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WOORD VOORAF
Dit verslag is het resultaat van een onderzoek dat werd verricht voor een afstudeervak Historische Landschapsgeografie, in het kader van onze studie Landschapsarchitectuur aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.
Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Afdeling Landschap van de Stichting voor Bodemkartering (in 1989 opgegaan in het Staring Centrum). Aanleiding was een
door de afdeling te organiseren excursie voor Duitse geografen in de nazomer van 1988,
waarbij het Centraal Rivierkleigebied onderwerp van het bezoek zou zijn. Aan ons werd
gevraagd een onderzoek te doen naar de interne structuur van een aantal nader te bepalen dorpen. We hebben daarbij vooral gekeken naar de invloed van de abiotische gesteldheid op de specifieke nederzettingsvorming.
Het onderzoek is voor het grootste deel, door beide auteurs verzorgd. Eerst genoemde auteur heeft uiteindelijk het onderzoek verder aangevuld en het rapport samengesteld.
Drs J. Renes willen we bedanken voor zijn begeleiding en enthousiasme gedurende
de afgelopen drie jaren die gelegen hebben tussen de aanvang van het onderzoek en de
afronding met dit verslag. Verder bedanken we prof. drs J.A.J. Vervloet en dr ir J. Bieleman voor hun 'achtergrondbegeleiding' en drs J.D.H. Harten voor zijn inspirerende rondleiding door het rivierengebied.
Wageningen, juli 1990

SAMENVATTING
Voor de indeling van nederzettingen in het rivierengebied wordt meestal een typologie gebruikt, zoals Den Uyl (1958) die heeft ontwikkeld. Hij onderscheidde vier
typen nederzettingen: het ronde esdorp, het gestrekte esdorp, het streekdorp en de overige
dorpen. Aan het type nederzetting relateerde hij het moment van ontstaan.
Met dit onderzoek is geprobeerd een gedetailleerder beeld te krijgen van de verschillende nederzettingsvormen in het rivierengebied. Daarbij werd met name de relatie
van de nederzettingsvorm met fysisch-geografische en historische gegevens onderzocht.
Gebied van studie vormde de tussen Rijn/Lek en Waal ingeklemde streek, met als
oostelijke en westelijke begrenzingen respectievelijk de fictieve lijnen Randwijk-Herveld
en Culemborg-Rumpt-Tuil. Via een hoofdindeling op basis van min of meer vergelijkbare (historische) fysisch-geografische omstandigheden, te weten de verschillende stroomgordels, zijn verschillende nederzettingen bestudeerd op nederzettingsnaam, archeologie
en vorm. Basismateriaal voor deze studie vormden de kadastrale minuutplans. Uit dit onderzoek blijkt dat de lokale fysisch-geografische verschillen de nederzettingsvorm meer
lijken te bepalen dan de eventuele verschillen in ouderdom dat zouden doen.
Behalve de voor dit deel van het onderzoek globaal bestudeerde nederzettingen
zijn een aantal nederzettingen meer gedetailleerd bestudeerd. Het zijn nederzettingen in
twee gebieden, die op basis van de indeling van Den Uyl duidelijke vormovereenkomsten hebben. Het eerste gebied, met de "ronde esdorpen" Andelst en Herveld, ligt op een
brede pré-Romeinse stroomgordel met een grillig rivierbeddingenpatroon. Het tweede
gebied ligt op een smalle pré-Romeinse stroomgordel en omvat de "gestrekte esdorpen"
Beusichem, Zoelmond, Asch. Hoewel de nederzettingen grote vormovereenkomsten
vertonen, blijken deze vormovereenkomsten niet zo eenduidig te zijn als verondersteld
werd. Ook hier geldt dat de vormovereenkomsten, zoals die globaal waargenomen worden
(op basis van het onderscheid in "gestrekte" en "ronde esdorpen") ontstaan door de
specifieke fysisch-geografische gegevens: een brede of smalle stroomgordel, een eenvoudig
of complex rivierbeddingenpatroon.

INLEIDING

1.1

Nederzettingsvormen

De nederzettingen in het rivierengebied worden meestal, in navolging van Den Uyl
(1958), in vier typen onderscheiden, het ronde en het gestrekte esdorp, het streekdorp en
de overige dorpen.
Het ronde esdorp, aldus Den Uyl, is van Merovingische oorsprong (5e tot 7e eeuw)
en wordt gekenmerkt door een willekeurig gebogen loop van de wegen, een systeemloze
verkaveling van de percelen en een vrije plaatsing van de boerderijen. De vaak voorkomende ronde of ovale hoofdvorm met ringweg, doorsneden door een dicht net van kronkelige wegen (met als voorbeeld Andelst), doet een sterke gelijkenis ontstaan met de esdorpen in het oosten van het land. Den Uyl trekt daarmee op formele gronden de gelijkenis met het esdorp van de zandgronden, dat echter, buiten het feit om dat het begrip
"es" niet in het rivierengebied voorkomt, de naam ontleent aan een veel bredere typologische benadering.
Het gestrekte esdorp is volgens Den Uyl van Karolingische oorsprong (7e tot 10e
eeuw) en wordt gekenmerkt door een gestrekte hoofdvorm, gebaseerd op twee evenwijdige wegen die aan é é n of beide zijden vorksgewijs op elkaar aansluiten. Deze vorm is
voortgekomen uit de abiotische gesteldheid; de smalle langgerekte stroomruggen hebben
langgerekte dorpsvormen tot gevolg. De ruimtelijke opbouw van deze nederzettingen kan
sterk verschillen door de manier van plaatsing van de boerderijen. In sommige nederzettingen (vooral langs de Beneden-Linge) is de agrarische bebouwing sterk samengedrongen
op é é n kunstmatige hoogte. In andere nederzettingen (vooral in de provincie Utrecht) is
ze over het land verspreid. De bebouwing kan gegroepeerd zijn tussen en langs de beide
parallel lopende wegen, maar ook bij é é n van de vorken. Tenslotte varieert de lengte van
de dorpen sterk van bijzonder langgerekt tot kort. Vervloet (1984) spreekt met-betrekking
tot het gestrekte esdorp over een bewuste stedebouwkundige vormgeving.
De datering van beide dorpsvormen is gebaseerd op een gesignaleerd verband tussen het voorkomen van een meerstrepige strokenverkaveling en het ronde esdorp, en het
voorkomen van een eenstrepige verkaveling en het gestrekte esdorp (Hofstee en Vlam,
1952).
Den Uyl (1958) onderscheidt tenslotte nog de streekdorpen, die in de veenontginningen voorkomen en de overige dorpen met een onduidelijke structuur, veelal het gevolg
van een relatief recente ontwikkeling of misvorming van de oude vorm.
Hoewel bovenstaande typologie reeds jarenlang wordt toegepast, bestaan er grote
twijfels over de nuancering hiervan. Zijn de dorpen in het rivierengebied inderdaad zo
eenvoudig in deze typen in te delen of zijn de dorpsvormen toch complexer en verscheidener.

1.2

Het doel van het onderzoek

Het onderzoek, waarvan dit verslag de resultaten weergeeft, had tot doel meer inzicht te doen ontstaan in de verschillende historische nederzettingsvormen in het rivierengebied. Daartoe zijn met name twee aspecten bestudeerd. Ten eerste is studie gemaakt
naar de factoren die mogelijk primair bepalend zijn geweest voor de landschappelijke
ligging en de ontwikkeling van de nederzetting. Deze factoren hebben enerzijds betrekking op de plaatselijke natuurlijke gesteldheid en anderzijds op de antropogene onderdelen waaruit de nederzetting is of was opgebouwd. Ten tweede is naar mogelijke verbanden tussen de nederzettingsonderdelen onderling en de nederzettingsonderdelen en de natuurlijke gesteldheid gekeken. Het geheel geeft de karakteristiek weer van de dorpsvorm.

1.3

Het gebied van onderzoek

Het gebied dat onderzocht is, is een deel van het Centraal Rivierkleigebied, gelegen tussen Rijn, Lek en Waal en strekt zich uit tussen de fictieve lijnen Randwijk-Herveld en Culemborg-Rumpt-Tuil. De topografische kaarten 1:25.000 bladen 39 Oost en 39
West en hun bewerkingen geven dit gebied weer. Behalve dat dit gebied het praktische
voordeel heeft min of meer dicht bij Wageningen gesitueerd te zijn en zodoende eenvoudig bezocht kon worden, heeft de overlapping van dit gebied door de twee (vaak gecombineerde) kaartbladen het voordeel dat de verschillen tussen de voor het onderzoek te gebruiken gegevens voor het hele studiegebied zo klein mogelijk kon worden gehouden.
Desondanks zijn delen van dit studiegebied vooral in archeologisch en bodemkundig opzicht in verschillende mate onderzocht. Met name de Over-Betuwe is uitvoerig
onderzocht, zeker als we dit vergelijken met de Tielerwaard. Bij de bestudering van gebieden en nederzettingen moet daarmee rekening worden gehouden.
Het rivierengebied is bodemkundig gezien een zeer jong landschap. De vorming in
het Holoceen wordt weerspiegeld in de verschillende generaties van stroomgordelsystemen
(zie fig. 1.1). Een stroomgordelsysteem omvat het geheel van rivierbedding, kronkelwaard,
oeverwal en restgeulen van een riviersysteem uit een bepaalde periode (zie fig. 1.2). Ieder
stroomgordelsysteem evolueert van een stroomgordel met een aktieve rivier naar een
stroomgordel met slechts dichtgeslibde restgeulen.
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Doorsnede door een kronkelwaard en geomorfologische terminologie (bron:
Berendsen en Beukenkamp, 1983).

Reeds vanaf het Neolithicum hebben bewoners van het rivierengebied zich voortdurend aan moeten passen aan de zich wijzigende fysische omstandigheden. Veranderingen in het rivierensysteem, met dichtslibbing en ontstaan van rivierentakken, deden het
bewoningspatroon meeveranderen. De oeverwallen waren de enige plaatsen die vanwege
hun relatief hoge ligging en gunstige bodemgesteldheid geschikt waren voor bewoning.
Daar ontstonden de nederzettingen. Het ligt dan ook voor de hand om bij de bestudering
van de nederzettingen uit te gaan van een indeling van het rivierengebied op basis van
de verschillende stroomgordels. Verbraeck (1984) onderscheidt vier generaties stroomgordels (zie losse bijlage 1). Hieronder volgt een korte beschrijving van deze stroomgordels
en hun betekenis voor de bewoning.
De oudste stroomgordels
Deze stroomgordels waren aktief tot of voor ongeveer 4000 voor Chr. De bewoners
uit de bronstijd en vroege ijzertijd (ca 1700 tot ca 700 voor Chr.) vestigden zich voornamelijk op deze stroomgordels. Door hernieuwde sedimentatie werden deze stroomgor
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Fig. 1.2
(bron: Verbraeck, 1984).

dels in latere perioden minder of niet meer aantrekkelijk voor bewoning. Hierdoor hebben de bewoningsplaatsen uit deze periode waarschijnlijk geen invloed gehad op de het
daarna ontstane nederzettingenpatroon. Daarom wordt hier niet verder op deze prehistorische bewoning ingegaan.
De pre-Romeinse stroomgordels
De pre-Romeinse stroomgordels kenden het einde van hun aktiviteit rond of voor
het begin van onze jaartelling en zijn globaal binnen ons studiegebied in twee takken
onder te verdelen. Er is een brede stroomgordel, die wij in het vervolg de noordelijke
pre-Romeinse stroomgordel zullen noemen en die vanaf de Waal nabij Herveld de OverBetuwe doorsnijdt en vervolgens om en nabij het huidige tracé van de Neder-Rijn naar
het westen loopt. De andere, veelal smallere stroomgordel ligt ten zuiden hiervan. Deze
stroomgordel noemen we dan ook in het vervolg de zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel.
De brede noordelijk pre-Romeinse stroomgordel is in vergelijking met de zuidelijke
pre-Romeinse stroomgordel gedurende een veel langere periode in verschillende fasen
opgebouwd. De noordelijke stroomgordel heeft dan ook een veel complexer systeem van
restgeulen. Nabij Eek en Wiel is een gedeelte van een oudere stroomgordel door deze
stroomgordel verjongt.
De pre-Romeinse stroomgordels zijn vanaf de late ijzertijd (Bataafse woonperiode)
en het begin van de Romeinse tijd bewoond. Ook vormen zij gedurende de vroege middeleeuwen (Merovingische en Karolingische periode) de belangrijkste plaatsen voor
bewoning. De bewoning is dan vooral aan restgeulen gebonden en in een groot aantal
woonplaatsen geconcentreerd. Veel van deze woonplaatsen zijn ook nu nog bewoond. De
pre-Romeinse stroomgordels hebben een zeer grote invloed gehad op het huidige nederzettingenpatroon en landschap.
De recente» Linge-stroomgordel
Deze stroomgordel van de Linge wordt ook wel sub-recent genoemd, omdat de
rivierarm in de Middeleeuwen is afgedamd en sindsdien eigenlijk geen sprake meer is
van stroomgordelvorming.
De vroegste bewoning op deze stroomgordel stamt evenals de bewoning op de preRomeinse stroomgordels uit de Bataafs-Romeinse periode. Ze komt hier slechts incidenteel voor, met name op die punten waar de stroomgordel de pre-Romeinse stroomgordel
aansnijdt. Blijkens de archeologische vondsten wordt de stroomgordel vanaf de Karolingische tijd intensiever bewoond. De bewoning bevindt zich vanaf dat moment vrijwel
direct langs de riviergeul.
De recente stroomgordels van Lek, Neder-Rijn en Waal
Op deze stroomgordels bevindt zich nog een aktieve rivierarm. Door ingrijpen van
de mens (bedijking en bekribbing en bekading) is de loop echter gecontroleerd.
De bewoning op de recente stroomgordel bevindt zich in het algemeen op grote afstand van de rivierbedding. Het vondstenbeeld is chaotisch.

1.4

De methode van onderzoek

Het onderzoek is globaal in te delen in drie fasen. Gedurende de eerste fase is een
literatuuronderzoek verricht, waarbij algemene gegevens en gangbare theorieën zijn verzameld over de fysische en antropogene ontwikkeling van het rivierengebied. Tijdens de
tweede fase zijn gegevens verzameld over de verschillende nederzettingen. In het bijzonder zijn de nederzettingen Herveld, Andelst, Asch, Zoelmond en Beusichem bestudeerd. De verzamelde basisgegevens voor de nederzettingsstudies hebben onder meer betrekking op de archeologische vondsten, naamverklaring en -vermeldingen en bodemgeografische situering.
De grote ruimtelijke veranderingen in deze eeuw van het landschap in het algemeen en de nederzettingen in het bijzonder, hebben er toe geleid dat veel historisch-geografisch belangrijke kenmerken van en verschillen binnen dit landschap en haar nederzettingen tegenwoordig verdwenen of sterk aangetast zijn. Voor de bestudering van de
nederzettingsvormen is daarom vooral gebruik gemaakt van 19e eeuws kaartmateriaal. De
beschrijving van de kenmerken van de nederzettingsvormen is, indien niet anders
vermeld, dan ook gebaseerd op deze 19e eeuwse situatie!

Tijdens deze studie is vooral gebruik gemaakt van de kadastrale bescheiden uit de
tijd van de aanvang van het kadaster in 1832. Van deze gegevens, bestaande uit de
Legger, de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T.) en de minuutplans, is met name
van de laatste gebruik gemaakt. Uit de minuutplans zijn kaarten samengesteld die als
uitgangspunt hebben gediend voor verdere interpretatie. Voor de studie van Buurmalsen
en Andelst/Herveld is ten behoeve van eigendom- en grondgebruikgegevens tevens de
O.A.T. geraadpleegd.
De derde fase van het onderzoek heeft bestaan uit het opstellen van een vergelijking van de nederzettingsvormen. Omdat de verschillende stroomgordels, waarop de
nederzettingen liggen, onderling dusdanig van karakter en oorsprong verschillen, zijn
deze stroomgordels als uitgangspunt genomen voor deze vergelijking.

1.5

Opbouw van het rapport

De verzamelde gegevens zijn als volgt verwerkt binnen dit rapport. In hoofdstuk 2
geven we, op basis van een literatuurstudie, een overzicht van de bewoningsgeschiedenis
van het Centraal Rivierkleigebied vanaf het begin van onze jaartelling. De vier daarop
volgende hoofdstukken behandelen per type stroomgordel, zoals hierboven werd
onderscheiden, de geologische, bodemkundige, archeologische en naamkundige gegevens.
Op basis van deze gegevens en op basis van direkt in het oog vallende karakteristieke
vormkenmerken worden enkele nederzettingen beschreven. Deze beschrijvingen zijn meer
een karakterisering, dan een gedetailleerde studie. Twee gedetailleerde studies van
nederzettingsvormen worden gegeven in de hoofdstukken 7 en 8. Daarbij zijn op basis
van de nederzettingenindeling die Den Uyl (1958) maakte, respectievelijk een aantal
nederzettingen van het "ronde esdorp"-type en het "gestrekte esdorp"-type onderscheiden
en aan een beschouwing onderworpen of die indeling wel terecht is. Het rapport wordt
vervolgens beëindigd met de conclusies en een samenvatting.

Fig. 1.3

Bodem-geografische kaart van een deel van het Centraal Rivierkleigebied
vermelding van de in dit onderzoek voorkomende nederzettingsnamen.
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2.

DE BEWONING VAN HET RIVIERENGEBIED

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk komt de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied vanaf het
begin van onze jaartelling tot het eind van de late middeleeuwen aan de orde. De gegevens zijn op basis van een literatuurstudie verzameld.
In de bewoningsgeschiedenis van het rivierengebied kunnen we de volgende perioden onderscheiden:
de bronstijd en vroege ijzertijd (ca 1700 tot ca 700 voor Chr.);
de ijzertijd (ca 700 tot ca 12 voor Chr.);
de Bataafs-Romeinse tijd (ca 12 voor Chr. tot ca 270 na Chr.);
de laat-Romeinse tijd (ca 270 tot ca 485 na Chr.);
de Merovingische tijd (ca 485 tot ca 720 na Chr.);
de Karolingische tijd (ca 720 tot ca 1000 na Chr.);
de late middeleeuwen (ca 1000 tot ca 1500 na Chr.) en
de Nieuwe Tijd tot heden (vanaf 1500 na Chr.).
Reeds voor de Bataafs-Romeinse tijd blijkt het rivierengebied bewoond te zijn geweest. Her en der zijn woonplaatsen aangetroffen van v ó ó r onze jaartelling. Modderman
(1955) stelt de eerste bewoning vast op ca 1800 voor Chr. Tussen 800 en 100 voor Chr.
werd het gebied weer verlaten, als gevolg van een natte periode met hernieuwde sedimentatie (Verbraeck, 1984). Vanaf 100 voor Chr. breekt een drogere periode aan, zodat
bewoning van het gebied weer mogelijk werd. De bewoningsplaatsen uit de bronstijd en
vroege ijzertijd hebben door de tussentijdse fysiografische veranderingen van het rivierengebied, geen invloed gehad op de vestigingsplaatsen en nederzetttingsvormen die
sindsdien zijn ontstaan. Zij worden in het kader van dit onderzoek dan ook niet verder
besproken.

2.2

De Bataafs-Romeinse periode

Door het hoge aantal archeologische vondsten van Bataafs-Romeinse oorsprong
langs de restgeulen in de pre-Romeinse stroomgordels, wordt aangenomen dat de nederzettingsdichtheid in de Bataafs-Romeinse periode bijzonder hoog is geweest (Modderman,
1965). De concentratie van bewoning langs de restgeulen is mogelijk voortgekomen uit
een ongunstig wordend afvoerregime van de aktieve rivieren door klimaatomstandigheden ter plaatse en ontbossing in het bovenstroomse deel van het Rijngebied in Duitsland.
Alleen veilig bewoonbaar werden de hoogste delen van het rivierengebied. Vooral de primaire oeverwallen langs de minder aktieve rivierloopjes verdienden hierdoor de voorkeur
(Havinga en Op 't Hof, 1975). Ook het toenemen van het handelsverkeer zou deze voorkeur kunnen hebben b e ï n v l o e d (Stein in Berendsen, 1986).
Uit bodemkundig onderzoek blijkt dat de woonplaatsen niet werden opgehoogd.
Ook werden er waarschijnlijk geen waterkerende kunstwerken aangelegd. Hieruit kan
worden afgeleid dat het natuurlijk reliëf genoeg bescherming bood tegen het water van
de rivieren (Modderman, 1955).
De nederzettingen bestonden doorgaans uit twee of drie boerderijen en werden omgeven door omheinde stukjes grond (Borman, 1981). Deze nederzettingen kwamen voort
uil individuele ontginningen, in een streek met een overvloed aan ruimte. De verkaveling
van de grond verliep door deze overvloed op een spontane, planloze wijze.
Van een villa-economie van de Romeinen met haar planmatige aanpak van de
landbouw is tot nu toe nooit iets in het rivierengebied teruggevonden. Het is dus aannemelijk dat het agrarische produktiesysteem vrijwel geheel gevormd werd door de ontginninkjes van de inheemse bevolking (Bijvanck, 1943). Voor de Romeinse overheerser
was de Betuwe tenslotte voornamelijk van belang als grensgebied. Nadat de Romeinen
enige decennia geprobeerd hadden ook het Overrijnse Germanië te annexeren, werd in 47
na Chr. de Rijn (de huidige Neder-Rijn, de Kromme-Rijn en de Oude-Rijn) de rijksgrens
en kreeg daarmee een defensief karakter. Daartoe werden onder andere castella (legerplaatsen voor maximaal 500 soldaten) aangelegd, die in de Over- en Neder-Betuwe meer

of minder aangetoond zijn te Maurik, Kesteren, Opheusden, Driel, Meinerswijk en Huissen/Loowaard (Borman, 1981; van Es, 1972).

2.3

De laat-Romeinse periode

Omstreeks 270 na Chr. werd de Romeinse overheersing in het rivierengebied beëindigd door herhaalde invallen van Germaanse stammen, waaronder de Franken. Hierop
volgde een zeer korte periode waarin een groot deel van de Bataafs-Romeinse bevolking
weg trok. Op veel plaatsen nam de bewoning af tot beneden de grens- van het archeologisch waarneembare. Hoe intensief de bewoning in werkelijkheid geweest is, laat zich
daarom op archeologische gronden moeilijk beantwoorden (Henderikx, 1987). Voor zover
er nog bewoningssporen uit de late 3e en 4e eeuw geconstateerd zijn, worden die voor
het merendeel aangetroffen in de Over-Betuwe en, buiten het door ons bestudeerde gebied, in de Maaskant. Meer naar het westen toe is het voortbestaan van slechts een aantal
woonplaatsen archeologisch vastgesteld (Henderikx, 1987).
De oorzaak van de ontvolking moet volgens Henderikx (1987) vooral gezocht worden in de toegenomen onveiligheid in de streek door de herhaaldelijk invallende stammen. Andere auteurs (waaronder Modderman, 1955) voeren als mede-oorzaak aan een klimaatsverandering met een hoger neerslagoverschot, gepaard gaande met een vergrote rivieraktiviteit. Henderikx (1987) constateert echter dat er geen aanwijzingen zijn om te
mogen aannemen dat er rond het midden van de 3e eeuw een snel en gelijktijdig toenemen van het debiet van de grote riviertakken is geweest. Dat meer naar het westen toe
de ontvolking waarschijnlijk het grootst is geweest, zou kunnen samenhangen met de toegenomen beschikbare ruimte (door de ontvolking zelf), zodat een vergrote keuzemogelijkheid ontstond voor vestiging. Hierdoor zouden de stroomafwaarts smaller wordende
oeverwallen niet meer dan een tweede keus zijn geworden (Henderikx, 1987).

2.4

De Merovingische en Karolingische periode

Na de ontvolking gedurende het eind van de 3e en de 4e eeuw, vond vanaf de 5e
eeuw weer een bevolkingstoename plaats. Zowel het aantal archeologische vondsten als
het aantal nederzettingsnamen die gedateerd kunnen worden vanaf de 5e eeuw, nemen
ten opzichte van de voorgaande periode weer toe. Henderikx (1987) veronderstelt dat de
occupatierichting vanuit het oosten heeft plaatsgevonden op grond van de reeds eerder
gestelde voorkeur voor het wonen op de bredere (primaire) oeverwallen.
Hofstee en Vlam (1952) veronderstellen dat de hervestiging niet meer plaats vond
in familiegroepsverband, maar door zelfstandig optredende kolonisten. In gebieden waar
de ontginning door é é n rechtspersoon plaats vond, ontstond een regelmatige blokverkaveling, doordat de ontginning als geheel niet bewerkbaar was en daartoe in bedrijfstechnisch hanteerbare eenheden verdeeld werd.
Over het functioneren van de samenleving in het rivierengebied is specifiek niet
veel bekend. Meer algemeen biedt Slicher van Bath (1987) wellicht een redelijk houvast.
Hij onderscheidt in Bourgondië de volgende typen van grondbezit, en neemt aan dat dit
beeld elders in het Karolingische rijk vermoedelijk niet sterk hiervan zal hebben afgeweken.
1.
Grondbezit georganiseerd in hoven:
- het grootgrondbezit van de koning, rijke geestelijke instellingen en rijke leken;
- het bezit van kleinere grondheren.
2.
Grondbezit niet georganiseerd in hoven:
- het bezit van boeren met ploeg en span;
- het bezit van boeren zonder ploeg en span.
Het bezit van de grondbezitters, die de grond niet zelf bewerkten, was georganiseerd in hoven. In deze tijd spreekt men van villa, bij de koninklijke domeinen van fiscus; later worden de termen curtis of curia gebruikt, terwijl villa de betekenis krijgt van
dorp of buurschap. De hoven bestonden uit het domein dat door de eigenaar (de meijer)
of diens vertegenwoordiger in eigen exploitatie werd gehouden en de hoeven, die aan de
horigen werden uitgegeven. De inkomsten van de hof bestonden uit het door de horigen
verlenen van diensten, leveringen in natura (soms betalingen in geld) of beide. De hori-

gen stonden onder de rechtspraak van hun heer, voor zover het zaken betrof die op de
horigheid en de horige hoeven betrekking hadden.
Slicher van Bath (1987) onderscheidt vier typen van hoven:
1.
de hof, waartoe alle hoeven in het dorp behoren;
2.
de hof, waarvan alle hoeven in é é n dorp liggen. Er komen in hetzelfde dorp echter
ook nog hoeven van andere eigenaren voor;
3.
de hof, waarvan de hoeven in twee of drie naburige dorpen liggen. In deze dorpen
zijn ook hoeven van andere eigenaren;
4.
de hof, waarvan de hoeven over een groot aantal dorpen verspreid liggen. In elk
dorp behoren slechts enkele hoeven tot de hof.
In Nederland zou met name het vierde type bestaan hebben. Het is karakteristiek voor
streken waar het hofstelsel zich niet ten volle heeft kunnen ontplooien.
In de negende en tiende eeuw veranderden veel van deze zogenaamde grondheerlijkheden in gerechtsheerlijkheden. De verbrokkeling van het centrale gezag van het Karolingische rijk heeft vermoedelijk hierin een rol gespeeld, zodat de plaatselijk machtigen
(kasteelheren of geestelijke instellingen) in de door het centraal gezag verlaten posities
konden treden.
Parallel aan de opkomst van de gerechtsheerlijkheid, waarbij de gerechtsheren zich
het recht om gebruiksrechten te verlenen toeëigenden, groeide aldus Slicher van Bath
(1987) onder de bevolking een lokaal gemeenschapsgevoel, waaruit buurschappen of
dorpsgemeenschappen ontstonden. Tot de buurschap behoorden alle bewoners van de
nederzetting, ook zij die geen agrarisch beroep uitoefenden. De dorpsgemeenschap kon de
lage rechtspraak uitoefenen, had het toezicht over de wegen, kon een eigen maat en gewicht hebben, stelde de koster en de dorpsherders aan en regelde de gebruiksrechten van
de wilde gronden.

2.5

De late middeleeuwen

Vanaf de 12e en 13e eeuw, zo signaleert Slicher van Bath (1987), zet in vrijwel in
geheel West-Europa de achteruitgang van het hofstelsel in. De curtis duidde vanaf die
tijd niet alleen een hof in de oude zin aan, maar was ook een administratief centrum,
waar de goederen in natura en de geldbetalingen in ontvangst werden genomen. Zelfs
werd de term curtis of hof gebruikt voor boerderijen, die iets groter waren dan de normale, zonder echter dat deze enige functie vervulden.
De bevolkingsvermeerdering in deze periode leidde tot grootscheepse ontginningen
van de wilde gronden. Door de dorpsgronden aan de bovenstroomse zijde te bekaden,
werd het overtollige water zoveel mogelijk van de eigen gronden geweerd (Harten in Berendsen, 1986). Waarschijnlijk is deze ontwikkeling vanuit het westen tegen het einde van
de 10e eeuw ingezet. Binnen enkele eeuwen werd ze echter opgevolgd door een integrale
bedijking, eveneens begonnen vanuit het westen, waarbij het winterbed van de grote
rivieren ingeperkt werd tussen twee dijken. De verbeterde waterhuishouding maakte het
mogelijk gronden die eerst alleen geschikt waren voor grasland, om te zetten in bouwland. De akkercomplexen kregen een eenstrepige strokenverkaveling (Hofstee en Vlam,
1952). Door de uitbreiding van de bouwlanden werden de weidegronden steeds verder
richting de kommen verplaatst. Uiteindelijk konden in de 13e en 14e eeuw op grootschalige en systematische wijze de kommen ontgonnen worden en omgezet worden in grasland.
Het steeds verder verkleinen van de gemeenschappelijke (wilde) gronden leidde tot
een steeds intensiever wordend gebruik hiervan. Slicher van Bath (1987) ziet hierin de
reden tot het ontstaan van de marken, in het rivierengebied maalschappen genoemd. De
gebruikers van deze gronden of de eigenaren van de hoeven sloten zich aaneen om hun
rechten te beschermen. Daardoor ontstond binnen de buurschappen een tweede gemeenschapsvorm, de mark. De aaneensluiting kon tegen twee zijden gericht zijn: tegen de gerechtsheren, die zich de verlening van de gebruiksrechten toegeëigend hadden, en tegen
de keuters en dagloners, die geen oude gebruiksrechten bezaten. Buurschap en mark versmolten na 1500. De markgenoten, de grondbezitters en dus de gegoeden, maakten zich
daarmee meester van het bestuur van de buurschapshuishouding (Slicher van Bath, 1987).
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Het inperken van het winterbed van de rivieren tussen twee dijken had tot gevolg
dat bij dijkdoorbraken de catastrofes van veel grotere omvang werden. Daarom werden
de woongronden in veel gevallen extra opgehoogd. Naast de aanleg van huisterpen, werden soms hele nederzettingen opgehoogd, waarop de bewoning zich nog meer ging concentreren (Den Uyl, 1958). Om zich tegen bovenstroomse dijkdoorbraken te beschermen
werden in de 14e en 15e eeuw tevens enkele dwarsdijken aangelegd; de Aalsdijk op de
grens van de Neder-Betuwe en het Land van Buren en de Diefdijk tussen de noorder
Lingedijk beoosten Leerdam en de Lekdijk bij het huidige fort Everdingen.
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NEDERZETTINGEN OP DE NOORDELIJKE PRE-ROMEINSE STROOMGORDEL

7777] o**6m

Fig. 3.1

3.1

Bodem-geografische kaart van het Centraal Rivierkleigebied met vermelding
van de nederzettingen op de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel.

Geologie

De noordelijke pre-Romeinse stroomgordel ligt relatief hoog ten opzichte van zijn
omgeving en is zeer breed. Door de gefaseerde opbouw vertoont hij plaatselijk een ingewikkeld patroon van restgeulen.
De erosie die gepaard ging met de opbouw van de recente stroomgordel van de
Rijn, heeft zowel tussen Kesteren en Lienden, als ook in de omgeving van Maurik de
pre-Romeinse stroomgordel gereduceerd tot slechts een smal restant. Hoewel de NederRijn als rivier al in de Bataafs-Romeinse tijd aanwezig moet zijn geweest (Verbraeck,
1984), is het mogelijk, zoal niet waarschijnlijk, dat pas later de pre-Romeinse stroomgordel op deze plaatsen gereduceerd werd tot dit restant. De opbouw van de stroomgordel
met de daarmee gepaard gaande erosie vindt immers voornamelijk plaats door het uitbochten van de meanderlussen, dat nog tot de aanleg van kribben en kades vanaf de 19e
eeuw heeft plaats gevonden.
Tussen Zetten en Hien (dat gelegen is op de zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel)
bevindt zich een smalle (ca. 200 m brede) stroomgordel met een restgeul die de noordelijke pre-Romeinse met de zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel verbindt. Op deze
stroomgordel liggen de nederzettingen Hemmen en Gesperden. Omdat beide nederzettingen via een komgebied van Hien en Dodewaard bodem-geografisch gescheiden worden,
wordt het gedeelte van deze smalle stroomgordel met de beide nederzettingen door ons
tot de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel gerekend.
Vanaf Opheusden, waar de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel is geërodeerd,
loopt in zuid-westelijke richting, naar Uzendoorn op de zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel, een smalle pre-Romeinse stroomgordel. Hierop liggen enkele Bataafs-Romeinse
woonplaatsen. Omdat de stroomgordel nu geen rol meer speelt in het nederzettingenpatroon, zal in het vervolg hierover gezwegen worden.
Hetzelfde doet zich voor tussen Echteld en Eck, in het westelijk deel van het
Ommerense Veld. Hier bevinden zich echter op een aantal van de Bataafs-Romeinse bewoningsplaatsen oude boerderijen.
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Tabel 3.1

Overzicht van de nederzettingen op de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel, hun eerste (naams)vermeldingen, de datering van de namen op naamkundige gronden en van de archeologische vondsten I n die nederzettingen. (Verklaring van afkortingen en symbolen in bijlage L.)

NEDERZETTING

Andelst
(Dodewaard)
Gesperden
Eek
Hemmen
Herveld
Hoge Hof
De Woerd
De Lech
Indoornik
Ingen
Kesteren
Lienden
Meerten
Aalst
Maurik
Ommeren
Zetten

3.2

ARCHEOLOGISCHE
EERSTE VERMELDING
VOlMDST EN
B-R L R Mer Kar L M Jaar Naam
. Bron
+

+

+

+

+

855

Andassale

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

855
Getuurd
953
Eki
1188/XIII
996
Herueld

+
+
+

+
+
(+)

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+'
+

+
+
+
+
+
+
+
+

D

U. 69
U.120
G.373
U.146

e
•

+
+
+
+
+
+
+
+

1026
±850
XI
1145
1850
997
IX
1160

Thornae
Heingen
Castra
Lino
Marten
Halosta
Malderîcke
Homeru
Sethone

•
A
•
A

U.160

A
&
A

Bodem

De nederzettingen op de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel liggen allen op een
brede stroomrug. Overgangen naar de kommen bevinden zich op 500 meter of verder van
de centra van de nederzettingen.
Met uitzondering van Indoornik zijn onder alle nederzettingen oude cultuurgronden gevormd (zie losse bijlage 1). De oude cultuurgronden van Andelst en Herveld kenmerken zich behalve door een relatief geringe omvang, eenvoudige opbouw en een regelmatige spreiding over de stroomgordel, door een volledige of gedeeltelijke omsluiting
door restgeulen. De andere oude cultuurgronden zijn langs de restgeulen gevormd
(Zetten, Hemmen, Aalst en Maurik) of worden door é é n of meerdere restgeulen doorsneden. Van een opvallende grootte zijn de oude cultuurgronden van Lienden/Meerten en
van Ingen. De oude cultuurgrond van Lienden lijkt in het oosten in samenhang met de
restgeulen door de scherpe begrenzing door afzettingen van de Neder-Rijn te zijn
afgedekt.

3.3

Archeologie

De stroomgordel kenmerkt zich door een vrijwel compleet vondstenbeeld vanaf de
Bataafs-Romeinse periode in de meeste nederzettingen (zie tabel 3.1), zodat mag worden
aangenomen dat de betreffende nederzettingen vanaf het begin van onze jaartelling of
eerder continu bewoond zijn geweest. Buiten deze nederzettingen zijn nog veel andere
Bataafs-Romeinse bewoningsplaatsen aangetroffen (zie losse bijlage 1) die blijkens het
ontbreken van vondsten uit latere perioden na de Bataafs-Romeinse periode verlaten zijn.
De vondstplaatsen komen veelal voor nabij restgeulen.
Herveld (dorp), Indoornik, Kesteren, Lienden en Maurik vormen een uitzondering
op het complete vondstenbeeld. In Kesteren ontbreken vondsten uit de laat-Romeinse periode, in Lienden ontbreken vondsten uit de Bataafs-Romeinse en laat-Romeinse periode
en in Maurik zijn alleen vondsten gedaan uit de Karolingische periode. Deze nederzettingen liggen op die gedeelten van de stroomgordel, die door de recente stroomgordel van de
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Fig. 3.2

Topografische kaart 1985.

de gedaan. Richting Eck bevinden zich langs een fossiele rivierbedding nog enkele vindplaatsen uit de Bataafs-Romeinse periode.
Vormkenmerken
Ingen ligt op een brede stroomrug met een zeer complex patroon van fossiele rivierbeddingen. Een complex wegenpatroon ontsluit het dorp naar alle windstreken. Gedeeltelijk liggen deze wegen in deze beddingen.
De bebouwing bevindt zich sterk verspreid langs de verschillende wegen, op é é n
zeer omvangrijke oude cultuurgrond. De kerk bevindt zich samen met een plein centraal
tussen de boerderijen, midden op de oude cultuurgrond. Het plein maakt een planmatig
aangelegde indruk door de rechte kavelgrenzen. Het heeft een langwerpige (van oorsprong tapsvormige?) vorm, waarbij de kerk met het kerkhof gedeeltelijk inspringen. Aan
alle zijden wordt het ontsloten. Met uitzondering van de ontsluiting aan de noordzijde
die logisch voortkomt uit de langwerpige pleinvorm, zijn het smalle wandelpaadjes (kerkepaadjes en/of handelspaadjes). Aan de smalle zuidzijde grenst het plein aan een nog
watervoerende restbedding.
De dorpskern en het Ingense Veld worden met elkaar verbonden door de Brinksche
Straat. Ook de veldnaam Den Brink treffen we hier aan. Wellicht bevond zich v ó ó r de
knik naar de Korte Ingense Steeg een brink die in 1832 verkaveld en bebouwd is.

3.4.2 Maurik
Nederzettingsnaam
De naam Maurik is terug te voeren op het Latijnse Maleriacum en zou dus ontstaan zijn in de Romeinse periode (Blok, 1973). In 997 wordt de nederzetting, voor zover
bekend, voor hel eerst genoemd onder de naam Maldericke (Künzel et al., 1988).
Archeologische gegevens
In het dorp zijn slechts vondsten uit de Karolingische periode gedaan (zie losse
bijlage 1). Daarentegen zijn ten noorden van het dorp in de uiterwaard vondsten gedaan
uit de Bataafs-Romeinse tot en met de Karolingische periode. Tevens is aangetoond dat
hier een Romeins castellum gelegen heeft.
Vormkenmerken
Kenmerkend voor de nederzettingsvorm

zijn twee (vorkende) fossiele rivierbed-
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Neder-Rijn sterk zijn geërodeerd. Dit zou er op kunnen wijzen dat de ontwikkeling van
deze nederzettingen hierdoor sterk beïnvloed is. In paragraaf 3.4 komen we hier uitgebreider op terug.
Herveld (dorp) lijkt gedurende de laat-Romeinse en Merovingische periode verlaten
te zijn omdat archeologische vondsten uit deze perioden ontbreken.
Op de Hoge Hof onder Herveld en in Aalst onder Lienden ontbreken vondsten uit
de late middeleeuwen. Van de Hoge Hof is bekend dat ze gedurende een zekere tijd onbewoond is geweest. De huidige bewoning stamt uit de laatste decennia. Mogelijk is de
plaats dus reeds vanaf de late middeleeuwen onbewoond geweest (zie ook paragraaf ...).
Edelman heeft in Kesteren aangetoond dat zich tussen de bewoningssporen uit de
Bataafs-Romeinse en Merovingische periode een oeverwalafzetting bevindt. Omdat de
naam van Kesteren terug te voeren is op het Latijnse Castra, wat legerplaats betekent,
zal de bewoning in deze periode waarschijnlijk niet geheel of gedurende slechts een
korte tijd afgebroken zijn geweest. Het voortbestaan van deze naam uit de BataafsRomeinse periode zou anders onwaarschijnlijk zijn.

3.4

Nederzettingen

In deze paragraaf geven we van een aantal nederzettingen een kenschets, waarbij
de keuze bepaald is door de verschillen tussen de nederzettingen zoals die in de vorige
paragrafen zijn geconstateerd, te weten:
la.
ligging op een niet-geërodeerd deel van een brede stroomgordel;
b.
ligging op een sterk geërodeerd deel van de stroomgordel;
2a.
doorsnijding van de oude bewoningsgronden door oude rivierbeddingen/restgeulen;
b.
omsluiting van de oude bewoningsgronden door oude rivierbeddingen/restgeulen;
3a.
op archeologische gronden geconstateerde bewoningscontinuïteit vanaf de BataafsRomeinse periode;
b.
op archeologische gronden geconstateerde bewoningsdiscontinuïteit tussen de Bataafs-Romeinse periode en de middeleeuwen;
c.
op archeologische gronden veronderstelde vestiging in de vroege middeleeuwen.
De gekozen nederzettingen verschillen allen op grond van de bovengenoemde aspecten van elkaar. De nederzettingen zijn achtereenvolgens:
Andelst en Herveld (op grond van la, 2b, 3a en 3b);
Ingen (op grond van la, 2a en 3a);
Maurik (op grond van l b , 2a en 3b).
Van Andelst en Herveld is een in het kader van dit onderzoek een uitgebreidere
studie gemaakt. Deze is opgenomen in hoofdstuk 7. Daarom komen in de volgende paragrafen alleen nog de nederzettingen Ingen en Maurik aan bod.

3.4.1 Ingen
Nederzettingsnaam
De vroegst bekende vermelding van Ingen stamt uit 1026, onder de naam Heingen
(De Vries, 1962). De naam is waarschijnlijk terug te voeren op het woord "eng" dat staat
voor (vroeg) middeleeuws bouwland (Edelman en Vlam, 1949). Blok (1973) neemt op
naamkundige gronden aan dat de naam stamt van v ó ó r 700 na Chr. Behalve dat de naam
op grond van Germaanse vergelijkingen etymologiseerbaar is, wordt dit bovendien op
basis van geschreven bronnen bevestigd.
Archeologische gegevens
Van de oostelijke helft van de oude cultuurgrond onder het dorp kan basis van
een compleet vondstenbeeld vanaf de Bataafs-Romeinse tijd een continue bewoning vanaf
het begin van onze jaartelling worden verondersteld (zie losse bijlage 1). Daarentegen
zijn op de rest van de oude cultuurgrond alleen vondsten uit de Bataafs-Romeinse perio-
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Fig. 3.3
De dorpspolder Ingen in
1868 (bron: Kuyper, 1971).

Fig. 3.4
Kaart gebaseerd op de
kadastrale minuutplans
(1832) van Ingen, met
bodemkundige gegevens
(bron: Havinga en Op 't Hof,
1983). Legenda in bijlage L.
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Fig. 3.5

Topografische

kaart 1985.

dingen in de lengterichting van de stroomrug, waarin wegen liggen (zie fig. 3.7). Langs
deze wegen vinden we een regelmatige opstrekkende verkaveling met bewoning op de kavels (zie fig. 3.8).
De dorpskern bestaat uit een kerk en een plein met omringende bebouwing. Ze
bevindt zich op het vorkende deel van de fossiele rivierbeddingen en daarmee op de
driesprong van wegen. De fragmentarische wegenloop, de verkaveling, de positionering
van de kerk en de planmatige vorm van het plein wekken de indruk dat dit hele terrein
een open ruimte is geweest, driehoekig van vorm en uitlopend op een naar de kom lopende veedrift (Maurikse Straat) (zie fig. 3.8).

Fig. 3.6

De dorpspolder Maurik in 1865 (bron: Kuyper, 1971).
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Fig. 3.7

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van Maurik, met
bodemkundige gegevens (bron: Havinga en Op 't Hof, 1983).
Legenda in bijlage L.

Fig. 3.8

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van Maurik, met reconstructies.
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4.

NEDERZETTINGEN OP DE ZUIDELIJKE PRE-ROMEINSE STROOMGORDEL

Fig. 4.1

4.1

Bodem-geografische kaart van het Centraal Rivierkleigebied met vermelding
van de nederzettingen op de zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel.

Geologie

De zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel is in vergelijking met de noordelijke preRomeinse stroomgordel smaller (300 tot 750 meter breed) en minder hoog ten opzichte
van de omgeving (zie losse bijlage 1). Op de stroomgordel is stroomafwaarts tot aan
Buren é é n , vrijwel continu doorlopende restgeul van de voormalige rivierloop aangetoond. Vanaf Buren is de loop slechts fragmentarisch bekend.
Reeds v ó ó r de Bataafs-Romeinse periode hebben de Waalloop in de omgeving van
Dodewaard en IJzendoorn/Ochten en de Lingeloop (die dan nog een zijarm van de Waal
is) nabij Zoelen, de pre-Romeinse stroomgordel geërodeerd tijdens de opbouw van beider
recente stroomgordels (Verbraeck, 1984).
De pre-Romeinse stroomgordel in de Tielerwaard, waarop Est ligt, wordt bij de
behandeling van de nederzettingen als een vertakking van de zuidelijke pre-Romeinse
stroomgordel beschouwd en daarom in dit hoofdstuk behandeld. Dit gedeelte van de
stroomgordel heeft zelf eveneens verschillende parallel aan elkaar lopende vertakkingen,
waarop verschillende restgeulen zijn aangetoond.
Meteren tenslotte, ligt niet op een pre-Romeinse, maar op een oudere stroomgordel.
De restgeul die bij de nederzetting is vastgesteld, vertoont echter geen enkel verband met
de strekking van deze stroomgordel. De ligging van Meteren, op dezelfde stroomrug als
Est en daardoor bodem-geografisch met Est verbonden, is voor ons reden Meteren ook in
dit hoofdstuk te behandelen.

4.2

Bodem

De nederzettingen liggen op stroomruggen van wisselende breedte. De komgebieden
liggen echter altijd enkele honderden meters van de oude nederzettingen verwijderd.
Onder alle nederzettingen op de stroomgordel bevinden zich vaak langs restgeulen
liggende oude cultuurgronden. In Ochten en Est worden de oude cultuurgronden door
é é n en in Dodewaard door twee restgeulen doorsneden.
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4.3

Archeologie

Tabel 4.1

Overzicht van de nederzettingen op de zuidelijke pre-Romeinse stroomgordel,
hun eerste (naams)vermeldingen, de datering van de namen op naamkundige
gronden en van de archeologische vondsten i n die nederzettingen. (Verklaring van afkortingen en symbolen in bijlage L.)

NEDERZETTING

Asch
Beusichem
Dodewaard
Echteld
Medel
Erichem
Est
Hien
Wely
Uzendoorn
Kerk-Avezaath
Meteren
Ochten
Zoelmond

ARCHEOLOGISCHE
VONDSTEN
B-R L-R Mer Kar L M
+

+

i

+
(+)

(+)
+

+

+
+
+

+
+
+
+

889
777-886 Bosinghem
XI
Dodeuuero
850
(Wiai<Wijhe)
1076-1081?
850
Ermkina

+
+
+
+
+
+

VIII
XI
±855
850
1133
1173
1214

+

+

+

Naam

+

+
+
+
+

Jaar

+

(+)
+
+

EERSTE VERMELDING

+
+

Hehun
Vuelie
Isaandra
??-Avansati?
Methre
Uthen

D

Bron
H. 18
U. 49
G.167
U. 67
U. 67

m

•

e
•

A
A

U. 67

•
A

•

G.440

In vergelijking met de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel zijn op zuidelijke
pre-Romeinse stroomgordel veel minder nederzettingen waarvan op archeologische gronden aangenomen mag worden dat ze reeds vanaf het begin van onze jaartelling continu
bewoond zijn geweest, te weten Medel en Ochten. De overige plaatsen kennen vondstenhiaten of alleen vondsten uit latere perioden.
Van een aantal andere nederzettingen kan op naamkundige gronden worden vastgesteld dat de plaatsnaam afkomstig is uit de Romeinse periode, zodat mag worden aangenomen dat de bewoning, zoal niet ter plaats dan toch in de buurt van de betreffende
nederzettingen min of meer continu is geweest. Dit betreft Hien, Uzendoorn en Meteren,
terwijl de naam Ochten terug te voeren is op de Germaanse talen.

4.4

Nederzettingen

Van de dorpen op deze stroomgordel zijn vier dorpen bestudeerd, te weten Echteld,
Asch, Zoelmond en Beusichem. Van de laatste drie dorpen is binnen dit onderzoek een
uitgebreidere studie gemaakt die opgenomen is in hoofdstuk 7. Daarom op deze plaats alleen een paragraaf over Echteld.
De keuze van deze dorpen is, net als bij de keuze van de dorpen op de recente en
Lingestroomgordel, minder voortgekomen uit typische onderscheidingen die op grond van
de gegevens uit de vorige paragrafen zijn geconstateerd. Deze gegevens zijn in mindere
mate dan bij de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel systematisch te rangschikken. De
keuze van de nederzettingen is voortgekomen uit een bij de eerste verkenningen
geconstateerd, binnen de nederzetting overheersend wegenpatroon, waarbij é é n of
meerdere wegen op korte afstand van elkaar de stroomrug volgen. De verspreiding en
aard van de bebouwing verschilt sterk binnen de verschillende nederzettingen.
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4.4.1 Echteid

Fig. 4.2

Topografische kaart 1985.

Fig. 4.3

De dorpspolder van Echteid in 1867 (bron: Kuyper, 1971).

Nederzettingsnaam
De vroegst bekende vermelding van Echteld dateert uit 850 onder de naam Wiai.
Hieraan herinnert de naam van het geslacht Wijhe dat eeuwenlang de heren van Echteld
heeft voortgebracht (De Beaufort en Van den Berg, 1968). Het door hun bewoonde
kasteel draagt de naam Wyenburg.
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In 1178 wordt de naam Echteid (Echtelte) voor het eerst genoemd (Künzel et al.,
1988). Deze naam is mogelijk afkomstig van "echte", dat "hofhorig goed" betekent (De
Vries, 1962).
Archeologische gegevens
In de dorpskern zijn vondsten uit de Karolingische en latere perioden gedaan.
Rondom de dorpskern zijn op verschillende plaatsen vondsten gedaan uit veel vroegere
perioden. Bij de boerderij "Den Hul" (of "Het Zand"), gelegen op een oude cultuurgrond,
zijn vondsten uit alle perioden vanaf de Bataafs-Romeinse tijd gedaan, zodat hier vrijwel zeker sprake is van bewoningscontinuïteit.
Bij het huis "Tokkenburg" (of "Tokkelenburg") en op het perceel met de naam
"Hoogen Hof" zijn Romeinse vondsten gedaan. In hoeverre bij de eerste sprake is van
continuïteit in de bewoning, is dus onduidelijk. De "Hoogen Hof" is in ieder geval op
een zeker moment verlaten. Modderman (1949) neemt voor vrijwel zeker aan dat sprake
moet zijn van een bewoningsdiscontinuïteit, aangezien de oudste bewoning naast het
middeleeuwse dorp ligt. Wij menen echter dat een dergelijke conclusie te voorbarig getrokken is, gezien de mogelijke ontwikkeling van het dorp uit é é n of meerdere hoven
(zie het komende).

Fig. 4.4

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van Echteld, met
bodemkundige gegevens (bron: Havinga en Op 't Hof, 1983).
Legenda in bijlage L.
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Vormkenmerken
De dorpskern bestaat uit "Het kasteel van Echteld" of "Weyenburg", de kerk en .
enkele huizen (met school), geconcentreerd op het uiteinde van é é n van twee parallelle
wegen. Deze drie elementen zijn vrijwel zeker op basis van horigheid met elkaar verbonden geweest (denk aan de verklaring van de nederzettingsnaam).
Waarschijnlijk ligt een curtis aan de oorsprong van het kasteel (De Beaufort en
Van den Berg, 1968). Deze curtis zal hoogst waarschijnlijk gelegen hebben op het onregelmatig blokvorming perceel "Hoogen Hof". Het huidige kasteelterrein met lanenstelsel
stamt wellicht uit de 17e eeuw (barokke stijlperiode). Daarbij werd de bestaande percelering en wegenloop drastisch gewijzigd. De Keizerstraat heeft toen mogelijk een ander
tracé en met een andere aansluiting op de Ooysteeg gekregen.
Uitgangspunt voor de verkaveling van het gebied vormde een serie blokvormige
kavels in de lengterichting en op het hoogste deel van de stroomrug. Aan beide zijden
worden deze kavels geflankeerd door een weg. Dit komt zowel aan de west als aan de
oost-zijde van hel huidige dorp voor. Daar waar de eigenlijke nederzetting is ontstaan
werd de weg verlegd, zodat aan beide zijden, op oorspronkelijk dezelfde kavel, bebouwing kon komen.
In de direkte nabijheid van het dorp liggen de twee begrachte huizen "Hoofakker"
en "Tokkenburg". die wellicht een burchtachtig verleden hebben gehad. Ze liggen te
midden van een regelmatige blokvormige verkaveling. Dit wijst op grootgrondbezit vanaf
het moment van ontginning. De huizen kunnen ook boerenhofsteden (geweest) zijn, die
onderdeel waren van het kasteel van Echteld.
Tenslotte wijzen we hier op het ontbreken van een duidelijke veedrift en plein- of
brinkvormige ruimte.
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5.

NEDERZETTINGEN OP DE LINGE-STROOMGORDEL

Fig. 5.1

5.1

Bodem-geografische kaart van het Centraal Rivierkleigebied met vermelding
van de nederzettingen op de Linge-stroomgordel.

Geologie

De Linge vormde in de Bataafs-Romeinse tijd een van de hoofdafvoertakken van
de Waal. Het Waalwater uit de Boven-Waal werd toen voornamelijk vanaf Heerewaarden
via de Maas en vanaf Tiel via de Linge afgevoerd (Henderikx, 1987). De sterk meanderende Linge bleef als zodanig tot ver in de middeleeuwen functioneren. In 1304 werd ze
bij Zandwijk afgedamd. Verbraeck (1984) rekent daarom de Linge-stroomgordel, evenals
de in dit onderzoek niet behandelde Kromme-Rijnstroomgordel, tot de sub-recente
stroomgordels. Dit in tegenstelling tot de recente stroomgordels van de Neder-Rijn en
Waal.

5.2

Bodem

Binnen het door ons bestudeerde gebied liggen langs het westelijke gedeelte van de
Linge tussen Rumpt en Buurmalsen een aantal oude cultuurgronden. Opvallend is dat
tussen Buurmalsen en Zoelen de cultuurgronden langs de Linge vrijwel ontbreken. Langs
het riviertje de Korne en op de pre-Romeinse stroomgordel tussen Buren en Zoelen liggen
daarentegen juist een groot aantal oude cultuurgronden.

5.3

Archeologie

De stroomgordel is reeds in de Bataafs-Romeinse tijd bewoond geweest (Henderikx,
1987). Incidenteel zijn langs de Linge vondsten uit deze periode gedaan. In het algemeen
vertonen deze vondsten weinig verband met de huidige nederzettingen. In de dorpen
Tricht en Zoelen en nabij de dorpen Geldermalsen en Enspijk zijn een relatief groot
aantal vondsten uit deze periode gedaan. Evenals bij het dorp Buurmalsen raakt de
Linge-stroomgordel bij deze dorpen enkele smalle pre-Romeinse stroomgordels. De lichte
concentratietendens van de Bataafs-Romeinse bewoning rond deze punten, kan dus te
maken hebben met de ter plaatse afwijkende geologische situatie, zodat de woonplaatsen
de kenmerkende positie langs een restgeul van een pre-Romeinse stroomgordel vertonen.
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Tabel 5.1

Overzicht van de nederzettingen op de Linge-stroomgordel, hun eerste
(naams)vermeldingen, de datering van de namen op naamkundige gronden en
van de archeologische vondsten I n die nederzettingen. (Verklaring van afkortingen en symbolen in bijlage L.)

NEDERZETTING

Beesd
Buurmalsen
Deil
Drumpt
Enspijk
Geldermalsen
Kapel-Avezaath
Rumpt
Tricht
Wadenoijen
Zoelen

EERSTE VERMELDING
ARCHEOLOGISCHE
VONDSTEN
B-R L R Mer Kar L-M Jaar Naam
. Bron

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

1129 Bisde
U.327
850 Uberan Malsna U. 67
1148 Daile
G.291
850
Thrimnithi
G. 41
1129 Inspihc
Vergelijk Buurmalsen
850
??-Avansati? U. 67
1148 Rumede
1108 Treth
±107 Vadam
1139 Solen

D

9
A
o

•
A
A

•
•
•

*/•
•

De verspreiding van de oude cultuurgronden komt overeen met de verspreiding
van de archeologische vondsten. Langs de Linge tussen Buurmalsen en Zoelen ontbreken,
net de archeologische vondsten, de oude cultuurgronden. De hieruit af te leiden schaarse
bewoning langs de Linge tussen Buurmalsen en Zoelen kan zijn veroorzaakt door de
reeds bestaande nederzettingen in de directe omgeving op de pre-Romeinse stroomgordel
tussen Buren en Zoelen. Deze stroomgordel was bovendien beter bewoonbaar (Henderikx,
1987). Ook heeft de huidige fossiele rivierbedding, die samen met de Korne tussen Buren
en Buurmalsen beschouwd wordt als een overblijfsel van een tot in de middeleeuwen
functionerende Linge-tak, in de vroege middeleeuwen een belangrijke infrastructurele
functie gehad (Egberts, 1950). Ze vormde een belangrijke verbinding tussen de handelscentra Tiel en Dorestad. Op grond van de vele Karolingische vondsten langs deze rivierloop te Erichem en ten oosten van Buren, maar ook te Asch en Zoelmond veronderstelt
Modderman (1949) dat deze nederzettingen in de Karolingische tijd belangrijker geweest
zijn dan in de latere Middeleeuwen.

5.4

Nederzettingen

Van de Linge-dorpen zijn er drie aan een nadere studie onderworpen, te weten
Buurmalsen, Tricht en Geldermalsen. De grote verscheidenheid aan fysiografische, archeologische en naamkundige gegevens maakt het vrijwel onmogelijk om op grond hiervan
representatieve dorpen te benoemen. De keuze van deze dorpen is daardoor veeleer gebaseerd op grote vorm-verschillen tussen de geselecteerde dorpen. Daarbij komen mogelijk
uiteindelijk de belangrijkste vormverschillen tussen de Linge-dorpen ter sprake.
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5.4.1 Buurmalsen

Fig. 5.2 Topografische kaart 1985.
Nederzettingsnaam
In 850 wordt in een oorkonde Uberan Malsna genoemd (Muller Fz. et al., 1920//1959, nr 67). Deze naam wijst op een oorspronkelijk gebied Malsen. Op zeker moment
werd dit gebied verdeeld tussen de graafschappen Buren en Gelre. Het "Uberan Malsna"
duidt op het Burense Malsen, in tegenstelling tot het Gelderse Malsen, dat voort leeft in
de dorpsnaam Geldermalsen (zie 5.4.3).
Archeologische gegevens
Archeologische vondsten uit de Bataafs-Romeinse en latere perioden zijn ons niets
bekend.
Vormkenmerken
Dominant in de dorpsvorm is een oorspronkelijk zeer grote brink, met boerderijen
op individuele huisterpen rondom (Kalkwiek, s.n.) (zie fig. 5.6). Deze brink is in de loop
der tijd bijna geheel volgebouwd, waarbij twee elkaar kruisende wegen met een kleine
gemeenschappelijke ruimte overgebleven zijn. In tegenstelling tot Kalkwiek (s.n.) menen
wij ook de ovale kavel in de huidige Linge-uiterwaard te moeten betrekken bij de begrenzing van de oorspronkelijke brink. De Lingedijk, die oostelijk van het dorp de kavels
doorsnijdt, werd dan aangelegd aan de rand van deze brink. Dit verklaart tevens de nietvloeiende aansluiting op de weg van Culemborg naar Geldermalsen (de huidige Rijksstraatweg). De dijk, aangelegd in 13e/14e eeuw, vormde sindsdien een belangrijke plaats
voor woningbouw.
Naar het noorden toe loopt de brink uit in een veedrift, die de loop van een oude
rivierbedding volgt; In de kromming van deze rivierbedding ligt een onregelmatig blokvorming perceel met de naam "Hoge Hof". In de direkte nabijheid ligt de boerderij
"Grooten Haag" te midden van een regelmatige blokvormige verkaveling. Tesamen vertegenwoordigen ze de eertijds aanwezige curtis (Kalkwiek, s.n.).
Decentraal in het dorp bevindt zich de kerk. Volgens de overlevering werd ze
reeds in 696 gesticht (De Beaufort en Van den Berg, 1968). Blijkens de situering werd de
kerk niet alleen voor de Buurmalsense bevolking gesticht, maar had deze ook een functie
voor Geldermalsen en/of Tricht.
De Achterstraat vormt de ontginningsas voor de Lage Spijck. Direkt aan deze weg
grenzen zes of zeven vrijwel identieke kavels. Blijkbaar werden de gronden tussen zes of
zeven gelijkwaardige inwoners verdeeld.
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Fig.5.5
Kaart gebaseerd
op de kadastrale
minuutplans (1832)
van Buurmalsen,
ran
met grondgebruik
««r j
<« (1832). Leeenda in
bijlage L.
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Fig. 5.6

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van Buurmalsen, met
reconstructies (gedeeltelijk naar: Kalkwiek, s.n.).

5.4.2 Tricht
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Fig. 5.7 Topografische

kaart 1985.
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Nederzettingsnaam
De naam Tricht is ontstaan uit het latijnse Trajectum dat overzetplaats
De naam is dus terug te voeren op de Romeinse tijd (Blok, 1973).

betekent.

Archeologische gegevens
Tussen de Kerkstraat en de Meersteeg zijn Bataafs-Romeinse vondsten gedaan (zie
losse bijlage 1).
Vormkenmerken
De dorpsvorm lijkt in minimaal twee ontwikkelingsfasen te zijn ontstaan. De
eerste fase is gebaseerd op de ontwikkeling van twee parallel lopende wegen, de
Meersteeg en de Kerkstraat. Tussen beide wegen zijn regelmatige blokvormige (huis)kavels te reconstrueren van ongeveer 80 bij 120 meter. De tweede fase is gebaseerd op de
planmatige aanleg van de Nieuwe Steeg met regelmatige blokvormige (huis)kavels van
ongeveer 90 bij 75 meter. Deze kavels komen zowel langs de Nieuwsteeg, als langs de
Brugsteeg, Lingedijk en wellicht ook langs de Meersteeg voor (zie fig. 5.10).
De Brugsteeg is van oorsprong een overduidelijke veedrift, die breed uitwigde in
de richting van het komgebied (zie fig. 5.10). Zeer waarschijnlijk is ze ontstaan in een
overloopgeul van de Linge. Op het knooppunt van de Brugsteeg en Meersteeg vernauwt
een onregelmatige blokvormige kavel de uitwiggende veedrift. Hierdoor ontstond een subruimte, die mogelijk een brink-functie had. We zien hier namelijk ook aan de westzijde
van de steeg huiskavels met bebouwing.
Aan de Brugsteeg en de Meersteeg/Lingedijk liggen twee van oorsprong versterkte
huizen, respectievelijk Kraayestein en Het Hof (zie fig. 5.8). Kraayestein heeft
waarschijnlijk een belangrijke invloed gehad op de aanleg van de Nieuwe Steeg met
verkaveling, gezien de projectie van de Nieuwe Steeg op het kasteelterrein.
Tenslotte zien we rond de kerk een zeer fijnmazige verkaveling ten behoeve van
met name niet-agrarische bebouwing. Een dorpsplein ontbreekt.

Fig. 5.8

De polder Tricht in 1866 (bron: Kuyper, 1971).
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Fig. 5.9

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van Tricht, met hoogtepunten en bodemkundige gegevens. Legenda in bijlage L.
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Fig. 5.10

1^.

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (832) van Tricht, met reconstructies.
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5.4.3 Geldermalsen

Fig. $.11 Topografische kaart 1985.
Nederzettingsnaam
Het voorkomen van naam Uberan Malsna in 850, waar de huidige nederzetting
Buurmalsen werd bedoeld, wijst op het bestaan van een Malsen aan de andere zijde van
de rivier; hel Gelderse Malsen. (Zie ook 5.4.1)
Archeologische gegevens
In de dorpskern van Geldermalsen zijn geen archeologische vondsten bekend. Wel
zijn vondsten gedaan op het terrein van Kraayenstein (fig. 5.13) of Ravenstein (fig. 5.12)
(Karolingisch) en ten zuiden daarvan (Bataafs-Romeins, laat-Romeins en Karolingisch)
(zie losse bijlage 1).
Vormkenmerken
De dorpsvorm is vrij complex, dat waarschijnlijk vooral het gevolg is van enerzijds
de ontwikkeling als agrarische nederzetting en anderzijds de ontwikkeling tot een handelsplaats op een infrastructureel knooppunt. Overheersend is echter de oost-west strekking van het dorp, parallel aan de Linge en in de lengterichting van de stroomrug.
Westelijk van het dorp staat het huis Kraayenstein of Ravenstein. Dit heeft deze
zijde van de dorpsvorm sterk bepaald. Vermeulen (1946) ziet hierin de vroege curtis.
Een brede veedrift (het Laageinde) vormt de verbinding van het dorp met het westelijk deel van de dorpspolder.
Midden in het dorp ligt, nabij de oversteek van de Linge, een plein dat oorspronkelijk waarschijnlijk groter is geweest. De kavels ten noorden van het plein, aan weerszijde van de weg, lijken latere toevoegingen. Het plein grensde daarvóór dus direkt aan
de Linge. Opvallend is de ligging van de kerk ten opzicht van dit plein. Voor zover er in
de dorpen in het rivierengebied een plein aanwezig is, staat de kerk meestal op of aan de
rand van dit plein. In Geldermalsen ligt de kerk echter iets van het plein verwijderd, ingepast in de bebouwingswand. Wel springt het perceel samen met de twee oostelijk gelegen percelen, iets naar voren, zodat het erop lijkt dat de gehele noordwand van het plein
via herplanning tot stand is gekomen.

31

Schaal JSO.OOO.

ï>
%.

•4

•

ti+XUmp

j

^

A
R

Buurmaljeti]

Fig. 5.12

De dorpspolder Geldermalsen in 1868 (bron: Kuyper, 1971)

Fig. 5.13

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van Geldermalsen, met
hoogtepunten.

Op ongeveer 100 meter parallel aan de Tielsche Weg loopt over een lengte van
ongeveer 500 meter de Achterstraat. Via een ruime kromming komt ze uit op de weg van
Bommel naar Geldermalsen. Ongetwijfeld vormden beide wegen oorspronkelijk een eenheid die als veedrift de weiden ontsloten.
Opvallend is tenslotte de tracering van de Lingedijk. Vanuit het oosten bezien,
werd de dijk tussen de Geldersche Weg en Tielsche Weg over de percelering gelegd (te
zien aan de doorsnijding van de perceelsgrenzen), en werd via de reeds bestaande wegen
vervolgens verder getraceerd. Daarbij kwam het dorpscentrum met plein en kerk (en later
het grootste deel van de bebouwing) buitendijks te liggen. Waarom voor dit, op het oog
niet logische tracé werd gekozen, kunnen we niet beantwoorden. Wel kunnen we hierin
zien dat de Linge voor de Tielerwaard in de eerste plaats een boezem was en nog steeds
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is. De waterafvoer van de rivier kon bij de aanleg van de dijk blijkbaar al zo goed gereguleerd worden dat de dijk geen bescherming hoefde te bieden voor hoge waterafvoerpieken van de Linge. Verder naar het oosten zien we de Lingedijk van de Tielerwaard
dan ook steeds lager worden ten opzichte van het binnendijkse gebied dat, zoals in hele
rivierengebied in de hoogte ten opzichte van het N.A.P. naar het oosten toe toeneemt.
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6.

NEDERZETTINGEN OP DE RECENTE STROOMGORDEL VAN LEK, NEDERRIJN EN WAAL

: : : : : | Otfr***-«?

I I*~
Fig. 6.1

6.1

Bodem-geografische kaart van het Centraal Rivierkleigebied met vermelding
van de nederzettingen op de recente stroomgordels van Lek, Neder-Rijn en
Waal.

Geologie

De Neder-Rijn bestond al in de Bataafs-Romeinse tijd en stroomde toen evenals de
Boven-Waal ongeveer op dezelfde plaats als tegenwoordig. Het Waalwater uit de BovenWaal werd toen voornamelijk vanaf Heerewaarden via de Maas en vanaf Tiel via de
Linge afgevoerd (Henderikx, 1987). Daarnaast bestond er in de nog een derde onbetekenende afvoertak, die de Gamerense stroomgordel heeft opgebouwd. Deze stroomgordel
heeft ongeveer het verloop van de huidige Beneden-Waal en is benedenstrooms vanaf
Zaltbommel nog in de Bommelerwaard aanwezig. Ook is deze stroomgordel vermoedelijk
aanwezig geweest tussen Rossum en Zaltbommel, maar door het ontstaan van de BenedenWaal vanaf Rossum in de laat-Romeinse tijd en/of vroege middeleeuwen is dit oostelijke
deel geërodeerd. De Beneden-Waal vanaf Heesselt/Rossum ontstond dus pas na de
Bataafs-Romeinse tijd als gevolg van een aantal doorbraken door de oudere stroomgordels (Henderikx, 1987).

6.2

Bodem

In de meeste dorpen
cultuurgronden vaak voor
van geringe omvang. Door
weinig verband te houden
namen tegen.

6.3

zijn geen oude cultuurgronden gekarteerd. Wel komen oude
in combinatie met overloopgeulen. Ze liggen erlangs en zijn
de afzijdige situering ten opzichte van de dorpen lijken ze
met de dorpsvorm. Vaak komen we op deze plaatsen klooster-

Archeologie

Uit tabel 6.1 blijkt dat slechts sporadisch bewoningssporen uit de vroege
middeleeuwen of eerder gevonden zijn. Meestal worden ze aangetroffen op de oude
cultuurgronden langs overloopgeulen (zie losse bijlage 1). Toch zijn de eerste
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Tabel 6.1

Overzicht van de nederzettingen op de recente stroomgordels van Waal,
Neder-Rijn en Lek, hun eerste (naam)vermeldingen, de datering van de namen op naamkundige gronden en van de archeologische vondsten i n die
nederzettingen. (Verklaring van afkortingen en symbolen in bijlage L.)

NEDERZETTING

Heesselt
Neerijnen
Opijnen
Ophemert
Opheusden
Randwijk
Ravenswaay
Rijswijk
Tuil
Est
Varik
(Waardenburg)Hiern
Zennewijnen

ARCHEOLOGISCHE
EERSTE VERMELDING
VONDSTEN
B-R L R Mer Kar L M Jaar Naam
Bron

(+)

(+)
+

(+)
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

(+)
+

+

D

996 Ine « Opijnen
996 Ine * Neerijnen
IX
Hamaritda
IX
Husuduna

G.113
G.113

1139 Raueneswade
918/948 Risuuic
970
Thuli

U.375

•
•

G.104

•

A
A

•
•
•

968/971 Feldrike
996
Here
850
Sinuinu(m)

A
A

e/*

vermeldingen en datering van de meeste nederzettingsnamen reeds uit de Karolingische
periode of eerder. De namen Varik, Hiern en Op- en Neerijnen zijn zelfs geheel of gedeeltelijk op het Latijn terug te voeren en stammen dus naar alle waarschijnlijkheid uit
de Romeinse periode (Blok, 1973). Het vondstenbeeld dat blijkbaar niet overeenkomt met
de ouderdom van de nederzettingsnamen kan Óf het gevolg zijn van een gebrekkig archeologisch onderzoek in met name de Tielerwaard (dat inderdaad het geval is in vergelijking met onderzoekingen in de Over-Betuwe) óf het gevolg zijn van dorpsverplaatsingen. Ook dit laatste is niet onwaarschijnlijk. Hierbij kan of sprake zijn van een verplaatsing van de nederzetting naar de rivier toe (in verband met de eventueel hogere
situering van de stroomrug of het zoeken van de bescherming van de dijk) of juist van
de rivier af (door het uitbochten van de meanderlussen of door toenemende rivieraktiviteit).

6.4

Nederzettingen

Van de dorpen op deze stroomgordel is Ravenswaay gekarakteriseerd, een typisch
dorp waarvan de dorpsvorm sterk is aangetast onder invloed van de eroderende werking
van de Lek.

6.4.1 Ravenswaay

Fig. 6.2

Topografische kaart 1985.
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Nederzettingsnaam
De eerste vermelding van Ravenswaay in schriftelijke bronnen stamt uit 1139
(Muller Fz. et al., 1920/1959, nr 375). In een lijst van bezittingen van de St Maartenskerk
te Utrecht uit de 8e tot 9e eeuw (Muller Fz. et al., 1920/1959, nr 49) wordt een eiland
vermeld bij Beusichem en het dorp Riswic. Ravenswaay dat tussen beide dorpen ligt,
wordt echter niet genoemd. De Beaufort en Van den Berg (1968) veronderstellen dat
Ravenswaay toen óf nog niet bestaan zou hebben óf als een deel van Rijswijk beschouwd
zou zijn geweest.
Archeologische gegevens
Nabij de dorpskern, waarvan we geen nadere definiëring hebben, zijn Bataafs-Romeinse vondsten gedaan (Vervloet, ongepubliceerd). Modderman (1949) maakt melding
van laat-middeleeuwse vondsten in de dorpskern.
Vormkenmerken
Het dorp Ravenswaay is niet veel meer dan een kleine verzameling verspreid liggende boerderijen langs met name de, op het kadastraal minuutplan genoemde Rhijndijk.
Op deze dijk komen twee wegen. uit. De Donkere straat vormt de verbinding naar Zoelmond en is met name aan de kant van Ravenswaay onregelmatig gevormd. De Ravenswaaysche Steeg is daarentegen, samen met de erlangs liggende verkaveling zeer regelmatig gevormd en daardoor planmatig van uiterlijk. Deze steeg loopt door tot in het
verst gelegen punt van de dorpspolder en heeft wellicht als veedrift gefunctioneerd.
Blijkens de smalle kavelstroken langs de steeg, is hij oorspronkelijk breder geweest. De polder Ravenswaay in 1865 (bron:
Kuyper, 1971).

Fig. 6.3

Fig. 6.4

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832) van de polder Ravenswaay, met bodemk'undige gegevens. Legenda in bijlage L.
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VOORBEELDSTUDIE VAN DE "RONDE ESDORPEN" ANDELST EN HERVELD

Fig. 7.1 Topografische kaart 1984.
7.1

Inleiding

Van de nederzettingen Andelst en Herveld zijn tot in de jaren vijftig nauwelijks
twee duidelijke bebouwingskernen te onderscheiden. Er is een grote spreiding van de bebouwing over de beide dorpspolders, op meerdere plaatsen min of meer geconcentreerd.
De topografische kaart 1:50.000 uit 1939 onderscheidt naast het dorp Andelst verschillende buurtschappen, te weten Breedestraat, Onderstal, De Lech en Herveld (zie fig. 7.2).
Tussen en in de nabijheid van deze verschillende bebouwingsconcentraties bevindt zich
langs de ogenschijnlijk willekeurig getraceerde wegen de overige bebouwing.
De dorpspolder Andelst heeft uit twee gedeelten bestaan. Behalve het gebied rondom de bebouwingskern lag ten noorden van de dorpspolder van Herveld in het Weerbroek het zogenaamde Klein-Andelst (in fig. 7.4 zien we de aanduiding "Onder Aelst").
De situering en ontstaan van deze grotendeels uit grasland bestaande enclave ten opzich-
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Kadastraal minuutplan (1832) van een deel van de dorpspolders van Andelst
en Herveld met bodemkundige gegevens (naar: Van der Schans en Steeghs,
1975). Legenda in bijlage L.

te van de rest van de dorpspolder is moeilijk te verklaren. Misschien ligt de oorzaak van
deze indeling in een gebrek aan weidegronden in het gebied rond dorpskern (Van Perlo,
1961).
Tijdens het onderzoek naar deze beide nederzettingen is ondermeer gebruik gemaakt van twee historische kaarten. Deze kaarten uit 1632 en 1634 (zie fig. 7.3 en 74)
zijn oorspronkelijk getekend door Nicolaas van Geelkerck(en) en betreffen het noordelijke gedeelte van het grondgebied van Herveld. Hierbij dient het volgende te worden
opgemerkt Omdat beide kaarten tot doel hadden specifieke kavels met hun gebruikers en
gebruiksvormen in beeld te brengen, moet met betrekking tot schaal en juistheid van de
overige, veelal schetsmatig aangebrachte gegevens met enige voorzichtigheid omgegaan
worden. Vooral de kaart uit 1632 (zie fig 7.3) schept wat betreft het wegenpatroon anders erg veel verwarring.
.
Verder is voor een deel van de beide dorpspolders kaarten van de eigendommen
(zie fig. 7.5) en van het grondgebruik (zie fig. 7.6) in 1832 samengesteld. Daarvoor werd
gebruik gemaakt van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van het kadaster. Van Perlo
(1961) verzamelde reeds voor de dorpspolder Andelst deze gegevens. Helaas bleken zijn
resultaten met name in en rond de nederzetting zo grof verwerkt te zijn,
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Fig. 7.3

Kaart gebaseerd op de: "Kaart van de tiendplichtige landerijen onder Herveld, door Nie. van Geelkerck, 1632, Copie door Jacob Couwater, 1731" (Archief Tiendcie. nr. 102, Rijksarchief Gelderland).

dat wij het nodig achtten dat deel van het onderzoek te herhalen. Ook stelde Van Perlo
(1961) een veldnamenkaart op. Deze kaart is opgenomen in de losse bijlage 2a.

7.2

Bodem en geomorfologie

Voor het grootste deel van de beide dorpspolders wordt de bodem door een zeer
brede stroomrug bepaald (zie fig. 7.2). Het noord-westelijk deel van de dorpspolder
Andelst en het zuid-oostelijk deel van de dorpspolder Herveld gaat over in een komgebied.
Op de stroomrug ligt een complex patroon van oude beddinggronden. De beddingen
volgen in hoofdlijnen de noord-zuid lengte-richting van de stroomrug, zijn veelvuldig
met elkaar verbonden en vormen soms overloopgeulen naar de komgebieden. Veelal zijn
ze in de verkaveling nog te herkennen. Dit geeft tevens aan dat ten tijde van de
verkaveling in de Middeleeuwen deze delen nog (periodiek) onder water stonden, dan wel
op hun best onland waren, ongeschikt voor landbouwkundig gebruik. Dat é é n of meerder
van deze beddingen nog zeer lang geschikt zijn gebleven voor transport over water blijkt
uit schriftelijke meldingen uit 1366 en 1729. In 1366 wordt melding gemaakt van "Die
Schaepswaren in der Taelmont" onder Herveld. Deze "Schaepswaren" worden nog eens
genoemd in 1729, als gelegen in het kerspel Herveld (leenregister Gelre, 1924, nrs.105 en
105 §2). De Tael waarlangs of waarin die "Schaepswaar(d)en" dus blijkbaar gelegen
waren en wiens monding onder Herveld lag, is mogelijk de in de zuid-noord rivier uitmondende tak uit de richting Eist of Lent (Vlam in Egberts, 1950).

39

Fig. 7.4

Kaart gebaseerd op "Kaart no. 19: Setten en 't Slop" uit Van Geelkerckens
Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem,
1634 (Gemeente-archief Arnhem).

Oude cultuurgronden liggen op de stroomrug op min of meer regelmatige afstand
van elkaar verspreid en vormen duidelijke hoogten in het landschap. Zij zijn gelegen
langs en soms vrijwel geheel omsloten door oude beddinggronden. Het lijkt er op dat,
hoewel meestal sprake is van oude rivierbeddingen, de ontwikkeling van deze beddinggronden sterk door de mens beïnvloed is. Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat ze meer
of minder bewust gegraven en/of verbreed zijn ten behoeve van de ophoging en/of
ontwatering van de woongronden en daardoor de woongronden uiteindelijk gingen omringen. Opvallend is dan echter wel dat we dit verschijnsel voornamelijk hier tegen komen
en niet elders in het rivierengebied, wat dan wel aannemelijk zou zijn.

7.3

Archeologische gegevens

Op de verschillende oude cultuurgronden zijn archeologische vondsten gedaan die
soms teruggaan tot ver voor de Bataafs-Romeinse periode (Modderman, 1955). Al deze
gronden vertonen sporen van bewoning in de Bataafs-Romeinse periode (zie tabel 7.1).
Het lijkt er op, dat Herveld nadien verlaten is en pas in de Late Middeleeuwen weer als
nederzettingsplaats is gaan dienen.
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Tabel 7.1

Archeologische vondsten (naar: Modderman, 1955).

NEDERZETTING

ARCHEOLOGISCHE
VONDSTEN
B-R L R Mer Kar L-M

Andelst
Herveld
Hoge Hof
De Woerd
De Lech

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
(+)

+
+
+

+
+
+
+

De bewoningsgronden van Andelst en De Lech zijn blijkens het vondstenbeeld
vanaf het begin van de jaartelling continu bewoond geweest. De Woerd en Hoge Hof zijn
tot in de Late Middeleeuwen bewoond geweest, maar zijn daarna verlaten. Sinds
deze eeuw zijn deze oude bewoningsgronden weer (gedeeltelijk) bewoond.
Van der Aa (1839-1851) beschrijft uitvoerig de verschillende bewoningsplaatsen en
maakt melding van bijzonder veel overblijfselen van vroegere bewoning. Over De Woerd
(aangeduid als Herveldsche-woerd), waarbij ook de Hoge Hof ter sprake komt, schrijft
hij ondermeer het volgende:
"... men vindt er verbazend veel scherven van gele en blauwe urnen (...). Ook
zijn er onderscheidene steenen van Romeinsch bakwerk; op het hoogste punt
heeft een gebouw van duifsteen en marmer gestaan, waarvan overal nog
brokken verstrooid liggen (...). Op vier punten van deze woerd loopen vier
wegen naar alle hemelstreken uit. Een grote weg gaat bijna lijnregt langs de
Settensche- op den Randwijksche-woerd; een andere op den Homoetschewoerd; voorts vindt men kruisweg aan kruisweg in dezen hoek, op welker
punten zich wederom wegen naar andere oorden uitstrekken of herwaarts
loopende, zich vereenigen op een naburig stuk veld, den Hoogenhof genoemd, omgeven van eenen eigen weg, waar allerlei overblijfselen van urnen
en van steen gevonden worden, welke een vroeger gebouw kenmerken."
Over De Lech, door Van der Aa aangeduid als de kleine Herveldsche-woerd,
schrijft hij onder andere het volgende:
"... en als bedekt met scherven van urnen, zoodat er een karrespoor mede
gedekt is; ook vindt men er sporen van een oud gebouw van duifsteen en
andere steenen, alsmede Romeinsche munten. Naast deze woerd ligt een stuk
grond, het Loo genaamd, waar men vooral duifsteen, fondamenten en andere
oudheden, en niet zelden ook penningen aantreft."
Het op verschillende plaatsen voorkomen van restanten van in steen opgetrokken
woningen uit de Romeinse tijd duidt op een hoog welvaartspeil gedurende deze periode.

7.4

Historische gegevens

Andelst
Andelst wordt in 855 voor het eerst genoemd (Muller Fz. et al., 1920/1959, nr 69)
onder de naam Andassale. Deze naam is te verklaren uit de delen "Ando" en "sala", wat
betekent "woning (=sala) van Ando" (Künzel et al., 1988).
De veldnamen Hoge Hof en Den Hof voor twee (tegenwoordig opgedeelde)
percelen ten zuiden van de Tielsestraat (zie losse bijlage 2a), wijzen op een in de Middeleeuwen aanwezige curtis. Andelst moet in de Middeleeuwen een belangrijke nederzetting
zijn geweest. Bij de verdeling van de Betuwe in Over- en Neder-Betuwe in 1327 door
Reinald II, wordt aan Andelst de standplaats toegewezen van een ambtman. Een eeuw
later is de bank naar Valburg verplaatst.
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Landbouwers:
BB
B. van Brandenburg (H)
Bk
W.A. van Beek (H)
DB
B. Derksen (H)
DD
D. Derksen (H)
Fn
J. Franken (A)
D. Jakobs (H)
Js
D. de Leeuw (A)
Lw
J.O. van Olst (A)
Ot
P. Sanders (H)
Ss
G. Willems (H)
WG
Joh. Willems (H)
WJ
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J. Budding (H)
Bg
Bn
P. Pook van Baggen (A)
ZV
van Zuilen van Vijveld
(Barneveld)
Qt
Otto Graaf van Quadt
(Düsseldorf)
Wy
D. van Wely (H)
(A = Andelst; H = Herveld)
Fig. 7.5

Kerkelijke eigendommen:
HA
Hervormde Kerk/Pastorij/Kosterij/Diaconie
Andelst
HH : Hervormde Kerk/Pastorij/Kosterij /Diaconie
Herveld
HV : Hervormde Diaconie
Valburg
RH
Roomsche Gemeente
Herveld
V
Vicarie
Overigen:
Ds
J. Dibbets (H)
De erven van E.C. de
Jg
Jong
Ln
Van Lynden (Hemmen)
Rw
Ranzow (Arnhem)
Qk
Quack (pred. Zetten)
overigen (vnl. arbeiders, middenstanders)
polder
van H of A
Hi

Overzicht van eigendommen in 1832.
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Fig. 7.6 Kaart van het grondgebruik in 1832.

Legenda in bijlage L.

De oudste delen van de kerk van Andelst stammen waarschijnlijk uit de 10e of
11e eeuw. Daarmee is de kerk é é n van de oudsten van ons land.
Ten westen van Andelst ligt het terrein van het voormalig Huis te Andelst, waarvan in 1628 voor het eerst melding wordt gemaakt, als Gerrit van Meeckeren en zijn
echtgenote Geertruid Hackfort daarmee beleend worden. Vanaf 1821 raakt het huis zijn
adel kwijt, waarna het tegen het einde van de vorige eeuw gesloopt wordt (De Beaufort
en Van den Berg, 1968).
Herveld
Herveld wordt voor het eerst in 996 genoemd bij de toewijzing van half-Herveld
aan de abdij van Elten door Keizer Otto III (Muller Fz. et al., 1920/1958, nr.146). Wat in
dit geval onder half-Herveld verstaan moet worden is ons niet duidelijk.
De naam Herveld zal wellicht bestaan uit de delen heer en veld (Künzel et al.,
1988).
Delen van de kerk van Herveld stammen uit de 12e eeuw. Het driebeukige schip is
waarschijnlijk in de 15e eeuw tot hallekerk verbouwd (De Beaufort en Van den Berg,
1968).
In een verklaring uit 1410, waarvan overigens de echtheid wordt betwijfeld, staat
vermeld dat de kerk van Herveld oorspronkelijk in Wolferen stond op een plaats waar in
1410 de waard lag. Destijds zouden daar wel 25 huizen hebben gestaan (De Vries, 1950).
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7.5

De onderdelen van de dorpen

Andelst-dorp
De oude bewoningsgrond van Andelst is blijkens de archeologische vondsten sinds
de Bataafs-Romeinse periode continu bewoond en was waarschijnlijk daarvoor al lang
woonplaats voor de inheemse bevolking.
Wanneer we de verkaveling van 1832 (zie fig. 7.5) bekijken, lijkt het als of we hier
oorspronkelijk te maken hebben met drie min of meer ronde kavels (drie huiskampen?)
die door dorpsgronden omgeven en door een breed inwiggende strook dorpsgrond aan de
oostzijde van het dorp van elkaar gescheiden werden. Nadat de randen langs de
bewoningsgronden verkaveld werden, ontstond een grillig gevormde restruimte die in
1832 als de over de bewoningsgrond lopende weg en de centraal gelegen plein-vormige
ruimte dienst doet.
De kerk ligt nââst het hoogste punt van het zuidelijke deel van de oude bewoningsgrond. Mede in het licht van de vorige alinea denken wij, dat de hoogte waarop de
kerk van Andelst staat, slechts ontstaan kan zijn door ophoging vanuit een lage ligging
ten opzichte van de woongronden. Deze veronderstelling wordt door de volgende argumenten onderbouwd:
in de kerk zijn bij opgravingen drie boven elkaar gelegen vloeren gevonden, waarvan de onderste 75 cm beneden de tegenwoordige kerkvloer gelegen heeft (De
Beaufort en Van den Berg, 1968). Dit betekent dat de onderste vloer hoogstens
enkele decimeters hoger heeft gelegen dan de hoogte van het natuurlijke maaiveld
in de direkte omgeving (buiten de lage ligging van de beddinggronden om). De ouderdom van de vloeren is ons helaas niet bekend;
de oude boerderij, pal ten noorden van de kerk, ligt ten op ziehte van het kerkterrein tegenwoordig 50 tot 70 cm lager. Dit hoogteverschil wordt via de muur rond
het kerkhof overbrugd, zodat deze muur behalve als afscheiding ook als keermuur
dienst doet. Ook de overgang naar de tegenwoordige pereboomgaard oostelijk van
het kerkterrein, verloopt via een steilrand;
de kavel waarop de kerk staat lijkt op het kadastrale minuutplan evenals de kavels
van de hierboven genoemde boerderij en pereboomgaard een latere toevoeging te
zijn aan en ten dele liggend op de (oorspronkelijk ronde) kavel die er ten zuiden
van ligt.
De oude bewoningsgrond van Andelst wordt voor een groot deel omsloten door
beddinggronden (zie fig. 7.2). Het is moeilijk aan te geven of voor de eerste bewoners een
dergelijke opzet van de nederzetting van essentieel belang is geweest. Omdat in onze
ogen een dergelijk patroon van beddinggronden niet of nauwelijks op een natuurlijke
wijze kan zijn ontstaan, nemen wij aan dat de bewoners zelf de omsluiting van deze
gronden door de beddinggronden nebben gecreëerd. Resteert de vraag of dat dan met al
of niet voorbedachte rade is gebeurd. In het volgende formuleren we hierover een hypothese.
We mogen aannemen dat de min of meer ronde kavelvormen op de bewoningsgrond
de oudste kavels zijn ten opzichte van de direkte omgeving. Aangezien de bewoning
vanaf de Bataafs-Romeinse periode continu is geweest, zullen deze kavelvormen reeds uit
deze of een eerdere tijd stammen. Bij de latere verkaveling van de omgeving is de oude
bewoningsgrond aan de westzijde van het dorp "mee-verkaveld". Op dat moment (Vroege
Middeleeuwen?) moeten de beddinggronden zich reeds zodanig hebben afgetekend, dat
deze buiten de verkaveling vielen. Omdat in die periode de bedijking nog ontbrak, zullen
deze gronden gedurende grote delen van het jaar, zoal niet het gehele jaar, onder water
hebben gestaan.
Reeds eerder hebben we vermeld dat gedurende de Bataafs-Romeinse periode de
nederzettingen langs rivierloopjes lagen. Het is mogelijk dat door het graven van een op
de rivierloop aansluitende greppel rondom de huiskamp, de bouwgrond ontwaterd werd.
Voor het vruchtbaar houden van het perceel, werd wellicht eveneens gebruik gemaakt
van de vruchtbare bagger, waardoor de greppel en rivierloop zich geleidelijk verbreedden. Dit proces zal zich na de verkaveling van het omliggende gebied en na de bedijking
versterkt hebben doorgezet, in de poging de bewoningsgronden zodanig op te hogen dat
tijdens overstromingen de voeten letterlijk droog werden gehouden.
De beddinggronden behoorden in 1832 grotendeels nog toe aan het dorp Andelst
(zie fig. 7.5). Ze werden voor verschillende doeleinden gebruikt, variërend van wilgenbos
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en grasland tot het bebouwen met woninkjes voor met name arbeiders en neringdoenden
(zie fig. 7.6). Ook werden deze gronden gebruikt voor afgraving van grond en storten van
afval en puin. Ook deze laatste aktiviteiten vonden tot in deze eeuw plaats, zo werd ons
door een bejaarde inwoner verteld, waarbij hij met name de strook poldergrond ten
oosten van de dorpskerk bedoelde.
In deze stroken heeft zich een groot gedeelte van het lokale wegennet ontwikkeld.
Havinga en Op 't Hof (1975) hebben voor deze type wegen in de Over-Betuwe vastgesteld
dat de waterloopjes werden versmald en uitgediept, zodat de vrijkomende grond voor de
ophoging van de erlangs liggende weg gebruikt kon worden. De belangrijke doorgaande
wegen (in 1832 de Hemmensche Zandweg en de Herveldsche Zandweg) ontwijken deze
gronden zoveel als mogelijk, snijden de beddingen loodrecht of lopen via de hogere delen
van het gebied.
Het is opvallend dat bij zeer brede beddinggronden vaak langs beide randen wegen
lopen die het (verkavelde) middengedeelte begrenzen en uiteindelijk vorkend op elkaar
aansluiten. Wellicht heeft dit te maken met de tracering van de wegen via de hogere
randen van deze stroken.
Herveld-dorp
Als we de ligging van de bewoningsgrond bezien (zie fig. 7.2), dan onderscheidt
Herveld-dorp zich van de andere bewoningsgronden in dit gebied door het verkavelingspatroon dat zich slechts in geringe mate door de vorm van de bewoningsgrond laat
beïnvloeden en door het ontbreken van omsluitende beddinggronden. Omdat op deze bewoningsgrond vondsten uit de Laat-Romeinse tot en met de Karolingische periode ontbreken, lijkt het gerechtvaardigd te veronderstellen dat hier sprake is van een hervestiging
in de Late-Middeleeuwen. Daarmee onderscheidt ze zich van alle andere bewoningsplaatsen in de direkte omgeving. In hoeverre dit in verband kan worden gebracht met de
verklaring uit 1410 (zie 7.1.4) is moeilijk of niet te achterhalen, maar mogelijk hangt de
hervestiging en bouw van de kerk samen met het verdwijnen van de nederzetting Wolferen. De bewoningsgrond kwam mogelijk door de relatief hogere ligging ten opzichte van
de omgeving in aanmerking voor deze hervestiging.
De kerk is, zo te zien, geplaatst in de bestaande verkaveling, en daarmee onderscheidt ze zich van Andelst. Net als in de kerk van Andelst is ook in de kerk van Herveld de vloer in de loop der tijd verhoogd (De Beaufort en Van den Berg, 1968). Toch
ligt de vloer niet of nauwelijks hoger dan het maaiveld buiten de kerk, wat duidt op een
extra verhoging van de bewoningsgrond gedurende de laatste zes eeuwen. Dit is ook fraai
te zien aan de eerste geleding van de kerktoren met de deur, die in onze ogen buiten
verhouding laag is.
De Lech
De Lech of De Laagt (kadastraal minuutplan) bestaat blijkens de bodemkaart (zie
fig. 7.2) uit drie oude bewoningsgronden, die van elkaar gescheiden worden door beddinggronden. Deze plaats is waarschijnlijk vanaf de Bataafs-Romeinse periode continu
bewoond geweest (zie 7.3).
Na bestudering van de kadastrale minuutplans (zie fig. 7.5) en vergelijking met de
hoogtelijnenkaart (zie de losse bijlage 2b) is een duidelijk onderscheid te maken tussen
de westelijk en zuid-oostelijk gelegen woongronden en de middelste woongrond. Deze
laatste woongrond heeft evenals de woongrond van Andelst-dorp, een ronde hoofdvorm
die ook in de verkaveling terug te vinden is.
Centraal van de drie woongronden bevindt zich een brede laagte (beddinggronden)
met een onregelmatig verkavelingspatroon. Op de eigenarenkaart van 1832 (zie fig. 7.5)
zijn de kavels grotendeels nog eigendom van het dorp Herveld. Hieruit blijkt een zelfde
proces als we reeds bij Andelst zagen. In de loop der tijd, door een toenemende draagkracht van de grond, in combinatie met het buiten gebruik raken van deze gronden voor
het algemeen belang (vee-inscharing?), worden deze stukken grond door en voor de landlozen in gebruik genomen. Op de rand van deze laagte vinden we de grote boerderijen.
De naam De Laagt, d.i. De Lech, heeft daarmee een duidelijke verklaring.
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De Moordakker
Even noordelijk van deze bewoningsplaatsen ligt de boerderij "De Moordakker".
Het huidige pand, dat uit deze eeuw stamt, ligt op een huisterp waar de Klepstraat (tegenwoordig de Moordakkerweg) gedeeltelijk overheen loopt. Op de kaart uit 1632 (zie fig.
7.3) komt de namen Moortacker en Mortackerslandt voor. Het moet toen een aanzienlijk
eigendom zijn geweest. In 1832 is dit grootgrondbezit nog steeds aanwezig (eigendom van
Quack, predikant te Zetten) en strekt zich onder andere uit tussen de woongronden van
De Lech en Onderstal/De Woerd.
Het huis staat op de kaart uit 1632 aan de westzijde van de Klepstraat. Als we de
kavelgrenzen op het kadastrale minuutplan bekijken, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat
de Klepstraat vroeger inderdaad oostelijk van deze boerderij heeft gelopen.
In dit kader is het wellicht op z'n plaats een opmerking te maken over de duidelijk ontginningsas die de beide parallelle wegen tussen De Woerd en De Lech vormen. Er
lijkt hier sprake van een opzet, waarbij in de strekking van de stroomrug, blokvormige
percelen zijn aangelegd, die aan weerszijde door wegen ontsloten werden. Deze twee
wegen doen vervolgens ook dienst als ontsluitingsassen voor de percelen aan de andere
zijde. Déze percelen wateren af op centrale afwateringssloten (in oude beddingen). Ook
de weg tussen De Hoge Hof (Herveld) en Herveld-dorp lijkt een dergelijke ontginningsas
te zijn, waarbij de percelen aan de oost-zijde van de weg op eveneens afwatert op é é n
van deze afwateringssloten.
Onderstal/De Woerd
De oude bewoningsgrond van "De Woerd" is vanaf de Middeleeuwen geruime tijd
onbewoond geweest. Op de kaart uit 1632 (zie fig. 7.3) staat geen bebouwing aangegeven
en ook in 1832 (zie fig. 7.5) ontbreekt ze nog. Daarentegen mag naar aanleiding van de
archeologische vondsten een continue bewoning verondersteld worden vanaf de BataafsRomeinse tot en met de Karolingische tijd. Wat de reden tot het verlaten van deze
bewoningsgrond is geweest is onduidelijk. Rond de bewoningsgrond bevinden zich
enkele boerderijen op huisterpen. Aan de zuidzijde liggen rond een del-vormige laagte
drie boerderijen met de namen Rome, Groot Rome en Klein Rome. Deze namen duiden
zeer waarschijnlijk op een gemeenschappelijke oorsprong. Op de kaart uit 1632 komen op
deze plaats noch de namen, noch de aanduidingen van boerderijen voor. Omdat De
Woerd en Klein Rome in 1832 eigendom zijn van Quack, die ook eigenaar is van "De
Moortacker", is het mogelijk dat deze boerderijen met bijbehorende gronden voortgekomen zijn uit een Middeleeuws grootgrondbezit van "De Moortacker".
Ook hier zien weer het verschijnsel van brede beddinggronden die gedeeltelijk
door en/of voor landlozen zijn verkaveld en waar wegen in gelegd zijn. De laagte aan de
zuid-zijde is ook tegenwoordig nog vrij van bewoning en is met populieren opgeboomd.
De Hoge Hof
Evenals De Woerd is de oude bewoningsgrond De Hoge Hof na een continue bewoning gedurende de Bataafs-Romeinse tot en met de Karolingische periode vele eeuwen
onbewoond geweest. Van een dagelijkse heerlijkheid te Herveld, zoals de naam doet vermoeden is ons niets bekend.
Ten zuiden hiervan ligt de boerderij "De Steenenkamer". De naam verwijst naar
een Middeleeuwse oorsprong. De landerijen strekten zich in 1832 uit rond de boerderij
tot aan Andelst. De ligging van de boerderij met de omliggende verkaveling doet vermoeden dat de Middeleeuwse bezittingen zeker het hele gebied in de driehoek van wegen
(tussen Andelst, Hoge Hof en Herveld-dorp) omvatte.
De Breede Straat
Vanaf De Hoge Hof loopt de Breede Straat het weidegebied van het Weerbroek in.
Deze van oorsprong als veedrift funktionerende weg, wordt op de kaart uit 1634 (fig.
7.4) ook de "Gemeente" genoemd. De veedrift, op het grondgebied van Herveld, zal ook
voor de bevolking van Andelst dienst hebben gedaan, om de weidegronden in het Weerbroek te kunnen bereiken.De oorspronkelijke wegbreedte is nog steeds herkenbaar door
de soms tot drie stroken kavels, met even zoveel woningen.
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Oostelijk van De Hoge Hof loopt de Breede Straat uit op een perceel dat
topografisch laag ligt, in 1832 in gebruik is als grasland en eigendom is van het dorp
Herveld. Dit perceel is bodemkundig gekarteerd als een oude bewoningsgrond. Al deze
kenmerken maken het zeer waarschijnlijk dat dit perceel dienst heeft gedaan voor het
inscharen van het vee, of als nachtweide. Hierdoor zal dit perceel zo sterk bemest zijn
geraakt dat de bodem de kenmerken is gaan vertonen van een oude bewoningsgrond. Het
perceel ligt bovendien aan een van de centrale afwateringssloten die als drinkplaats voor
het vee kon dienen.
Gennipenstein
Hoewel de boerderij Gennipenstein formeel niet tot de polders van Andelst of
Herveld behoort, bespreken we haar hier toch. Haar geschiedenis, naam en ligging ten op
ziehte van het patroon van wegen en oude stroombeddingen maken haar interessant en
wellicht belangrijk in de historische ontwikkeling van beide dorpspolders.
Uit een kohier van de verpondingen over 1650 blijkt hoe omvangrijk de bezittingen van "Gennepersteijn" zijn geweest:
"... huijs, hoff, weijden ende bouwlandt met boomgaerdt genaemt Gennepersteijn. Voorst toebehorende, groot in 't geheel onder Hervelt 96*5 mergen.
Noch onder Andelst 29 mergen, ende onder Setten 2 mergen tot denselven
bouwhoff gehorende."
In 1644 is het huis "ter neder geslagen" en later weer opgebouwd (bron: Leppink, 1989).
Tegenwoordig staat er een boerderij met een villa-achtig woonhuis.
De naam Gennipenstein (1990), Gennippenstein (1832), Gennepesteyn (1634),
Genpesteijn (1632) is een samengestelde naam waarvan het eerste gedeelte mogelijk terug
te voeren is op "Gannipja" bij een waternaam "Ganipo", dat zou zijn afgeleid van het
Germaanse woord "gan", dat "samenkomend" betekend. Deze uitleg geeft De Vries (1962)
als mogelijkheid voor de verklaring van de plaatsnaam Gennep. In het geval van
Gennipenstein komt deze verklaring als een goede mogelijkheid naar voren, omdat de
bebouwing nabij het punt ligt waar twee in de verkaveling herkenbare oude restgeulen
splitsen/samenkomen.
"Stein" is een uit het Rijnland afkomstig modewoord dat vanaf de Late-Middeleeuwen in zwang is geraakt voor een (stenen) kasteel (De Vries, 1962).
Op de kaarten uit 1632 en 1634 (zie fig. 7.3 en 7.4) wordt de Meeuwerdensche
Straat nog de Hoogstraat/Hoochstraat genoemd. De weg is geprojecteerd op Gennipenstein. Naam en richting zouden kunnen duiden op de mogelijke belangrijke rol die de
eigenaren van Gennipenstein hebben gespeeld bij de ontginning van de streek.

7.6

Samenvatting

De nederzettingen van Herveld en Andelst vinden hun oorsprong op en rond een
aantal verspreide woongronden. Reeds gedurende de Bataafs-Romeinse periode waren dit
de plaatsen waar de bewoning zich geconcentreerde. Deze bewoningsgronden vormden de
huiskampen van de eerste bewoners. Ze lagen aan kleine rivierstroompjes en werden
mogelijk ontwaterd via een begreppeling om de huiskamp heen.
In Andelst ontstonden waarschijnlijk drie gescheiden huiskampen. De positionering
van de bebouwing midden op de huidige bewoningsgrond (kerk, school (1832) en boerderij) lijkt ons evenals de tracering van de weg (inclusief de verbreding ter hoogte van
de kerk) secundair.
Door bemesting en/of ophoging van de woongronden ontstonden rondom laagten,
die een uitbreiding vormden van het stelsel restbeddingen en evenals deze restbeddingen
door hun slechte fysische gesteldheid gedurende verdere ontginningen in de middeleeuwen onontgonnen bleven. Daar, waar de restbeddingen in verbinding stonden met de
weidegronden, werden ze gebruikt als veedrift (De Breede Straat en Veldstraat westelijk
van Andelst). Aan het begin van de veedrift bevond zich een nachtweide of ruimte
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(brink) om het vee in te scharen. Een binnen de percelering vallende en daardoor bijzondere, maar tegenwoordig nauwelijks als zodanig herkenbare brink/nachtweide komt
voor aan het begin van de Breede Straat.
Grote boerderijen bevinden zich verspreid over de beide dorpspolders. Waarschijnlijk van middeleeuwse oorsprong zijn De Steenenkamer, De Moordakker, Gennipenstein en Oostheim ( Van Perlo, 1961). Waarschijnlijk hebben ze een belangrijke rol gespeeld in de ontginning van beide dorpspolders.
Hogere ruggen binnen de brede stroomgordel vormden de basis voor de ontginningsassen vanuit de woongronden. De op de flanken van deze ruggen liggende percelen
werden ontwaterd op een in de laagte getraceerde afwateringssloot die wellicht geheel of
gedeeltelijk uit een natuurlijke bedding bestond. We zien dit in het bijzonder tussen De
Woerd en De Lech.
Vanaf de middeleeuwen ontstonden rond verschillende laagtes, met name nabij de
oude woongronden, nieuwe boerderijgroeperingen (Andelst, De Laagt en Onderstal). De
laagtes werden gebruikt om de eigen huisterpen te verhogen en voor andere algemene
gebruiksdoeleinden (waaronder vee-inscharing). De laatste twee tot drie eeuwen zijn veel
van deze laagtes voor woningbouw voor landlozen ingericht (met name Andelst-dorp, De
Laagt en de Breede Straat).
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8.

VOORBEELDSTUDIE VAN DE "GESTREKTE ESDORPEN" BEUSICHEM,
ZOELMOND EN ASCH

Fig. 8.1
8.1

Topografische kaart 1985.

Inleiding

Enkele opmerkingen dienen we te maken over het verwerkte kaartmateriaal. In
tegenstelling lot het gebied Andelst-Herveld, zijn van het studiegebied Beusichem,
Zoelmond en Asch enkele gedetailleerde kaarten uit de 17e eeuw bekend. In het
Rijksarchief in Utrecht vonden we een kaart uit 1647, waar zeer gedetailleerd Beusichem
en Zoelmond met omringende landerijen op staan aangegeven (zie fig. 8.3). Ook bevindt
zich in dit archief een meer bekende kaart van Beusichem uit 1630 (zie fig. 8.4).
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Fig. 8.2

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832), met bodemkundige
gegevens (bron: Harber e.a., 1966; Brus, 1986).
Legenda in bijlage L.

Onder de losse bijlagen bevinden zich onder de nummers 3 en 3a door ons
samengestelde kaarten uit de kadastrale minuutplans van 1832. Ze omvatten de polders
Beusichem, Zoelmond en Asch en een gedeelte van de polder Ravenswaay. In losse bijlage
3b zijn met deze kaarten als basis de hoogtelijnen aangegeven.

8.2

Beusichem

8.2.1 Bodem en archeologie
Beusichem heeft twee complexen oude cultuurgronden; een westelijk gelegen complex nabij de Lekdijk en een complex waar kerk en dorpsplein op liggen en die zich in
twee lobben langs de Ganssteeg uitstrekt (zie fig. 8.2). Verder bevinden zich nog drie
kleine complexen oude cultuurgronden buiten het dorp in de Ringelpoel en aan de Voorkoopse Straat, op een stroomgordel van voor het Neolithicum. Hier zijn bewoningssporen
uit de Bataafs-Romeinse tijd gevonden, maar zijn sindsdien onbewoond geraakt door de
ongunstig wordende situering. Deze bewoningsgronden hebben bij de latere percelering
van het gebied geen rol van betekenis gespeeld.
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Tabel 8.1

Archeologische vondsten (naar: Henderikx, 1987; Vervloet, ongepubliceerd;
Verbraeck, 1984).

NEDERZETTING

ARCHEOLOGISCHE
VONDSTEN
B-R L-R Mer Kar L-M

Asch
Beusichem
Zoelmond

+
+

+

+

+

+

+

8.2.2 Historische gegevens
De naam Beusichem kan vanwege de samenstelling met de uitgang -heem gedateerd
worden van de 5c tol de 10e eeuw.
Beusichem wordt voor het eerst vermeld (Buosinhem) in een lijst van goederen en
horigen van de Utrechtse kerk, waarin waarschijnlijk de situatie omstreeks 777/866
wordt beschreven (Muller Fz. et al, 1920/1959, nr 49). Van der Aa (1851) weet te melden
dat omstreeks 950 Derk Gerbrants van Beusichem de kerk herbouwt en een kasteel sticht.
In een geschrift uit 1131 wordt van hof en kerk vermeld dat bisschop Andreas van
Utrecht beide uil het bezit van de proost aan het kapittel van St. Jan te Utrecht schenkt
(Muller Fz. et al., 1920/1959, nr 485). Het kasteel is midden 18e eeuw reeds volledig verdwenen en waar het precies gestaan heeft is tot nu toe onduidelijk gebleven. In "De
tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden" (Anonymus, 1741) wordt hierover het
volgende geschreven:
"Digt bij de kerk, heeft het oude slot te Beusichem gestaan, waarvan nu de
geene de minste overblijfsels meer te zien zijn."
Van der Aa (1851) weet hieraan toe te voegen dat deze plaats in zijn tijd bouwland is en
de naam "Belvedère" draagt.

8.2.3 De onderdelen van het dorp
Verkaveling, wegen en bebouwing
Tussen Zoelmond en de dijk bij Beusichem ligt op het hoogste deel van de stroomrug in de lengterichting een aaneengesloten reeks blokvormige kavels (zie fig. 8.2). Aan
de zuid-westzijde worden ze door de Zandweg ontsloten, aan de noord-oostzijde door de
Groeneweg. Deze strook vormt de ontginningsas voor de gronden aan weerszijde, op de
flanken van de stroomrug. Deze gronden zijn strookvormig verkaveld, loodrecht op de
lengterichting van de stroomrug, zodat de ontwatering naar de lagere delen kon plaatsvinden. Dit zelfde principe kwamen we ook in Herveld tegen (zie hoofdstuk 7). De
bebouwing bevindt zich voornamelijk langs (en dus niet Óp) de strook blokvormige
kavels, aan de landzijde (in tegenstelling tot de rivierzijde) van de stroomrug.
Op de kaart uit 1647 (zie fig. 8.3) zijn twee bebouwingsconcentraties te zien. Op de
bodemkaart zijn de bodems onder deze bebouwingsconcentraties aangegeven als oude cultuurgronden (zie fig. 8.2). Beide plekken liggen topografisch hoog ten opzichte van hun
omgeving. In 1832 zijn beide bebouwingsconcentraties zo goed als aaneen gegroeid. De
opvullende bebouwing bestaat voornamelijk uit arbeiderswoningen en keuters.
De westelijke bebouwingsconcentratie
Eén van de twee bebouwingsconcentraties in 1647 bevindt zich rond de Lekdijk
(op de kadastrale minuutplans "Lekkendijk" genaamd, zie losse bijlage 3a). De vorm van
de oude bewoningsgrond, gelegen in de kromming in de stroomrug en onafhankelijk van
het
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Kaart van de tienden in de graafschappen Buren en Culemborg (bron: B. de
Roy naar D. van Groenow (1647), 1712. Fragment Topografische Atlas, Rijksarchief Utrecht, archief Kapittel St Jan 217).

dijktracé ontwikkeld, doet vermoeden dat de nederzetting zeker al vóór de dijkaanleg
bestond. De dijk doorsnijdt bovendien de verkaveling. Pal ten noorden van de nederzetting ligt in de huidige uiterwaard een oude rivierbedding.
Op dezelfde kaart uit 1647 zien we dat het kruispunt van de Lek(ken)dijk en de
Zandweg, centraal tussen de bebouwing gelegen, zodanig verbreed is dat er een pleintje
is ontstaan. Al in 1832 is dit pleintje niet meer aanwezig. Ook de bebouwing buitendijks
is dan reeds sterk afgenomen.
Vanuit hel westen komend, loopt de Smalriemsche Weg met de kromming van de
stroomrug mee. Op de dijk toelopend, vindt deze weg zijn vervolg in een tracé dat op
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Kaarl van Beusichem en Zoelmond (bron: H. Verstralen, 1630. Fragment
Topografische Atlas, Rijksarchief Utrecht, archief Kapittel St Jan ÏOQ).

ongeveer 50 meter eerst parallel aan de dijk en vervolgens aan de Zandweg loopt. Op
verschillende plaatsen lijken perceelsgrenzen aan beide zijde van dit wegdeel hun vervolg
te krijgen. Dit wegdeel zou dus secundair kunnen zijn.
Dorpscentrum
Het dorpscentrum van Beusichem bestaat uit een samengedrongen bebouwing (in
1630, zie fig. 8.4; in 1832, zie losse bijlage 3 of fig. 8.2) rond een plein. Het hoogste punt
van het plein, nabij de kerk, ligt ruim twee meter hoger dan de omgeving.
Opvallend is de rechte pleinwand aan de zuidzijde. De huispercelen die hierop
aansluiten liggen haaks op deze wand, maar scheef op de kavelstroken er achter. Hier is
heel duidelijk sprake van een planmatige aanleg. Harten (in Barçnds et al., 1988) veronderstelt dat het plein tot stand kwam, doordat de doorgaande weg die uit de Dorpsstraat
en de Weg van Beusichem naar Zoelmond zou hebben bestaan, verbreed werd. Daarbij
werd de zuidwand als het ware omgeklapt naar het zuid-oosten. Deze hypothese verdient
een aanvulling.
Bekijken we hel westelijk deel van hel plein (zie fig. 8.5), dat tapsvormig uitloopt
in de Dorpsstraat, dan lijken enkele perceelsgrenzen aan weerszijde van de weg in elkaars verlengde te liggen. Dat komt ook voor bij de Achterstraat en nog veel duidelijker
bij de Zandweg ten oosten van het plein. De Beijerstraat, die in het verlengde van de
Achterstraat naar de "Dorpsweidens" loopt (als veedrift), heette in 1714 nog Nieuwstraat
(Nout, 1984). Dorpsstraat (en dus het plein), Achterstraat, Beijerstraat en Zandweg (ten
oosten van het plein) zouden dan, evenals de Smalriemsche Weg secundair zijn, waarbij
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Fig. 8.5

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832), met reconstructies.

de Zandweg (ten oosten van het plein) het jongste is. Van deze laatste is bekend dat hij
pas in de 18e eeuw is aangelegd op basis van een zandpad (Nout, 1984). Op de kaart uit
1630 (zie fig. 8.4) staat hij bovendien niet aangegeven.
Dit alles betekent dat de aanleg van dit dorpsdeel met plein en bebouwing óf
gevolgd is op óf samengegaan is met de ontwikkeling van een geheel nieuw wegtracé,
parallel aan het bestaande t r a c é van de Groeneweg, de Zandweg (westelijk deel) en de
Weg van Beusichem naar Zoelmond. Dit verklaart dan tevens de vreemde aansluiting van
de Ganssteeg op het plein. De steeg lijkt daar plotseling afgebroken. Wellicht heeft de
Ganssteeg in rechtstreekse verbinding gestaan met het wegdeel dat de Groeneweg verbindt met de Weg van Beusichem naar Zoelmond. Omwille van een besloten pleinvorm
zou dan gekozen kunnen zijn de Ganssteeg te onderbreken.
Opvallend is evenwel dat noch op de kadastrale minuutplans, noch op de twee
kaarten uit de eerste helft van de 17e eeuw (zie fig. 8.3 en 8.4) het plein aan de oostzijde middels bebouwing, architectonisch-ruimtelijk gecompleteerd is. Heeft hier het
reeds sinds enkele eeuwen verdwenen kasteel van Beusichem gestaan? Stedebouwkundig
gezien is dit zeker geen onlogische plaats en bevestigt de ligging nabij de kerk
(Anonymus, 1741). Het hele concept van pleinvorming, kan dan gelijktijdig gedateerd
worden met de bouw van het kasteel en de herbouw van de kerk omstreeks 950. Kerk en
kasteel werden omstreeks 1131 aan het kapittel van St Jan geschonken. In 1647 behoorde
het door ons bedoelde perceel tot de tienden vin dit kapittel (zie fig. 8.3), hetgeen een
bevestiging kan(i) zijn van* onze veronderstelling.
Voor Harten (in Barends et al., 1988) komen, in navolging van Van der Aa (1851)
en Nout (1981 en 1984), de eertijds omgrachte boerderij Breedendam (aan het begin van
de Weg van Beusichem naar Zoelmond) of het terrein ten noorden hiervan (Belvedère) in
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aanmerking voor de ligging van het kasteel. Het perceel van de boerderij Breedendam is
vrijwel zeker vanaf 1630 continu met een boerderij bebouwd geweest (zie fig. 8.3). Ook
op het perceel ten noorden hiervan staat in 1630 een boerderij (zie fig. 8.4). In 1832 (zie
fig. 8.5) is deze verdwenen. De aard van de opmerking uit 1741 dat van het kasteel "de
geene de minste overblijfsels meer te zien zijn" (Anonymus, 1741) betekent ons inziens
dat behalve de bebouwing ook een eventuele begrachting volledig verdwenen zijn. Dit
maakt het onwaarschijnlijk dat de plaats van het kasteel een eeuw eerder reeds plaats
gaf aan een boerderij.
De Ganssteeg
Uit de kaart uit 1647 blijkt dat de Ganssteeg van oorsprong zeer breed is geweest.
Op het minuutplan (zie fig. 8.5) zijn smalle parallel aan de steeg liggende kavels als versmalling van de steeg herkenbaar. In 1647 stonden langs de steeg veel meer huizen dan in
1832 en tegenwoordig. Langs beide zijden van de steeg liggen oude bewoningsgronden.
Lange tijd moeten deze plaatsen dus bewoond zijn geweest.
Via een brede kromming loopt de Ganssteeg naar de Eng. Dit akkercomplex
behoorde tot het grondgebied van Zoelmond. De Ganssteeg was echter de hoofdontsluiting.
Van origine zal de Ganssteeg, gelegen in een overloopgeul, een veedrift zijn
geweest. Deze veedrift kwam uit op de Eng. De Eng zal gedurende de eerste fase van de
dorpsontwikkeling (Vroege Middeleeuwen?) behalve als bouwland ook als weidegebied
hebben gefunctioneerd. Later (Late Middeleeuwen) kwamen de weiden verder richting de
kom te liggen (1832: De Dorpsweidens). De Ganssteeg kreeg toen een verlenging als veedrift in de Beusichemse Broeksteeg. Ook deze werd later in de 11e eeuw bij de ontginning van de Voorkoop (een cope-ontginning) nog eens verlengd.

8.2.4 Samenvatting
De nederzetting Beusichem heeft een lange gestrekte vorm, met verschillende
parallel aan elkaar lopende wegen van verschillende ouderdom. De smalle strekking is
het gevolg van de smalle stroomrug die bij de eerste ontginning in cultuur te nemen was.
Elementair in de ontwikkeling van de nederzetting is een smalle strook blokvormige
kavels met aan weerszijden een weg in de lengterichting en op het hoogste gedeelte van
een stroomrug. Op twee plaatsen langs deze strook ontwikkelden zich nederzettingen. De
oorspronkelijke ruimtelijke opbouw van deze beide nederzettingen is moeilijk te achterhalen. De westelijk gelegen nederzetting nabij de huidige Lekdijk is sterk beïnvloed door
de Lek, ondermeer via de aanleg van de dijk. De andere nederzetting, het huidige dorpscentrum van Beusichem, is door herplanning sterk veranderd. Tijdens deze herplanning
die mogelijk gelijktijdig met de bouw van het kasteel rond 950 heeft plaatsgevonden, is
een marktplein aangelegd over een bestaande percelering. In dezelfde periode of misschien reeds eerder, zijn de Smalriemsche Weg, Achterstraat en Dorpsstraat ontstaan.
Gedurende de laatste paar eeuwen ontstond de Zandweg naar Zoelmond.
De Ganssteeg, gelegen in een overloopgeul, vormde de veedrift naar de weiden.
Langs en later als opvulling van deze brede steeg groepeerden zich boerderijen.

8.3

Zoelmond

8.3.1 Bodem en archeologie
De naam Zoelmond suggereert dat het dorp ligt aan de monding van de Zoel (in
de Lek). Dit riviertje dat bij Zoelen met de Linge verbonden is geweest, heeft waarschijnlijk slechts gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling gefunctioneerd (Egberts, 1950). In 788/789 wordt gemeld dat er visserij is in de Zoel (Solina). Maar in 1327
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Fig. 8.6

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832), met bodemkundige gegevens (bron: Harber e.a., 1966). Legenda in bijlage L.

blijkt de Zoel afgedamd te zijn, omdat dan over "Zoelen op den Dam" geschreven wordt
(Blok, 1963). Blok (1963) veronderstelt dat de afdamming wellicht samenhangt met het
graven van de Linge in de eerste helft van de 13e eeuw. Tegenwoordig wordt de restbedding gedeeltelijk gevormd door de Ravenswaaysche Wetering.
Zoelmond heeft een bijzonder hoge woongrond, die zich vanaf de Dorpstraat (tegenwoordig "Plein") naar het westen uitstrekt en zich als het ware krult rond de kromming van de dorpspoldergrens. Ten oosten van het dorpscentrum strekt de woongrond
zich langs de Aalsdijk verder uit, met op het eind enige bebouwing. Deze bebouwing
wordt door een laagte van de rest van het dorp gescheiden. De Aalsdijk verbindt beide
hoogtes.
In het dorp zijn Bataafs-Romeinse en Karolingische vondsten gedaan. Van de Aa
(1851) schrijft dat in 1842 onder het dorp een Germaanse verblijfplaats gevonden is.
Het ontbreken van vondsten uit de tijd tussen de Bataafs-Romeinse en Karolingische periode en de uitgang -mond van de dorpsnaam, zodat de naam pas in of na de
Karolingische tijd ontstaan kan zijn (Henderikx, 1987), zijn redenen om aan te nemen
dat hier sprake is van een bewoningshiaat gedurende de laat-Romeinse en Merovingische
periode.

8.3.2 Historische gegevens
In 1214 wordt Zoelmond voor het eerst vermeld als het in bezit komt van de Abdij
van Mariënweerd. In 1250 gaat dit bezit over in handen van Graaf Otto HI van Gelre,
terwijl de curtis in erfpacht komt bij de abdij. In de 14e eeuw gaat het bezit over naar
de heren van Buren (Van der Aa, 1851).
De kerkstichting dateert uil 1404 door Otto van Buren, een broer van de heer van
Buren, Allard IV.
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8.3.3 De onderdelen van het dorp
Wegenpatroon
In Zoelmond komen wegen uit verschillende richtingen bij elkaar. Enerzijds ligt
Zoelmond op dezelfde smalle stroomrug als Beusichem en volgen de wegen haar strekking. Anderzijds zijn er wegen die dwars op deze strekking staan. Vanuit het dorp lopen
verschillende wegen zowel het Graafschap Buren en Culemborg, als de Neder-Betuwe in.
De Donkere Straat naar Ravenswaay is é é n van de weinige wegen die het Graafschap
Buren met de Neder-Betuwe verbindt. Behalve politieke redenen, zal dit zeker het gevolg
zijn van de aanwezigheid van de Zoel, c.q. de Ravenswaaysche Wetering. Op deze plek
bevond zich mogelijk é é n van de weinige doorwaadbare plaatsen.
Het relatief complexe wegenpatroon kan dan ook in eerste instantie verklaard
worden door de combinatie van een knooppunt van handelswegen en het agrarische
karakter van het dorp.
Parallel aan de Ravenswaaysche Wetering ligt de Aalsdijk. Deze dijk is waarschijnlijk in de eerste helft van de vijftiende eeuw aangelegd ter bescherming van de Graafschappen Buren en Culemborg tegen overstromingswater vanuit de Neder-Betuwe. Hoewel
deze dijk in Zoelmond geen perceelsgrenzen doorsnijdt en de dijk daar waarschijnlijk
een ouder wegtracé volgt, is dat niet het geval bij het gedeelte dat tot de dorpspolder
Asch behoort. Ook het dijkgedeelte dat westelijk van Zoelmond van de Zandweg (1832)
afbuigt, doorsnijdt perceelsgrenzen. Dit dijkgedeelte wordt op een kaart uit 1761 geen
Aalsdijk, maar Scheerdijk genoemd ("Kaart van de Graafschappen Buuren en Culenburg,
etc", 1761, Universiteitsbibliotheek Wageningen, Speciale Collecties Ct 42).
De Achterstraat (1832) loopt van Zoelmond naar Asch. Maar vanaf het punt dat
hij van de Aalsdijk afbuigt, worden kavelgrenzen doorsneden. Ook de Achterstraat zal
dus in minimaal twee fasen zijn ontstaan.
Naar het westen toe gaat de Achterstraat over in de Zoelmondsche Broeksteeg.
Deze steeg doorsnijdt tot bij de splitsing met de Maatsteeg (zie losse bijlage 3a) de grote
blokvormige kavels, die dus uil een eerdere ontginningsfase stammen. De Broek- en Maatsteeg zullen zijn aangelegd bij de ontginning van het komgebied.
Het Plein (in 1832 de Dorpsstraat)
Uit ongeveer dezelfde periode als de dijkaanleg stamt de kerk die in 1404 gesticht
is. Het perceel waar de kerk op staat lijkt op het kadastrale minuutplan een later toevoeging aan het verkavelingspatroon te zijn. Dat zou niet verwonderlijk zijn, gezien het
late tijdstip van de kerkbouw, zodat gebruik moest worden gemaakt van de gemeenschappelijke open ruimte tussen de bebouwing.
Ook aan de andere zijde van de Donkere Straat wekt de percelering de indruk dat
de Dorpsstraat breder is geweest of noordelijker heeft gelegen. Dit zou er op kunnen
wijzen dat de Dorpsstraat van oorsprong een brink is geweest die aansloot op de Zoel of
Ravenswaaysche Wetering.
Aan de andere zijde van de wetering liggen de Zoelmonder Weiden. Het is zeer
goed mogelijk dat de brink taps tot driehoekig van vorm is geweest met een oriëntatie op
deze weiden. De Weiden behoren echter in 1832 niet tot de polder Zoelmond, maar tot de
polder Ravenswaay. Ook is hel ons niet bekend of ze daadwerkelijk door de Zoelmondse
bevolking gebruikt werden. Desalniettemin lijkt het gebruik waarschijnlijk, als we bedenken dat gedurende de eerste fasen van de nederzettingsontwikkeling tot de grote ontginningen van het kommengebied in de Late Middeleeuwen, de Zoelmondsche Broeksteeg
nog niet bestond. Tot die tijd bestond er dus geen veedrift door de bouwlanden, naar de
weidegebieden.
Kastelen
Ten zuid-westen van het dorp ligt het Huis Engelrode. Op deze plaats zijn vondsten uit de Bataafs-Romeinse periode gedaan. In 1470 wordt het in de leenregisters vermeld. Het oorspronkelijke kasteel, dat niet veel meer was dan een uit de kluiten gewassen toren, moet volgens Van der Aa (1851) een uitgebreid lanenstelsel hebben bezeten.
Het lijkt er echter niet op dat dit de dorpsvorm bepaald heeft.
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Fig. 8.7

Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832), met reconstructies.

Ten noord-oosten van het dorp lag op Ravenswaays grondgebied tot in de vorige
eeuw het huis Vredestein. V ó ó r 1454 zou het een aanzienlijk klooster zijn geweest (Van
der Aa, 1851). Het daarna gebouwde kasteel werd in 1808 vervangen door een "zeer
prachtig heerenhuis, hetwelk met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte
beslaat van ongeveer 150 bund" (Van der Aa, 1851). Momenteel wordt de plaats van het
huis nog gemarkeerd door drie linden. Het grondgebied strekte zich uit tot aan het kerkhof van de Zoelmondse kerk. In de vorige eeuw is dit kerkhof op dit grondgebied uitgebreid, waarbij de Ravenswaaysche Wetering verlegd werd (Nout, 1984).
Onverklaard is tot nu toe de met wegen omsloten kavel aan de noord-west zijde
van het dorp. Deze kavel wordt aan de oost-zijde door oude bewoningsgronden omgeven.
Ook ligt deze kavel in een reeks blokvormige kavels die zich vanaf Beusichem over het
hoogste deel van de stroomrug uitstrekt. De beëindiging van deze reeks is hier bijzonder
abrupt door een rechte kavelbegrenzing. De bewoningsgronden zijn in 1832 zo goed als
onbewoond. Misschien hebben we (net als in Beusichem verondersteld werd, zie ...) hier te
maken met het oudste deel van de nederzetting (plaats van de curtis?). In de loop der
eeuwen heeft de bewoning zich mogelijk geconcentreerd rond de dijk op de gemeenschappelijke woonhoogte, om zich tegen overstromingen te beveiligen.

8.3.4 Samenvatting
De dorpsvorm van Zoelmond is zeer complex. Belangrijkste oorzaken zijn wellicht
de ligging op een knooppunt van wegen, de aanleg van de Aalsdijk in de 15e eeuw en herplanning van ondermeer het dorpscentrum.
Het dorp heeft zich mogelijk ontwikkeld van een nederzetting met een meer verstrooide bebouwing, naar een sterk geconcentreerde bebouwing langs de Aalsdijk en rond
de Dorpsstraat (Het Plein). In die ontwikkeling is een brinkachtige ruimte door kerkbouw
en woningbouw sterk verkleind.
Bijna alle huiskavels aan de binnenzijde van de dijk worden zowel aan voor- als
aan de achterzijde door wegen ontsloten.
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8.4

Asch

8.4.1 Bodem en archeologie
Asch is gesitueerd aan een restbedding, waar De Wetering gedeeltelijk in gelegen
is. Een oude cultuurgrond strekt zich uit in de lengterichting van de stroomrug. Het
hoogste punt bevindt zich midden op deze grond. De kerk staat enigszins terzijde van
deze hoge oude cultuurgrond, op een eigen terp langs de restbedding. Bewoningssporen
zijn aangetroffen die dateren vanaf de laat-Romeinse periode.

8.4.2 Historische gegevens
In 889 wordt Asch voor het eerst genoemd in een oorkonde (Koch, 1970; nr 19). Op
de noord-westelijke punt van de oude bewoningsgrond bevond zich in de bocht van De
Wetering een uithof van het klooster Oostbroek in De Bilt. Het droeg de naam "De Laak".
Op een uithof deden de monniken zelf het werk en kenden dus geen horigheid. In 1715
is deze uithof publiek verkocht (De Beaufort en Van den Berg, 1968).
^ Pas in 1629 werd Asch een kerspel (Martens van Sevenhoven, 1925). Toch had het
al vóór 1335 een kapel (De Beaufort en Van den Berg, 1968).

8.4.3 De onderdelen van het dorp
Bij het bekijken van de kadastrale minuutplans (zie fig. 8.5 of losse bijlage 3) valt
direkt de grote spreiding van de bebouwing op langs gedeeltelijk drie, gedeeltelijk twee
parallelle wegen. Van een duidelijke bebouwingkern is nauwelijks sprake. Nabij de kerk
zien we een kleine bebouwingsconcentratie in de vork van de Binnen- en Achterstraat.
Aan het begin van de In-den-rit-krup-heul-straat is eveneens een perceeltje bebouwd met
arbeidershuisjes. Deze laatste bebouwing bevindt zich in een del-vormige laagte. De overige bebouwing van grote boerderijen, bevindt zich op individuele huisterpen. Wellicht is
voor de aanleg van de huisterpen grond gebruikt uit de (in 1832 bebouwde) laagte aan
de In-de-Rit-krup-heul-straat.
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Kaart gebaseerd op de kadastrale minuutplans (1832), met bodemkundige gegevens (bron: Harber e.a., 1966). Legenda in bijlage L.
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De wegen volgen de lengte-richting van de stroomrug, met uitzondering van de
Meentstraat, Groene Straat en de In-den-rit-krup-heul-straat, die daar loodrecht op staan
en de dorpspolder naar de kommen ontsluiten. De Zandweg vanaf Zoelmond richting
Buren, lijkt tussen het Groene Straatje en de aansluiting op de derde parallelle weg later
aangelegd te zijn. Het is echter ook heel goed mogelijk dat het héle tracé vanaf het
Groene Straatje van later datum is dan de rest van het wegenpatroon. De Zandweg loopt
namelijk bij de kruising met de I n - d e - r i t - k r u p - h e u l - s t r a a t over de ter plaatse aanwezige
woonhoogte met boerderij, waarna het, na doorsnijding van de huiskavel van de
boerderij "Hanennest", het tracé volgt van de Kleiweg. Dit betekent dat eertijds de
verbinding tussen Zoelmond en Buren over achtereenvolgens de Haardijk, Achterstraat en
Kleiweg liep.
Het gedeelte van de nederzetting zuid-oostelijk van de In-de-rit-krup-heul-straat
bestaat uit twee parallelle wegen, die vier min of meer even grote kavels ontsluiten. Hier
lijkt sprake van een dorpsverlenging, waarbij een grotere maat voor de huiskavels werd
gehanteerd. In 1832 zijn nog twee kavels bebouwd.
Op de kaart uit 1647 (zie fig. 8.3) is te zien dat de verbinding tussen de Haardijk
en de Achterstraal verder naar het zuid-westen lag. De Achterstraat boog af naar het
zuid-westen, zodat hij parallel liep aan De Wetering, waarbij de aansluiting op de Haardijk tot stand kwam op de plaats waar De Wetering vlak langs de Haardijk loopt. De
huidige plaats van de oversteek was blijkbaar te breed en onbegaanbaar.

8.4.4 Samenvatting
De langgerekte dorpsvorm van Asch met twee, gedeeltelijk drie parallelle wegen,
lijkt in verschillende fasen tot stand te zijn gekomen. Mogelijk vormt de plaats, gelegen
aan een oude restbedding en waar later, lot in de 18e eeuw de uithof "De Laak" heeft
gestaan, de oorsprong van de nederzetting. De eerste fase van de nederzettingsvorming
zal waarschijnlijk bestaan hebben uit de aanleg van de Binnenstraat en Achterstraat
(1832) in de strekking van de stroomrug. In volgende fase(n) is de dorpslengte uitgebreid
met wat in 1832 de Kleiweg en de Zandweg wordt genoemd. De afstand tussen deze
beide wegen is groter dan die tussen de Binnenstraat en Achterstraat. Tussen beide
wegen zijn vier ongeveer even grote (huis-)kavels te herkennen. De boerderijen uit deze
fase van de nederzettingsontwikkeling liggen op individuele huisterpen.
Het aantal boerderijen van grote omvang, het gering aantal keuters en arbeiders en
een overheersende blokverkaveling wijst op veel grootgrondbezit en wellicht op het ontbreken van horigheid bij het ontstaan van de nederzetting.
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CONCLUSIES

Bodem en nederzettingsvorm
Uit dit onderzoek is gebleken dat het fysisch milieu duidelijke randvoorwaarden
stelde aan de dorpsvorming. Bij een brede stroomrug met een complex patroon aan oude
rivierbeddingen, zien we een complex verkavelings- en wegenpatroon (bijvoorbeeld in
Ingen). Is het patroon van oude rivierbeddingen minder complex, doordat er een grotere
regelmaat en eenvormigheid in richting aanwezig is, dan zijn ook de verkavelings- en
wegenpatronen minder complex. Dit is bijvoorbeeld in delen van de polder van Herveld
het geval.
De restbeddingen, ongeschikte landbouwgronden ten tijde van de ontginning en
veelal nog watervoerend tot het moment van bedijking, ontwikkelden zich tot belangrijke
infrastructurele verbindingen. De restbeddingen die in verbinding met de weidegebieden
stonden, gedurende de verschillende fasen van de ontginning, gingen dienen als veedrift.
Deze veedriften, door hun uitzonderlijke breedte in de Over-Betuwe vaak Gemeente of
Brede Straat en in de Neder-Betuwe en Tielerwaard vaak Steeg genoemd, beginnen veelal
op een brink. Meestal zijn deze brinken een verbreding van de veedrift of zijn juist ontstaan door "insnoering", zoals in Tricht. De situering van deze brinken is centraal ten opzichte van de boerderijen en/of op de weg naar de kom. Aldus kon bij een grote verspreiding van de boerderijen zoals in Andelst, Herveld en Ingen, een brink tussen de
bouwlanden komen te liggen, terwijl de ligging centraal in het dorp tot stand kwam daar
waar van oorsprong de boerderijen zich hadden geconcentreerd, zoals in Buurmalsen.
Jonge boerderijen (van na de Middeleeuwen) met weinig eigen land, groepeerden zich
vaak rond, in en langs de (natuurlijke) laagtes van brinken en veedriften.
Daar, waar de stroomrug uit é é n duidelijke rug bestaat, zoals de zuidelijke p r e - R o meinse stroomgordel of waar deze uit meerdere ruggen is opgebouwd, bijvoorbeeld bij
Herveld op de noordelijke pre-Romeinse stroomgordel, komen we een ontginningsprincipe
tegen, dat gebaseerd is op een enkele strook van regelmatige blokvormige percelen, midden op de rug gelegen. Deze strook is veelal 120 tot 150 meter breed en aan weerszijde
door een weg begeleid. Deze strook vormde vervolgens de ontginningsas voor de zijdelings gelegen gebieden. Meestal vinden we daar een strokenverkaveling, soms, zoals in
Echteld, een regelmatige blokverkaveling. Dit onderscheid hangt ongetwijfeld samen met
het al of niet bestaan van grootgrondbezit ten tijde van de ontginning. Bij de aanleg van
de strokenverkaveling vond een gelijkwaardige verdeling van de grond plaats en was er
geen grootgrondbezit.
Behalve op de pre-Romeinse stroomgordels zijn we dit principe van ontginning ook
tegen gekomen in Tricht op de Linge-stroomgordel. Daar lijkt echter ook nog sprake van
een vorm van herplanning, zoals we dat nergens anders tegen gekomen zijn. Op systematische wijze lijkt een verdeling te hebben plaatsgevonden van de grond, waarbij een
groot aantal huiskavels werd gecreëerd en de nederzetting een heel andere ruimtelijke
opbouw heeft gekregen.
Sociaal-maatschappelijke situatie en nederzettingsvorm
De ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke situatie binnen de nederzettingen
zijn uiteraard bepalend geweest voor het verloop van de ruimtelijke ontwikkeling van de
nederzetting en dus voor de nederzettingsvorm. Dit onderzoek reikt in de meeste gevallen
niet zo ver, dat daarover gedetailleerde informatie verzameld is. Wel is duidelijk gebleken binnen het kader van de hiervoor beschreven gegevenheden, dat voor zuiver
agrarische nederzettingen met een relatief klein aantal boerderijen met veel grondbezit,
een verspreide bebouwing, zoals in Asch, kenmerkend is. Zodra echter de nederzetting
ook een handelsfunctie kreeg, ontstond een geconcentreerde niet-agrarische bebouwing
rond een (planmatig aangelegd) marktplein, zoals in Beusichem, Geldermalen, Maurik en
Ingen.
Binnen de verschillende nederzettingen komen vaak combinaties van deze verschillende varianten voor.
Nederzettingstypologie
Ten aanzien van de typologie van de nederzettingen in het rivierengebied zoals
Den Uyl (1958) heeft geformuleerd, waarbij hij naast de streekdorpen en amorfe dorpen,
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ronde en gestrekte esdorpen onderscheidt, zijn naar aanleiding van deze studie de volgende conclusies te trekken.
De indeling in ronde en gestrekte esdorpen blijkt een zeer groffe indeling te zijn.
De gestelde karakteristieken van het ronde esdorp, te weten een willekeurige loop van de
wegen, vrije plaatsing van de bebouwing, systeemloze verkaveling en een vaak voorkomende ovale tot ronde hoofdvorm die door een rondweg gevormd en door een dicht net
van kronkelende wegen doorsneden wordt, geven geen verband met fysisch-geografische
patronen weer.
De verschillen in nederzettingsvormen tussen de ronde en gestrekte esdorpen lijken
vooral te maken te hebben met de specifieke fysisch-geografische situatie; meer dan met
het verschil in ouderdom. De breedte van de oeverwallen en het patroon van restgeulen
blijken de nederzettingsvormen sterk te beïnvloeden. Het verschil in ouderdom werd
door Den Uyl afgeleid van het verkavelingspatroon. Dit is echter geen sterk argument.
Desondanks blijft het wel mogelijk dat, als gevolg van de betere vestigingsvoorwaarden van de brede oeverwallen, een groot deel van de nederzettingen op de smalle oeverwallen jonger is dan die op de brede oeverwallen. Aan de hand van de archeologische
vondsten lijkt deze veronderstelling over het geheel bekeken gerechtvaardigd. Maar het is
geenszins bewezen dat de nederzettingen die Den Uyl tot de gestrekte esdorpen rekent
niet zouden stammen van vóór de Karolingische periode.
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