
n Inleiding

Voor continentaal West-Europa mag de 10e eeuw gelden als de ‘geboorte-
eeuw’ voor het middeleeuws kasteel. Dat geldt dan ook voor onze Lage 
Landen. De recente herinterpretatie van oud archeologisch onderzoek 
en het kritisch hanteren van middeleeuws schrift elijk bronnenmateriaal 
maakt het met name voor het oostelijk deel van het rivierengebied mo-
gelijk het ontstaan van die vroege burchten scherper in beeld te krijgen. 
Daarmee kan voor die bewuste regio niet alleen in een hoofdlijn de eerste 
ontwikkeling van de burchtenbouw aldaar worden geschetst, maar is het 
op enkele locaties reeds mogelijk een zodanig ‘inkijkje’ te verwerven dat 
bepaalde vaker beschreven historische gebeurtenissen, als het machtspel 
van het grafelijk paar Balderik en Adela omstreeks 1000, beter in hun 
juiste context kunnen worden geplaatst.1

Bas Aarts

Achtergrondafbeelding: 
De Duno (Oosterbeek-
Heveadorp) en de Neder-
Rijn. Foto: auteur 2002.
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n Het geo-politieke landschap

Het oostelijke rivierengebied – doorsneden door de 
huidige Nederlands-Duitse grens – kent een lange 
traditie in versterkingsbouw. Te beginnen met de 
Romeinse limes langs de Rijn, waarvan de meeste 
fortificaties intussen wel zijn gelokaliseerd, al be-
schikken we nog niet overal over een uitgewerkt 
beeld van hun verschijningsvorm.2 
Het bijbehorende landschap is sindsdien sterk ver-
anderd. De Rijn die zich door het stuwwallengebied 
naar het westen worstelde, kende in de Romeinse 
tijd een splitsing met de Waal iets ten noorden van 
Rindern. Deze splitsing zou in de loop der eeuwen 
steeds verder opschuiven naar het noordwesten. Dit 
ging gepaard met sterke meandervormingen en 
complete stroomverleggingen in de Middeleeuwen 
en Vroegmoderne Tijd.3

De politieke grenzen in de vroegmiddeleeuwse peri-
ode werden in eerste instantie bepaald door de bot-
sing tussen Franken en Friezen. Mogelijk dat de 
enorme walburg de Heimenberg op de Grebbeberg 
bij Rhenen hier getuigenis van aflegt. De aanleg da-
teert uit de 7e eeuw en kan gelden als Nederlands 
enige echte oppidum uit de Vroege Middel-
eeuwen.4

De stuwwal bij Nijmegen droeg het Karolingische 
‘Valkhof’, al ontgaat ons nog steeds het uiterlijk van 
deze paltsconstructie. Wel maakt het archeologisch 
onderzoek van de laatste decennia duidelijk dat we 
ons deze paltsaanleg binnen de toen nog bestaande 
grachten en ommuring van het 4e-eeuwse Romeinse 
castellum mogen voorstellen.5 In 880-881 werd de 
residentie bezet door Deense Vikingen die er een 
wal of muur met palissade aan toevoegden, alvorens 
bij hun aftocht alles in brand te steken.6 Hun leider 
Godfried kreeg desondanks het rivierengebied in 
leen, maar werd het slachtoffer van een moordcom-
plot in 885. Die gebeurtenis te Herispich wordt in de 
Nederlandse literatuur traditioneel in Spijk bij Lo-
bith geplaatst, maar zou misschien beter aan de 
overzijde nabij Rindern gesitueerd mogen worden.7

Het Nijmeegse ‘Valkhof’ werd heropgebouwd en 
kreeg circa 1030 zijn veelhoekige Sint-Nicolaaska-
pel, geïnspireerd op de dom van Aken.8 De van vele 
afbeeldingen bekende romaanse paltsbouw zelf 
(onder andere met de grote hoofdtoren in tufsteen) 

kwam in het midden van de 12e eeuw tot stand (en 
werd eind 18e eeuw weer gesloopt).9

Vanuit de Karolingische tijd kennen we, ook voor 
het rivierengebied, een indeling in gouwen onder de 
supervisie van adellijke grootgrondbezitters als gra-
ven. We moeten er voor waken dit niet als een strak 
en statisch systeem te willen interpreteren. In oor-
sprong was de gouw (pagus) een gebied waarvan de 
omvang fluctueerde en bepaald werd door de reik-
wijdte van het sociaal-politieke netwerk van de 
daarbinnen opererende elitegroep(en). Bevolkings-
groei en ontginning droegen ertoe bij dat het begrip 
gouw zich uitdijde of verschoof, waarbij de gouw-
naam meer een streeknaam werd. Iets vergelijkbaars 
overkwam het begrip graafschap (comitatus). De 
graaf was een hoofdpersoon in het politiek-sociale 
netwerk van de gouw en oefende daar zijn controle 
uit namens de koning/keizer. De gebruikelijke oor-
kondeformule ‘in pago X in comitatu Y’ geeft dat 
treffend weer. Bevolkingstoename en meer com-
plexe verhoudingen noopten tot de aanstelling van 
meerdere graven binnen sommige (groot-)gouwen. 
Eerst in de loop van de 10e eeuw kan men iets waar-
nemen van een begin van territorialisering van het 
graafschap.10 Met dit in gedachten geven we dan bij-
voorbeeld de volgende gouwen voorzichtig hun 
plaats: de Veluwe, Hamaland (IJsselstreek en ooste-
lijk Gelderland), Teisterbant (tussen Lek en Oude 
Maas), Betuwe, Duffelt (ten oosten van Nijmegen), 
Hattuarië (zuidelijk van Nijmegen tussen Ruhr- en 
Maas/Peelgebied) en Texandrië (grotendeels Noord-
Brabant ten westen van de Peel). Binnen deze gou-
wen kennen we dan het bestaan van verschillende, 
niet altijd gelijktijdige en in omvang variërende 
graafschappen.elfd

De eerder vermelde Vikingplaag leidde eind 9e eeuw 
tot de aanleg van een aantal collectieve verdedi-
gingswerken (‘burgen’ of ‘walburgen’). Niet alleen 
die van de bekende reeks langs de Vlaams-Zeeuwse 
kust (zoals Sint-Winoksbergen, Veurne, Oost-Sou-
burg, Middelburg en Burgh-Haamstede),12 maar ook 
dieper het binnenland in. Het zal de raid van 882 
zijn geweest die noodzaakte tot het aanleggen van 
een halfovale wal met gracht rond Deventer en een 
opwaardering van de verdediging van Zutphen met 
behulp van een mogelijk volledig ronde dubbele 
omwalling met grachten. Een vergelijkbare bescher-
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ming kan ook Oldenzaal hebben gehad in de late 9e 
en 10e eeuw.13 De bekende walburg De Hunne-
schans aan het Uddelermeer dateert van omstreeks 
900. De toen niet bewoonde versterking kan een 
louter strategische functie hebben vervuld, mogelijk 
mede ter bescherming van de lokale ijzerproductie 
op de Veluwe.14

De aanleg van deze walsystemen in de IJsselvallei en 
op de Veluwe zal, in opdracht van het rijksgezag, 
hebben plaatsgevonden onder leiding van een regio-
naal machtige gravenfamilie als die van de Megin-
harden (dux Everhard ‘Saxo’ 886-898). Waar 
Deventer het handelsbelang vertegenwoordigde en 
als kerkelijk steunpunt voor Utrecht fungeerde, ont-
wikkelde Zutphen zich vooral tot het grafelijk be-
stuurscentrum voor (noordelijk) Hamaland. De 
twee opeenvolgende houten hallen op ’s-Gravenhof, 
daterend uit respectievelijk de tweede helft van de 9e 
eeuw en de 10e eeuw, zullen we dan ook als pri-
véverblijf aan die Meginharden mogen toekennen.15

n Elten, de vroeg(st)e burcht

De Meginhardenfamilie had een tweede woonstee 
sinds eind 9e eeuw op de Elterberg in zuidelijk Ha-
maland. Hier constateren we voor het eerst dat 
leden van de rijksaristocratie er in onze regio toe 
overgaan hun privéwoning een versterkt karakter te 
geven. Na een gedeeltelijke ophoging en egalisering 
van het oostelijke deel van het plateau werd daar in 
een tweede fase vanaf omstreeks 900 een meerdelige 

versterking aangelegd met de allure van een (ver-
sterkte) palts als Tilleda in Sachsen-Anhalt.16 Het 
hoofdgedeelte omvatte al spoedig een tweedelig 
houten ‘Palas’, een kapel in vakwerk en meerdere 
half ingegraven ‘Grubenhäuser’. De door een droge 
gracht ervan gescheiden ‘voorburcht’ herbergde de 
nog bestaande ‘Drususput’ en de toegang tot het 
complex. Een wat verder westelijk gelegen aarden 
‘Abschnitts’-wal wordt graag geïnterpreteerd als de 
frontwal van een veronderstelde oudere vlucht-
burcht op de westelijke uitloper, maar heeft mijns 
inziens – mede gelet op het verschil in hoogte aan 
weerszijden – de eerste burchtfase in het westen be-
grensd (afb. 1).17 De 10e-eeuwse burcht was ruim 
genoeg om hier in 944 koning Otto I van het Duitse 
Rijk en zijn gevolg te kunnen ontvangen. Omstreeks 
950 werd aan de kapel een natuurstenen rondbouw 
(rotunda) met voorbouw toegevoegd. Het idee van 
een gedachteniskapel met betrekking tot de ernaast 
begraven familieleden dringt zich op.18 De ‘hoofd-
burcht’ was gevat in een hout-aarde-omwalling (val-
lum), die haar beschermtaak bleef vervullen nadat 
graaf Wichman ‘van Elten’ deze stamburcht circa 
967 omvormde tot een (adellijk) vrouwenstift voor 
zijn dochter Liudgard.19
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Afb. 1. Elten (D): de burcht van de graven van Hamaland in de 
10e eeuw. Links de wal van de veronderstelde oudere vlucht-
burcht (Binding 1970).
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Met deze burcht van (Hoog-)Elten van vóór 967 
hebben we een van de eerste en goed gedocumen-
teerde middeleeuwse kastelen aan de Nederrijn in 
beeld. Vallend onder de definitie van een kasteel, 
zoals Hans Janssen dat omschrijft als een middel-
eeuws gebouw(en-complex), dat de functies verde-
digbaarheid en bewoonbaarheid combineert voor 
een beperkte groep mensen in een afhankelijkheids-
relatie tot één (adellijk) persoon of instelling.20 
Bij Elten gaat het dan om een burchtaanleg door 
leden van de rijksaristocratie die, al of niet met in-
stemming van het centrale gezag, zich deze verster-
king van eigen huis en haard veroorloofden vanuit 
de toegewezen overheidstaken en op de letterlijke 
basis van het eigen grootgrondbezit. Elten past hier-
bij in een algemeen West-Europees (continentaal) 
patroon, zoals dat onlangs werd samengevat door 
H-W. Böhme (2006).21 De aanzet tot deze ontwikke-
ling in onze streken was gegeven door de Noorman-
neninvallen van de late 9e eeuw en het niet altijd 
even effectieve optreden van het rijksgezag hierte-
genover, dat tegelijk evenmin de voortwoekerende 
vetes tussen diezelfde hoogadellijke families kon 
voorkomen.22

n Tiel, het civitas-probleem

Minder duidelijk dan in Elten is de situatie in Tiel. 
Hier wil men graag een ‘nieuwe stenen burcht’ loka-
liseren, die in 950 door Otto I, koning van het 
Duitse Rijk, samen met het Sint-Walburgklooster 
zou zijn overgedragen aan de Utrechtse bisschops-
zetel.23 De daarbij  gehanteerde uitdrukking voor die 
‘nieuwe stenen burcht’ ‘nova et lapidea civitas’ be-
rust in feite op een vrije interpretatie van een nogal 
cryptisch geformuleerde zinsnede uit de overgele-
verde oorkondeafschriften.24 Dit onder verwijzing 
naar (de anders altijd zo kritische) I.H. Gosses, die 
op basis van de Duitse literatuur het laat-Romeinse 
civitas (in de betekenis van ‘versterkte stad’, als zetel 
van een bisschop of magistraat) laat samenvallen 
met het vroegmiddeleeuwse Duitse burg.25 Dat laat-
ste mag zo zijn, maar dan heeft de middeleeuwse 
auteur wel altijd met burg c.q. civitas een antieke 
stad op het oog (bijvoorbeeld Rome, Jeruzalem) of 
een multifunctionele versterkte nederzetting/om-
walde vluchtburcht/garnizoensburcht uit de eigen 

regio.26 De vraag rijst dus of met die ‘civitas’ in Tiel 
wel een burcht in de meer private en beperkte bete-
kenis van ‘versterkt huis’, ‘kasteel’ of eventueel 
‘kerkfort’27 bedoeld zal zijn.28 Temeer daar indertijd 
Pieter Bondam (1783) in een scherpe analyse reeds 
aangaf dat de inconsequente tekst anders gelezen 
moet worden. De term ‘civitas’ slaat dan op de ne-
derzetting Tiel zelf, zoals iets verderop in deze oor-
konde opnieuw en duidelijker wordt gesteld 
(‘supradictam civitatem Tiala…’).29 Bondam accep-
teert vervolgens de oudere zienswijze dat het woord 
‘ecclesia’ meer benadrukt én verplaatst moet wor-
den, waardoor de betreffende zin beter loopt en 
meer logica krijgt. Voor de nieuwe stenen construc-
tie volgt hij dan ook de lezing ‘nieuwe stenen kerk’, 
kennelijk een herbouw van het Sint-Walburgkloos-
ter door graaf Waldger, vóór 950.30 Hierbij leunt 
Bondam onder andere op een ‘oude vertaaling’ in 
de Chronycke van Hollant uit de 16e eeuw, waar-
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Afb. 2. Tiel: fragment stadsplattegrond van Blaeu (circa 1650) 
met daarop aangegeven de ten dele aangetoonde ligging van 
de vermoedelijke walburg (civitas).
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voor een verloren afschrift van de bewuste oor-
konde gebruikt moet zijn (‘…met eener nieuwer 
steenen kercke, inder seluer stede ende plaetse,’).31 
Denken we hierbij ook aan een opmerking in De 
Tielse Kroniek (midden 15e eeuw), waar het heet dat 
bisschop Adelbold van Utrecht (1010-1026) begon 
‘ook de stenen kerk van Tiel, die door de Denen 
vernield was (in 1006/1007, BA), weer op te bou-
wen.’.32

Volgen we deze visie verder dan zal het duidelijk 
zijn dat het altijd moeilijk te definiëren ‘…civitatem 
lapideam in Tyele...’ (’stadsburcht’?) in het zoge-
naamde Memoriale Adelboldi (uit vermoedelijk de 
13e eeuw met gegevens uit het einde van de 12e 
eeuw)33 ook uit de dan reeds verminkte oorkonde 
van 950 stamt.34 Het Memoriale pretendeert de leen-
hoogheidsrechten van de Utrechtse bisschop ten 
opzichte van de omringende grote heren op te som-
men en rekent voor Tiel (met de gemelde stenen 
constructie) de hertog van Brabant tot leenman. Die 
latere Brabantse aanwezigheid in Tiel is een reëel 
gegeven (vanaf het einde van de 12e eeuw tot 
1339).35 Er is weliswaar een hertogelijk kastelein in 

Tiel bekend in 1274 met een toen door de hertog 
verworven versterkt huis (domus […] sive munitio-
nis),36 maar aan de eventuele relatie met een ‘stenen 
burcht’ uit de 10e eeuw kan dus sterk worden ge-
twijfeld.
De nederzetting Tiel zelf als civitas dus? Het blijft 
een opmerkelijk chique benaming voor de 10e eeuw 
en zeldzaam voor onze streken. Utrecht wordt zo in 
936 ook een keer genoemd in een eveneens konink-
lijke oorkonde, als bisschop Balderik er het 
muntrecht krijgt (‘…in civitate Traiectensi […] pre-
dicte urbis…’).37 Ook het omwalde Deventer valt 
eenmalig in 960 deze eer te beurt.38 Als handels-
plaats wordt Tiel begin 11e eeuw als portus gekwali-
ficeerd,39 en terecht. De eerder gelegde link tussen 
civitas en het Duitse burg (als grote multifunctionele 
versterkte nederzetting/vlucht- of garnizoens-
burcht) krijgt echter voor Tiel een onverwachte in-
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Afb. 3. De Duno (Oosterbeek-Heveadorp): overzicht walburcht 
met uitspringend ‘bastion’ rechtsachter. Foto: auteur 2002.
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vulling door de vondst in 2009 van delen van een 
aarden wal met gracht, die klaarblijkelijk een grote 
cirkel beschreef rondom het Sint-Walburgklooster 
(afb. 2). Bijbehorende muntvondsten wijzen op een 
aanleg ten laatste in de eerste helft van de 10e 
eeuw.40 Een dergelijke walburg zou voor dat deel 
van Tiel de term civitas rechtvaardigen en mogelijk 
ook kunnen verklaren waarom in een 12e-eeuwse 
omschrijving van een bevestiging door Hendrik IV 
(in 1059) voor de abdij Deutz van een schenking uit 
opbrengsten in Tiel de uitdrukking ‘in Tiele castro’ 
wordt gebruikt.41 Een andere bron heeft het met be-
trekking tot deze schenking over de (koninklijke) 
curtis in Tiel.42 De familie van graaf Waldger was 
betrokken geweest bij de Lotharingse opstand van 
939 en veel van haar bezit was nadien geconfis-
queerd. Het klooster en het te veronderstellen grafe-
lijk verblijf in Tiel (binnen de walburg civitas/
castrum) zal hier ook toe hebben behoord, waar-
door de koning er vervolgens vrijelijk over kon be-
schikken. Hieruit vloeide de schenking voort van 
het klooster met toebehoren aan Utrecht in 950 en 
werd de curtis eerst als huwelijksgift aan Theophanu 
(echtgenote van Otto II) geschonken in 972 en weer 
later aan de paltskapel van Aken (997, 1000).43

Als laatste detail wil ik wijzen op het opmerkelijke 
fenomeen van de verplichting tot zes weken ‘bol-
werken’ (het onderhouden van de vestingwerken) in 
Tiel elke zeven jaar voor de opgeroepen mannen uit 
de verre omtrek: Culemborg, Buren, 23 dorpen in 
de Tielerwaard, 15 dorpen in de Neder-Betuwe en 4 
dorpen in het Land van Maas en Waal. Hoewel het 
vroegst bewaarde bericht hierover eerst van 1419 
dateert, pretendeerde men in Tiel dat dit al ‘van-
ouds’ zo gold.44 Het gebied waarop de verplichting 
rustte, brengt grotendeels het oude Teisterbant in 
beeld en daarmee de nu teruggevonden 10e-eeuwse 
walburg. Zo ontstaat er een parallel met het iden-
tieke ‘borchtwerk’ dat de opgeroepen mannen bin-
nen het markgraafschap Antwerpen moesten 
verrichten ten behoeve van het onderhoud van de in 
oorsprong 10e-eeuwse Ottoonse burcht in Antwer-
pen zelf.45

Zo geeft dus de belangrijke handelsplaats Tiel, op-
komend in de late 9e eeuw,46 toch langzaam haar 
middeleeuwse geheimen prijs. 

n De Duno, een walburcht
 ‘in de overgang’

Wat vroege (privé)burchten betreft, zijn we sinds 
kort beter ingelicht over de fraai gelegen walburcht47 
de Duno bij Oosterbeek-Heveadorp. Dit dankzij de 
nadere analyse door P.A.C. Schut van het onderzoek 
door J.G.N. Renaud uit 1954, 1955 en 1959.48

De sterkte op de Veluwerand boven de Neder-Rijn 
bezit een binnenterrein van circa 34 x 90 m. Het 
wordt in een soort van halve ovaal omgeven door 
een forse wal met een V-vormige buitengracht van 
bijna 4 m diep en 12 m breed. Die gracht werd na de 
eerste aanleg tot drie keer toe opnieuw uitgegraven. 
De walconstructie werd daarbij in tenminste drie 
fasen aangelegd en vernieuwd. De wal droeg een tot 
in de ondergrond gefundeerde palissade, kennelijk 
opgebouwd uit enkele rijen palen achter elkaar met 
een mogelijke houten bekisting aan de grachtzijde. 
Het precieze uiterlijk van deze hout-aarde-construc-
tie is nog niet duidelijk, evenmin als de exacte date-
ring ervan. Een analyse van het gevonden aardewerk 
leert echter dat de Duno als versterking aanving in 
de eerste helft van de 10e eeuw en haar einde gevon-
den zal hebben uiterlijk in het begin van de 11e 
eeuw. Ook de teruggevonden doorgang in de wal 
bleek tot driemaal toe te zijn vernieuwd. Aan weers-
zijden van de poort stonden palen die vermoedelijk 
een keerwand op zijn plaats hebben gehouden en 
mogelijk een overspanning droegen. Door de poort 
liep een grindpad het binnenterrein op. Daar toon-
den paalsporen en afvalkuilen bewoning aan vlak 
achter de wal. Daarbij werden ook resten van een 
smederij en bronswerkplaats aangetroffen.49

In de laatste (?) fase van de versterking werd direct 
ten zuidwesten van de doorgang de oorspronkelijke 
ronding van de wal doorbroken met het opwerpen 
van een bastionachtige uitbouw naar buiten toe. 
Hierbij werd ook een deel van de binnenbebouwing 
‘begraven’. De gracht en de lagere buitenwal rond 
het complex werden vervolgens aan deze wijziging 
aangepast.50 De functie van dit aarden ‘bastion’ zal 
ongetwijfeld van defensieve aard zijn geweest.51 
Mocht deze in de omwalling opgenomen verbreding 
oorspronkelijk boven diezelfde wal hebben uitgeto-
rend, dan zouden we hier een voorbeeld hebben van 
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een aardwerk bestaande (in die fase) uit een (vroege) 
motte als integraal onderdeel van een omwald 
burchtterrein. Het buitenland kent daar enkele 
voorbeelden van, zoals de motte-burcht van Mon-
treuil-l’Argillé (Eure, Fr.) en die van de Altenberg bij 
Reifferscheid (Hellenthal) in de Eifel, verwoest in 
1106.52 Indien ook de Duno aan dit model beant-
woordt, dan zou dit daar een burchtevolutie hebben 
ingehouden van een (halfovale) walburcht naar een 
motte-burcht met direct aansluitende omwalde 
voorburcht (afb. 3).
Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat de Duno 
een tot twee keer door brand werd getroffen.53 Al 
met al wordt een vrij tumultueus bestaan van zo’n 
honderd jaar zichtbaar. Dat rijmt met de historische 
gebeurtenissen die we met de Duno in verband 
mogen brengen.
De Veluwezoom kent nogal wat goederenbezit van 
de eerder genoemde Wichman, graaf in Hamaland 
(Elten). Maar ook de Saksische familie van de Im-
medingen was hier reeds in de 9e eeuw gegoed, bij-

voorbeeld in Oosterbeek en Praast. Met Immed, een 
telg uit die familie, huwde Adela, de oudste dochter 
van Wichman ‘van Elten’.54 Volgens de levensbe-
schrijving van hun zoon, bisschop Meinwerk van 
Paderborn (1009-1036) was vader Immed in deze 
regio opgegroeid en bekleedde hij hier, binnen het 
bisdom Utrecht, een grafelijk ambt. In tweede echt 
huwde Adela met een zekere Balderik en Meinwerks 
levensbeschrijving (midden 12e eeuw) vermeldt hun 
residentie ‘Radincheim’ met onder andere een sola-
rium (bovenverdieping) met uitzicht over de Rijn.55 
Het is vooralsnog niet onverantwoord dat ‘Radin-
cheim’ te identificeren met die bijzondere walburcht 
de Duno, gelegen tussen Renkum en Oosterbeek. 
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Afb. 4. Overzichtskaart van het strijdtoneel tussen de graven 
Balderik en Wichman ‘van Vreden’ met de namen van gouwen, 
plaatsen, kloosters en burchtlocaties. Afbeelding naar Aarts 
en Van Rij 1999.
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Voor zijn huwelijk met Adela behoorde Balderik 
nog tot haar vijanden in het conflict dat (de we-
duwe) Adela toen uitvocht met haar zuster Liud-
gard, de abdis van Elten. Tijdens die episode, vertelt 
een andere bron, zette Balderik haar burcht (castel-
lum) in vuur en vlam.56 Het lijkt me zeer aanneme-
lijk dat de brandsporen onder de Duno daar nog 
getuigenis van afleggen.
Het einde van de bewoning van de Duno (begin 11e 
eeuw) kan samenhangen met de ‘val’ van de echte-
lieden Balderik en Adela in 1016/1018, toen hun po-
ging tot de vestiging van een meer territoriaal 
gebaseerd machtsconglomeraat mislukte. De verla-
ten Duno zal zijn overgegaan in het bezit van de la-
tere graven van Gelre, maar kan mijns inzien niet 
worden gelijkgeschakeld met de uit de 13e en 14e 
eeuw bekende grafelijke Dusinchof in Oosterbeek. 
Wel is het aannemelijk de Duno, als een statusrelict, 
te herkennen in de opdracht ‘van Oosterbeek en de 
berg’ (‘allodium…in Osterbeke, cum monte…’), die 
graaf Otto I in 1195/1196 verplicht was te doen aan 
de hertog van Brabant. Die vooral symbolisch (en 

vernederend) bedoelde leenopdracht zal zich herha-
len tot 1471.57

n Montferland en de 
 ‘Gebeurtenissen van deze tijd’
 
De hierboven aangestipte wederwaardigheden van 
het paar Balderik en Adela leren we vooral kennen 
via het gedetailleerde én moralistische werk De di-
versitate temporum (‘Gebeurtenissen van deze tijd’, 
circa 1023-1024) van de hand van de tijdgenoot Al-
pertus van Metz (Alpertus Mettensis). Deze was ver-
moedelijk kanunnik in Tiel, kende het adellijk 
milieu goed en heeft zijn geschrift gelardeerd met 
unieke burchtbeschrijvingen. Zoals die van Opladen 
(Upladium), de hoofdvesting van het paar, waarin 
we de kunstmatige ophoging (‘agger’) van een 
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Afb. 5. Montferland: de grote motte, het ‘Opladen’ (Upladium) 
van Balderik en Adela. Foto: auteur 2010.
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motte-burcht bespeuren, voorzien, zegt Alpertus, 
van een natuurstenen ringmuur. 
Sinds de herinterpretatie door P.A.C. Schut van het 
archeologisch onderzoek door J.G.N. Renaud in 
1960 mogen we Opladen zoeken op de imponerende 
hoogte van Montferland bij ’s-Heerenberg (afb. 5). 
Binnen een rondlopende droge gracht met twee bui-
tenwallen rijst een natuurlijke heuvel op, die met 
ongeveer 7 m werd verhoogd tot maximaal 20 m. 
Het plateau boven werd met een twee meter hoge 
aarden wal omgeven, waarin de uitbraaksporen van 
de vermelde stenen muur werden teruggevonden. 
Het platform herbergde onder andere een houten 
gebouw (van 14 x 5,5 m) en de resten (of de onder-
bouw) van een kolossale vierkante toren in tufsteen 
van circa 16 x 16 m met 5 m dik muurwerk (in aan-
zet). De toren lijkt gedeeltelijk te zijn ingemot (aan-
geaard), maar geeft ook de indruk nooit voltooid te 
zijn. De aardewerkanalyse pleit voor een zeer kort-
stondig bestaan in de hier beschreven vorm, van het 
uiterste einde van de 10e eeuw tot in het begin van 
de 11e eeuw.59 Dat sluit dan aan bij de beschikbare 

historische gegevens, waarbij men een burchtbe-
staan tussen circa 996 en 1016 mag aannemen. Het 
beginpunt lag dan ten tijde van het voordelige ak-
koord dat Adela bereikte met betrekking tot de va-
derlijke erfenis betreffende Elten. Het eindpunt 
vormde de door Alpertus gemelde verwoesting na 
de moord op Balderiks rivaal graaf Wichman ‘van 
Vreden’ (in Westfalen). Het conflict tussen beiden 
(van 1010 tot 1016) ging om de prefectuur, een soort 
van grafelijk oppergezag in het rivierengebied en 
vooral bedoeld om bij invallen van de Noormannen 
de verdediging te leiden.60

De archeologische onderbouwing van de burchtbe-
schrijving van Opladen/Montferland maakt aanne-
melijk dat ook de andere door Alpertus gekarak-
teriseerde versterkingen nog enigszins herkenbaar 
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Afb. 6. Mergelpe/Duivelsberg (Ubbergen-Beek): zicht vanaf de 
motte avancée op de hoofdmotte (motte-barrage) met aanslui-
tende voorburcht. Foto: auteur 2003.
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kunnen zijn in de bewaardgebleven kasteelsites ter 
plaatse (afb. 4). Al zal er natuurlijk archeologisch 
onderzoek noodzakelijk zijn om die veelal ‘vroege’ 
morfologische ‘kenmerken’ ook echt te kunnen dui-
den en dateren.
Zo noemt Alpertus het ‘castellum Munna’ (Monter-
berg bij Kalkar). Het ging hier om een bestaande 
hoogteburcht op een uitloper van de stuwwal langs 
de Rijn en vermoedelijk het bestuurscentrum voor 
Hattuarië. De nu nog aanwezige forse (verminkte) 
motte op het plateau kan de ‘ophoging’ (‘agger’) met 
‘torens’ zijn geweest, die Wichman ‘van Vreden’ er 
aanbracht. Balderik verkreeg de sterkte door verraad 
in 1017, maar op keizerlijk bevel werd de burcht het 
jaar daarop verwoest.61 Via de aartsbisschop van 
Keulen zou de graaf van Kleef er later mee worden 
beleend en zal er herbouw zijn gevolgd, getuige een 
door hem uitgevaardigde oorkonde op ‘Monreberc’ 
in 1200.62

Van het ‘castellum Aspola’ getuigt de grote motte in 
een dode Rijnarm achter het klooster Haus Aspel bij 
Rees. Hier lag een sterkte met ‘torens’, beschermd 
door ‘een moeras en een meer’ en belegerd door 
Balderik rond 1011. De bewoner was Godizo, een 
verwant van Adela, tevens bezitter van de burcht 
van Heimbach in de Eifel.63

Alpertus noemt ook de kleine sterkte van Gennep 
(‘…Ganipe municiunculam…’), voorzien van een 

(houten) toren (‘turris’).64 Nader onderzoek moet 
uitwijzen of we deze mogen lokaliseren ter plaatse 
van het latere Genneper Huis bij de uitmonding van 
de Niers in de Maas.
Aan de Maas situeert Alpertus de bouw van een 
nieuwe versterking door Wichman ‘van Vreden’. De 
details geven onmiskenbaar de constructie weer van 
een (houten) motte-burcht, met het ‘verhogen van 
een heuvel’ in een ‘moerassig meer’ en het toevoe-
gen van een palissadewand (‘vallum’) met ‘torens’. 
De nieuwe sterkte werd echter in het steekspel tus-
sen de graven Balderik en Wichman onmiddellijk 
uitgeschakeld en verbrand.65 Gelet op de conflictre-
gio (Hattuarië) blijft de kasteelsite van Boxmeer (op 
een eiland in een dode Maasarm) een goede kans-
hebber voor deze vroege ‘Maasburcht’.66

Niet door Alpertus genoemd, maar wel met zijn 
‘Gebeurtenissen’ in verband te brengen, is de Dui-
velsberg (‘Mergelpe’) in Beek-Ubbergen. Hier vinden 
we, bovenop de stuwwal, een voor de motte-burcht-
evolutie interessante vroege verschijningsvorm: een 
grote motte-barrage met een achterliggend direct 
aansluitend en omwald ‘voorburcht’-
terrein (afb. 6). De barrage blokkeert de toegang 
vanaf het stuwwalplateau. Op enige afstand fungeert 
een tweede motte (met droge gracht en buitenwal) 
als een voorpost (motte avancée) met direct uitzicht 
over het Waaldal.67 Beperkt onderzoek in 1975 gaf 
de indruk van een versterking van vermoedelijk om-
streeks 1000, die of nauwelijks gebruikt of nooit he-
lemaal werd voltooid. Vanaf het voor Nederland 
unieke motte-complex is er rechtstreeks zicht op het 
(Duitse) dorp Zyfflich beneden. Daar stichtte Balde-
rik zijn Sint-Maartensklooster omstreeks 1002, waar 
hij ook werd begraven in 1021. Dat klooster (met 
zijn belangwekkende Ottoonse stijlelementen) ken-
nen we als de oudste bezitter van de ‘berg’ ‘Mergelpe’ 
(1117). Het maakt aannemelijk de aanleg van de 
motte-burcht dan ook te interpreteren vanuit een 
beschermfunctie voor dat klooster en de omringen-
de Duffeltgouw. Het barrage-model onderstreept 
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Afb. 7. ‘Oldenburg’ (Laer, Münsterland, D): het ‘Rondeelken’ 
(onderdeel oudere vluchtburcht) met daarbinnen aanduiding 
van de woontoren van omstreeks 1000 (Peine 1997, 165).
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het vroege karakter. De plotselinge val van het echt-
paar kan verklaren waarom ‘Mergelpe’ niet of nau-
welijks werd gebruikt.68

n De ‘castrale (r)evolutie’
 
Vanaf de Duivelsberg is er niet alleen visueel con-
tact mogelijk met Zyfflich beneden, maar bijvoor-
beeld ook met de Duno en Elten. Het geeft aan dat 
deze vroege locaties werden ingericht door een regi-
onale elite, die haar wijd verspreid bezit en cumula-
tie van rechten en jurisdicties optimaal kon inzetten 
om ook door middel van burchtenbouw een groot 
gebied daadwerkelijk te beheersen. Wat niet wil 
zeggen dat het hier ook allemaal ‘eerste generatie’ 
kastelen betreft. Elten had vóór 967 al een hele ont-
wikkeling achter de rug. Ook ‘Munna’/Monterberg 
had een voorgeschiedenis. Wel kunnen we uit Al-
pertus’ beschrijvingen destilleren dat het motte-idee 
kennelijk nog betrekkelijk nieuw was, althans hij 
vindt het nodig zijn lezers het een en ander te ver-

duidelijken. Zo wordt voor ons alles tezamen een 
zekere evolutie zichtbaar. Van een meerledige hoog-
teburcht als Elten en een walburcht (met proto-
motte?) als de Duno naar de vroege mottes in hun 
zeer verschillende verschijningsvormen (Montfer-
land, Monterberg, Aspel, de ‘Maasburcht’, Duivels-
berg).69

Het hier beschreven proces past in een breder West-
Europees kader, waarin met name de 10e eeuw de 
beslissende periode blijkt te zijn waarin de aan in-
vloed winnende hoge adel (ten koste van het rijks-
gezag) koos voor een meer beschermende woonom-
geving, waarbij geëxperimenteerd werd met diverse 
en nieuwe versterkingsvormen.70 Het relaas van Al-
pertus leert dat het risico van onverhoedse overval-
len en verlies-door-verraad vrij groot was. Het 
aantal burchtbezitters dat dit risico liep, lijkt rond 
1000 nog beperkt te zijn. Al moeten we er rekening 
mee houden dat Alpertus alleen gericht is op zijn 
hoofdpersonen en de voor zijn verhaal relevante lo-
caties. Maar ook dan missen we nog wel wat. De 
vermoorde Wichman (1016) werd begraven bij zijn 
voorvaderen in de Ottoonse stiftskerk van de ‘civi-
tas’ Vreden in Westfalen.71 Zijn te veronderstellen 
thuisbasis schijnt hij daar echter niet te hebben 
gehad. Het nabijgelegen aardwerk van de Hünen-
burg aan de Berkel kende een laatste bewoning in 
de Karolingische tijd.72 Misschien moeten we voor 
deze Billunger Wichman III (graaf in Westfalen, 
voogd over Metelen, Borghorst en vermoedelijk 
Vreden)73 denken aan de unieke rechthoekige ste-
nen toren van de Oldenburg bij Laer. Deze wordt 
gedateerd op omstreeks 1000 en stond binnen het 
apart omwalde ‘Rondeelken’ (met ringmuur en 
poortgebouw), dat op zijn beurt weer lag binnen 
een ouder walsysteem. Met een formaat van 
24,7 x 19 m, een muurdikte van 2,4 m en in het 
bezit van vier middenpijlers74 was deze toren een 
waardige tegenhanger van die op Montferland/Op-
laden (afb. 7). Tekenend voor de heftige rivaliteit is 
misschien ook het sprekende feit dat Wichman ‘van 
Vreden’ en Adela de enige regionale persoonlijkhe-
den zijn in de periode 990-1016 die zich aanmatig-
den om op eigen naam munten te laten slaan 
(afb. 8).75 
Wat we zeker weten is dat er ook elders in de delta 
al vroeg burchten moeten hebben bestaan, zoals de 
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Afb. 8. Rivaliteit in eigenmachtige muntslag: zilveren pennin-
gen van (boven) gravin Adela (Deventer circa 990-1000) en 
(onder) graaf Wichman III (Friesland 994-1016). Westfälisches 
Landesmuseum (Stiegemann en Kroker 2009, 295-297).
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motte van Westkerke op Tholen (circa 1011-1032). 
Verder bezat de graaf van ‘Holland’ rond 1000 reeds 
een zes m hoge eerste motte-versie van de Leidse 
Burcht en een mogelijk vergelijkbaar exemplaar in 
Vlaardingen.76 Toekomstig onderzoek zal duidelijk 
moeten maken in hoeverre het beperkt aantal ar-
cheologisch bekende versterkingen en het door Al-
pertus geschetste beeld samen ook werkelijk 
representatief zijn voor de situatie omstreeks de eer-
ste millenniumwisseling. Daaraan gekoppeld wordt 
het interessant zicht te krijgen op het begin van de 
hierop volgende 11e-eeuwse ‘explosie’ in de burch-
tenbouw, toen een volgende generatie van regionale 
en vooral lokale heren het recht verkreeg, of zich 
toe-eigende, de eigen ‘hof’ te versterken.
Voor het oostelijke deel van de delta laat zich dat 
illustreren met de opkomst van de Flamenses na 
1033,77 de latere graven van Gelre en Kleef. In hun 
invloedssfeer wordt bijvoorbeeld de verdere evolu-

tie van nog ‘archaïsche’ of atypische mottes (Heins-
berg, Wassenberg [Afb. 9], Krickenbeck/
Kriekenbeek) naar het uitgekristalliseerde ‘klassieke’ 
model met aparte voorburcht zichtbaar (Hoverberg, 
Alde Berg – Arsbeck, Tüschenbroich).78

Dichter bij huis zetten de heren van Malsen/Kuyc 
zich op de kaart (tweede helft 11e eeuw) met hun 
tufstenen ringmuren rond de ovale hoogtes van 
Geldermalsen69 en Cuijk.70 Om hen heen zouden al-
lerlei kleinere heren hun eigen ‘castrale revolutie’ 
gaan opstarten,81 maar dan is intussen de tijd van de 
‘vroege burchten’ wel voorbij. n
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Afb. 9. Wassenberg (D): de grote motte van de Flamenses-
familie binnen een ovale voorburcht (midden 11e eeuw). Bak-
stenen hoektoren van de stadsommuring (1420-1426). Foto: 
auteur 2009.
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speciaal de vroege burchten in het Nederlands-Duitse grensge-
bied eens aan een internationaal publiek van kasteeldeskundigen 
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