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Een woord vooraf 
 

Toen wij in april 2006 het symposium ‘Vroege Heren en Kastelen’ organiseerden, was er één 
veel gestelde vraag: komt er een verslag voor deelnemers en andere geïnteresseerden?  Het 
antwoord daarop was toen al: ja, maar pas op den duur.  Het heeft inderdaad even geduurd, 
maar eindelijk is het zo ver.  In uw handen ligt het verslag van dit boeiende symposium, 
hopelijk de eerste van een reeks symposia en verslagen die voort zullen vloeien uit de 
onderzoeksactiviteiten van de verschillende werkgroepen van Museum Kasteel Wijchen.   
 
Sinds het symposium werd gehouden, heeft tijdens de zomer en het najaar de verwante 
expositie ‘Vroege Heren en Kastelen 1000 -1300’ plaatsgevonden in Leur, vlak naast – zo 
hopen wij nog altijd – de restanten van ons motte-kasteel.  De expositie heeft honderden 
bezoekers getrokken, en ook de ‘Vroege Heren en Kastelen Fietsroute’ die daarmee gepaard 
ging was in trek.  
 
Beschoeingspalen uit de fundamenten van het kasteel hier in Wijchen ondergaan 
momenteel dendrochronologisch onderzoek elders in het land, in de hoop dat er verder licht 
op de origine van het kasteel kan worden geworpen. Stap voor stap komen we dus steeds 
meer te weten over de vroege heren en hun kastelen. 
 
Ten laatste een woord van dank voor Wim Kattenberg en zijn toegewijde werkgroep 
Regionale Geschiedenis, die symposium, expositie en fietsroute hebben voorbereid en 
uitgevoerd, alsook voor de participanten van het symposium voor het beschikbaar stellen 
van hun individuele verslagen. 
 
 
 
dr. Fiona Zachariasse 
Hoofd Collecties, Museum Kasteel Wijchen 
Wijchen, november 2006 
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Inleiding 
Vroege Heren en Kastelen, 1000-1300 
 
De zoektocht naar nieuwe benaderingen wat betreft het onderzoek naar vroege heren en 
kastelen op Wijchens grondgebied in de periode 1000-1300 was de reden voor het 
organiseren van dit symposium.  Archeologisch en historisch onderzoek heeft tot nu toe niet 
datgene opgeleverd waar we echt mee verder kunnen. 
 
Wat we vanuit een historische invalshoek van Bas Aarts daarover reeds mochten lezen, 
vooral in zijn voortreffelijke artikel  de ‘Early castles of the Meuse-Rhine Border Region and 
some parallels in Western Europe’ was een echte ‘eye-opener’.  Hij historiseert het 
probleemveld op het laatste ingrijpen van de Duitse keizers in het Nederrijn-Maasgebied 
rond 1000. 
 
Behalve dat deze benadering ons een nieuw perspectief biedt daagt het ons ook uit  de 
schaarse bronnen nogmaals grondig na te pluizen op hopelijk nieuwe feiten. 
 
Even blij zijn we met het onderzoek naar de motte van Montferland en de daaraan 
gekoppelde inventarisatie van motteversterkingen in Gelderland vanuit een archeologische  
invalshoek van Peter Schut.  De waarde van dit onderzoek zit voor ons vooral in de zeer 
kritische analyse van criteria waaraan restanten van een vermoedelijke motteversterking 
moet voldoen wil het als zodanig aangemerkt kunnen worden. In Leur worstelen we daar al 
jaren mee.  Wij zijn benieuwd of Peter in zijn bijdrage de door hem opgestelde criteria  heeft 
aangescherpt of wellicht daarin zodanige nuances heeft aangebracht dat het ten faveure zou 
kunnen zijn voor Leur. 
 
Wat Sem Peters betreft zijn we benieuwd naar de stappen die hij met zijn collega’s zette in 
het onderzoek naar een woontoren in Groesbeek. Ook wat dat betreft hopen we op nieuwe 
perspectieven voor verder onderzoek naar vroege kastelen in het Wijchense. 
 
Want het onderzoek moet verder. In dat opzicht wil ik graag besluiten met een onverwachte 
bijdrage die in dat opzicht werd geleverd door de hier aanwezige Linda de Haan, die in haar 
recent afgesloten onderzoek aan de Vrije Universiteit (onder begeleiding van Prof. Bierens 
de Haan) ingaat op de vermoedelijke ligging van de versterking van de eerste heren van 
Hernen.  Haar onderzoek  ‘Het kasteel en het landschap’ gaat over de ruimtelijke relatie 
tussen kastelen in het Gelders Rivierengebied en het landschap. Een nieuwe verrassende 
benadering die ons verder kan brengen in ons uiteraard niet te stoppen onderzoek historisch 
en archeologisch naar de vroege heren en hun kastelen. 
 
drs. W.A. Kattenberg  
Coördinator werkgroep Regionale Geschiedenis, Museum Kasteel Wijchen 
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Adel en kastelenbouw in het rivierengebied. Een hoofdlijn 
 

drs. B. 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).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Kaartje Rijn-Maasgrensgebied rond 1000 n.C. met namen van pagi en locaties 
kastelen en abdijen.  
 

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 11e eeuw en de 
zogenoemde St.-Maartenskapel behoort tot een imposante herbouw door keizer Frederik 
Barbarossa uit de 12e eeuw. 
 
Voordien, rond het jaar 1000, had het grafelijk paar Balderik en Adela geprobeerd om in het 
rivierengebied een eigen machtsterritorium op te bouwen. Het schuwde daarbij moord en 
doodslag niet, althans volgens de eigentijdse beschrijving door Alpertus van Metz. In 1016, 
met de belegering van de hoofdvesting Opladen (de motte Montferland), ging het paar 
politiek ten onder. Het zou de weg vrijmaken voor de familie van de Flamenses, die er 
vervolgens wel in slaagde om de eigen ambities te realiseren met de zich uitbreidende 
graafschappen Gelre en Kleef. Ook de Heinsbergers behoorden tot deze familieclan. 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 
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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 combinatie motte 
met kapel/kerk op het voorterrein geen onbekend verschijnsel. 
 
Net als elders zette ook in het oostelijke rivierengebied de feodale versnippering verder door 
en bouwden allerlei kleinere heren er hun versterkingen (bijvoorbeeld Ooij, Batenburg, later 
ook Hernen en Wijchen). Dit proces zette zich voort totdat de grafelijke overheid van Gelre 
(en voor het Land van Maas en Waal in mindere mate ook die van Kleef) sterk genoeg werd 
om de kleine heren zoveel mogelijk onder haar gezag te brengen. Daarmee ontstonden 
grotere territoriale eenheden, waarvan de grenzen bepaald werden in een reeks van 
bovenregionale conflicten, zoals de oorlogen met het hertogdom Brabant in de late 
Middeleeuwen. 
 
De kastelenbouw in het oostelijke rivierengebied weerspiegelt heel deze ontwikkelingsgang. 
De lezing zal trachten daarvan een overzicht te geven, geplaatst tegen de historisch-
geografische achtergrond, zoals hierboven geschetst. 
 
Literatuur: 
 
B. Aarts, (1982): Het voormalig Kasteel Ooij, in: Van Toen naar Nu/Von Einst bis Jetzt, 12:4, 
73-80. 
 
B. Aarts, (1986): De Burcht Mergelpe of Duivelsberg te Beek bij Nijmegen, Heemstudie 13, 
Millingen aan de Rijn. 
 
B. Aarts,  (1992): Texandrië, van omstreden gouwbegrip naar integratie in het hertogdom. 
Hoofdlijn en vraagtekens, in: H. van Doremalen e.a. (red.), Geworteld in Taxandria. 
Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout,  Tilburg/Turnhout, 8-42. 
 
B. Aarts, (1993): Onbekend Boxmeer: oud tot zeer oud?, in: Het Brabants Kasteel 16, 11-30. 
 
B. Aarts (1994): Ansfried, graaf en bisschop. Een stand van zaken, in: J. Coolen en J. 
Forschelen (red.), Opera Omnia’ II. Een verzameling geschied- en heemkundige opstellen, 
Thorn 1994, 7-85. 
 
B. Aarts, (1996): Early castles of the Meuse-Rhine Border Region and some parallels in 
Western Europe c 1000: a Comparative Approach, in: Château Gaillard. Etudes de 
castellologie médiévale, XVII, Caen,  11-23. 
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De ontwikkeling van motteversterkingen vanuit regionaal perspectief. 

drs. P. Schut  

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 monumenten 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 verschijnen de 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 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 
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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 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.  
 
 
 
 
 

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

 
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 
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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.  
 
Veel vrije versterkingen van de lagere adel werden op het eind van de 13e 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 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, waar 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. 
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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. 
 
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. 
 
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, 54-61. 
 
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  
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Het kasteel van Groesbeek 

drs. Sem Peters 

 

Van 29 maart tot 7 april 2005 is door BAAC een opgraving uitgevoerd in het centrum van 
Groesbeek (Gld). In het dal van de gelijknamige beek werden resten aangetroffen van een 
voorheen onbekend kasteel uit de 13e tot 15e eeuw. 
 
De oudste versterking op deze locatie bestond onder meer uit een verhoogd aarden plateau 
met daarop een houten toren en een palissade omgeven door een gracht. Op basis van 
dendrochronologisch onderzoek is vastgesteld dat hout voor deze toren in het najaar van 
1264 gekapt werd.   
 
Ruim drie decennia later werd de houtbouw vervangen door een vierkante toren en een 
ringmuur van baksteen. De ongebruikelijke fundering van de toren bestond uit ingeheide 
eiken palen en kistwerk waarin ook Romeins bouwmateriaal was verwerkt. Hout voor de 
fundering werd gekapt in het najaar van 1301. Het dak was zowel gedekt geweest met 
dakleien als met dakpannen, zogenaamde paters en nonnen. Tegen de fundering van de 
toren lag een vloer met een ronde oven voor het brouwen van bier of het bakken van brood.  
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Afbeelding 3: Kasteel Groesbeek (onderzoeksfase 2) 

Uit de datering van de grote hoeveelheid aardewerk die in de gracht werd aangetroffen 
blijkt dat het complex omstreeks 1475 werd afgebroken waarna de niet uitgebroken 
funderingsrestanten en de gracht werden afgedekt door een laag zand. In de 16e eeuw 
bewoonden de Heren van Groesbeek een nieuw kasteel dat 40 meter ten westen van het 
oude kasteel gelegen was. 
 
Vooral tussen 1275 en 1325 werden door de lagere adel veel woontorens gebouwd. In 
Nederland zijn er tientallen bekend die echter in de meeste gevallen niet omgeven waren 
door een ringmuur. Over de houten voorgangers van stenen woontorens was door een 
beperkt aantal opgravingen van dergelijke sites nog weinig bekend. De in Groesbeek 
opgegraven structuren geven een duidelijk beeld van de verstening van een houten 
woontoren. Door dendrochronologisch onderzoek kunnen de bouwfasen scherp gedateerd 
worden.  
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Bijlage 1: Symposium Programma 
 
Symposium “Vroege Heren en Kastelen” 
 
Programma: 
 

13.00 Ontvangst met koffie en thee 
 
13.30 Openingswoord: Prof. dr. J.C. Bierens de Haan 
Adjunct directeur Geldersch Landschap/Geldersche Kastelen  
13.40 Introductie van de sprekers: drs. W.A.Kattenberg,  
Werkgroep Regionale Geschiedenis, Museum Kasteel Wijchen 
 
13.45 drs. B. Aarts, voorzitter Vrienden van Brabantse Kastelen 
“Adel en kastelenbouw in het rivierengebied. Een hoofdlijn” 
Onmisbaar onderdeel in het zich over enkele eeuwen uitstrekkend proces van 
territoriumvorming in het rivierengebied was de kastelenbouw. 
 
14.30 Filmische impressie - Jan van Huet 
 
14.45 drs. P. Schut, RACM (voorheen ROB) 
“ De ontwikkeling van motteversterkingen vanuit regionaal perspectief” 
In Gelderland is een ontwikkeling van vroege versterkingen zichtbaar die nauw samenhangt 
met verschuivende machtsverhoudingen. Resultaten van archeologisch onderzoek. 
 
15.30 Koffie en thee 
 
16.00 drs. S. Peters, medewerker BAAC 
“Een middeleeuwse woontoren in Groesbeek” 
De lezing gaat in op de morfologie en de datering van een bijzondere woontoren. 
 
16.45 Afsluiting van het symposium en aansluitend borrel 
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Bijlage 2: Personalia  
 
Drs. B. Aarts, voorzitter Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen 
 
Drs. P.A.C. Schut, beleidsmedewerker RACM (voorheen ROB), Amersfoort 
 
Drs. S. Peters, medewerker BAAC Den Bosch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  Detail van het geborduurde ‘wandtapijt van Bayeux’ (ca. 1070 A.D.): het 
haastig opgeworpen deels voorgemonteerd mottekasteel van Hastings (Hestenga). Het kasteel 
werd binnen twee weken gebouwd in oktober 1066 op bevel van Willem de Veroveraar, hertog 
van Normandië, voorafgaand aan de slag van Hastings waarbij hij de kroon van Engeland verwierf.   
Courtesy Ville de Bayeux. 
 
 
 

 


