat bezoek aan het kasteel en met name de kel

- ders van het museum. De kelders zeggen veel over de geschiedenis van het 

kasteel. De bedoeling ia om het bezoek daaraan veel aantrekkelijker te maken 
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       een loopgang door de kelders uit te diepen. Hierdoor ontstaat bovendien nog de 

mogelijkheid met de mogelijkheid om daarlangs archeologische en historische 

artefacten te plaatsen. 

Vriendentafel 

Het is een idee dat uit andere Vriendenstichtingen en musea is overkomen waai-

en en wat hier en daar succes heeft: het idee van de Vriendentafel. Het is het 

idee om minimaal 1 keer per jaar mensen niet alleen uit het bedrijfsleven maar 

ook uit de cultuursector uit te nodigen om te praten over de ontwikkelingen op 

cultureel gebied in ons geval Wijchen. Ze zijn uitgenodigd door het museum en 

de vrienden en natuurlijk is het dan zo dat het dan ook specifiek gaat over de 

plaats het Museum Kasteel Wijchen daarin.                                                        

Het gaat ook over sponsoring. De ervaring is dat deze open aanpak bij bedrijven 

gunstig werkt wat betreft sponsoring. Ze worden wat dat betreft belaagd uit vele 

hoeken. De Vriendentafel biedt een platform. Je praat er nogmaals gezamenlijk 

over wat in Wijchen gaande is op cultureel gebied  en wat financieel gezien on-

dersteuning behoeft. Het is een aanpak die ook bij Gemeenten, gezien de open 

relatie naar bedrijven, goed valt.   
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De vroege burchten in het oostelijk deel van het rivierengebied 

Bas Aarts 

Het oostelijke rivierengebied kent een nogal gevarieerde historisch-geografische 
ontwikkeling in de Middeleeuwen. 

De bisdomgrenzen van Keulen, Utrecht en Luik raakten er elkaar. Er bevond zich 
veel oud kloosterbezit, vaak nog van vóór de Karolingische rijksdelingen. Bekend 
zijn de goederen van de abdij St.-Valéry-sur-Somme in Overasselt (St.-Walrick).  

De palts Nijmegen met het bijbehorende Rijk van Nijmegen nam binnen de Lage 
Landen een unieke positie in. Helaas weten we niet hoe dat keizerlijk verblijf in 
Nijmegen er in zijn vroegste gedaante uitzag. De St.-Nicolaaskapel dateert eerst 
uit de 11de eeuw en de zogenoemde St.-Maartenskapel behoort tot een impo-
sante herbouw door keizer Frederik Barbarossa uit de 12de eeuw. 

Eind 9de eeuw werd langszij de opkomende handelsplaats Tiel een imposante 
ringwal aangelegd, die onder andere het Walburgklooster moest beschermen 
tegen de regelmatig terugkerende Vikinginvallen. Ook de Nijmeegse palts werd 
hierdoor getroffen in 881. Al met al leidde dit ook tot de aanleg van de eerste 
particuliere versterkingen voor de grafelijke bovenlaag van de samenleving 
(Elten en de Duno bij Oosterbeek).  
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Rond het jaar 1000 probeerde het grafelijk paar Balderik en Adela om in het oos-
telijk rivierengebied (Hamaland, Veluwe, Betuwe, Duffelt, Hattuarië) een samen-
hangend machtsterritorium op te bouwen, gebaseerd op eigen grootgrondbezit, 
leengoederen, voogdijen en grafelijke rechten. Het schuwde daarbij moord en 
doodslag niet, althans volgens de eigen-
tijdse beschrijving door Alpertus van 
Metz. In 1016, met het verlies van de 
hoofdvesting Opladen (de motte 
Montferland), en een veroordeling op 
de rijksdag van Nijmegen in 1018 ging 
het paar politiek ten onder. Het zou de 
weg vrijmaken voor meer wereldlijke 
macht voor de aartsbisschop van Keulen 
en de bisschop van Utrecht in de regio, 
als trouwe steunpilaren van het gezag 
van de Duitse koning/keizer. Voor de 
uitoefening van nu verkregen (grafelijke) rechten hadden deze geestelijken ech-
ter weer (adellijke) leken nodig. Zo kwam de uitheemse familie van de Flamen-
ses in beeld die er in de loop van de tijd  in slaagde om de eigen ambities te reali-
seren met de zich uitbreidende graafschappen Gelre en Kleef. Ook de Heinsber-
gers behoorden tot deze familie. We mogen hen waarschijnlijk wel aanmerken 
als voogden over de kerk van Leur, die als moederkerk voor diverse parochies 
binnen het Land van Maas en Waal wordt gezien. Later vinden we Leur in de 
voogdij van de heren van Millen (bij Sittard). Of de kunstmatige heuvel achter 
het oude kerkje van Leur tot het vroege burchttype van de mottes mag worden 
gerekend, hangt af van verder archeologisch onderzoek. Op zich is een combina-
tie motte met kapel/kerk op het voorterrein geen onbekend verschijnsel. 

Bij hun gestage opmars ondervonden de graven van Gelre en Kleef gedurende 
de 12de eeuw, bijvoorbeeld in het Land van Maas en Waal, nog concurrentie van 
andere grootgrondbezitters die hier grafelijke rechten uitoefenden. Ook de be-
langen van Gelre en Kleef onderling liepen niet altijd parallel. 

Net als elders zette intussen ook in het oostelijke rivierengebied de machtsop-
bouw-van-onderaf verder door en bouwden allerlei kleinere grondheren er hun 
versterkingen (bijvoorbeeld Ooij, Batenburg, Hernen en Wijchen). Dit proces was 
een onderdeel van de vorming van eigen heerlijkheden in de regio, op basis van 
allodiale of geüsurpeerde rechten. Ook hun kastelenbouw volgde natuurlijk de 
algemene ontwikkelingstrend; van hout naar steen, van rond naar vierkant.  

Vergeleken met elders in de Nederlanden duurde het hier vrij lang voordat de 

Motte Montferland 
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grafelijke overheid van Gelre (en voor het Land van Maas en Waal in mindere 
mate ook die van Kleef) sterk genoeg werd om de meeste kleine heren zoveel 
mogelijk onder haar gezag te brengen en tot een leenverhouding te dwingen. 
Daarmee ontstonden eerst in de 14de eeuw de grotere territoriale eenheden, 
waarvan de buitengrenzen bepaald werden in een reeks van bovenregionale 
conflicten, zoals de oorlogen met het hertogdom Brabant in de late Middeleeu-
wen. 

De kastelenbouw in het oostelijke rivierengebied weerspiegelt heel deze ontwik-
kelingsgang. 

Vergeleken met elders biedt de regio echter tegelijk een bijzonder inzicht in met 
name de vroege burchtenbouw, dankzij de bewaard gebleven voorbeelden en 
de unieke beschrijvingen door Alpertus van Metz (ca. 1023), waarvan het Euro-
pees belang eerst nu onderkend wordt. 
 

Zondag 2 december 2018 – 14.00 uur verzorgt  Bas Aarts een lezing  over de vroege 
burchten in het oostelijk deel van het rivierengebied.  Meer informatie is te vinden op  
blz 25 van deze nieuwsbrief. 
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Maria of Lourdesgrot bij de  St.Antonius Abtkerk te Wijchen 

Wim Kattenberg 

Het kan bijna niet anders dan dat de Cisterciënzermonniken die in 1311 uit het 

Duitse Camp naar Bergharen en Leur kwamen, de Mariadevotie ook naar Wij-

chen brachten. Ze stichtten voor haar een gebedsplaats op wat toen nog de Mo-

lenberg heette.  De mensen in het dorp Wijchen zullen haar in het kleine ro-

maanse kerkje van toen hebben aanbeden. Het mooie is dat dat nog altijd kan in 

de hoofdingang van de kerk of bij de Maria-of Lourdesgrot in de tuin van de pas-

torie. 

De kerk alsmaar groter 

Hoewel nog steeds niet vaststaat wie de kerk heeft gesticht moet dat rond het 

jaar 1000 zijn geweest. Zo oud is namelijk de tufstenen toren die nog van de 

vroeg-middeleeuwse kerk over is. Dat deze van tufsteen is kun je aan de buiten-

kant niet zien, omdat, wanneer dat gebeurd is komt verderop, er bakstenen 

overheen zijn aangebracht. Het is voor de geschiedenis van de kerk en voor Wij-

chen van belang, waarover straks meer, dat bij de fundering van het eerste kerk-

je restmateriaal is gebruikt van de Romeinse villa op de Tienakker.                              

Hoewel de toren er nu nog steeds mag zijn moet die er in de Vroege Middel- 

eeuwen een hele forse indruk hebben gemaakt. Het was gebouwd tegen een 

klein éénbeukig zaalkerkje. De toren was ook bedoeld, getuige de schietsleuf op 

de eerste verdieping, om er in tijden van gevaar naar toe te vluchten. Omdat het 

dorp groter was geworden, werd de kerk rond 1500 uitgebreid in gotische stijl. 

De kerk kreeg een nieuw schip, zijbeuken en een veelhoekig koor. Omdat het 

verhoogde schip geen bovenramen kreeg werd daarover en over de zijbeuken 

één groot zadeldak aangebracht. Een dergelijke kerk noemen we pseudobasiliek. 

De toren moest, omdat het schip hoger was geworden,  worden verhoogd en 

kreeg een eikenhouten spits. 

Het dorp Wijchen bleef groeien. Het aantal rooms-katholieken nam steeds meer 

toe. Na 1850 werd er nagedacht of  de oude middeleeuwse kerk nog eens ver-

groot kon worden. Het ging anders. Het bisdom en het kerkbestuur besloten in 

1853 dat er een hele nieuwe kerk en pastorie moest komen. Een grote verande-

ring was wel dat de nieuwe kerk niet zoals gebruikelijk was oost-west (het Licht 
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komt uit het oosten) maar 

nood-zuid werd georiën-

teerd. De oude middeleeuw-

se kerk was, langs de Ooster-

weg, wel oost-west georiën-

teerd geweest.  De reden 

voor een andere oriëntatie 

was in feite heel praktisch. 

Omdat de kerkhoven rond 

de kerk werden opgeheven  

was er aan de zuidkant de 

meeste ruimte voor de bouw 

van de nieuwe driebeukige 

hallenkerk. Aan de oostkant 

werd in 1855 de nieuwe pas-

torie gebouwd met daar 

omheen de tuin.    

Het unieke van de St.Antonius Abtkerk is dat ze de geschiedenis van Wijchen 

belichaamt van de Romeinse Tijd tot nu. Wat de Romeinse Tijd betreft is het zo 

dat het tufstenen kerkje en de toren uit het jaar 1000 werden gefundeerd met 

restmateriaal van de romeinse villa van de Tienakker. We kunnen dat helaas  

niet zien, maar het is er wel.                                                                                                              

Van belang is nu dat zowel van de vroeg- en laat-middeleeuwse kerk er boven-

gronds, behalve de tufstenen toren en de torenspits, nog restanten van bouw-

materiaal van zowel de vroeg- als laat-middeleeuwse kerk over zijn. Dat die er 

nog zijn komt omdat ze gebruikt werden bij de bouw van de Maria- of Lourdes-

grot. Van het eerste kerkje is dat verweerd bouwmateriaal van zandsteen en van 

de pseudobasiliek waarschijnlijk  precies behouwen natuurstenen negblokken 

(voor omlijsting van ramen) en resten van pinakels of siertorentjes.                                                         

Het dorp Wijchen bleef groeien. Het aantal rooms-katholieken nam steeds meer 

toe.  

 

 

Kerk te Wijchen  tekening N. Wicart 18e eeuw 
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Resten uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen en de Negentiende eeuw 

Het unieke van de St.Antonius Abtkerk is dat ze de geschiedenis van Wijchen 

belichaamt van de Romeinse Tijd tot nu. Wat de Romeinse Tijd betreft is het zo 

dat het tufstenen kerkje en de toren uit het jaar 1000 werden gefundeerd met 

restmateriaal van de romeinse villa van de Tienakker. We kunnen dat helaas  

niet zien, maar het is er wel.                                                                                                              

Wat nu van belang is dat zowel van de vroeg- en laat-middeleeuwse kerk er bo-

vengronds, behalve de tufstenen toren en de torenspits, er nog restanten van 

bouwmateriaal van zowel de vroeg- als laat-middeleeuwse kerk over zijn. Dat die 

er nog zijn komt omdat ze gebruikt werden bij de bouw van de Maria- of Lour-

desgrot. Van het eerste kerkje is dat verweerd bouwmateriaal van zandsteen  en 

van de pseudobasiliek waarschijnlijk  precies behouwen natuurstenen negblok-

ken (voor omlijsting van ramen) en resten van pinakels of siertorentjes.                                                     

 Fragmenten liggen ook hier en daar verspreid in de tuin van de pastorie. Van 

belang is wat de middeleeuwen betreft de waterpomp in de tuin aan de voorzij-

de tussen kerk en pastorie, De pomp overleefde de sloop van 1853.                                                            

Wat de negentiende eeuw betreft is behalve kerk en pastorie ook de Maria-of 

Lourdesgrot overgebleven, Omdat de Mariagrot ook Lourdesgrot wordt ge-

noemd kan deze een plek in de tuin hebben gekregen, als gevolg van de toene-

mende verering van Maria in Lourdes, eind negentiende- of begin twintigste 

eeuw. Zoals elders in Europa werd ook in Wijchen een kopie van de Lourdesgrot 

gemaakt.             

Mariagrot  Natuurstenen blokken en overig restmateriaal  uit 

zowel 1000 als 1500 
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Belang 

Behoud van deze overblijfselen zijn voor de geschiedenis van de kerk en Wijchen 

van groot belang. Wat de kerk nogmaals laat zien is de ontwikkeling die Wijchen 

doormaakte vanaf de Romeinse tijd. De plek overigens waarop de kerk staat gaat 

nog veel verder terug.   

Wim Kattenberg                                                                                                                                                                                                                               

Wijchen, 12 dec. 2017   

*Deze bijdrage kwam tot stand op basis van ter zakekundige aanwijzingen van 

Laurens Flokstra en Simon van Steenveldt.  
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Drs. Wim Kattenberg    
 
In deze bijdrage gaat het om wat er aan de vroegste versterkingen(waaronder 
ook versterkte boerderijen) is terug gevonden 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 definitief Oost-Frankisch. Dit had grote gevol-
gen . Met Lotharingen, met Rijn en Maas  en een netwerk aan steden, werd  de 
basis gelegd voor het latere Duitse Keizerrijk. Als Lotharingen ca. 1200 opgaat in 
het geheel van het Heiliges Römisches Reich zijn de vroegste versterkingen ook 
over hun hoogtepunt heen.       

Alles om Lotharingen.  

Het in handen hebben van Lotharingen speelde, zeker in het begin van het ont-
staan van het Duits Rijk, een grote rol in het zich staande kunnen houden tegen 
interne en externe tegen strevers van de eerst nog Oost-Frankische koningen, 
latere Duitse keizers. Dat die druk van binnen uit zo groot was  had te maken 
met het feit dat Hendrik I van Saksen, de  grondlegger, vasthield aan de Franki-

sche traditie van het gekozen koningschap. 
De vorsten na hem eerbiedig den dat overi-
gens ook. De belangrijkste, uiterst hinderlij-
ke, interne tegenstrevers waren namelijk de 
keurvorsten en de van hen afhankelijke 
regionale en lokale machthebbers.  Dit leid-
de ertoe dat de Oost-Frankische koningen 
(later keizers), hoewel ze nogmaals het ge-
kozen koningschap aanvaardden, gedwon-
gen werden er alles aan te doen om de 
macht van de keursvorsten en de van hen 
afhankelijke machthebbers tegen te gaan. 
Ze deden dat in eerste instantie door bij 
leven een opvolger aan te wijzen. Dit leidde 
echter in de loop van de eeuwen bij het 
kiezen van een nieuwe keizer tot het opvoe-
ren van tegenkoningen. Een beroemd voor-

Veranderende machtsverhoudingen en kastelen op het  

grondgebied van het Land tussen Maas en  Waal  

1000 - 1300 
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beeld wat dat betreft, voor het gebied Land Tussen Maas en Waal van belang, 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 aan de graaf van Gelre Nijmegen en het 
directe gebied eromheen (het latere Rijk van Nijmegen) verpandde. Dit was van 
groot belang voor de verdere ontwikkeling van het graafschap, het latere her-
togdom, Gelre. 

Andere strategieën om aan de macht van de keurvorsten en de van hen afhan-
kelijke kleine en middelgrote  machthebbers terug te dringen was het benoe-
men van familieleden op hoge functies. Ook dat ging ook niet altijd goed. Otto I, 

toen nog koning van Oost-Frankenland, moest in 939 
ten strijde trekken tegen de door zijn vader over Lotha-
ringen 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. 

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 aartsbischoppen, bisschoppen 
en abten, in wereldlijke functies konden worden be-

noemd. 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 ontko-
men: het aanstellen van beheerders of ministerialen op de koninklijke domei-
nen. Veelal kwamen daar onvrije boeren voor 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 onder-

Otto I 912-973 
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aan de aan de grond gebonden horigen. De onvrije boeren stonden daar eigen-
lijk niet zo ver boven. Naast allerlei diensten moesten ze vooral krijgsdienst ver-
richtten. Zij waren verplicht tot afdrachten en vielen onder de koninklijke recht-
spraak. Naast de inzet bij beheersfuncties werden  de ministerialen ook aange-
steld 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 ontwikke-
ling betreft onder scheid gemaakt moet worden tussen de oosten westkant van 
het gebied. De westkant was door de steeds smallere stroomruggen niet ge-
schikt 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 ver-
kregen (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 1024.                                                                                                                            
Gelre ging na 1300, was daartoe toen pas in staat, het gebied langs twee wegen 
aan zich te binden. In de Landtbrief van 1321 van graaf Reinoud II werden de 
polderbesturen en macht hebbers in het gebied opgeroepen de dijkring te slui-
ten en om het water in te kunnen laten en uit te kunnen slaan weteringen te 
graven en sluizen aan te leggen. 

De andere weg  bestond hieruit dat de graven de 
kleine lokale machtshebbers in het gebied in de 
greep wilde krijgen. Dat ging niet zomaar. In te-
genstelling namelijk met de andere gebieden in 
Gelre behoorde het grootste deel van deze klei-
ne 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 had-
den; 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 feit dat de meesten 

Reinoud II 1295-1343 
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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 daar-
voor 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 
het 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. Allen kwamen op den duur onder 
het hertogdom Gelre, behalve  Batenburg, dat rechtstreeks bleef onder de Duit-
se keizer. Van alle tien zijn nog zichtbare restanten van versterkingen met alles 
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 scher men, 
hier in de 10de of 11de eeuw  een steunpunt wilde 
hebben. Het past ook in het streven van het aarts-
bisdom het eigen territorium  “Terra Coloniensis” 
af te bakenen. Het zijn de Van Heinzbergers, die 
als ministerialen over Leur werden aangesteld. 
Hoewel dat nog niet echt vast staat, wierpen zij in 
‘Lore’ een motteversterking op; eendelig met een 
houten kerkje op de voorburcht. Na 1275 ging 
Leur over op de Van Millens. Op grond van het feit 
dat deze in 1311 Leur verkopen aan de Cisterciën-
zers uit Camp met de gronden en daaraan gebonden horige boeren, geeft aan 
dat zowel de Van Heinsbergers als de Van Millens meer dan alleen kerkelijke 
rechten hadden over het domein. Het domein ontwikkelde zich tot heerlijkheid, 
dat tot 1798 als vrije heerlijkheid is blijven bestaan.  

Wapen Willem II van Millen 
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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 de-
den. Het is hoogstwaarschijnlijk, dat zij behoorden tot de groep van 
‘Reichsministerialen’, die met die achtergrond tot de machtigste adellijke fami-
lies 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 opge-
nomen te worden in de rijksaristocratie. Een 
bewijs daarvoor is dat Godefridus van Wij-
chen in 1145 optrad als 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 ont-
wikkelen 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 waaruit 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.  
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Heerlijkheid Hernen 
In de 12de eeuw werden de Van Hernens door het aartsbisdom Keulen als minis-
terialen 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. Kennelijk bedoeld als extra steunpunt voor het aartsbisdom in het Ri-
vierengebied. De Van Hernens zijn op den duur dank zij deze aartsbisschoppelij-
ke achtergrond opgenomen in de Gelderse adel.                                                                                     
 

De Heerlijkheid Horssen 

Aan Horssen is de ontwikkeling, die een behoorlijk 
aantal andere domeinen in het Rivierengebied 
doormaakten, te zien waarvan de heren eerst beho-
ren tot de vrije ridderschap en zich op den duur 
laten opnemen in de Gelderse adel. Horssen was al 
vroeg een vrije heerlijkheid met eigen gericht. Er 
kan worden vanuit gegaan dat de recente QPR-
meting naar het kasteel restanten laten zien van 
een vroege waarschijnlijk motteversterking uit de 
11de 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 ne-
derzetting, groot gewor-
den door de lakenhandel, 
stadsrechten. De stad 
sloot zich aan bij de Han-
ze. De eerste heren wier-
pen een motteversterking 
op. De, zij het afgevlakte, 
motte, de omgrachting en 

Motteversterking ca. 1200 

Motteversterking Maasbommel  
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de boerderij uit de zeventiende eeuw op de voorburcht zijn daar nog van over. 
Latere eigenaren bouwden op het in verval geraakte kasteelterrein een voor-
naam huis, dat werd 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 functies, onder andere richter. Het was in 1391 dat de Van 
Leeuwens hun eigen goed 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 terug gevonden van de eerste woontoren of 
donjon en aanwijzingen van de verdere uitbouw van de oorspronkelijk beschei-
den versterking naar een kasteel. 

 
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 onge-
veer in diezelfde tijd gebouwde motteversterking in Kranenburg. Deze werd ge-
bouwd ter controle van de oude 
heerweg van Keulen naar Nijme-
gen.  Het grote belang van Kleef 
wat betreft Malden, moge blijken 
uit het feit dat de degene die de 
graaf opvolgde begon als heer 
van Malden. De Maldense motte-
versterking heeft niet lang ge-
functioneerd. 

 

De Heerlijkheid Sleeburg  
Het ontstaan en de bedoeling van de heerlijkheid Sleeburg is nog steeds ondui-
delijk. 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 voor-
naam classicistisch huis, dat helaas is afgebroken.  

Motteversterking Malden  
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Conclusie 
In het algemeen kan gesteld worden dat de in de periode 1000—1300 in het 
Land tussen Maas en Waal gebouwde versterkingen aangeven dat de verschil-
lende machthebbers op die manier hun positie in het gebied wilde onderstre-
pen. De wijze waarop zij aan de macht kwamen waren 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.    
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De moeite waard  

Tentoonstellingen  

Strengels & Letters 

11 november 2018 t/m 10 maart 2019 

Wat de expositie vooral wil laten zien is dat het wat boeken 

in vroege tijden betreft niet veel anders is dan nu. Er waren 

hele bijzondere uitgaven, zoals het Batenburgse Getijden-

boek van de heren van Bronckhorst-Batenburg, waarvan 

een kopie te zien. Maar er waren ook boeken ter vermaak, administratieboeken 

en kalenders. Er was een levendige handel in boeken. Behalve dat er veel te zien 

is kun je ook stappen zetten in de wereld van de perkamentmaker, papierschep-

per, de verluchter, de boekdrukker en de boekbinder. 

Museum Kasteel Wijchen                                                             

Kasteellaan  Wijchen                                                                                  

Openingstijden : zie website www.museumwijchen.nl 

 

Ik Maria van Gelre                                                                       

13 oktober 2018 t/m 6 jan 2019 

De expositie laat aan de hand van ruim honderd objecten met vooral haar 

prachtige gebedenboek, het levensverhaal zien van hertogin Maria van Gelre.  

Zij werd als nichtje van de Franse koning Karel VI uitgehuwelijkt aan de Gelderse 

hertog Reinoud IV. Vanwege vele paralellen kan ze worden gezien als de Maxi-

ma van de 15de eeuw. 

Museum Het Valkhof                                                                                           

Kelfkensbos      Nijmegen                                                                                

Openingstijden : www.museumhetvalkhof.nl 

 

Vensters op het Graafserfgoed  

Vaste collectie 

In het Graafs museum is permanent een tentoonstelling te zien over de ontwik-

keling van de vesting Grave. De indeling van de expositie is niet strikt chronolo-
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gisch maar naar clusters. De vesting Grave in historisch perspectief is daarbij een 

heel belangrijk cluster. Grave wordt niet voor niks de meest belegerde stad van 

Nederland genoemd. De opzet van de expositie sluit aan op de in het museum te 

verkrijgen Canon van Grave. 

Graafs Museum                                                                                  

St.Elisabethstraat 10a Grave                                                                          

Openingstijden: zie website www.graafsmuseum.nl 

 

Het Nederlandse Landschap 

Het Landschapmuseum op de stuwwal in Beek bij Nijmegen toont het Neder-

landse landschap op z’n mooist. Aan de hand van foto’s en maquettes wordt de 

rijke geschiedenis, de bescherming en het behoud van het Nederlandse cultuur-

landschap getoond. In elf miniatuurlandschappen is te zien hoe Nederlanders 

het landschap naar hun hand hebben gezet. 

Landschapmuseum                                                                            

Rijkstraatweg 174  Beek (Berg en Dal)                                                                 

Openingstijden: zie website www.landschapmuseum.nl 

 

Fiets en Wandelroutes 

Fietsen in het Rijk van Nijmegen  

Heerlijkheden Fietsroute (26 km) 

Grootbezitters en kerkelijke leiders verwierven in de Middeleeuwen politieke en 

juridische macht over stukken land. Zij noemden zich “heer” en het gebied waar-

over ze macht hadden “heerlijkheid” Ze bouwden er versterkingen. Veel plaat-

sen in het Land van Maas en Waal komen voort uit zo’n heerlijkheid. In 1848 

kwam er definitief een einde aan de heerlijke rechten. De route loopt langs een 

aantal heerlijkheden: Leur, Wijchen, Balgoy en Batenburg.  

Startpunt en eindpunt : Van Balverenlaan 1b in Leur 

Te downloaden via www.route.nl/fietsroute/477585/heerlijkheden-fietsroute 
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Fietsen in Gennep                                                                                                                                                              

Maas en Keramiekroute (37km) 

Al eeuwenlang voert de Maas klei aan. In de regio Gennep bakt men er al eeu-

wen mee in allerlei vormen: van bakstenen en eenvoudige bloempotten tot ke-

ramiekkunst. In het museum Het Petershuis (permanente expositie keramiek)  

als ook in de stad zijn daar op verschillende plaatsen voorbeelden van terug te 

vinden. De route passeert het Ellen Hoffmanplein, die bestraat is met een uniek 

mozaïek. Op Markt 2 sta je oog in oog met de stichter van de Norbertijner orde 

St. Norbertus van Gennep . Onderweg ter hoogte van Nieuw Bergen passeert 

men een steenfabriek. Langs de route is veel te zien van het heggenlandschap, 

dat onlangs de Unesco status kreeg. 

Startpunt en eindpunt: Martinustoren  Torenstraat 17 Gennep  

Te downloaden via www.liefdevoorlimburg.nl/fietsen/maas-en-keramiekroute 

Ook te downloaden via app op smartphone.  

 

Wandelen in Wijchen 

Romeins Rondje Wijchen  
 

Hoe zag Wijchen eruit ten tijde van de Romeinen? Hoe woonde en leefde men? 

Hoe werd men begraven? Ontdek dit aan de hand van een digitale wandelroute 

van 3,5 kilometer door het centrum van Wijchen.  

De route start bij het kasteel van Wijchen en gaat vervolgens via het Romeins 

grafveld op de Molenberg naar de Markt. In de Romeinse tijd was Wijchen reeds 

een regionaal centrum. In de St. Antonius Abt zijn nog materialen uit deze tijd te 

zien. 

Van de markt gaat de route naar de Tienakker waar bouwfragmenten van een 

Romeinse Villa zijn gevonden. In de digitale route is een visualisatie opgenomen 

van hoe de villa eruit gezien kan hebben. De route eindigt weer bij het kasteel. 
 

Hoe kunt u de route verkrijgen? 

Bij een entreekaartje voor het museum ontvangt u een QR-code waarmee u de 
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Zondag 2 december 2018 organiseert het museumkasteel 
Wijchen samen met de Vrienden Museum Kasteel Wijchen 
een lezing over de vroege burchten in het oostelijk deel 
van het Rivierengebied. De lezing wordt gegeven door his-
toricus Bas Aarts. 

Bas Aarts zal ingaan op hoe in de vroege middeleeuwen macht 
werd gevormd en hoe zich dat voltrok in het Oostelijk Rivieren-
gebied. Net als elders in dit gebied zette gedurende de elfde en 
twaalfde eeuw de machtsopbouw van onderaf zich verder door. 
Allerlei kleine grondheren bouwden versterkingen zoals in Leur, 
Batenburg, Hernen en Wijchen. Ze deden dat op eigen initiatief 
of in opdracht van een grotere machthebber. Een op handen 
zijnde archeologisch onderzoek toont mogelijk aan dat dit in 
Leur de aartsbisschop van Keulen was. Kortom een proces van 
machtsvorming dat een aantal eeuwen de geschiedenis van het 
Oostelijk Rivierengebied heeft bepaald. 

Datum en tijd 
Zondag 2 december 2018 – 14.00 uur. Inloop met koffie/thee 
vanaf 13.30 uur 

 
Prijs 
De lezing is inbegrepen bij een museumticket.  (€ 5,00) 

Vrienden Museum Kasteel Wijchen en museumjaarkaart gratis. 

Lezing over vroege burchten in het  
Oostelijk Rivierengebied. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.basaarts.nl%2Findex.php&data=02%7C01%7C%7C8358450db9a14c9f6a9a08d634e3dab6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636754550557429821&sdata=K5l0jbJp08bc%2F%2BxCBuE8ypUB4F0HoxG%2FFOxFsNn
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.museumwijchen.nl%2Ftoegangsprijzen%2F&data=02%7C01%7C%7C8358450db9a14c9f6a9a08d634e3dab6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636754550557429821&sdata=emMfKypVF4lOs22IIPmV0v8nQZG14o7
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Reconstructue Motte Domburg 


