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Samenvatting

In de laatste jaren komt, met name door archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van 

de nevengeul ‘Spiegelwaal’ en de bouw van nieuwe woonwijken in de Waalsprong, steeds meer 

informatie over de landschapsgeschiedenis van Lent beschikbaar. Wat ons inziens daarbij nog 

ontbrak was een fundamenteel historisch bronnenonderzoek. Vanuit dat perspectief hebben we 

ons onderzoek opgezet, waarbij we uiteraard dankbaar verder konden bouwen op literatuuronder-

zoek dat in de laatste jaren wel is verricht. 

Ons onderzoek hebben we via drie onderzoekslijnen ingestoken, namelijk de landschaps- en 

nederzettingsontwikkeling, waterstaatsgeschiedenis en krijgsgeschiedenis. Binnen deze thema’s 

hebben we onder meer de beschikbare historische kaarten gelicht, archieven in diverse archief-

bewaarplaatsen geraadpleegd en literatuur van zeer diverse aard geraadpleegd. Hieruit komt een 

rijk geschakeerd beeld, variërend van kritische noten bij een verondersteld koninklijk domein van 

de Abdij van Arras, via een poging tot reconstructie van de achtereenvolgende kasteelheren van 

Lent en een beeld van dijkonderhoud en –beheer tot een nauwgezettere weergave van de gebeur-

tenissen bij Knodsenburg in 1672.

We pretenderen zeker niet volledig te zijn in dit overzicht. In die zin menen we ook zeker dat de 

analyse van Ferdinand van Hemmen in zijn recente studie ‘In het krachtenspel van mens en Waal. 

Een biografie van het Lentse land’ bijvoorbeeld op het vlak van de middeleeuwse bedijkingsge-

schiedenis verder gaat dan voorliggend rapport. Vanuit dat perspectief zijn beide rapporten zeker 

complementair en ten dele ook als delen van een tweeluik te lezen. Verder heeft de focus van 

dit rapport op de periode vóór 1832 gelegen. De nederzettingshistorische, waterstaatkundige 

en krijgshistorische ontwikkelingen van daarna hebben in dit rapport alleen incidenteel een plek 

gekregen. Deze keuze is vooral gemaakt uit strategische en budgettaire redenen.

Al met al menen we met deze studie een goede bijdrage te hebben geleverd aan de kennis over 

de historische landschapsontwikkelingen van Lent, en we hopen dan ook op een voortzetting van 

het integraal historisch onderzoek over de landschapsgeschiedenis van dit boeiende dorp aan de 

Waal.
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1 Kader, historiografie en opzet

ir. L.J. Keunen

1.1 Kader en relatie met verdere onderzoeksrapporten

In opdracht van iLent voerde RAAP in de afgelopen jaren archeologisch onderzoek 

uit in het kader van Ruimte voor de Waal / Dijkteruglegging Lent. De resultaten hier-

van zijn in meerdere archeologische onderzoeksrapporten uitgewerkt.

Om de resultaten beter te kunnen duiden is op initiatief van RAAP en met goedkeu-

ring van het bevoegd gezag een separaat rapport ten behoeve van het historisch-

geografisch onderzoek opgesteld. Het resultaat ligt nu voor u. In dit onderzoek 

hebben we ons gericht op het hele dorpsgebied van Lent: de dorpspolder Lent en de 

buitendijkse gebieden, met name het Lents Schependom en de uiterwaarden voor de 

Oosterhoutsedijk.

Er bestaat een directe koppeling tussen de beknopte historisch-geografische bijdra-

gen in de archeologische onderzoeksrapporten en het hoofdverhaal in dit rapport. In 

een aantal archeologische onderzoeksrapporten is het brede onderzoek namelijk in 

een algemene inleidende tekst (§ 6.1) samengevat. Daarnaast wordt in elk van de 

relevante onderzoeksrapporten nader op de betreffende zone ingezoomd. Deze tek-

sten, § 6.2 in de rapporten, vormen een verdere verdieping op het rapport dat nu voor 

u ligt. Die paragrafen bevatten derhalve ook detailinformatie die niet in dit rapport is 

opgenomen. Waar relevant wordt in dit rapport naar die onderzoeksrapporten verwe-

zen, maar niet álle onderzoeksrapporten staan in de literatuurlijst opgesomd.

Het historisch-geografisch onderzoek werd in 2015 en 2016 uitgevoerd. Het primaire 

doel was om ten aanzien van 3 kernthema’s (landschaps- en nederzettingsgeschie-

denis, waterstaatsgeschiedenis, krijgsgeschiedenis) de bestaande kennis samen te 

voegen, kritisch te beschouwen en op basis van primair bronnenonderzoek nader 

aan te vullen. Daarvoor werd literatuur- en kaartstudie uitgevoerd en werden origi-

nele archieven in het Regionaal Archief Nijmegen, het Regionaal Archief Rivierenland 

en het Gelders Archief geraadpleegd.
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1.2 Voorgeschiedenis van het onderzoek in Lent en omgeving

De Nijmeegse archivaris Van Schevichaven constateerde in 1918: Omtrent het verleden van het 

dorp Lent, in Overbetuwe, schijnt nooit iets geschreven te zijn. Zijn naam komt zelfs niet voor in 

Gouda Quint’s zoo uitvoerige en volledige Bibliographie van Gelderland.1 Dit artikel van Van Sche-

vichaven markeert het begin van de historiografie van Lent. Er zou in de eeuw erna nog vaak naar 

verwezen worden.

1  
Van Schevichaven 1918, 83

Figuur 1.1. Contouren van de kadastrale gemeente Lent (1832), en daarmee de grenzen van ons 
onderzoeksgebied.
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Het onderzoek naar de geschiedenis van Lent stond echter zelden op zichzelf (figuur 1.1). De 

onderzoeksgeschiedenis van Lent is namelijk vrijwel niet los te zien van de ruimtelijke (onder-

zoeks)tradities met de Overbetuwe aan de eigen en Nijmegen aan de overzijde van de Waal. De 

echte ‘eigen’ Lentse onderzoekstraditie beperkt zich voornamelijk tot het uitgebreide werk van 

Martien Schenkels (1924-2014), die de Lentse Historische Kring oprichtte en tussen 1985 en 2006 

in de reeks Lent lang vervlogen tijd vele delen uitbracht en zijn kennis ook breed verspreidde. De 

onderwerpen in deze reeks hebben doorgaans een historisch-geografisch karakter. Veel terugke-

rende onderwerpen zijn de ontwikkeling van het middeleeuws grondbezit in Lent, de posities van 

leden van het middeleeuwse geslacht Van Lent, de rivierdynamiek en groei/krimp van de uiter-

waarden en de geschiedenis van de Grift. Zijn beschrijvingen zijn deels verhalend en deels in de 

vorm van kronieken opgesteld. Naarmate de reeks vorderde geeft Schenkels steeds vaker zijn 

bronnen aan en is de informatie ook voor wetenschappelijk onderzoek steeds vaker bruikbaar. Zijn 

reeks bevat relatief veel herhalingen of herzieningen van eerdere teksten; de vorderende stand 

van kennis is voelbaar bij het doornemen van de reeks van 1985 tot 2006.

Schenkels was in Lent echter een relatieve uitzondering. Met name in de literatuur vóór 2000 wordt 

Lent in de eerste plaats behandeld als deel van de Overbetuwe. Dit gebied kent een uitgebreide 

traditie op het vlak van historisch en historisch-geografisch onderzoek. Een kernpublicatie mag de 

studie van Gelders rijksarchivaris G.J. Mentink en Johan van Os uit 1985 genoemd worden: Over-

Betuwe. Geschiedenis van een polderland 1327-1977, geschreven naar aanleiding van het 650-

jarig bestaan van het Polderdistrict-Overbetuwe. Lent komt in deze studie meerdere malen aan 

bod, maar het is wel duidelijk een historische en geen historisch-geografische studie: vooral foto’s 

van een bescheiden aantal oude kaarten en geen nieuwe reconstructiekaartjes dienen ter onder-

steuning van het verhaal.

Historisch en historisch-geografisch onderzoek naar Lent vanuit Nijmegen kwam voornamelijk na 

de Tweede Wereldoorlog op gang, al zijn er wel uitzonderingen, zoals het artikel van Van Sche-

vichaven uit 1918. Hij stelt daarin ook ronduit: Mijn aanteekeningen, hoofdzakelijk ontleend aan 

Nymeegsche bescheiden, hebben dus grootendeels betrekking op de verhouding van Lent tot 

Nymegen. 

We maken weer een sprongetje, over de Tweede Wereldoorlog heen. In 1956 verscheen van de 

hand van de Kleefse stadsarchivaris Friedrich Gorissen (1912-1993) een stede-atlas van Nijme-

gen volgens een principe dat hij eerder voor Kleve en Kalkar had uitgewerkt. Lent komt hier veel-

vuldig in voor, en de uiterwaarden ten oosten van Lent, deel van het schependom, worden expliciet 

belicht.2 Zijn recentere tegenhanger, de Historische Atlas van Nijmegen, is veel meer gericht op de 

stad zelf.3

Sinds de gemeente Nijmegen startte met de planvorming voor de bouw van de Waalsprong is het 

historisch onderzoek naar Lent vanuit de professionele wereld toegenomen, maar ook van karak-

ter veranderd. Veel van het toegepaste onderzoek is aan de ene kant sterk gericht op de duiding 

2  
Gorissen 1956, 40-41

3  
Gunterman 2003
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en waardering van landschappelijke relicten, en aan de andere zijde vooral geënt op literatuur- en 

kaartstudie en veldopnames. Archiefonderzoek is door zijn tijdrovende karakter steeds lastiger in 

plannen-van-aanpak te verwerken, en kan nog slechts door enkelen worden verricht. De histori-

sche inleidingen op de rapporten zijn daardoor vaak relatief algemeen van karakter.4 In een enkel 

geval, zoals de projectnota/MER, is een ervaren historisch-geograaf betrokken geweest, hetgeen 

direct tot uiting komt in de diepgang en lengte van de historische analyse.5 Deze analyse bevat 

een lang en zeer gedegen overzicht van de stand van kennis op vele deelonderwerpen, voorna-

melijk op basis van beschikbare literatuur en in mindere mate gerichte kaartstudie. Aan de orde 

komen de waterstaatsgeschiedenis, de bestuurlijke en kerkelijke ontwikkeling, de nederzettingsdy-

namiek van Veur-Lent en Lent, boerderijtypen, de ontginning en inrichting van het land, economie 

van grondgebruik (met duiding van typen veldnamen), de molen van Lent, de verkeersontwikkeling 

(wegen, veer, Grift) en de militaire ontwikkeling. Het document heeft voor een groot aantal onder-

delen duidelijk de vorm van een caleidoscoop: een presentatie van de onderscheiden meningen op 

een bepaald deelgebied.6 Die blijken soms sterk uiteen te lopen, zoals op het aspect van het begin 

van de bedijking. Interessant daarbij is de ideevorming over schijnbaar afgesneden verkaveling als 

gevolg van secundaire dijkteruglegging.7 

De auteur, historisch geograaf dr. Karel Leenders, heeft in zijn beschouwing niet alleen naar Lent 

als zodanig gekeken, maar ook naar de relatie met rivierveranderingen stroomop- en afwaarts.8 

Zeer waardevol is zijn overzicht met dijkdoorbraken bij Lent en de aangrenzende dorpen Bemmel 

en Oosterhout, dat hij opstelde op basis van een groot aantal algemene studies. Het lukte hem 

zelfs om op basis hiervan te concluderen dat er tussen 1350-1400 en 1450-1500 een rustige peri-

ode was en in de late 16e eeuw een onrustige. Zijns inziens kan dat te maken hebben gehad met 

uitgestelde of onvoldoende dijkherstel in oorlogstijd, maar dat verklaart niet de vele doorbraken 

tussen 1551 en 1571.9 Hij vulde deze literatuurstudie aan met eigen interpretaties van bijvoorbeeld 

de verkaveling.10 De titel van dit rapport, ´… dat de Grift sal schieten dwers door de strate van Lent 

…´ is een citaat uit een archiefstuk over de geplande aanleg van de Grift door de zogenaamde 

´strate van Lent´ dat Karel Leenders in zijn rapport ook behandelt.

In 2009 verscheen Cultuurhistorie langs de Dijk, geschreven door Peter van den Broeke en Cees 

Jan Frank. De analyse van de historische identiteit was bedoeld als inspiratiebron voor de toekom-

stige plannen.11 Dit rapport lijkt niet zozeer te zijn bedoeld als een diepgravende wetenschappelijke 

analyse – zo ontbreekt een notenapparaat -, maar wel als een geschetst historisch portret van de 

zeer gevarieerde ontwikkelingsgeschiedenis van Lent. Daarin schuilt ook de waarde: het rapport 

4  
Tilstra & Van Hemmen 2010

5  
Bosman et al. 2003

6  
Studies zoals die van Schenkels, Mentink & Van Os, Gorissen, de historisch-geograaf Hans Harten en de bodemkundige Egberts zijn belangrijke 
input geweest voor de studie van Leenders in Bosman et al. (2003). De karakteristiek van de caleidoscoop komt terug in bijvoorbeeld de bodem-
kundige paragrafen 2.3 en 2.4.

7  
Bosman et al. 2003, bijlage A, 17-18

8  
Bosman et al. 2003, bijlage A, 9-10

9  
Bosman et al. 2003, bijlage A, 12-14

10  
Bosman et al. 2003, 4

11  
Van den Broeke & Frank 2009
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geeft de volle breedte van de Lentse geschiedenis weer, vaak begeleid door historisch beeldmate-

riaal en thematische kaartjes, en bovendien doorlopend tot in de huidige tijd.

Rijk geïllustreerde en bloemrijk en meeslepend geschreven analyses van landschapshistoricus 

Ferdinand van Hemmen werden in dezelfde periode als het rapport van Van den Broeke & Frank 

opgesteld met als doel het inspireren van het ontwerp, zoals hij dat ook in bredere zin voor de 

Betuwe heeft gedaan. Zijn werkwijze berust voor een niet onbelangrijk deel op de interpretatie van 

de topografische structuur van het landschap. De waterstaats- en bedijkingsgeschiedenis staat in 

zijn verhandelingen centraal.12 Van zijn hand is ook de effectrapportage, waarin hij vooral op basis 

van de leidende historische thema’s in het gebied voorstellen doet voor ontwikkelingen. Het rap-

port bevat daarnaast goede thematische kaartjes van aanwezige relicten in het landschap. Als we 

deze kaartjes vergelijken met de GIS-kaartjes uit het rapport van Bosman et al. uit 2003 zien we 

hoeveel de techniek in slechts enkele jaren tijd voortgeschreden is.13 Parallel aan de voor u lig-

gende historisch-geografische analyse werkte Van Hemmen aan een boek over de landschap-

pelijke en waterstaatkundige ontwikkeling van Lent, waarbij hij samen met fysisch-geograaf Eck-

hart Heunks de resultaten van de opgravingen door de gemeente Nijmegen in een breder daglicht 

stelde.14 Tussen Van Hemmen en de auteurs van dit stuk heeft gedurende het onderzoek enige 

gedachtenuitwisseling plaatsgevonden.De benaderingen en aandachtsgebieden verschillen dui-

delijk van elkaar, zodat ze elkaar goeddeels aanvullen. Zo richtte Van Hemmen zich in belangrijke 

mate op de middeleeuwse en vroegnieuwetijdse waterstaatsgeschiedenis, terwijl hier – over de 

drie hoofdonderwerpen bekeken – de nederzettingsontwikkeling van Lent en het nieuwetijdse dijk-

beheer meer aandacht krijgen.15 

Het diachroon ingestoken werk van Heunks en Van Hemmen verscheen vóór de oplevering van 

voorliggend rapport. In dit rapport gaan we in op een aantal facetten van het historisch onderzoek 

van Van Hemmen, terwijl de fysisch-geografische conclusies van Heunks in de analyse van Wil-

lemse worden belicht.16 De resultaten uit de verschillende deelstudies van de gemeente Nijme-

gen hebben we vanwege het synchroon lopen van beide onderzoeken niet in alle gevallen volledig 

kunnen meenemen.

Ook archeologische onderzoeksrapporten, al dan niet uit verschillende stadia van de AMZ, hebben 

bijgedragen aan onze stand van kennis. Belangrijk is de reeks ‘In de ban van de Betuwse dijken’ 

van de Oosterhoutse bodemkundige John Mulder en anderen, die al in de eerste jaren van deze 

eeuw door middel van bodemkundig, archeologisch en historisch-geografisch onderzoek nieuw 

licht wisten te werpen op de geschiedenis van de bedijking in de oostelijke Betuwe en de land-

12  
Van Hemmen 2010a

13  
Van Hemmen 2010b

14  
Heunks & Van Hemmen 2016

15  
Heunks & Van Hemmen 2016

16  
Willemse, in voorbereiding
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schappelijke geschiedenis van het gebied daaromheen.17 Nieuwe technieken, zoals geografische 

informatiesystemen, hebben geleid tot een hogere kennisopbrengst uit bekend kaartmateriaal.18

Van groot belang in een interdisciplinair kader zijn de verschillende studies die zijn uitgevoerd in 

het kader van de bouw van de Waalsprong en de projecten rond Ruimte voor de Waal, zoals het 

bouwhistorisch onderzoek tijdens de opgravingen op Fort Knodsenburg.19 Ook het voorliggende 

historisch-geografisch onderzoek is in dat kader uitgevoerd. Archeologisch onderzoek van diverse 

aard heeft nieuwe kennis opgeleverd over wonen en begraven in de dorpspolder Lent, alsmede 

nieuwe vragen opgeroepen over hoe we archeologische vindplaatsen met historische bronnen 

kunnen rijmen.20 Bij de interpretatie zijn namelijk historische bronnen ter duiding benut, vooral in 

relatie tot het vroeg- en volmiddeleeuwse domein. Op basis van de structuur van het erf komt men 

bijvoorbeeld tot de conclusie dat een Ottoonse vroonhof zou zijn aangetroffen.21

Ook in het kader van Ruimte voor de Waal / Dijkteruglegging Lent is een serie bouwhistorische 

rapportages verschenen over panden die voor de aanleg van de nevengeul moesten verdwijnen. 

Doel was de met sloop bedreigde cultuurhistorisch waardevolle panden te documenteren. De rap-

portages zijn grotendeels van de hand van het Nijmeegse Monumenten Advies Bureau en geschre-

ven in opdracht van de gemeente Nijmegen. Enkele daarvan hebben een directe relatie met het 

archeologisch onderzoek dat RAAP in nabijgelegen zones uitvoerde.22

1.3 Onderzoeksdoel en -vragen
Hoe moeten we nu dit rapport zien in de historiografie van Lent? We hebben geenszins beoogd dé 

ultieme geschiedenis van Lent te schrijven, en zeker ook niet een boek voor een breed publiek. 

Daarvoor is dit rapport wellicht op onderdelen te technisch van aard of richt zich op details die 

voor de gemiddelde lezer minder interessant zijn. Wat we wel hebben trachten te doen is op basis 

van historische bronnen een kritische blik werpen op datgene wat tot op heden geschreven is. 

Ook hebben we aan de hand van een selectieve analyse van een aantal bronnen nieuwe aspecten 

(‘bouwstenen’) aan de historiografie van Lent trachten toe te voegen, zoals de analyse van de dijk-

vakken op de bandijk en een zoektocht naar vroegere heren van Lent. Daarbij is binnen het voor-

handen zijnde budget een bewuste keuze gemaakt voor minder thematische overzichtskaartjes en 

beeldmateriaal, en meer inhoudelijke verdieping. De kaartbijlagen dienen als geografische ruggen-

graat van dit rapport.

De volgende hoofdvragen zullen we in de achtereenvolgende thematische hoofdstukken trachten 

te beantwoorden:

17  
Mulder et al. 2001; Mulder et al. 2002; Mulder 2002; Mulder et al. 2003; Mulder et al. 2004; Mulder & Franzen 2006

18  
Vossen & Bouter 2010

19  
Haans, in voorbereiding

20  
Ball & Van den Broeke 2007; Van den Broeke & Den Braven 2009; Van den Broeke et al. 2011

21  
Van den Broeke et al. 2011

22  
Zo behoorden de landerijen die in zone E werden onderzocht voor een belangrijk deel toe aan de onderzochte boerderij Bemmelsedijk 5.
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Volgens welke patronen verliep de nederzettingsontwikkeling en hoe was het grondbezit door de 

tijd verdeeld?

Hoe ontwikkelde zich het onderhoud en beheer van de dijk gedurende de onderzochte periode?

Welke tonelen van strijd heeft Lent gedurende de historische tijd gekend, en welke sporen van 

oorlog en defensie zijn er in het landschap achtergebleven?

Ons onderzoek zal zich hoofdzakelijk richten op de periode 673 – 1832, met enkele uitstapjes naar 

recentere perioden. Deze keuze is voornamelijk ingegeven door de aanwezige bronnen (resp. de 

schenkingsoorkonde van de abdij van Arras en de kadastrale bescheiden) en door de beschikbare 

tijd en middelen. Om die reden ook heeft de periode ná 1832 bewust minder aandacht gekregen. 

Om van een historische eenheid te kunnen uitgaan is de kadastrale gemeente Lent zoals die in 

1832 bij de invoering van het kadaster bestond, als onderzoeksgebied gekozen.

1.4 Leeswijzer
Na de inleidende paragrafen in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 de analyse van de landschaps- en 

nederzettingsontwikkeling. Daarna volgen respectievelijk de analyse van de waterstaatsgeschie-

denis (hoofdstuk 3) en de analyse van de krijgsgeschiedenis (hoofdstuk 4). Vanwege het nadruk-

kelijke karakter van deze studie – het aandragen van bouwstenen, niet het presenteren van een 

afgeronde landschapsbiografie – hebben we er bewust voor gekozen geen concluderend hoofd-

stuk op te nemen. Wel volgt na elk hoofdstuk een kort ‘tot besluit’ waaruit enkele gedachten over 

de stand van zaken en een eventueel vervolg zijn weergegeven. Na hoofdstuk 4 volgen de ver-

schillende bijlagen, waarnaar in de tekst verwezen wordt. Achterin zijn een literatuurlijst en een 

overzicht van bijgevoegde kaartbijlagen opgenomen.

In het licht van het voorgaande: verwacht in dit rapport geen spannend jongensboek of heroïsche 

verhalen over de alledaagse moed van onze voorvaderen. We hebben vooral getracht feiten op 

een rij te zetten die enerzijds gebruikt kunnen worden om de resultaten van het archeologisch 

onderzoek ‘in te kleden’ en anderzijds als bouwstenen voor ‘dé gedetailleerde landschapsgeschie-

denis van Lent’ kunnen dienen. Onze aanpak en benadering van de verschillende onderwerpen 

verschilt daarin enigszins van onze ‘zusterstudie’, die van Heunks & Van Hemmen (2016), waarop 

we nog meerdere malen terug zullen komen.

1.5 Dankwoord
Dank spreken we uit aan Martin Visser, die ons een belangrijk deel van de reeks van Martien 

Schenkels ter beschikking stelde. Verder werd medewerking verleend door en overlegd met – op 

willekeurige volgorde - collega’s van RAAP en met Peter van Beek (Gemeentearchief Ede), Ciska 

van der Genugten (Geldersch Landschap en Kasteelen), Johannes Stinner (Gemeentearchief Bed-

burg-Hau), Benjamin Tunker (Gemeente Nijmegen), Lauran Toorians, Karel Leenders, Frans Mikx, 

Christian Brouns, John Mulder, Ferdinand van Hemmen, Chris de Bont, Arend Quak en het Net-

werk Naamkunde. Paul Franzen en Sigrid van Roode danken we voor de kritische beoordeling en 

waardevolle aanvullingen.
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2.1 Inleiding
De rijkdom aan historische bronnen maakt het mogelijk om zinvolle uitspraken te 

doen over de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van Lent tussen de vroege 

middeleeuwen en nieuwste tijd, naast de informatie die we uit archeologisch onder-

zoek en het topografisch archief beschikbaar hebben. In de literatuur is reeds aan 

die rijke hoeveelheid bronnen aandacht besteed, maar enkele zaken ontbreken 

nog. Allereerst is het opgevallen dat veel historische bronnen met betrekking tot 

vroege, volle en late middeleeuwen aan elkaar gekoppeld zijn als zouden ze betrek-

king hebben op dezelfde ruimtelijke ontwikkeling. De vraag is of dat altijd terecht is. 

Daarnaast is weinig aandacht besteed aan de vele historische bronnen waarover we 

voor de nieuwe en nieuwste tijd beschikken. In deze paragraaf zullen we trachten 

ten minste ten dele in deze lacune te voorzien. Ons onderzoek zal vooral het karak-

ter van een breed palet dragen; we zullen een aantal historische lijnen op basis van 

beschikbaar bronnenmateriaal en duiding van de landschappelijke structuur schet-

sen. Die stap is ons inziens noodzakelijk om alles wat tot nu toe geopperd en verza-

meld is, helder te ordenen. Pas daarna kunnen we, als ook alle archeologische data 

van alle verslagleggende partijen zijn uitgewerkt in meerdere rapporten, een start 

maken met ‘de’ integrale landschapsgeschiedenis van Lent, inclusief een verdiepend 

historisch(-geografisch) onderzoek op perceelsniveau. Zover zijn we nu nog niet.

2.2 Herkomst van de naam

2.2.1 Lent
Voor we verder op de historische ontwikkeling inzoomen, is het allereerst van belang 

om licht te werpen op de herkomst van de plaatsnaam Lent. De Brabantse naamkun-

dige Lauran Toorians stelde hier in 2009 een hypothese over op, die ons inziens op 

de meest gedegen analyse is gebaseerd die tot nu toe beschikbaar is.23 Op basis van 

die analyse komt hij tot drie mogelijke verklaringen voor de naam Lent:

- ‘plaats met (veel) lindebomen’ of ‘bij de linden’, waarbij Toorians zelf opmerkt dat 

de wisseling van –e- naar –i- een taalkundig bezwaar kan zijn en een begroeiing 

23  
Het betreft een niet-gepubliceerd document dat in 2003 door Karel Leenders in zijn rapport werd gebruikt.

2 Landschaps- en 
nederzettingsontwikkeling
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met linden landschappelijk mogelijk in de benoemingsperiode onvoldoende onderscheidend 

was voor de aanduiding van een nederzetting;

- ‘oever, landingsplaats’, afgeleid van een oudnederlandse variant van het oudhoogduitse lenti 

of een oudere vorm daarvan;

- een riviernaam waarvan de herkomst en precieze betekenis onduidelijk zijn.

Toorians zelf noemt mogelijkheid 2 het meest waarschijnlijk vanwege de weinige taalkundige 

bezwaren, en ook inhoudelijk lijkt ons dit gezien de situering geen rare conclusie. Daarmee zou 

de verklaring die de Nijmeegse archivaris Van Schevichaven in 1918 opperde (een allerveiligste 

ligplaats voor schepen) ook nu nog de meest waarschijnlijke lijken.24 Interessant is nu de vraag of 

deze oever of landingsplaats op enige afstand van de middeleeuwse nederzettingen aan de Waal 

lag, of vlakbij de merovingische kern in een stroom. Indien het laatste het geval was, zou dat impli-

ceren dat deze nog bevaarbaar was toen hier al een nederzetting van enige omvang bestond.

Op het eerste oog lijkt dat problematisch. Langs Lent liep tot ongeveer 150 na Chr. de hoofdstroom 

van de Waal. Daarna werd deze afgesneden door een nieuwe loop, die zuidelijker kwam te liggen. 

Ter plaatse van de verlandende hoofdloop ontstonden crevassegeulen.Een hoofdgeul van dit cre-

vassecomplex volgde ongeveer de latere loop van de Grift en was tussen de derde en zesde eeuw 

vermoedelijk ondiep open water. Die geul is dus in de (vroege) merovingische tijd (6e – 7e eeuw) 

dichtgeslibt, hetgeen afgeleid kan worden uit de aanwezigheid van merovingische kuilen in de 

geulvulling.25 

De naam Lent kan door zijn Germaanse oorsprong met zekerheid pas in het tweede of derde kwart 

van het eerste millennium zijn ontstaan, al is een absolute datering heel lastig te geven zonder dui-

delijke plaatselijke schriftelijke bronnen.26 Wellicht kwam de Germaanse taal mee met de Salische 

Franken die in de 4e eeuw de Betuwe bewoonden? De aanwezigheid van (kolonisten-?)bewoning 

in Lent in de 5e eeuw, blijkend uit het merovingisch grafveld op het Lentseveld, zou ook kunnen 

wijzen op Germaanstaligen. De datering van de hoofdgeul van het crevassecomplex, die tussen 

ongeveer de 3e en 6e eeuw openlag, komt in grote lijnen overeen met de periode dat potentieel-

Germaanstaligen de regio bevolkten, zoals we hiervoor zagen (4e/5e eeuw?). De naam Lent in de 

betekenis van ‘aanlegplaats’ kan derhalve in die periode zijn gevormd, verwijzend naar een aan-

legplaats in die geul.27 Ook elders lagen havens of aanlegplaatsen in verzandende zijtakken, zoals 

in Ottoons Tiel, dus de landschappelijke plek is heel goed mogelijk.28

Naast een vermelding van Linteruuic uit 855, waarop we later nog zullen terugkomen, is er ook nog 

een 9e-eeuwse vermelding van de nederzetting (villa) Lintarwrde. Künzel et al. Denken hierbij aan 

een wrde ‘bewoonde hoogte’ met een waternaam *Lintara, of een afleiding met –ar uit een water-

naam ‘de aanwoners van de Linte’.29 Als plaatsbepaling wordt verwezen naar Fresia, en de goede-

ren worden genoemd in de context van de abdij Fulda. Behalve een overeenkomst in de naam is 

24  
Van Schevichaven 1918, 84; Toorians 2009; ook de Nijmeegse Gorissen noemde in 1956 al deze verklaring, en Van Hemmen schaart zich even-
eens hierachter op basis van een veronderstelde meestromende nevengeul langs de nederzetting Lent in de Karolingische Tijd (Heunks & Van 
Hemmen 2016, 123).

25  
Willemse, in voorbereiding

26  
Mondelinge mededeling L. Toorians, juni 2017.

27  
Hierover is een interdisciplinair artikel in voorbereiding (Toorians & Keunen, in voorbereiding).

28  
Schriftelijke mededeling E. Verhelst (RAAP).

29  
Künzel e.a., 1989, 228
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niets dat hier op de context van Lent wijst. De Friese naamkundige Gildemacher denkt zelfs aan 

een relatie met de plaatsnaam Leeuwarden.30 Ook omdat er later niets blijkt van bezittingen van 

Fulda in Lent, laten we deze vroege vermelding hier rusten.

2.2.2 Veur Lent
Dat de naam ‘Veur Lent’ aangeeft dat we met – vanuit Nijmegen gezien – het voorste deel van 

Lent te maken hebben, is helder. De ouderdom van de naam stelt ons echter voor meer vraagte-

kens. De historisch-geograaf Leenders stelde in 2003: Merkwaardig is dat de naam Veur-Lent pas 

gevonden wordt in teksten rond de Nijmeegse stadsuitbreiding op de noordoever van de Waal. 

Blijkbaar is het een jonge naam.31 Leenders verwijst daarbij naar een boekje van de amateurhisto-

ricus Herman Jansen, die Lent in 1986 beschreef. De pagina’s waarnaar Leenders verwijst, maken 

echter geen melding van deze geringe ouderdom en noemen Veur Lent puur in beschrijvende zin 

als gebiedsaanduiding.32 De enige zinsnede die relevant is in dit kader, is dat een tweetal oudere 

Lentenaren, die door Jansen werden geïnterviewd, wel spraken over hun leven veur ien Lent en 

over de gezelligheid van de kermis van veur in Lent. Onduidelijk is, of dit een citaat van de oudere 

Lentenaren of woordgebruik van de auteur was. Het eerste lijkt aannemelijker, want verderop 

gebruikt Jansen in zijn eigen omschrijving van een thema weer de term Veur Lent.33 Ook in 1988 

gebruikte Jansen de naam in een artikel: Voor de los- en laadwal in “Veur Lent” zette hij zich bij-

zonder in. Subsidies van de gemeente Eist gaven de doorslag om deze belangrijke voorziening 

voor massa-vervoer (in het tijdperk vóór de verkeersbrug van 1936!) op “niveau” te brengen (1907 

- 1908). Algemeen wordt aangenomen dat de landaanwinning van de dorpspolder Lent aan de 

rivierzijde bij de Lotwaard, door zijn bemoeienis, verder gestalte heeft gekregen.34

Als formele aanduiding lijkt Veur Lent inderdaad jong te zijn. Per raadsbesluit werd op 4 juni 2008 

besloten dat de officiële buurtnaam van het te creëren eiland Veur Lent zou worden. Daarbij wordt 

als toelichting gesteld dat Veur Lent de naam is die van oudsher wordt gebruikt voor het gedeelte 

van Lent dat grenst aan de Waal.35 Door het besluit vervielen de oude gebiedsaanduidingen die in 

1999 per raadsbesluit waren vastgesteld. Het gebied dat nu de naam Veur Lent kreeg, viel des-

tijds gedeeltelijk onder De Schans en gedeeltelijk onder De Stelt.36 Tot zover lijkt de veronderstel-

ling van Leenders te kloppen. Het was echter al eerder opgevallen dat op het huis met het adres 

Bemmelsedijk 2, gelegen op de plek van de oude Griftsluis en gebouwd in 1953, het opschrift 

Veur Lent boven de ingang staat. Een verlovingsadvertentie uit 1962 gaf antwoord op de vraag 

hoe authentiek die aanduiding is. In De Tijd/De Maasbode van 3 december 1962 kondigden Anne-

lies Braam en Henri Winkelman hun verloving aan. De bruid was afkomstig uit Lent, van het adres 

Bemmelsedijk 2, “Veur Lent”.37 Dat betekent dus, dat de naam in elk geval al gangbaar was vóór de 

Nijmeegse stadsuitbreiding op de noordelijke Waaloever. Hoe oud de naam precies is, is zonder 

30  
Gildemacher 2007, 146

31  
Leenders 2003, 41

32  
Jansen 1986, 16 en 70-71

33  
Jansen 1986, 70

34  
Jansen 1988, 5

35  
Gemeenteblad Nijmegen, 2008/84, publicatiedatum 18 juni 2008; zie ook http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/V.html#Veur Lent[1]

36  
Gemeenteblad Nijmegen, 2008/84, publicatiedatum 18 juni 2008

37  
De Tijd/De Maasbode, 03-12-1962, via www.delpher.nl
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nader onderzoek lastig te zeggen. In tot dusver bestudeerde archieven komt de naam Veur Lent 

of variaties daarop niet voor. Dat geldt eveneens voor de veldnamenkaart van de Stichting voor 

Bodemkartering. 

Op basis van het hiervoor besproken interview met de broer en zus Jo en Miep Braam door 

Herman Jansen lijkt het erop, dat er in de vroege 20e eeuw eerder sprake was van een (veel?) 

gebruikte informele en relatieve plaatsaanduiding ‘veur in Lent’ dan van een daadwerkelijke eigen-

naam Veur Lent.38 Die komen we vooralsnog pas in 1962 voor het eerst tegen.

2.3 Lent: met zijn voeten in de vroege middeleeuwen

2.3.1 Een koninklijk domein in Lent?
De oostelijke Overbetuwe was een gebied met een hoog percentage aan oude kloostergoederen. 

Onder meer de abdij Lorsch, de Utrechtse kerk en de abdij van Sint-Vaast te Atrecht (figuur 2.1) 

waren hier gegoed.39 Op dit laatste domein gaan we dieper in, omdat dit voor Lent relevant kan 

zijn.

Figuur 2.1. De huidige gebouwen van de Abdij van Sint-Vaast in de Franse stad Arras dateren uit de 18e eeuw.

Een oorkonde uit de periode 673 – 691 40 maakt melding van de bevestiging van een gift door The-

odericus, bij de gratie Gods koning, aan het klooster van Sint-Vedastus in Arras. In Batua vielen 

onder deze gift Rexnam (Ressen), Wlfaram cum capella (Wolferen), Rothem et aliam Rothem.41 

De Merovinger Theodericus, onder historici bekend als Theuderik III, was koning van Neustrië en 

Bourgondië (673, 675-691) en Austrasië (679-691), en daarmee uiteindelijk de koning aller Fran-

38  
Jansen 1986, 70-71

39  
Leenders 2003, 32-33

40  
De oorkonde wordt veelal in het jaar 674 geplaatst, maar dat was nu net een jaar dat Theuderik III de koninklijke macht was ontnomen.

41  
Sloet 1872, 1; Volgens Schenkels zou er in deze oorkonde sprake zijn van de vermelding Rexnam cum curtis, maar die attestatie is in oorkonden-
boeken niet terug gevonden.
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ken. Hij voorzag de abdij van Sint-Vaast, die in 667 werd opgericht en waar de heilige Vedastus 

werd herbegraven, uitgebreid van bezittingen.

In deze oorkonde vinden we geen vermelding van een nederzetting in Lent. Toch is het niet onmo-

gelijk dat ook destijds al een nederzetting te Lent onder het gezag van de abdij van Sint-Vaast 

viel. Uit een 11e-eeuwse goederenlijst, opgesteld door frater Richerus, kunnen we namelijk opma-

ken dat Ressen (villa Rexne sancti patris nostri Vedasti) de plaats was van waaruit de abdijbezit-

tingen in de wijde omgeving beheerd werden. Alhoewel Lent niet als feitelijke plaatsnaam wordt 

genoemd, is wel sprake van een Haimo de Lino die 12 denariën betaalt en een filiaster van hem 

die eveneens 12 denariën betaalde.42 Schenkels ging er vanuit dat hiermee twee hoevenaren in 

Lent bedoeld werden.43 Met zekerheid is dat evenwel niet vast te stellen, want Lino hoeft niet het-

zelfde als Lent te zijn. Van Hemmen gebruikt zonder deze twijfel verder uit te werken al de formu-

lering wellicht ook de hoeven in de contreien van Lent.44

Boeiend is de conclusie van Leenders: Wegens de aanwezigheid van St.-Vaast goederen in Lent 

(en in Ressen en Bemmel) kan Haimo inderdaad uit “ons” Lent komen.45 Als we ons echter realise-

ren dat de aanwezigheid van goederen van Sint-Vaast doorgaans wordt opgehangen aan het feit 

dat er een Van Lent (De Lino) en zijn filiaster (stiefzoon, schoonzoon of neef) zouden zijn, blijkt 

maar hoezeer we met een cirkelredenering te maken hebben! Wat bewijst nu wat?

In 1167 verkocht de abdij van Sint-Vaast een deel van haar bezittingen aan Diederik IV van Kleve, 

graaf van Kleve tussen 1148/1150 en 1172.46 Diederik was reeds de voogd van de abdij voor haar 

bezittingen in de Betuwe.47 De daarop volgende ontwikkeling van het Kleefs bezit in de Betuwe is 

in nevelen gehuld. De Kleefse graaf zou het Sint-Marcusstift in Bedbur met de goederen hebben 

beleend 48, maar in de Kleefse leenregisters komt deze belening niet voor. Al met al is bovendien 

de enige aanwijzing voor Sint-Vaaster bezit in Lent de vermelding van de hoevenaren die de Lino 

werden genoemd: een erg zwakke basis om conclusies te trekken.

2.3.2 De commanderijgoederen
De eerste keer dat Lent met zekerheid in schriftelijke bronnen wordt vermeld, dateert uit de late 

12e eeuw en heeft betrekking op een ander bezitscomplex dan het hiervoor besprokene. Op 20 

42  
Sloet 1872, nummer 122: Haimo de Lino XII. den. filiaster eius XII den.

43  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 6 (1987); Mentink & van Os geven aan dat de Familia Sancti Vedasti al omstreeks 1050 in het broek onder Lent 
en Angeren ploeterde (Mentink & Van Os 1985, 53). Niet helder is of zij dat uit dezelfde oorkonde hebben afgeleid of hiervoor over een aanvul-
lende bron beschikten.

44  
Heunks & Van Hemmen 2016, 120; vette letters door auteur dezes.

45  
Leenders 2003, 31

46  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 4 (1986); De Beaufort & Van den Berg 1968, 375

47  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 14 (1991)

48  
Deze bewering hebben we vooralsnog alleen aangetroffen in teksten van Schenkels (http://www.noviomagus.nl/Lent/006.htm (geraadpleegd 3 
april 2014) en Lang lang vervlogen tijd (nr. 16), echter zonder bronvermelding. Leenders (2003) verwijst alleen naar laatstgenoemde tekst van 
Schenkels. In het Oorkondenboek van de Niederrhein (Lacomblet 1966) en de bronnenpublicatie over het stift Bedbur (Sloet 1879) werden deze 
oorkonden niet aangetroffen. De Beaufort en Van den Berg melden, eveneens zonder bronvermelding, dat Wolferen als onderdeel van de ver-
kochte bezittingen van St. Vaast door de graaf van Kleef als burchtleen van Huissen in leen werd uitgegeven (De Beaufort & Van den Berg 1968, 
375). Dit burchtleen komt tussen 1312 en 1755 ook voor in de Kleefse leenregisters, in de vorm van huis Wolferen en een weerd tegen Wolferen 
in de Waal. Lent komt in deze leenregisters niet voor (Dösseler & Oediger 1974).

http://www.noviomagus.nl/Lent/006.htm
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oktober 1196 bevestigde de keizer een schenking door Alardus, burggraaf van Nijmegen, en zijn 

echtgenote Uda aan het hospitium te Nijmegen. Daartoe behoorde een praedium in Lente.49 

Figuur 2.2. De commanderij in Nijmegen (bron: RCE, 20167911, via Wikimedia Commons).

Pas vanaf de eerste letterlijke vermelding van het Lentse goed in 1196 is hun ontwikkelingsge-

schiedenis met enige zekerheid te volgen. In 1214 werd het hospitaal een huis van de Johan-

nieters (figuur 2.2), nadat een geschil tussen de Premonstratenzer abdij in Mariënweerd (de oor-

spronkelijke bedieners? 50) en de Johannieters in Arnhem over het hospitaal in het voordeel van 

de laatste was beslecht.51 Vanaf het midden van de 15e eeuw werd de Nijmeegse commanderij 52 

bestuurd vanuit Arnhem, aan het einde van die eeuw door een rentmeester.53 Het verval van de 

commanderij en kennelijk wanbeheer van de rentmeester zorgde ervoor, dat de stad in 1566 de 

zaal van de commanderij aan de protestanten ter beschikking stelde. Die weigerden vanwege de 

49  
De Jong 1960, 7

50  
Harenberg 1996, 77

51  
Klep & Thissen 2005, 143

52  
Een commanderij was een goed of bestuurlijk gebied onder beheer van de commandeur van een van oorsprong middeleeuwse ridderorde. In 
Nederland beschikten de Tempeliers, de Orde van Malta en de Duitse Orde over commanderijen. Meerdere commanderijen vormden samen een 
balije.

53  
Versélewel de Witt Jamer, T., De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6), gepubliceerd via http://www.dewitthamer.nl/Commanderijen/_private/Com-
manderij%20Nijmegen.pdf
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beperkte ruimte en kozen voor de Sint-Janskerk, maar de toon was wel gezet. In 1594 woonden 

nog slechts één Johannieter priester met zijn neefje en twee oude dienstmaagden in het klooster. 

Pogingen tot terugwinning door de Orde mochten niet meer baten, en na de dood van de laatste 

commandeur in 1638 nam de stad de commanderij in beslag. Een juridische procedure eindigde 

in december 1646 voor het Hof van Gelre met de beslissing dat de commanderij de bezittingen 

binnen de stad verloor en daarbuiten terug zou krijgen.54

Toch zou het stadsbestuur zich niet aan deze beslissing houden. Zij behield namelijk ook de com-

manderijbezittingen in Lent, Valburg en Horssen en verpachtte die in 1641 opnieuw.55 Hierin werd 

vastgelegd dat de pachters onder geen beding meer mochten betalen aan de commanderij. Toen 

Cornelis Schats, pachter van hoeve Het Visveld, dit toch deed werden in 1642 zijn veestapel en 

paarden in beslag genomen.56

Op basis van een bewerking van de Lentse dijkcedullen 57 is het mogelijk om een reconstructie te 

maken van de spreiding van het grondbezit van de stad Nijmegen in 1677 (kaartbijlage 5), naast 

de weergave van de bezittingen op basis van het kadastraal minuutplan in 1832 (kaartbijlage 4). 

Hieruit blijkt, dat er zich tussen 1677 en 1832 geen grote wijzigingen in de spreiding van het grond-

bezit hebben voorgedaan. In het hart van Lent vinden we het Laauwik, in het noorden het Visch-

veld en in het westen waarschijnlijk de Broodkorv, eertijds ook wel Die Rooi genoemd.58 Die Brood-

korf werd overigens in 1742 een leengoed van Gelre, tegen bevrijding van de leenplicht van een 

erf in Bemmel. Raden van Nijmegen traden op als hulder.59

Een pachtakte uit 1799 laat bovendien zien hoe groot de individuele bouwhoven waren en welke 

stukken grond erbij hoorden.60 De Broodkorv werd toen als los land verpacht 61:

- eenen bouwhof, kennelijk gelegen onder Lent, de Lauwick genaamt, door de weduwe de Bijer 

bewoont, bestaande in huijs, bakhuijs en schuur, berg alsmede hof en boomgaardt te samen 

groot ongeveer eene mergen dan de volgende percelen boulandt als een stuk groot 9 mergen 

voorts de Vlieren, de Schraweij, Den Dries, de Heufkens en het Hooge Heufke. Al te samen 

groot ongeveer 34 mergen midsgaders de volgende perceele wijland als drie weijden aan elk-

anderen en om bij het huijs, alle te samen groot omtrent 60 mergen met blokken dijk 21, 25, 

34, 57, 98, 108; 

- eenen bouhof het Visvelt genaamt kennelijk gelegen onder Lent tans door Daniel Janssen 

in pagt gebruijkt werdende, bestaande in een huijs en bakhuijs, midsgaders schuur en berg 

54  
Versélewel de Witt Jamer, T., De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6)

55  
De Jong 1960, deel I, 95

56  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 26 (2004)

57  
Zie het kader in deze paragraaf voor een methodische toelichting.

58  
Harenberg 1996, 75

59  
Sloet en Martens van Sevenhoven 1924; een hulder was een plaatsvervanger van de eigenlijke leenman bij het afleggen van de eed aan de 
leenheer.

60  
Die uitsplitsing is ook mogelijk door binnen de bezittingen van de commanderij in 1677 de verschillende dijkplichten uit te splitsen.

61  
Regionaal Archief Nijmegen, Oud Archief Nijmegen, inventarisnummer 2507, d.d. 1799
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voorts hof en boomgaardt te samen groot ongeveer eene mergen, en dan de volgende percee-

len boulandt als een stuk groot 4 mergen de Kleine Bouwing, de Penders de Santakkers en het 

Sleutelstuk. Alle te samen groot ongeveer 34 mergen voorts de volgende perceelen weijland 

als een weide bij het huis, voorts den Dries en de Groote Weide. Alle te samen groot omtrent 

50 morgens. Met blokken dijk 36, 46, 67, 106, 128, 133; 

- een stuk boulandt den Raijen genaamt kennelijk gelegen onder Lent, tands bij den Houdkoper 

W Crijnen in pagt gebruijkt wordendt, groot ongeveer tien morgen.  Aanvaarding 22 febr 1800. 

Blokken dijk 4 te Oosterhout en 119 en 140 te Lent;

- eene weijde onder Lent groot omtrent vier morgen beneven twee stukken boulandt gelegen 

aan de soogenaamde Saligerstraat tot aan den Bandijk groot te samen circa 6 morgens en 

een stuk bouland de Sandakkers, aan de Griftklijdijk groot ongeveer 2 morgens alle onder lent, 

sijnde dezelve eerst bij D: de Bruijn en naderhand bij den Landmeter W: Beijering in pacht 

gebruikt geweest. Met blok dijk 162;

- een weijde groot ongeveer 5 morgen benevens drie stukken bouland te samen groot omtrent 5 

morgens alle onder lent, bij D: Janssen te samen in pacht gebruikt, met twee blokken dijk 142 

en 146;

- eene weijde den Ouden Kamp 62 gelegen achter het Hof van Hollandt, groot ongeveer 5 

morgen bevens twee stukken boulandt gelegen aan den Griftklijdijk, Keijmate genaamt, groot 

omtrent elf morgen, bij S: Sanders te samen in pacht gebruikt. Met blok dijk 162 en 163.

2.3.3 Twee koninklijke domeinen in Lent?
Nu doet zich natuurlijk, in de lijn van het voorgaande, de vraag voor of we met het stedelijk Nij-

meegs bezit ook het daarvoor genoemde oude koningsgoed te pakken hebben. Dat wordt regel-

matig verondersteld, maar staven op basis van historische bronnen kunnen we het niet. Daarvoor 

zijn de hiaten in de bronnen vóór 1196 te groot. Wat wel opmerkelijk is, is dat het meest zuide-

lijke vroegmiddeleeuws grafveld aan de Azaleastraat, dat kort na 600 in gebruik werd genomen en 

tot 750 in gebruik bleef, op het terrein van het latere goed Het Laauwik lag.63 Het grafveld, waar 

de bovenlaag van de toenmalige samenleving werd bijgezet, was rond een vervallen Romeins 

gebouw ontstaan.64 Een tweede Merovingisch grafveld, uit de 5e en 6e eeuw, lag noordelijker op 

het Lentseveld.65

Schenkels was inderdaad van mening dat beide complexen één en dezelfde waren. Hij veronder-

stelde, dat Alardus zijn bezittingen niet rechtstreeks van de Kleefse graaf had verkregen. Diederik 

van Kleef zou de goederen hebben geschonken of in leen gegeven aan het klooster Bedbur, van 

wie Alardus het goed zou hebben verkregen.66 We hebben echter geen bronnen aangetroffen waar

62  
Met ‘kamp’ zal hier een afgegrensd perceel, bijvoorbeeld door een wal of een houtsingel, bedoeld zijn. Het toponiem staat op de perceelsnamen-
kaart die in dit rapport is opgenomen.

63  
Van Es & Hulst 1991, 221-222

64  
Van den Broeke & Frank 2009, 12

65  
Hendriks, 2013

66  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 16 (1993)



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

23 << naar INHOUD

waarmee we deze stelling kunnen onderbouwen.69 Vooralsnog gaan we daarom niet van dit ver-

loop van de geschiedenis uit. 

We maken even een zijstap naar een andere vondst, om de relatie tussen Sint-Vaast en Alardus 

anderzijds te belichten. In de uitwerking van een opgraving op het Lentseveld - noordwestelijk van 

Het Laauwik - besteedden de auteurs aandacht aan de vraag of het opgegraven, omgrachte erf 

uit de Ottoonse tijd wellicht een hof is geweest. Zij stippen daarbij aan dat het erf gelijkenissen 

vertoont met de opgegraven bisschoppelijke hof te Calthorne in Diever (Drenthe).70 Hun conclu-

sie dat het perceel waarop het erf is aangetroffen in 1832 geen deel uitmaakte van het stedelijk 

69  
De archieven van het stift Bedbur zijn uitgewerkt door Sloet (1879). Een relatie tussen Bedbur en Lent lag op een ander vlak, namelijk via de fami-
lie Van Lent die haar bezittingen aan het klooster opdroeg en in erfpacht terug ontving (Sloet 1879, LVIII). Zij kozen juist dit stift omdat hun tante 
Hildegart van Lent daar ingetreden was en de familie er dus een persoonlijke band mee onderhield (http://www.noviomagus.nl/Lent/007a.htm). 

70  
Van den Broeke et al. 2011, 143

De dijkcedullen van Lent
In diverse archieven bevinden zich dijkcedullen van de dorpspolder Lent. In dijkcedullen 

werd per dijkblok vastgelegd aan welk perceel grond dit dijkblok verbonden was en welke 

dijkgeslaagde namens dat perceel onderhoudsplichtig was aan de dijk.

In totaal zijn er 19 dijkcedullen van Lent bewaard gebleven, namelijk over de jaren 1677, 

1698, 1713, 1723, 1733, 1745, 1760, 1774, 1801, 1801, 1810, 1817, 1825, 1840, 1850, 

1852, 1852, 1875 en z.j. Zij maken onderdeel uit van de archieven van de Ambt en dijks-

toel van de Overbetuwe (11 stuks), het archief van het Polderdistrict Overbetuwe (2 stuks) 

en het archief van de Dorpspolders Overbetuwe (6 stuks). Deze drie archieven worden 

bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. In het kader van deze studie hebben 

we een selectie 67 getranscribeerd, te weten die van 1677, 1698, 1733, 1760, 1774, 1801, 

1810, 1825 en 1852. Het dijkcedul van 1840 bleek achteraf een kopie van de cedul van 

1825 te zijn.

De nummering van de dijkblokken veranderde over de jaren 1677 – 1875 niet. Het is daarom 

mogelijk om de dijkblokken met hun gekoppeld perceel en de achtereenvolgende eigenaren 

door de tijd te volgen. Door de verschillende edities achter elkaar te plaatsen kan in de tabel 

in bijlage 1 het dijkblok terug in de tijd worden gevolgd. Ook splitsingen van percelen en 

daarmee dijkblokken vinden we hierin terug.

Een koppeling tussen de genoemde percelen in het oudste dijkcedul van 1677 en de ver-

schillende posten in het verpondingskohier uit 1649 68 bleek zonder  aanvullend bronnenon-

67  
De selectie hield in dat een enkel ouder exemplaar vanwege de slechte staat niet raadpleegbaar was en we uit de 19e-eeuwse exem-
plaren een relevant document hebben geselecteerd omdat de nadruk op de periode vóór 1832 lag.

68  
Spruit z.j.

http://www.noviomagus.nl/Lent/007a.htm
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bezit, kunnen we ook voor 1677 trekken. Als het inderdaad zo is dat het stedelijk bezit, of beter 

gezegd het bezit van de vroegere commanderij, teruggaat op het koninklijk domein, dan nog is 

het niet aannemelijk dat we hier met de vroonhof te maken hebben, zoals Van den Broeke et al. 

stellen.71 Immers, in de tijd dat het opgegraven erf moet hebben gefunctioneerd (grofweg 900 – 

1050), kunnen de hoeven te Lent nog deel hebben uitgemaakt van het domein  van de abdij van 

Sint-Vaast, dat zijn hof in Ressen had. Dat betekent dus dat er geen hof in Lent kan zijn geweest. 

Zouden we het erf toch als hof moeten identificeren, dan moet het om een ander domein gaan 

en is dat een ondersteuning voor ons in de vorige alinea geopperde vermoeden dat de veronder-

stelde relatie tussen Sint-Vaast enerzijds en Alardus anderzijds rammelt. Voor een ander, zelf-

standig domein in Lent zijn evenwel geen schriftelijke bronnen voorhanden.

Alles overziend vermoeden we, dat er niet één groot, maar een kleiner en hooguit twee (separate) 

domeinen met een koninklijke oorsprong in Lent kúnnen hebben bestaan. Het eerste domein werd 

kort na 673 door Theuderik aan Sint-Vaast geschonken en viel in de late middeleeuwen uiteen. Of 

dit domein zich daadwerkelijk tot in Lent heeft uitgestrekt, is onzeker door de twijfelachtige identi-

ficatie van de verwanten De Lino en de onmogelijkheid de oorkonde te raadplegen waarin de over-

dracht van het domein van de hertog van Kleve aan het stift Bedbur plaatsvond.

Daarnaast moet er langere tijd een wel veel beter te onderbouwen koninklijk domein hebben 

gefunctioneerd, dat nog tot in de late 12e eeuw als rijksgoed direct onder de keizer viel en dat via 

Alardus bij het Nijmeegs hospitaal terecht kwam.72 Tot dit domein behoorden met grote waarschijn-

lijkheid de drie goederen die we in de 17e eeuw voor het eerst met hun naam vermeld zien. Dat 

zou dus betekenen, dat het bezit van Alardus niet op enigerlei wijze indirect van Sint-Vaast afkom-

stig was. 

Als de bezitsverhoudingen uit 1677 ons iets over de volmiddeleeuwse situatie kunnen vertellen, 

hebben we daarmee een indruk van de situering van het rijksgoed uit 1196. Waar het koninklijk 

domein dat in de late 7e eeuw werd vermeld dan precies lag, als het al in Lent bestaan heeft, is 

niet opgehelderd. Een reconstructie van dit domein op basis van retrospectief onderzoek is door 

de dynamiek van de late middeleeuwen en het gebrek aan bronnen niet eenvoudig. We moeten 

ons bij die plaatsbepaling alleen rekenschap geven van het feit dat de ‘oude cultuurgrond’, zoals 

die door Egberts en Pijls werd gekarteerd, zich beperkt tot het westelijk deel van Het Laauwik als-

mede de landerijen westelijk daarvan. Dat zou in theorie kunnen betekenen, dat áls er een vroeg-

middeleeuws domein van Sint-Vaast heeft bestaan, het latere dorp is gebouwd op dat domein, 

terwijl Het Laauwik zich op de plek van het oude rijksgoed bevond. We weten namelijk uit andere 

regio’s dat zwakke domaniale complexen gevoelig voor versnippering konden zijn.73 Omdat de 

domeinen ruimtelijk in elkaar kunnen hebben gegrepen, is niet duidelijk of het Ottoonse erf tot één 

van beide domeinen behoorde, en zo ja, tot welke.

71  
Van den Broeke et al. 2011, 143

72  
Harenberg 1996, 74

73  
Keunen 2006; Keunen 2011
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2.4 Dorpsvormen en opeenvolgende ontginningen

2.4.1 Een Karolingisch-Ottoonse basis?
Diverse auteurs veronderstellen, dat grote delen van het Lentse cultuurlandschap in de Ottoonse 

tijd (late tiende eeuw) in ontginning zouden zijn gebracht. Het gaat dan om de oeverwallen van de 

Waal, voornamelijk het deel ten westen van de Grift. Oostelijk van de Grift zouden Karolingische 

ontginningen liggen. De basis voor die idee komt van de archeoloog Modderman (1950), die hierin 

werd gevolgd door de archivaris Gorissen (1956) en de historisch-geograaf Leenders (2003).74 

De Beaufort & Van den Berg benoemden al in 1968 de expansie van de nederzettingen in de 

Overbetuwe.75

Op basis van de recente opgravingen is het aannemelijk, dat in het zuidoostelijk deel van Lent al 

veel eerder stukken grond in agrarisch gebruik zijn geweest.76 Ook de aanwijzingen voor konink-

lijke domeinen, los van de vraag of die van de Abdij van St. Vaast werkelijk in Lent lag, zouden op 

een begin van de ontginning in de Merovingische in plaats van Karolingische tijd kunnen wijzen. 

Alleen archeologisch onderzoek kan deze vraag beantwoorden, want de historische bronnen laten 

forse hiaten zien, zoals we hiervoor zagen.

2.4.2 Gestrekte esdorpen
Van Bavel concludeerde dat het dorpstype van het gestrekte esdorp, waartoe ook de opgegra-

ven vol- en laatmiddeleeuwse nederzetting 77 tussen het oude dorp en het dijklint in Lent gerekend 

wordt, over het algemeen in de Karolingische tijd zijn vorm kreeg.78 Die these is hier belangrijk. 

De oorsprong voor de benaming van dit nederzettingstype komt van Den Uyl, die naast gestrekte 

esdorpen (langgerekte dorpen langs een straat) ook ronde esdorpen (omvangrijke dorpen met een 

onregelmatige, doch meestal ronde structuur), lintdorpen (in broekontginningen) en overige neder-

zettingen kende. 

Hierin valt volgens Renes en Van de Ven, in navolging van Den Uyl, een periodisering aan te bren-

gen. De ronde esdorpen zouden uit de Merovingische tijd dateren, de gestrekte uit de Karolingi-

sche tijd.79 De historisch-geografen Renes & Van den Ven nuanceerden in zijn algemeenheid  ten 

aanzien van de structuur dat de ontwikkeling van de dorpen duidelijk complexer was dan de toede-

ling aan een type rechtvaardigde. Daarbij trokken zij wel de conclusie dat de toedeling door Den 

Uyl van bijvoorbeeld Andelst en Elst aan het oudste type van ‘ronde esdorpen’ correct was. Zij 

merkten daarbij echter wel op dat eerder sprake was van een strooiing van meerdere nederzettin-

gen dan een ronde vorm van één nederzetting, een aspect dat Den Uyl over het hoofd zag.80

74  
Bosman et al. 2003, 4

75  
De Beaufort & Van den Berg 1968

76  
Verhelst 2017a; Verhelst 2017b

77  
Zie de uitwerkingen van de zones O2 en J, onder meer Verhelst, in voorbereiding/b

78  
Van Bavel 1999, 56

79  
Renes & Van de Ven 1989, 173-174

80  
Renes & Van de Ven 1989, 175-176
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De gestrekte esdorpen worden door Renes & Van de Ven ook uitgesplitst in een groot aantal vari-

anten. Kern van dit type dorp noemden zij de ligging aan een voor- en achterstraat. Veel van deze 

dorpen zouden volgens hen op een smalle stroomrug parallel aan de rivier hebben gelegen, geen 

mogelijkheden hebbend om op een andere manier uit te breiden. Zoelen, Zoelmond en Beusi-

chem worden door hen als voorbeelden genoemd.81 Opvallend daarbij is dat Zoelen juist haaks 

op een oude stroomrug, namelijk die van de Linge, lag. De nederzetting werd in de Karolingische 

tijd gesticht op een crevasserug langs de Zoel. Juist dit beeld zien we vaker terug in het Gelders 

rivierengebied.82 Soms was het lage deel van de crevasse in gebruik als schaapsdrift, zoals nabij 

Ubbergen langs de zuidoever van de Waal.83 Beusichem daarentegen ligt wel op een oude stroom-

rug.84 De fysisch-geografische basis voor uiteenlopende gestrekte dorpen lijkt dus nog wel eens 

van elkaar te verschillen.

De eventuele voor- en achterstraat in Lent staan haaks op de middeleeuwse Waal. Het zou dan 

vermoedelijk gaan om de voorloper van de latere Weverstraat met zijn verlengdes naar noorden en 

zuiden (achterstraat) en de brede weg die deels onder de huidige Grift schuilgaat (voorstraat). Het 

lijkt er hier veel meer op, dat de archeologisch aangetroffen langgerekte vol- en laatmiddeleeuwse 

nederzetting op een smalle kronkelwaardrug nabij de verlande geul lag. Het gestrekte esdorp zou 

daarmee primair op deze laagte georiënteerd zijn geweest en dus niet op de Waal.

Restanten van de brede straat ter plaatse van die vroegere geul herkennen we op diverse plaat-

sen in historische bronnen. Toen de Grift in 1677 werd aangelegd, was er sprake van dat het hele 

profiel van “dijk – Grift – dijk” op sommige locaties in het profiel van de bestaande straat paste.85 

Dat kan geen normaal profiel van een weg zijn geweest. Nog in 1832 lag tussen de Zaligestraat 

en de Laauwickstraat aan de westzijde van de Grift een lang smal perceel, in gebruik als weiland, 

dat eigendom was van de Domeinen (kadastraal bekend als perceel C52). Het Boelse Heufken lag 

hier achter een terugliggende rooilijn. Het kan niet anders dan dat dit een relict van de oude ‘brede 

straat’. We vergelijken deze ‘brede straat’ met de Malburgse Straat, een gemeenschappelijke orga-

nisatie van boeren waarvan de gemeenschappelijke weilanden nog tot 1911 in een verlande geul 

in Malburgen lagen. Hoe oud die organisatie was, weten we niet, omdat er slechts enkele archief-

stukken bewaard gebleven zijn.86

Daarmee is nog niet verklaard waarom tussen de Merovingische bewoningskern en het dijklint in 

de Nieuwe tijd opnieuw een nederzetting ontstond. Interessant in dat licht is wat Renes & Van de 

Ven ‘brink-dorpen’ noemen. In Slijk-Ewijk lag de oudste bewoning op een woerd ten noorden van 

het huidige dorp. Een tweede kern ontstond langs de rivier. Niet op de woerd, maar aan de rivier 

verrees een kerk. Tussen de twee kernen lag een laagte als gevolg van een oude doorbraak van 

de oeverwal, een crevasse dus. Die laagte raakte pas in de 18e eeuw bebouwd.87

81  
Renes & Van de Ven 1989, 180-181

82  
Cohen en Stouthamer, 2012

83  
Keunen & Willemse 2010; zie ook Van der Veen e.a. 2015 voor meer identificaties van middeleeuwse nederzettingen op crevasseruggen nabij de 
Waal.

84  
Cohen en Stouthamer, 2012

85  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 1270, fol. 543v e.v., d.d. 15-10-1607

86  
Gelders Archief, archief Marken en Maalschappen (deelarchief: archief Mark van de Malburgse Straat)

87  
Renes & Van de Ven 1989, 182
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Nog onbekend is waarom de ene nederzetting terugliep (langs de latere Griftdijken) en de andere 

opkwam (langs de dijk), en evenmin is bekend of de teruggang van de één verband hield met de 

opkomst van de ander. Er zijn aanwijzingen voor een reeks van catastrofale gebeurtenissen in de 

14e en vroege 15e eeuw, 88 maar of dit de oorzaak is voor de verdwijning van het laatste erf in het 

lint is onbekend.89 Tevens is niet bekend wanneer precies de bebouwing langs de dijk ontstond en 

uitgroeide.

De bebouwing in het middengebied moet weer toe hebben genomen toen de Grift was gegraven 

en als het ware, net als in Slijk-Ewijk, een verbinding tussen de toenmalige kernen (op oude woon-

grond en langs dijk) ontstond. 

Het zou overigens zelfs zo geweest kunnen zijn dat we met een dubbel middeleeuws lint te maken 

hebben, omdat er ook bewoningssporen vanaf omstreeks 900 na Chr. tot en met de Late Middel-

eeuwen oostelijk van de Grift zijn aangetroffen.90 Er moet dan oostelijk van de latere Grift een-

zelfde weg als in het westen hebben gelopen. Uit de verkaveling, zoals die in de 19e eeuw was, 

zouden we kunnen opmaken dat deze in het verlengde van de Lentse Tuinstraat naar het zuiden 

gelopen kan hebben, waar inderdaad in 1832 nog een doorlopende kavelgrens liep. Deze weg 

wordt door Van Deventer niet meer getekend en zal zijn betekenis als belangrijke as toen al verlo-

ren hebben, als deze theorie opgaat.

2.4.3 Een mogelijke identificatie in de bronnen?
Tot voor kort was ons idee dat het bovengenoemde lint niet als afzonderlijke nederzetting in de 

schriftelijke bronnen terug te vinden zou zijn. Uiteindelijk viel ons oog toch op een welbekende oor-

konde uit 855, waarin de schenking van Folckerus aan de abdij Werden wordt uitgewerkt. Daarin is 

sprake van Linteruuic, en wel voluit als volgt: In linteruuic duos, et unam insulam superiorem que 

contra illam uillam iacet communem cum heredibus meis, superiorem uero propriam possideo.91 

Die vermelding is te vertalen als In Linteruuic twee [hoeven], en een eiland daarboven, dat tegen-

over dat dorp ligt [gemeenschappelijk met mijn erven] (…). 

Interessant is nu dat Linteruuic in de literatuur op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt, 

op basis van de context wetende, dat het in de Betuwe gelegen moet hebben. Anspach ging in 

1896 nog uit van een vrijwel zekere identificatie met Lienden bij Elst, terwijl Van Spaen in 1804 

uitging van het Nederbetuwse Lienden.92 Linteruuic komt ook aan de orde in een betoog van de 

Vlaamse naamkundige Paul Kempeneers, waarin hij de plaatsnaam Oplinter etymologisch pro-

beert te verklaren. Na een afwijzing van de herleiding uit de boomsoort ‘linde’ komt hij uit op een 

waternaam *Lintara, waaraan hij ook Linteruuic koppelt. De hieruit ontstane plaatsnaam Linter(e) 

88  
Thissen & Engelen 2005, 46; Willemse, in voorbereiding; het betreft achtereenvolgens een overstroming (1341), grote pestepidemie (1350-1351), 
belegering van het kasteel (1355), pestuitbraken langs de Neder-Rijn (1358), grote overstroming (1374), pest (1375-1376), pest (1400-1401, 
1410, 1438-1440, 1466-1468).Vooral in de tweede helft van de 14e eeuw was er daardoor een aanzienlijke teruggang van de bevolking. Aan het 
einde van die eeuw overtrof het aantal geboorten het aantal sterfgevallen weer.

89  
In de rapporten van de zones N4 en/of P wordt deze problematiek nader uitgewerkt.

90  
Verhelst, in voorbereiding/b

91  
Lacomblet 1966, 31

92  
Anspach 1896, 205; Van Spaen 1804, 362
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zou volgens sommigen te verklaren zijn als ‘de buigzame, de kronkelende’ 93, doch anderen stellen 

dat dan in Germaans en Nederlands vormen met –d- zouden ontstaan.

Het achtervoegsel –er is vermoedelijk ontstaan uit het inwonerssuffix *(w)eri, dat meestal achter 

een plaatsnaam of hydroniem volgde. Op basis hiervan is een samenstelling uit een plaatsnaam 

Lent of een hydroniem met dezelfde naam beide mogelijk.94 Toorians kijkt hier anders tegenaan, en 

naar zijn idee is –ara als uitgang voor uitsluitend waternamen uiterst dubieus.95 

Slechts enkelen dachten aan een relatie met Lent. Künzel e.a. opperden in 1989 dat de plaats-

naam, met als uitgang het oudnederlandse uuic, betrekking had op een nederzetting, vaak met een 

speciale functie met Linter, misschien een afleiding van de plaatsnaam Lent.96 Op basis van boven-

staande discussie kunnen we een afleiding uit Lent-*(w)eri-wik (‘secundaire nederzetting van de 

inwoners van Lent’) dus niet uitsluiten. Daarbij moeten we nog wel opmerken dat de oudste vond-

sten uit de lintnederzetting op zijn vroegst uit de late 9e eeuw dateren. Als de nederzetting Liin-

teruuic dus vereenzelvigd kan worden met de lintnederzetting bij Lent, dan zouden er buiten het 

opgegraven gebied nog iets vroegere huisplaatsen moeten liggen. Gezien de vondst van een iets 

oudere aardewerkconcentratie in zone O2-2 is dat niet onmogelijk.97

2.4.4 Merovingisch cultuurland
Maar hoe zit het met de grote arealen cultuurland buiten de directe omgeving van wat later de Grift 

zou zijn? Aannemelijk is dat het vroegst in gebruik genomen deel van Lent aan de oostelijke zijde 

van een oude geul gezocht moet worden, in de omgeving van de huidige kerk(en). Bodemkundigen 

troffen hier een oude woongrond aan.98 Hier zijn bodemlagen met bewoningsafval uit de Romeinse 

tijd en vroege middeleeuwen aangetroffen, met daarboven een ophogingspakket uit de volle mid-

deleeuwen.99 Verder noordelijk is een grafveld uit de 5e en 6e eeuw aangetroffen.100

Mogelijk heeft men van daaruit het zuidelijk en noordelijk daaraan grenzende gebied in gebruik 

genomen. Dat kan dus al in de Merovingische tijd geweest zijn.101 De ontginning van het grote 

areaal cultuurland westelijk van de geul is mogelijk van iets later tijd. In het noordelijk deel van de 

dorpspolder Lent loopt een aantal oude geulen door het gebied, wat erop kan wijzen dat men hier 

(Vossenpels, Visveld) tot ver in de middeleeuwen in beperkte mate land heeft ontgonnen. Mogelijk 

werden deze gebieden deels pas in de 13e of 14e eeuw verkaveld. Op die manier lijkt Lent com-

partimentsgewijs gecultiveerd te zijn. Van Hemmen gaat in zijn essay uitgebreider op deze proble-

matiek in.102 We behandelen dit hier verder niet.

93  
http://www.kempeneers.org/sprokkels/sprokkel-4-003.html

94  
Schriftelijke mededeling A. Quak, 18 september 2017

95  
Schriftelijke mededeling L. Toorians, 14 september 2017

96  
Künzel e.a. 1989, 228

97  
Vriendelijke mededeling E. Verhelst (RAAP).

98  
Modderman 1949

99  
Van den Broeke & Frank 2009, 13

100  
Hendriks, 2013

101  
Verhelst 2017a; Verhelst 2017b

102  
Heunks & Van Hemmen 2016
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2.4.5 Jonge en oude verkaveling
Interessant is de analyse van het verkavelingspatroon zoals die door Leenders is uitgevoerd. In 

het oostelijk deel van Lent ziet hij een wat onregelmatige blokvormige verkaveling, die door de 

Bemmelse dijk wordt afgesneden. Voor zijn idee dat de verkaveling blijkbaar verder Waalwaarts 

heeft doorgelopen en de dijk dus naar binnen gelegd moet zijn, zien we vooralsnog weinig bewij-

zen.103 Van Hemmen is het evenwel met hem eens en vermoedt dat de dijk hier over korte afstand 

is teruggelegd.104 Aan de westkant van Lent staat de blokvormige verkaveling wel veel haakser 

op de dijk, zoals Leenders ook constateerde.105 Van Hemmen vermoedt daar inderdaad ook geen 

dijkteruglegging.106

Veel regelmatiger lijkt de verkaveling in het noordelijk deel van Lent, voornamelijk aan weerszij-

den van de Grift. Hier zijn vanaf de voorganger van de Grift, een weg, lange stroken uitgezet die in 

blokken zijn onderverdeeld. Het is aannemelijk dat deze ontginning jonger is dan de ontginningen 

hoger op de oeverwal, zuidelijk hiervan. Datzelfde geldt mogelijk voor het Pelsenland. Interessant 

hier is de duidelijke, over een grote afstand doorlopende grens tussen twee ontginningen, namelijk 

die van het Sleutelstuk en die van de Vossenpels/het Pelsenland. We kunnen niet uitsluiten dat we 

hier met een oude achtergrens van het ontgonnen cultuurland te maken hebben (figuur 2.3). Leen-

ders plaatst de ontginningen in het noordelijk deel van Lent in de volle middeleeuwen.107

Daarnaast blijkt uit het feit dat er in 1350 sprake was van de begiftiging van een altaar in de kerk 

in Lent met novale tienden 108 in het kerspel Lent, dat er recentelijk nog nieuw land in cultuur was 

gebracht.109 Veel meer duidelijke aanwijzingen over ontginningen in de late middeleeuwen hebben 

we, behoudens algemene veronderstellingen over de ontginning van de komgebieden in relatie tot 

het aanleggen van weteringen, niet.110

103  
Bosman et al. 2003, 4

104  
Mondelinge mededeling F. van Hemmen (Huissen).

105  
Bosman et al. 2003, 4

106  
Mondelinge mededeling F. van Hemmen (Huissen).

107  
Bosman et al. 2003, 5

108  
Novale tienden waren tienden, die betaald moesten worden over de oogst van nieuw ontgonnen land.

109  
Nijhoff 1833, 48; Van Schevichaven 1918, 91

110  
Heunks & Van Hemmen 2016
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Figuur 2.3. Opmerkelijke kavelgrenzen in Lent, die grotere (ontginnings?)eenheden van elkaar scheiden (rode 
lijnen). Zie Heunks & Van Hemmen (2016) voor een verdergaande theorie. 
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2.5  Lent in de late middeleeuwen en vroege nieuwe tijd

2.5.1 Inleiding
Het reconstrueren van het laatmiddeleeuws grondbezit in Lent levert een aantal moeilijkheden op. 

Zoals we nog zullen zien is het maken van een reconstructie in de periode 1677 – 1832 betrekke-

lijk eenvoudig, maar is het koppelen van middeleeuwse aan jongere vermeldingen vaak gecompli-

ceerd. Het bezit van de Commanderij van Sint-Jan is daarop een gelukkige uitzondering. In deze 

paragraaf zullen we de middeleeuwse vermeldingen van onroerend goed in Lent de revue laten 

passeren en trachten na te gaan, of we deze kunnen koppelen aan jongere vermeldingen. Daarbij 

moeten we direct de kanttekening plaatsen dat een historische duiding van middeleeuwse erven 

anders dan het oude Huis Lent in de zone langs de Grift niet mogelijk bleek.

2.5.2 De bevolkingsontwikkeling
Met de voortgang der ontginningen en het grondbezit hangt ook de bevolkingsontwikkeling samen. 

Om inzicht te krijgen in de bevolking van de middeleeuwen kunnen we schattingsregisters gebrui-

ken, belastingkohieren waarin de totale bevolking van een gebied werd aangeslagen. De een-

heid in die registers is doorgaans het huishouden. In 1369 brachten 41 111 huishoudens in Lent in 

totaal 180 ponden op. Van deze huishoudens brachten er 8 het maximum van 8 pond op.112 Daartoe 

moeten in elk geval de grotere erven, zoals de commanderijgoederen, hebben behoord. De namen 

van de schattingbetalers brengen ons ten aanzien van de verschillende boerderijen niet ver.113 In 

1382 komen 9 huishoudens in de bronnen voor, een onrealistisch laag aantal.114 In 1466 worden 

46 huishoudens genoemd, onder wie van bekende (achter)namen als Van Lent (5 huishoudens). 

14 huishoudens betaalden het maximale bedrag van 4 sch: aan schatting.115 Het schattingsregister 

van 1470 noemt tenslotte 104 huishoudens, in absolute aantallen het vierde van twintig kerspels 

van het ambt Overbetuwe, de steden niet meegerekend. Alleen Elst, Gendt en Herwen hadden 

grotere aantallen huishoudens.116

Interessant vanwege zijn accuratie is de uitwerking die Van Schaïk maakte voor de samenstel-

ling van huishoudens in Lent in 1470.117 In het schattingsregister van dat jaar worden 8 ongehuwde 

mannen en 1 ongehuwde vrouw genoemd, alsmede een ongehuwde man die met zijn zus woonde. 

Ook worden 76 mannelijke gezinshoofden met een volledig gezin, 2 mannelijke gezinshoofden met 

een volledig gezin en inwonende schoonmoeder, 11 gezinnen van een weduwe zonder kinderen, 

3 gezinnen van een weduwe met kinderen en 1 onvolledig gezin van een broer en zus genoemd. 

Van 1 persoon is de relatie niet gedetermineerd.118 Opmerkelijk is vooral ook het fors hogere aantal 

111  
Van Schaïk 1987, 276; wij telden er 43.

112  
Van Schevichaven 1918, 86-87

113  
Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 705, fol. 40-40v, d.d. 1369

114  
Van Schaïk 1987, 276

115  
Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 680, fol. 47v-48, d.d.

116  
Van Schaïk 1987, 276

117  
Van Schaïk 1987, 130

118  
Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 682



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

32

huishoudens dan in de tellingen van 1369, 1382 en 1466. Zeker de laatstgenoemde twee zijn 

echter zeker onvolledig geweest.

Uit aantallen huishoudens laten zich niet eenvoudig aantallen personen afleiden. Voor het rivieren-

gebied gaat Van Schaïk in de 16e eeuw uit van ongeveer iets onder 5,5 persoon per huishouden.119 

Voor het gehele ambt Overbetuwe berekende hij, dat er er in 1369 ongeveer 3955 inwoners waren, 

in 1382 2173 inwoners, in 1470 7343 inwoners en in 1518 (minimaal) 3575 inwoners. Alle cijfers 

behalve die van 1470 zijn niet accuraat en hebben elk hun eigen beperkingen. Wel kunnen we stel-

len, dat Lent en Elst in 1369 het dichtst bevolkt waren van de hele Overbetuwe met 20-30 inwoners 

per km², waarbij we moeten aantekenen dat de Overbetuwe op dat moment nog betrekkelijk dun 

bevolkt was in vergelijking met regio’s zoals de Bommelerwaard.120 In 1470 was de bevolkingsdicht-

heid van de Betuwe met meer dan 30 inwoners per km² (gemiddeld 36 in de Overbetuwe en 34 in 

de Nederbetuwe) flink gestegen en nam de Betuwe een koppositie in het hele hertogdom in.121  In 

Lent hebben dan waarschijnlijk in 1470 zo rond de 500 personen gewoond.

2.5.3 Geestelijke kern van de nederzetting: de kerk van Lent
Over de oudste geschiedenis van de Lentse kerk, staande op het oudste cultuurland van Lent, is 

weinig bekend (figuur 2.4). Van den Broeke en Frank gaan er vanuit dat de afbreking van het Mero-

vingisch grafveld van Lent omstreeks 750 te maken kan hebben gehad met de stichting van een 

kerk op een nog onbekende plek.122 Schriftelijke bewijzen daarvoor ontbreken.

De Beaufort en Van den Berg melden dat de kerk vanaf 1255 aan de abdij Graventhal bij Goch 

zou hebben gehoord 123, maar een oorkonde uit dat jaar die melding maakt van de Lentse kerk is 

niet aangetroffen. Wél blijkt uit een oorkonde uit 1255 dat de graaf van Gelre aan de zusters van 

Grafenthal het patronaatsrecht over de kerk van Leuth schonk, dus daar moet de vergissing op 

berusten.124 

Het nog bestaande zaalkerkje zou vermoedelijk een laat-13e-eeuwse kern hebben.125 Het patro-

naatsrecht over de kerk van Lent hoorde in 1395 nog aan de graven van Gelre. Uit een rekening 

uit 1500 blijkt dat de kerk aan Sint-Maarten was gewijd 126, een patroonheilige die doorgaans op 

een hoge ouderdom en een relatie met de Utrechtse bisschop wijst.127 Desondanks was de kerk in 

1332 verplicht tot een afdracht aan de aartsbisschop van Keulen.128 In 1350 wordt een altaar in de 

119  
Van Schaïk 1987, 134

120  
Van Schaïk 1987, 170, 176

121  
Van Schaïk 1987, 172

122  
Van den Broeke & Frank 2009, 12

123  
De Beaufort & Van den Berg 1968, 261

124  
Dijkhof 1993; Van Schevichaven 1918, 91

125  
Leenders 2003, 34

126  
De Beaufort & Van den Berg 1968, 261; Eerder werd beweerd dat de kerk aan de Hl. Maria gewijd was (Van Schevichaven 1918, 91), maar dat is 
onjuist.

127  
Kok, 1958

128  
Van Schevichaven 1918, 91
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Lentse kerk genoemd als er inkomsten uit de erfpacht van landerijen in de Ooij en de novale tien-

den in Lent worden geschonken.129 

Waarschijnlijk hebben we hier te maken met de vroege periode van één van beide altaren of vica-

rieën. Aan de kerk waren namelijk twee vicarieën verbonden, één van St. Anthonis en één van St. 

Nicolaas.130 Aan de eerste behoorden in de late 16e of vroege 17e eeuw twee hoefkens achter de 

kerk.131 In de verspreiding van bezit in 1677 hebben we deze hoefkens niet met zekerheid kunnen 

traceren (er worden geen goederen als vicariegoed aangeduid), of het zouden de twee pastorie-

goederen aan de overzijde van de Grift geweest moeten zijn: De Pastorie van Lenth Haefkens.132

In 1564 werd een discussie gevoerd over het timmeren van een nieuwe pastorie. Partijen in deze 

discussie waren onder meer pastoor Pelgrum van der Nyhekerck en kerkmeester Reyner Vaeck. 

De kerk van Lent werd toen als ‘rijk’ gekenschetst.133 In 1585 werd de kerk door de Engelse bezet-

129  
Nijhof 1833, 48

130  
De Beaufort & Van den Berg 1968, 261

131  
Van Schevichaven 1918, 92

132  
Het betreft de latere kadastrale percelen C64, C65, C74 en C75, in 1832 resp. eigendom van W.C. Nibbelink en de weduwe Hendrik Evers, maar 
in 1677 nog toebehorend aan de pastorie van Lent.

133  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 818, d.d. 14-01-1564 en 19-01-1564

Figuur 2.4. De protestantse kerk van Lent (bron: Michiel Verbeek, via Wikimedia Commons).
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ting van Knodsenburg in brand gestoken.134 De absis verdween toen waarschijnlijk.135 Muurwerk in 

de huidige kerk doet vermoeden, dat bovengenoemd laatmiddeleeuws kerkje al op dezelfde plek 

als de huidige stond.136 Na de reformatie lijken enkele oude pastoriegoederen vervreemd te zijn.137 

Die reformatie kwam in Elst en Lent vermoedelijk kort na 1578 tot stand. In 1616 kreeg Lent zijn 

eigen predikant in de herstelde kerk.138 In 1659 volgde een restauratie waarvan de huidige gevel-

steen nog getuigt. Tijdens het roerige jaar 1672 werd de kerk opnieuw beschadigd; in 1675 was 

men nog bezig met het herstel.139 Ook in 1794-1795 staken de Engelsen vermoedelijk het interieur 

in brand. In de 19e en 20e eeuw volgden nieuwe wijzigingen, waarvan de bouw van de toren en de 

toevoeging van een nieuwe voorgevel in 1886 waarschijnlijk de meest in het oog springende zijn.140

Naast de kerk stond een pastorie, die kort vóór 1631 ingrijpend was verbouwd. Omdat de kosten 

daarvan hoog waren opgelopen, werd de Grooten Boomgaard bij het Seldants land verkocht, tegen 

betaling van een jaarlijkse erfpacht die even hoog was als Willem Grob betaalde voor het hof-

steedje ten zuiden ervan.141 In oktober 1730 verzochten predikant en kerkenraad aan het Gelders 

bestuur om een diaconiehuisje te mogen verkopen.142 Of er van een rijke kerk zoals in 1564 toen 

nog sprake was, valt te betwijfelen.

Nadat de katholieken hun kerk verloren hadden, kregen ze in 1797 de beschikking over een 

houten noodkerkje aan de Steltsestraat. Lent behoorde toen tot de statie Oosterhout. In 1836 werd 

een stuk grond bij Het Laauwik aangekocht voor de bouw van een katholieke kerk.143 In de periode 

1850-1851 werd tenslotte een zelfstandige statie opgericht 144, die in 1853 bij het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie werd omgezet in een parochie. De huidige rooms-katholieke kerk ver-

rees tussen 1877 en 1879 onder architectuur van Gerard te Riele (1833-1911).

2.5.4 Een wereldlijk machtscentrum: Huis Lent
Als we het over Huis Lent hebben, dienen we onderscheid te maken tussen het middeleeuwse en 

het nieuwetijdse Huis Lent. Over de locatie van het eerste Huis Lent, dat in de recente literatuur 

wel Kasteel Lent wordt genoemd maar dat destijds als ‘huis’ werd aangeduid, bestond in het ver-

leden veel twijfel. In het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa uit het midden van de 19e 

eeuw werd nog gesteld: Alleen de linkerzijde van dien weg [de westelijke Griftdijk, LK] is met eene 

rij van fraaije buitenverblijven en andere huizen bebouwd; terwijl, aan de overzijde der vaart, een 

134  
De Beaufort & Van den Berg 1968, 261; Vooralsnog hebben we de oorspronkelijke bron van de verwoestingen in 1585 niet kunnen traceren.

135  
Leenders 2003, 35

136  
Waarneming C.J. Frank, Monumenten Advies Bureau, Nijmegen.

137  
Van Schevichaven 1918, 93

138  
Van Schevichaven 1918, 93

139  
Van Schevichaven 1918, 94

140  
Leenders 2003, 35

141  
Van Schevichaven 1918, 95

142  
Gelderse landsdagrecessen, 1721-1730 / Rekenkamer S 22, fo. 1316, 1317

143  
Lent Lang Vervlogen Tijd, nummers 7 en 8

144  
Het Utrechts Archief, archief Aartspriesters Hollandse Zending, inventarisnummers 1836 en 1837, d.d. 1850-1851
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fraai landhuis, met vijvers en hoog geboomte, gevonden wordt, staande op de plaats van het voor-

malige aloude kasteel …145

De Nijmeegse stadsarchivaris Van Schevichaven schetste zijn idee over de plek in 1918: “Het 

kasteel der heeren van Lent moet gestaan hebben te Lent, rechts van den weg naar Arnhem, 

in de hoek, gevormd door dien weg en den bandijk, zoo niet op dezelfde plaats, dan toch waar 

thans het Huis Lent staat. Zeer zeker zal de wijde kolk of waai, die men daar ziet, een aanzien-

lijk gedeelte der gronden van het kasteel, tuinen, boomgaarden enz. hebben verzwolgen. Zij ont-

stond ten jare 1634, toen op 14 Februari de Waal een buitengewone hoogte bereikte en den dijk 

te Lent, tegenover de Stad, doorbrak, waardoor de groote steenen sluis aan den ingang der Grift 

werd vernield en weggespoeld.” 146 Ook Leenders was in 2003 deze mening nog toegedaan, en wist 

zich niet goed raad met de situering.147 Wildeman schreef echter al in 1905 in een voetnoot van 

een artikel over het geslacht Verschoor dat in 1677 in het protocol van bezwaar van Bemmel een 

opdracht werd ingeschreven van Johan van Deelen tot Lent en Vanevelt aan zijn zoon Stephen 

van Deelen. De vader droeg op aan zijn zoon het erff den Poll, waar het adellijk huis tot Lent op 

heeft gestaan.148 In dat licht had de recente vondst van het kasteel wellicht voorzien kunnen wor-

den.149 Het kasteel werd vermoedelijk direct ten zuiden van een oude woongrond gebouwd, moge-

lijk in een langgerekte nederzetting langs voormalige laagte. Het geslacht Van Lent, dat het eerste 

kasteel allodiaal in bezit had zou hebben, was een familie van gewezen rijksministerialen van de 

burcht Nijmegen, die na 1247 Gelders werden toen de rijksburcht Nijmegen aan Gelre werd ver-

pand. Overgang naar een andere heer volgde hier op gebiedsoverdracht, een strategische zet 

dus.150 Diederik van Lent was in 1347 nog burggraaf van Nijmegen en een jaar later erfpachter voor 

de hertog van enkele percelen in der Oye (vermoedelijk ten oosten van de Bemmelsedijk, buiten-

dijks dus). Hij was enkele jaren later in de kwestie tussen de Hekerens en Bronchorsten tegenover 

de stad komen te staan. Daarop werden zijn beide burchten verwoest.151  Dat gold vermoedelijk ook 

voor burchten in de omgeving van Lent. Voor het overige zijn we slecht ingelicht over de eigenaren 

van Huis Lent in de eerste eeuwen van zijn bestaan; aannemelijk is dat het geslacht Van Lent hier 

al eerder woonde dat de periode-Diederik. De periode van Diederik en zijn vader Jan komt deels 

overeen met de belangrijkste bouwfase van het kasteel, namelijk een rechthoekige zaalbouw met 

een poorttoren uit de periode 1275-1325, die in het eerste kwart van de 14e eeuw nog werd uitge-

breid met een bouwdeel tegen de zaalbouw.152

Zowel in 1414 als 1441 zou de hertog op Huis Lent hebben verbleven.153 Dat correspondeert niet 

met de bouwhistorische constatering dat er pas in de tweede helft van de 15e eeuw weer gebouwd 

zou zijn. Toen werd de poorttoren verbouwd tot woongebouw en werd daartegen een nieuw poort-

145  
Van der Aa 1837-1851

146  
Het jaartal 1634 is niet juist, zo weten we uit historische bronnen.

147  
Leenders 2003, 63

148  
Wildeman 1905, 166

149  
De veldnaam De Poll was nog tot in de 19e eeuw in gebruik voor de betreffende boerderij.

150  
Van Winter 1962, 164

151  
Van Winter 1962, 259

152  
Aarts & Koot 2013

153  
Lent Lang Verleden Tijd, nummer 7
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torentje met bruggenhoofd gebouwd. In de eerste helft van de 16e eeuw werd de nog vrij nieuwe 

poorttoren alweer gesloopt en verrees nieuwbouw. Dat was direct ook de laatste bouwfase van het 

kasteel. Het kasteel werd in 1557 afgebeeld door Jacob van Deventer op zijn stadsplattegrond van 

Nijmegen (figuur 2.5). Het is de enig bekende afbeelding van het kasteel.

Figuur 2.5. Uitsnede uit de stadsplattegrond van Jacob van Nijmegen, met centraal in beeld het oude Huis Lent 
met een bijgebouw (voorburcht?).

Wat er over was van het middeleeuwse huis – mogelijk alleen de tot woning verbouwde middel-

eeuwse poorttoren - zou in 1585 definitief verwoest zijn nadat het door Engels-Ierse troepen in 

brand was gestoken. Het werd toen door de staatsgezinde graaf Adolf van Meurs en Neuenahr 

(circa 1554 – 1589) als hoofdkwartier gebruikt. Hij gaf waarschijnlijk opdracht voor de brandstich-

ting om te voorkomen dat het door de Spanjaarden zou worden gebruikt. De gracht zoals die in 

deze periode bestond werd mogelijk omstreeks 1600 versmald en lijkt laat in de 17e eeuw te zijn 

dichtgeschoven met puin van het terrein.154

154  
Mondelinge mededeling tijdens workshop Kasteel Lent, 16 oktober 2015
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Als middeleeuwse heer van Lent kunnen we in elk geval de eerder genoemde Diederik van Lent 

(† 1376) identificeren. Hij was hertogelijk rentmeester van het kwartier van Nijmegen en en van 

Opper-Gelder, vanaf 1348 ook van het kwartier van Zutphen. Hij vervulde nog vele andere func-

ties in Gelre. In 1355 was hij kasteelheer toen het kasteel werd verwoest.155 Vermoedelijk trad hij 

in een familietraditie van eerdere Van Lents op het kasteel. Na Diederik blijft het lang onduidelijk 

wat er met het kasteel gebeurde, en weten we ook niet wie er voor de achtereenvolgende bouw-

fases verantwoordelijk was. Pas in de late 16e eeuw hebben we weer voorzichtige aanwijzingen 

voor een eigenaar van het terrein, Wolter Vaeck. Na hem ging ging het kasteelterrein met De Pol 

over in handen van de nieuwe echtgenoot van zijn vrouw, Adam van Weerdenburch, en zijn naza-

ten. Tussen 1658 en omstreeks 1760 kunnen we tenslotte de familie Van Delen als ‘heer van Lent’ 

aanwijzen (zie kader). Op basis van de veronderstelde demping van de gracht omstreeks 1680 zou 

Steven van Deelen, eigenaar van De Pol vanaf 1677, voor deze actie in aanmerking komen. Des-

ondanks is hij nog – wellicht uit traditie – vanaf 1688 in de Ridderschap van Nijmegen verschreven 

geweest.

Kalkwiek, die zich op de hertogelijke burchten richtte, constateerde dat Huis Lent allodiaal moet 

zijn geweest.156 In ons bekende leenregisters komen we het inderdaad niet tegen.

Met deze gegevens in de hand kunnen we de ontwikkeling en bezitsgeschiedenis van het erf De 

Pol, waar het kasteel ooit naast stond en dat tot hetzelfde bezitscomplex behoorde, volgen. Het 

verpondingskohier uit 1649 noemt een aantal bezittingen van Van Weerdenburg:

- [Jan van Cleeff] in pacht vanden heer van Weerdenborch 3 mergen weijlandts, estimeert jaers 

op – 30 gl:

- Gerrit Schaets in pacht vanden oversten Weerdenborch 2½ mergen jaers volgens pachtcedul 

voor 12 gl:, - 14 gl:, + 3;

- Rut Wilhemse heeft in pacht vanden oversten Weerdenborch vier mergen weijlandts met huijs, 

hoff, boomgaert daerop staende, jaers voor 36 gl:; nu Peter Sanders pachter ad – 130 gl:, + 

4-16;

- Colonel Weerdenborch heeft diverse erffpachten ende thijnsen uijt meerendeels de huijsen, 

erven ende sommige landtpachten, memorie.

Aannemelijk is dat Rut Wilhemse boerderij De Pol bewoonde en pachtte van Van Weerdenburg, 

aangezien Van Weerdenburg geen ander erf in Lent in bezit gehad lijkt te hebben in 1649.157

Jongere bronnen, met name de dijkcedullen die als leidraad kunnen dienen, zijn eenduidiger. In 

1677 is nog sprake van één post, te weten 5 roeden dijk, van de heer Van Deelen. In 1698 was het 

onderhoud tijdelijk aan twee andere personen uitbesteed, maar de familie Van Deelen bleef tot en 

met 1733 bezitter van het erf en eindverantwoordelijk voor de 5 roeden dijk. Nog in 1733 en 1750 

was Stephen, Baron van Deelen, Heer tot Lent, verschreven in de Ridderschap van Nijmegen, en 

155  
Lent & Lent 1993

156  
Kalkwiek 1976, 192

157  
Spruit z.j.
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Lijst van de ‘heren van Lent’

Een sluitend overzicht van de kasteelheren van Lent, die overigens slechts grootgrond-
bezitter waren en geen jurisdictie hebben bezeten, bestaat nog niet. De volgende eige-
naren van het kasteel en de aangrenzende boerderij De Pol en/of degenen die zich heer 
van Lent noemden, zijn bekend:

- Diederik van Lent 158 († 1376 of 1377) 159, zoon van Jan van Lent († 1356)
- vermoedelijk Wolter Vaeck 160 († vóór 1590), heemraad van het ambt Overbetuwe 

in 1573 161, gehuwd met Elisabeth van der Voort. Wolter was een zoon van Mente 
Haeck en kocht samen met zijn moeder in 1544 het goed Valkenberg in Rheden 162

- Adam van Weerdenburg († tussen 1618 en 1630), hopman, gehuwd met Elisabeth 
van der Voort

- Diederich van Weerdenburg († 1656; figuur 2.6) 163, heere van Lent en velt-overste 
ende colonel over dry regimenten infanterie 164, kolonel in Brazilië, heer van 
Risum en van Harskamp (namens zijn echtgenote), lid van de Ridderschap van 
Nijmegen (1633), huwde (na 1648) met Heyma Christina van Delen 165, weduwe 
van Jacob Ripperda (1591-1646) 166, vrouwe van Risum en Loquart, in 1633 
beleend met Harskamp; Theodorus van Weerdenburg was een zoon van Adam van 
Weerdenburg. Hij was bevelhebber in dienst van de W.I.C.167 Een portret van hem 
van een onbekend jaar na 1631 noemt hem Le noble et magnanime Theodore de 
Weerdenbourg Seigneur de Lent (…).168 Op 21 september 1658 werd het goed De 
Poll gerechtelijk verkocht wegens schulden. Op 8 november werd het goed gekocht 
door een verre verwant van zijn vrouw, namelijk 169:

158  
Vanaf 1242 komen telgen uit de familie Van Lent ononderbroken voor als lid van de stadsregering van Nijmegen. Ook in de Duffelt en 
in Kranenburg vervulden zij vooraanstaande posities (Schenkels 1999).

159  
Diederik van Lent was in 1342 namens de Gelderse hertog landrentmeester van Opper-Gelder en het land van Montfoort, van het 
Rijk van Nijmegen met de Duffelt, het Land van Maas en Waal, de Tieler- en Bommeler Waard, het Land van Beesd en Rhenoy en de 
Neder- en Over-Betuwe. In 1348 werd het kwartier van Zutphen daaraan toegevoegd (Schenkels 1999). In 1349 werd hij bovendien 
met een goed te Rindern beleend (Schenkels 1999, 22), en hij bezat onroerend goed in Goch, Asperden, Nijmegen en Kevelaer. 
Over het wel en wee van zijn kinderen is het nodige bekend, maar niet wat er gebeurde met het terrein van huis Lent (Schenkels 
1999, 22-25).

160  
Ook geschreven als Vaick.

161  
Mulder e.a. 2002, 36

162  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenregister, monumentnummer 1002921

163  
Hij stamt uit het geslacht Van Weerdenburg, waaruit aanvankelijk de heren van Waardenburg en later de heren van Ophemert en 
Zennewijnen stammen. Zie voor hem en de na hem volgende heren ook een genealogie van het geslacht Van Deelen onder con-
structie: http://www.paulbouw-geschiedenispagina.nl/ 

164  
Baers 1630

165  
Zij was een dochter van Hector van Delen (1582-1618), heer te Risum, Loquart, Harskamp (vanaf 1615) en in Den Ham, en Anna 
Elisabeth van Leerbach († 1638). Uit haar eerste huwelijk werd een dochter geboren, Occa Anna Elisabeth Ripperda (* 1640), in 
1666 lidmaat te Kootwijk. Zij huwde op 8 april 1657 te Kootwijk met Diederik van Weerdenborch, haar stiefbroer. Zie ook Kok 1785.

166  
Ripperda was, vermoedelijk door zijn huwelijk, in 1634 buurrichter van Harskamp en in 1638 bezitter van Huis Harskamp. Hij was 
bovendien heer van Farmsum.

167  
Regionaal Archief Dordrecht, collectie P.M. Beelaerts, inventarisnr. 553_2331

168  
RKD, portretten, afbeelding 0000357868

169  
http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I122031&tree=tree01 

http://www.paulbouw-geschiedenispagina.nl/
http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I122031&tree=tree01
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- Johan van Deelen tot Lent en Vanevelt (1617-1680) 170, eigenaar van De Pol, 
kapitein-commandant van het fort Nassau op de Voorn, huwde met Geertruid van 
Bronckhorst († 1686) 171

- Jacob Johan van Delen (1656-1708), heer tot Lent, Laar en Vanevelt 172, dijkgraaf 
van Nijkerk, huwde met Anna Elisabeth van Delen (1650-1725)

- Steven van Deelen (1658-1716) 173, eigenaar van De Pol, vanaf 1688 verschreven 
in de Ridderschap van Nijmegen, tevens heer van Middendorp op de Veluwe en 
verwalter ambtman van Maas en Waal, huwde met Jeanette Agnes van der Moelen 
(1663-1719), vrouwe van Overasselt en Schonenberg

- Steven van Deelen (1696-1762), vanaf 1719 verschreven in de Ridderschap van 
Nijmegen, heer van Lent (vermeld 1733, 1750), huwde met Maria Polyxena Henriëtte 
von Zobel (1709-1757), vrouwe van Gross Kunckel en Hückelhoven.174 Uit dit 
huwelijk nageslacht te Hückelhoven.

De periode tussen Diederik van Lent en Wolter Vaeck is vooralsnog lastig niet op te vullen, 
en ook de twee potentiële kasteeleigenaren vóór Diederik van Weerdenburg zijn nog onze-
ker. Daarvoor is aanvullend bronnenonderzoek noodzakelijk. Wel moeten we constateren 
dat Hopman Weerdenburgh in 1607 al de eigenaar van De Pol geweest kán zijn. Diederik 
was toen met vrij grote waarschijnlijkheid nog te jong. Dat zou erop kunnen wijzen, dat 
Diederik zijn bezit in Lent van zijn vader had geërfd. Dat was Adam van Weerdenburg († 
tussen 1618 en 1630), gehuwd met Elisabeth van der Voort en met Anna van Renesse 
(1542-1626). Adam was verschreven in de Ridderschap van Nijmegen (1594-1596 en 
1605-1609), hopman (!) en gouverneur van Wachtendonk.175 In 1590 verzocht Adam aan 
de Raad van State om een schadevergoeding voor zijn vrouw en haar voorkinderen uit 
haar eerdere huwelijk met Walter Vaeck vanwege de schade die aan hun bezittingen is 
veroorzaakt door het opwerpen van de schans Knodsenburg. Gerrit van der Vaart deed 

170  
Nog omstreeks 1690 wordt gesproken over een appèl, wrakende Jacob Jan van Delen tot Laer, Lent en Vanevelt als rechter (Gelders 
Archief, archief Huizen Nettelhorst en De Heest, inventarisnr. 339). De familie Van Delen had al generaties lang het huis Laar te Otterlo 
in bezit (Gelders Archief, archief Huis Laar, inventaris). In 1675 werd een verklaring afgegeven door de dijkgraaf dat de weduwe van 
Gerrit Schaets het gedeelte dijk wilde opmaken dat tot de goederen van Johan van Deelen behoorde, en eerder overste Weerdenburgh, 
waarop de Fortuin en andere gebouwen stonden, welke goederen zijn opgenomen of vergraven voor het fort Cnodsenburgh.  Zij deed 
dat onder voorwaarde dat zij afstand zou doen van de erfpacht van deze goederen (Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en 
dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnr. 2522, d.d. 1675).

171  
Zij wordt in genealogieën op internet wel aangeduid als ‘vrouwe van Lent’, maar de bron voor die bewering is onduidelijk. Hetzelfde 
geldt voor de bewering dat zij in Lent geboren zou zijn. In Gelders Archief, archief Huis Laar, inventarisnr. 48 is een stuk bewaard geble-
ven over de erfportie van Geertruijt, dochter van wijlen Jacob van Bronckhorst en Aleijda de Cock van Opijnen, uit 1657. In de litera-
tuur over deze familie, zoals het artikel ‘De heren en graven van Bronkhorst’ door A.P. van Schilfgaarde (1957), ontbreekt dit echtpaar 
echter. In 1637 werd een boedelinventaris opgemaakt, met de aantekening dat zij beiden aan de pest waren gestorven, te Bemmel op 
de Pol, in september 1636 (Gelders Archief, archief Huizen Nettelhorst en De Heest, inventarisnr. 312). Slechts enkele jaren eerder, 
in 1627, hadden de kinderen van Johan van Bronckhorst en Geertruida van Suijlen de boedel van hun ouders gescheiden (Gelders 
Archief, archief Huizen Nettelhorst en De Heest, inventarisnrs. 309 en 311). Onduidelijk is via welke lijn de titel ‘heer van Lent’ aan deze 
familie toekwam. De familie Van Bronckhorst had de Pol(lenbering) in Bemmel al sinds 1492 in bezit en hield het tot 1725 (Jas e.a. 
2013, 289).

172  
Gelders Archief, archief Huis Laar, inventarisnummer 38, d.d. 1708, en inventarisnummer 176, d.d. 1686. 

173  
Verkreeg in 1677 het erff den Poll, waar het adellijk huis tot Lent op heeft gestaan van zijn vader Johan van Deelen tot Lent en Vanevelt.

174  
Hun nazaten woonden in Hückelhoven en droegen daarvan de herentitel.

175  
http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I122019&tree=tree01 

http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I122019&tree=tree01
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aan het Hof van Gelre en Zutphen een verzoek ten behoeve van Adams stiefkinderen.176 
Deze echtgenote van Adam was jonkvrouwe Elisabeth van der Voort, die eerder gehuwd 
was met Wolter Vaeck.177 

Gezien de bovenstaande vermelding zullen de Lentse goederen uit de familie Vaeck 178 of 
Van der Voort komen. Ui t welke van de twee is onbekend. Dat zou de familie Vaeck kun-
nen zijn, want op 19 januari 1564 stuurde het Hof van Gelre en Zutphen een missive aan 
de ambtman van Overbetuwe in antwoord op die van 14 januari, dat de pastorie te Lent op 
kosten van de kerk, die rijk is, gebouwd moet worden, ondanks het verzet van kerkmeester 
Reynder Vaeck.179 Ook was een zekere Derick Vaeck in 1546 heemraad van de Overbetu-
we.180 Wolter Vaick (wellicht een zoon van Derick?) was dat in 1573.181 De familie Vaeck 
was sterk verweven met bestuur en grondbezit in de Overbetuwe, en een relatie met het 
huis te Lent is dus zeker niet onwaarschijnlijk.

Steven van Deelen junior deed zijn bezittingen in Lent waarschijnlijk kort vóór 1760 van de 
hand.

 

176  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 685, d.d. 2/12-09-1590

177  
Telgen uit het geslacht Vaeck waren in de 16e eeuw poorters te Nijmegen; bovendien waren zij leenman voor goederen in de Duffelt. De 
vermoedelijke zus van Elisabeth, Clara van der Voirt, was vóór 1550 gehuwd met een vermoedelijke broer van Wolter, Vincent. Vincent en 
Clara bezaten een huis in Keeken in de Duffelt. Wolter Vaeck zelf komt voor als één van de magescheidslieden in een magescheidsakte 
uit 1565. Hij moet toen in elk geval al meerderjarig zijn geweest (Regionaal Archief Nijmegen, archief Nijmeegse Broederschappen, inven-
tarisnr. 1043, d.d. 1565).

178  
Wolter was zeer waarschijnlijk een zoon van Derick Vaick († vóór 1520) en N.N. van Keken († vóór 1550) en een kleinzoon van Johan 
van Keken Daemsz. († vóór 1482) en Grieta N.N. († na 1482). Elisabeth was een dochter van Bertold van der Voort en Gijsberta Storm.

179  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 818, d.d. 14-01-1564 en 19-01-1564; pastoor te Lent was destijds 
Pelgrum van der Nyhekerck.

180  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 804, d.d. 19-08-1546.

181  
Mulder e.a. 2002

Figuur 2.6. Theodorus van Weerdenburg, 
seigneur de Lent.
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dat al sinds juni 1719.182 Op 22 mei 1750 was hij als Stephen, Baron van Deelen, Junior in de Rid-

derschap van Nijmegen verschreven, overigens zonder de toevoeging ‘heer tot Lent’. In 1761 was 

hij nog altijd verschreven. Ook zijn broer Nicolaas Hans Willem van Deelen, heer van Druten, was 

in diezelfde Ridderschap verschreven.183 

In de eerst raadpleegbare 184 dijkcedul daarna, die van 1760, zien we een verdeling van de 5 

roeden over 5 individuen. Het grootste deel, te weten 2 roeden, bleef behoren tot de Pol, in 1760 

bezit van Jan van Ameren en Jacob van Galen. Vier bezitters van erven en land op ’t Zandige 

Land namen de overige 3 roeden op zich. Of dit betekent dat deze huisjes ná 1733 op land van De 

Pol werden gesticht, is onduidelijk. De Pol zelf kwam daarna nog in handen van Jacob van Galen 

alleen, van de familie Schelkes en van A.J. Beijerinck.185

Op de kaart van Van Deventer uit 1557 zien we een tweetal bouwwerken op de plek van het oude 

Huis Lent; eentje aan de weg en eentje wat verder daarachter. Het is mogelijk dat aan de weg de 

neerhof lag en verder van de weg het eigenlijke huis. Dit wordt bevestigd door de ligging van de 

opgegraven middeleeuwse kasteelgebouwen.186 Historische bronnen voor een neerhof zuidelijk van 

het kasteel hebben we niet. Van Deventer tekent de twee gebouwen bovendien in oost-westrich-

ting naast elkaar. De kaart van Van Deventer lijkt aan te tonen dat het kasteel en De Pol gelijktijdig 

bestaan hebben.

De ligging van het Lents kasteel roept vragen op. Het lag overduidelijk tussen twee parallel 

lopende wegen, de vroegere Lentse straat (later Griftzanddijk – Griftkleidijk) en de westelijk daar-

van gelegen weg die werd doorsneden door de uitbreiding van Fort Knodsenburg en in 1832 nog 

gedeeltelijk bestond. Op basis van de morfologie zouden we al snel zeggen dat beide wegen langs 

een laagte liepen waar kasteel Lent in stond, maar dat blijkt niet het geval te zijn.187 De verlande 

geul kwam bij de Lentse kolken het land binnen en stak langs het kasteel in noordwestelijke rich-

ting. Mogelijk stond het kasteel net als de aangrenzende vol- en laatmiddeleeuwse nederzetting 

langs een voorstraat op de oever van deze reeds verlande laagte. Voor een kasteel op de westoe-

ver van een nog openliggende restgeul, zoals Heunks en Van Hemmen veronderstellen, zijn geen 

bewijzen aangetroffen.188

182  
Z.a. 1733; Z.a. 1750

183  
Z.a. 1761

184  
Het dijkcedul van 1745 is bewaard gebleven, maar door zijn slechte conditie niet raadpleegbaar.

185  
Bewerking dijkcedullen, zie bijlage 1; Over de ontwikkelingen rond 1355 is voor het eerst sprake in de Gelderse Kroniek van Willem van Berchen 
(De Mooy 1950).

186  
Aarts & Koot 2013

187  
Willemse, in voorbereiding

188  
Heunks & Van Hemmen 2016, 109
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Diederich van Weerdenburg, grootgrondbezitter

Van Weerdenburg is misschien wel dié heer van Lent over wie de meeste bronnen beschik-

baar zijn. Dat heeft er onder meer mee te maken dat in het midden van de 17e eeuw veel 

nieuwe vormen van administratie op gang kwamen, zoals de vastlegging van belastingsplich-

ten voor de grondbelasting in verpondingskohieren.

Het is daarom dus ook mogelijk om de bezittingen van Van Weerdenburg in 1649 vrij nauw-

keurig te inventariseren. Daarmee krijgen we feitelijk een inkijkje in het ‘landgoed Lent’ dat 

toen nog bestond:

Lent

- [Jan van Cleeff] in pacht vanden heer van Weerdenborch 3 mergen weijlandts, estimeert 

jaers op – 30 gl:

- Gerrit Schaets in pacht vanden oversten Weerdenborch 2½ mergen jaers volgens pacht-

cedul voor 12 gl:, - 14 gl:, + 3;

- Rut Wilhemse heeft in pacht vanden oversten Weerdenborch vier mergen weijlandts met 

huijs, hoff, boomgaert daerop staende, jaers voor 36 gl:; nu Peter Sanders pachter ad – 

130 gl:, + 4-16;

- Colonel Weerdenborch heeft diverse erffpachten ende thijnsen uijt meerendeels de huij-

sen, erven ende sommige landtpachten, memorie. 

Doornik

- Den heere borgermeester Singendonck heeft in pacht vanden heer van Weerdenborch 18 

mergen uijtterweerden leggende opden affloop, jaerlicx den mergen estimeert op 15 gl:, - 

410 gl:, hiervan worden de defecten bijden edelen eijgenaer selver betaelt 410 – 0 – 0

- Den heer van Weerdenborch heeft noch in Doornick een willighen pasken ende een cleijn 

rijsweertgen soo t’saemen over boort loopt, daeraf hij noijt eenige ongelden gegeven 

heeft. Dewiele hier van op d’aenteickenongh vanden lantmeter geen mentie gemaeck, 

wort alhier Memorie

- Herman Philips woont in een cleijn huijsken, toecomende den heer van Weerdenborch 

het Houte Wambas genaemt, daervan hij niet te pacht en heeft, maer is daer voor waers-

man vandes heer van Weerdenborchs weijlanden. Beijde voorstaende posten aenge-

slaghen op – 25 gl: 25 – 0 – 0

Het komt dus feitelijk neer op De Pol met omgeving, enige landerijen, enkele overige rechten 

in Lent alsmede uiterwaarden met de Houten Wambuis op de grens met Doornik.189 In totaal 

gaat het op basis van bovenstaande gegevens om 27½ morgen (ruim 23½ hectare) belast 

land, enig voorheen onbelast land, het erf van de Houten Wambuis en de nodige rechten en 

inkomsten van diverse aard.

189  
Spruit z.j.
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2.5.5 Middeleeuws en 16e-eeuws grondbezit in Lent
Inleiding
Een sluitend beeld van de middeleeuwse bezitsverhoudingen in Lent kunnen we nog niet geven. 

Daarvoor is nog veel onderzoek nodig in veelal verspreid bewaarde en fragmentarisch bewaard 

gebleven archieven. Hieronder geven we enkele lijnen die we op basis van een eerste verkenning 

van de bronnen hieruit hebben kunnen destilleren.

De goederen van het klooster Bedbur
Een middeleeuws goederencomplex waarvan de plaatsing in Lent zonder twijfel is, is die van het 

geslacht Van Lent. Op 9 september 1356 droegen jonghe Didderic en Ot van Lent, twee broers en 

zonen van de voornoemde Diederik, heer van Lent, goederen en tijnsen in de maalschap van Lent 

aan het klooster Bedbur bij Kleve op, die zij vervolgens in erfpacht terug ontvangen.190 Het kan 

daarmee niet gaan om het goederencomplex waarmee de graaf het klooster Bedbur in of kort na 

1167 zou hebben beleend, zoals Leenders nog vermoedde, want het was voorheen eigen bezit van 

de Van Lents.191 De goederen worden met name opgesomd in de oorkonde:

- Een kamp, die aan hun grootvader Jan van Lent toebehoorde, gelegen in de Lenter maelscap 
192 met de ene zijde aan de gemene straat 193, met de andere zijde aan de erfenis van de oude 

Didderic van Lent 194;

- Een stuk land, dat de Uplaghe heet 195, en de woerd die daarbij hoort met alles wat daar verder 

nog bij hoort, gelegen ‘boven naast’ de erfenis van Bertoudt van Daerinc 196 en ‘beneden naast’ 

de erfenis van de heren van Sint-Jan van Nijmegen;

- Alle tijnsen, die aan Jan van Lent toebehoorden, uit de navolgende zeven hofsteden:

- Elzebe Herwichs hostat;

- Gaetsten hostat;

- Ghese Wijnkens hostat;

- de halve hofstad van Ghijsebert Blijsken;

- een hofstad van oude Ludeken, waar een berg op staat;

- een hofstad waar Bake op woont, die jonfrou sijen is;

- Willem Voets hostat.

Vooralsnog zijn er voor het merendeel van deze goederen geen redenen te veronderstellen, dat er 

een relatie bestaat met eerder of later vermelde goederencomplexen. Een situering is daarom nog 

190  
Sloet 1879, 58-60

191  
Leenders 2003, 32

192  
Schenkels leidde hieruit af dat er een molen in Lent gestaan moet hebben; de term ‘maelscap’ duidt evenwel niet op het malen van graan, maar 
op een gemeenschap van boeren die de woeste gronden in een territorium beheerde (zie ook Leenders 2003, 52).

193  
Hiermee is vermoedelijk de straat bedoeld waardoor later de Grift gegraven zou worden.

194  
Mogelijk lag het perceel tegen het goederencomplex van Huis Lent, dat aan Diederik van Lent toebehoorde.

195  
Nog in 1561 werd de Oplaech in Lent, samen met de Vorstenkamp, verpand door Gerit van Lent en zijn vrouw Anna (De Jong 1960, regest 
nummer 710).

196  
Kan het aangrenzend stuk grond van Bertoudt van Daerinc de Heren Borrencamp zijn (zie hierna) ? Noch de Oplaech, nog de Heren Borrencamp 
kunnen we in jongere bronnen nog traceren. Onduidelijk is in wiens handen het bezit van de familie Van Lent is overgegaan.
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niet mogelijk. Eén telg van de familie Van Lent, schepen Gerardus, bezat in 1500 nog 100 morgen 

grond in Lent.197

De Fockenacker
Behalve van de commanderijgoederen is gelukkig toch ook van enkele andere localiseerbare 

onroerende goederen de bezitsgeschiedenis verder terug te voeren dan de late 17e eeuw. Dat 

geldt in de eerste plaats voor het goed Fockenacker, gelegen aan de dijk in het westelijk deel 

van Lent (zie kaartbijlage 1). Op 16 november 1553 verkochten Rutger Arndts en Willem Arndts, 

broers, als ooms van Heesken, dochter van Jacob Arndts, en Willem Thoeniss een huis en hofstad, 

groot 2 morgen, in het kerspel en gericht van Lenth, in het zuiden gelegen aan de Bandijk. Koper 

was Claes van den Boenhoff. Het was een vrij eigen erf en goed, uitgezonderd 3 gulden en 2½ 

stuiver aan de Sint-Anthonisvicarie te Lent.198 Direct daarop verkochten Claes van den Boenhoff 

en zijn vrouw aan de verkopers van het erf een erfjaarrente van 3 gouden hertog Philipsguldens, 

als eerste termijn, uit genoemde huis en hofstad. Met 50 Philipsguldens zou deze rente kunnen 

worden afgelost.199 Op 29 september 1576 verkocht Jacoba Ruys, weduwe van Hans Clemens, 

aan Derick Holtacker dit huis en hofstad, met bijbehorende dijk en wetering 200, zoals Jacoba het 

geërfd had van Catharina Clemens.201 Ook de rentebrief werd op dezelfde dag verhandeld.202 Op 

15 november 1614 verkocht Heess Jacobss de rentebrief aan de boekhouder van het Nijmeegse 

weeshuis.203 Het lijkt erop dat niet alleen de rentebrief in handen kwam van het Nijmeegse wees-

huis, maar ook het goed Fockenacker zelf. Op 6 december 1759 gaf namelijk de boekhouder in 

erfpacht uit aan Ruth Peters een perceel land, groot 2 morgen, met huisje, vanouds genaamd 

den Fockenacker, tegen een jaarpacht van 30 Hollandse guldens, jaarlijks op 11 november te 

betalen.204

Deze vroege vermeldingen kunnen we koppelen aan de vermeldingen in het dijkcedul van Lent, 

waarin was vastgelegd wie namens bepaald onroerend goed onderhoudsplichtig was voor welk 

stukje dijk. In 1677 waren den Heer van Weerdenborgh 205  en de wezen tot Nijmegen onderhouds-

plichtig voor 11 roeden 10 voeten en 9 duim van de dijk.  In 1733 was de weduwe Reijn Hendriks 

de pachter. In 1760 was de dijkplicht verdeeld over twee delen, namelijk de erfgenamen van Van 

Weerdenburg en de hiervoor genoemde Rut Peters. Hieruit komt naar voren dat het goed Foc-

kenacker mogelijk al in 1677 in twee delen gesplitst was, de weide eigendom van (de opvolger 

van) Van Weerdenburg, de heer van Lent, en het huisje eigendom van het Nijmeegse weeshuis. 

De gecombineerde vermelding in de dijkcedullen wijst echter uit dat het ooit één complex geweest 

moet zijn. Gezien de genoemde grootte in de verschillende bronnen moet de splitsing al vóór 1553 

197  
http://www.noviomagus.nl/Lent/007a.htm 

198  
Sormani 1915, regest 65

199  
Sormani 1915, regest 66

200  
Bedoeld is vermoedelijk de plicht deze zaken te onderhouden.

201  
Sormani 1915, regest 150

202  
Sormani 1915, regest 149

203  
Sormani 1915, regest 216

204  
Sormani 1915, regest 388

205  
Aangezien Van Weerdenburg zijn bezittingen al in 1658 van de hand had gedaan, zullen hier zijn rechtsopvolgers bedoeld zijn geweest.

http://www.noviomagus.nl/Lent/007a.htm
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hebben plaatsgevonden.206 Dat wordt bevestigd door een oorkonde uit 1534, waarin sprake is van 

het duo Arnt van Lent en Arndt Jacobs dat een perceel van 4 morgen in de Vockenacker te Lent 

kocht uit de nalatenschap van Thonis Willemssoen.207 De splitsing zou in elk geval tot in de 19e 

eeuw zo blijven.

Den Vossenpels
Rick van Mulickum en Jenneken, zijn vrouw, verkochten op 20 januari 1563 aan de voogden van 

Henrick en Gijsbertgen Denis een erfjaarrente van 24 keizer Carolusguldens, jaarlijks te betalen, 

uit hun helft van een bouwinge genaamd Den Vossepels, in het geheel groot 25 morgen, waarvan 

de andere helft aan Juth Gaymans, weduwe zaliger Johan Gaymans, toekomt. De bouwing lag 

aan de Lenschestrait en de Ressensche wal. De rente komt verder uit de helft van een kamp land 

in het ambt Nederbetuwe. Behalve jaarlijkse lasten aan het Kapittel van de St. Stevenskerk (12 

daler), aan Meeri Hoeltgens (3 daler) en aan Jaspar van Osenborgh uit de helft van den Vossen-

pels (3 daler) waren de goederen vrij erf en goed.208 Bovenstaande vermelding is de oudste van de 

Vossenpels die we hebben opgespoord. Op 4 januari 1585 kochten de provisoren van het Arme-

Kinderenweeshuis in Nijmegen deze rentebrief van Gijsbertgen Denis en haar echtgenoot Frede-

rick Loiffs.209

De Vossenpels ligt in het noordoostelijk deel van het vroegere grondgebied van Lent (zie kaartbij-

lage 1). Wat direct opvalt als we het beeld van 1832 beschouwen is de enorme fragmentatie van 

het gebied: veel kleine erfjes met bijbehorend land. Voor 1677 is dit plaatje niet anders.210 Aange-

zien er in 1563 nog sprake was van een bouwing Vossenpels, veronderstellen we dat het goed 

tussen 1563 en 1677 in veel stukken uiteen is gevallen. Dat staat overigens haaks op de constate-

ring dat de dijkcedullen en de verdeling daarin al vóór 1553 opgesteld zou moeten zijn. De enorme 

versnippering van de dijkplicht maakt het heel aannemelijk dat ook de versnippering van het 

grondbezit in de Vossenpels al van vóór 1553 dateert, ondanks de vermelding van één bouwing in 

1563. Alleen kleine deelgebiedjes zouden naderhand nog verder versnipperd zijn. Dat zou wijzen 

op een sterke groei en mogelijk ook verarming van de bevolking van de Vossenpels.

Er zijn uit ons onderzoek geen aanwijzingen voor een (land)huis op De Stelt nabij de Vossenpels, 

zoals Habraken veronderstelt, naar voren gekomen.211

Heren Borrencamp
In het kerspel Lent lag een perceel grond van 27 morgen (ruim 23 hectare) groot, dat de naam 

Heren Borrencamp droeg. In 1365 werd het door Sander van Doernic voor 9 Brabantsche in erf-

pacht aan Vrederic den Joede uitgegeven. Jaarlijks moest deze erfpacht worden betaald aan 

Wolter van Doernic, zoon van Barthold van Doernic, ten behoeve van de kinderen van Barthold. Uit 

206  
Dat betekent verder ook, dat de oudste dijkcedullen al vóór 1553 opgesteld moeten zijn. Ze zijn evenwel pas vanaf 1677 bewaard gebleven.

207  
Sormani 1915, regest 44

208  
Sormani 1915, regest 99

209  
Sormani 1915, regest 167

210  
Transcriptie dijkcedullen, zie bijlage 1.

211  
Habraken, z.j.
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de betreffende oorkonde maken we ook op waar het precies lag. In het westen werd het begrensd 

door de goederen van de Commanderij van St. Jan, in het oosten door de Kerkweg, in het noorden 

door de landerijen van Otto en Bernt van Lent die zij van Geertruid van Doernic, geboren Van Lent, 

hadden gekregen en ten zuiden door de erfgoederen van de kinderen van Barthold.212 Ondanks de 

nauwkeurige belendingen hebben we de exacte locatie van het perceel nog niet gevonden, mede 

omdat we niet weten hoe nauwkeurig de windrichtingen zijn die worden genoemd.

In 1398 komt het perceel in de maalschap van Lent nogmaals voor. Lijesbet van Dornic Bertouts-

dochter, één van de hiervoor genoemde ‘kinderen’  treedt nu op ten behoeve van dezelfde Vrede-

rix des Joeden. Het perceel grenste nu aan Gherit van Steenbergen, Otto van Lent, dat Vijschevelt 

van de heeren van St. Jan te Nijmegen en den Kercwech.213 Op basis van deze vermelding is een 

ligging in het noorden van Lent, waar immers de boerderij Visveld lag, aannemelijk.

Een onbekende hoeve
Een oorkonde uit 1395 handelt over een hoeve met erf in Lent die niet met naam of locatie wordt 

genoemd. Het enige wat we weten is dat Beernt van Lent de hoeve bezat en dat zijn broer Otto als 

pachtgerechtigde getuige was bij de verkoop.214

Verhandelbare inkomsten uit onroerend goed
Behalve onroerend goed zelf werden er ook rechten verhandeld om opbrengsten uit erven te 

verkrijgen. 

- Op 31 januari 1453 droegen Johan van Lent Ysbrantssoen en zijn vrouw Jutt, samen met 

Agnese van Lent, weduwe van Arnt van Alphen, een jaarlijkse erfpacht van twee oude gouden 

Franse schilden over aan Hendrick die Ruter, tijnsmeester van het stift in Elten. De erf-

pacht behoorde bij een huis en hof van 14 morgen land in de Vossacker en 1½ morgen land, 

genaamd die Laze en Belen hofstede.215 

- De erven van Henrick van Lent Ottensz verkochten in 1468 een erfpacht van tien oude gouden 

Franse schilden uit 28 morgen land, genaamd De Wynckel.216 

- De bewaard gebleven oorkonden geven er een goed beeld van, hoe een belangrijk deel van 

de de renten achtereenvolgens in handen van de Nijmeegse broederschappen kwamen. Daad-

werkelijk onroerend goed in Lent bezaten de broederschappen klaarblijkelijk niet: 

- Op 30 september 1481 verkochten Gerrit van Lent Berntsz en zijn vrouw Willem van Upwyck 

een erftijns van 12 Rijnse guldens uit een erf, geheten Den Sandtkamp, in Lent, aan Ysenbeell 

van Opwyck, die optrad namens Henrick van Opwyck. Henrick verkocht deze op 3 augustus 

1498 aan Coenrit Bongh, Goissen Ramp, Thyss van den Bossch en Johannes Bonert, allen 

212  
Van Doorninck 1897, regest nummer 255

213  
Van Doorninck 1897, regest nummer 255 / 19b

214  
Kokke 1939, 38

215  
De Jong 1960, regest nummer 243

216  
De Jong 1960, regest nummer 295
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provisoren van de Nijmeegse broederschap van Sint-Barbara.217 Op 25 februari 1558 kwamen 

de provisoren van Sint-Barbara overeen met Seger van Nuys, Johan ther Kinder en Sandert 

Verhoirst om de jaarrente uit de Sandtkamp niet meer in 12 Nijmeegse guldens, maar in 12 

Keizer Carolusguldens te betalen.218 

- Op 27 maart 1540 verkochten Heymerinck Jansz en Hilleken Moell een erftijns van 3 Phi-

lipsguldens uit een huis in Lent aan Neesken van Wienhoven.219 Neesken, nu onder de naam 

Agniess van Wyenhaevenn, gaf op 29 mei 1566 de erfjaarrente van 3 Philipsguldens uit een 

huis in Lent aan Barbara Geumans.220 Zij verkocht de erfjaarrente op 2 september 1575 aan de 

provisoren van de broederschap van het Heilige Kruis.221 

- Op 28 december 1548 verkochten Hanrick Waeterhaelen en zijn vrouw Alijdt van Lenth aan 

Clais van den Boonen Hanrichss een erfjaarrente van 5 enckell golden Gelressche rijder uit 

een stuk land groot 4 Hollandsche morgen, gelegen in het kerspel Lent. Het betrof een vrij erf 

en goed, uitgezonderd 3 oort van een goudgulden aan Otto van Heteren en de dijk- en wete-

ringlasten.222 Op 29 september 1576 verkocht Jacob Ruys, weduwe van Hans Clemens, aan 

Derick Holtacker deze rentebrief. De overige lasten uit het vrij erf en goed waren inmiddels 

opgelopen tot 3 gulden en 2½ stuiver aan de Sint-Anthonisvicarie in Lent.223 

- Bernt van Ezijs en Cunera van Lent verkochten op 29 juni 1550 een erfjaarrente van 6 Gel-

derse Rijd. Guldens uit een huis Stevensvelt in Lent en een goed in Elst aan Hilleken Baers, 

de weduwe van Lubbert Verver.224 Egbert Bijesman en zijn vrouw Catharina droegen deze erf-

jaarrente op 5 februari 1567 over aan Gerith Kanijs, Gaerdth Geuman en Johan Heddingh, pro-

visoren van de broederschap van het Heilig Kruis.225 

- Reyner Vaick, mogelijk een lid van de familie die in de 16e eeuw het oude Huis Lent bezat 

en in elk geval ook kerkmeester van Lent, verkocht op 7 augustus 1564 een jaarrente van 3 

Keizer Carolusguldens uit een stuk land in Lent en al zijn goederen in Overbetuwe, met het 

recht van afkoop voor 50 Carolusguldens, aan Herman Schull en Henrick Vermoelen, proviso-

ren van de broederschap van Sint-Michiel.226 

- Op 12 oktober 1569 verkocht Lambert Nyborger een jaarrente van 9 Carolusguldens uit zijn 

uiterwaard te Lent in het Schependom van Nijmegen alsmede bezit te Lent, aan Wolter van 

217  
Joosting 1891, regesten 606 en 706

218  
Joosting 1891, regest 1000

219  
Joosting 1891, regest 923

220  
Joosting 1891, regest 1053

221  
Joosting 1891, regest 1103

222  
Sormani 1915, regest 52

223  
Sormani 1915, regest 149

224  
Joosting 1891, regest 954

225  
Joosting 1891, regest 1057

226  
Joosting 1891, regest 1036
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Groitfelt.227 Uit de omschrijving kunnen we opmaken dat het gaat om een perceel in de verdwe-

nen uiterwaard aan de oostelijke zijde van Lent, die tot het schependom van Nijmegen werd 

gerekend. Deze uiterwaard kwam vanouds aan Nijmegen toe omdat opwassen in de rivier aan 

de keizer toebehoorden en Nijmegen direct onder de keizer viel. Op 20 april 1574 werd deze 

verkoop bevestigd en op 23 september van dat jaar nogmaals, in beide gevallen door Lambert 

van Mulyckum, de eigenaar van het perceel.228 Op 2 december 1587 werd de rente overgedra-

gen aan de provisoren van de broederschap van Sint Michiel. Uit deze oorkonde blijkt dat het 

perceel uiterwaard aan de Waal lag.229 

- Gerit die Wijse en Elsken van den Broick, echtelieden, verkochten op 11 december 1509 

aan Hilleken Roiss, weduwe van Geritt Gerlicxsz. 9 enckell overlentzsche kurfurster Rinsche 

gulden jaarlijks, uit een stuk land, genaamd den Alden Weert, groot 7½ morgen in Lent aan de 

Bandijk. Het is verder een vrij erf en goed.230 Erfgenamen van Gerit die Wijse en zijn vrouw ver-

kochten de erfpachtsbrief op 16 september 1584 aan de provisoren der arme desolate wees-

kinderen binnen Nijmegen.231 

- Op 2 februari 1574 verkochten Herman Schull en zijn vrouw Cristina aan de provisoren der 

weeskinderen in Nijmegen een erfjaarrente van 6 Carolusguldens uit hun land, groot 1½ 

morgen te Lent, in het Nijmeegs schependom, grenzend achter aan de strang en voor aan de 

Waal, en verder uit 10 morgen met huis en hofstad naast bovengenoemd land.232 

Geen van bovenstaande goederen waaruit een rente betaald moest worden, kunnen we voorals-

nog geografisch plaatsen. Zo hebben we op basis van een toponiemenonderzoek ‘den Sandtkamp’ 

niet op kaart kunnen zetten. We kunnen hoogstens vermoeden dat de uiterwaard waaruit meer-

dere rentes betaald moest worden, door de verlegging van de rivier na 1650 inmiddels niet meer 

bestaat.

2.6 De mist trekt op: Lent van de 16e tot de 19e eeuw

2.6.1 Inleiding
Waar we het voor de voorafgaande periode louter met schriftelijke bronnen moeten doen die geo-

grafisch vaak lastig te plaatsen zijn, beginnen vanaf de 16e eeuw ook de kaarten te vloeien. Het 

rivierengebied mag zich hier ten opzichte van veel andere landschappen in Nederland, waar soms 

het kadastraal minuutplan uit 1832 de oudste nauwkeurige kaart is, gelukkig mee prijzen.

227  
Joosting 1891, regest 1064

228  
Joosting 1891, regest 1090 en 1093

229  
Joosting 1891, regest 1144

230  
Sormani 1915, regest 26

231  
Sormani 1915, regest 166

232  
Sormani 1915, regest 136
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De periode na 1832 is geen onderwerp van ons onderzoek geweest. Voor een algemene toelich-

ting, met name op het vlak van de ontwikkeling van de waterstaatsverantwoordelijkheden en het 

specifieke grondgebruik (de tuinbouw), verwijzen we naar Heunks & Van Hemmen (2016).233 

2.6.2 De stadsplattegrond van Nijmegen, door Jacob van Deventer (1557)
Tot de meest waardevolle cartografische bronnen uit de 16e eeuw behoren de stadsplattegron-

den van Jacob van Deventer (figuur 2.7) uit 1557. Van Deventer beeldde hierop namelijk niet 

alleen de stad af, maar ook het omliggende platteland. Uit tal van studies weten we hoe nauwgezet 

Van Deventer deze kaarten samenstelde. Omdat we over beperkte historische bronnen uit deze 

periode beschikken en andere bronnen alleen door heel tijdrovend onderzoek ontsloten kunnen 

worden, loont het de moeite deze kaart te vergelijken met historische bronnen waarover we wel 

beschikken. Hieronder zullen we per deelaspect deze vergelijking presenteren.

Figuur 2.7. De stadsplattegrond van Nijmegen door Jacob van Deventer (bron: Koninklijke Bibliotheek, Brussel/
Biblioteca Nacional, Madrid).

De infrastructuur
Op de kaart die Van Deventer van Lent maakte herkennen we enkele structuren die in grote lijnen 

nog bestaan of vrij recent verdwenen zijn, zoals de Waal, de Oosterhoutse en Bemmelse dijk en de 

weg van de dijk tegenover Nijmegen richting het noorden, de plek waarlangs de Grift zou worden 

233  
Zie vooral p. 191-199.
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aangelegd. Parallel daaraan liep nog een tweede weg, waarvan in het midden van de 16e eeuw 

nog grote delen bestonden, maar in 1832 nog slechts enkele relicten. We herkennen verder duide-

lijk de Zaligestraat in het westen, de Laauwikstraat en Lentse Schoolstraat, Steltsestraat, Lentse 

Tuinstraat en enkele verdwenen oost-westroutes rondom de kerk. 

In het kader van de aanleg van de Grift werd over het tracé in 1607 gesteld dat de Grift bij paal 43 

sal schieten dwers door de strate van Lent.234 Bij paal 42 werd aangegeven dat [V]erbij de kercke 

van Lenth is een groot ende straets dat in de Grift gebruickt sal worden, sonder ijmandts particu-

leers landt te vergraeven.235 Hiermee is de weg bedoeld die op de kaart van Jacob van Deventer in 

noord-zuidrichting door Lent liep. Uit het archeologisch onderzoek 236 weten we, dat het (niet-ver-

harde) wegdek van deze weg waardoor de Grift werd gegraven, op een opgevulde geul  werd aan-

gelegd en de Grift in die geulvulling werd ingegraven. Dergelijke wegen door geulen worden in het 

rivierengebied vaker als straat of brede straat aangeduid. Voor de aanleg van de Grift maakte men 

dus gebruik van deze straat.237

Opvallend is dat de kolken ten oosten van de vroegere Grift nog niet op de kaart van Van Deventer 

staan. Van Hemmen, en in zijn navolging Boeve 238, veronderstellen dat beide kolken in respectie-

velijk 1571 en 1565 ontstonden; eerder zagen we al dat andere onderzoekers van het waarschijn-

lijk foutieve jaar 1634 uitgaan.239 Ten zuiden van de Zaligestraat zou volgens Van Hemmen in 1551 

een doorbraak hebben plaatsgevonden, en Van Deventer geeft hier inderdaad een forse bocht in 

de dijk weer.240 Een kolk ontbreekt daar echter. Dit zou betekenen, dat de situatie zoals Van Deven-

ter die schetste, tussen 1551 en 1565 in het veld opgenomen zou kunnen zijn.241 Dat correspon-

deert met de datering die Augusteijn voor de kaart geeft, namelijk 1557.242

Het nederzettingsbeeld
Het beeld dat Van Deventer van de nederzettingen Lent en Veur Lent schetste, herkennen we in 

grote lijnen nog in het kadastraal minuutplan 1832 – met die kanttekening dat de bebouwing zich 

tussentijds aanzienlijk uitgebreid lijkt te hebben. Zo stond ten zuiden van De Pol op dat moment 

geen bebouwing.243 Het bebouwingslint langs de dijk dateert vermoedelijk in belangrijke mate uit de 

Late Middeleeuwen, al heeft er nog geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden dat die date-

ring kan bevestigen.

234  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 543, d.d. 15-10-1607

235  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 543, d.d. 15-10-1607

236  
Zie de verslaglegging van het archeologisch onderzoek in zone J7.

237  
Op diverse plaatsen in de Betuwe werden ‘brede straten’ aangetroffen: verlande geulen haaks op de dijk waarlangs nederzettingen ontstonden en 
die zelf als schaapsdrift werden gebruikt (zie o.a. Keunen & Willemse 2010). 

238  
Boeve & Cloïn 2010, 23; zij noemen de kolken de Kolk Doorman en de Kolk Van Wijk. De herkomst van deze namen is onduidelijk.

239  
Eén van de kolken komt al vóór 1634 in de dijksignaten van de Overbetuwe voor.

240  
Van Hemmen 2010b

241  
Van Hemmen merkte op, dat in de genoemde jaartallen doorbraken plaatsvonden. De koppeling van individuele kolken aan jaren is hoogst hypo-
thetisch en niet bewezen (mondelinge mededeling F. van Hemmen, Huissen).

242  
Augusteijn, 1999

243  
Bureau Archeologie en Monumenten van Nijmegen heeft de opgravingen aan de westzijde van de Grift uitgevoerd. De resultaten van dit archeo-
logisch onderzoek zijn nog niet bekend.
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Herkenbaar op de kaart van Van Deventer zijn aan de Bandijk de Fockenacker (zie hiervoor), de 

erven kadastraal bekend als C172 244, C171 en C169 (de molen), het erf C 162, C155, een aantal 

erven in de hoek van Bandijk en Griftdijk tussen Knodsenburg en de Grift, B57 en B60 aan de dijk 

tegenover Nijmegen, de Porrenhofstad en De Stelt (?).245 Binnendijks vinden we onder meer het 

Gravenhuis (het latere Huis Lent; B70) óf het erf ten zuiden daarvan dat op latere kaarten nog wel 

opduikt (op perceel B69), het oude Huis Lent met de Pol, de kerk met pastorie en aangrenzende 

erven B88, B86, B93 en B130, het erf B117, alsmede de erven C75, C76 en C77 tegenover de 

kerk. Ten noorden van C75 strekte zich langs de westzijde van de latere Griftdijk een serie erven 

uit tot aan de kruising met de Zaligestraat (w.o. mogelijk De Roos en Het Molentje). Hier was 

dus, in tegenstelling van de omgeving van De Pol, wel al sprake van een bewoningslint langs een 

noord-zuidroute.

Ook het erf A40 staat, als enige erf aan de oostzijde van de latere Grift ten noorden van de kerk, 

al op de kaart. Opvallend zijn verder de later verdwenen erven in de oksel van de Zaligestraat en 

Griftdijk, in de zuidelijke hoek van Zaligestraat en Bandijk, de serie verdwenen erven ter hoogte 

van Knodsenburg (inclusief een huis op enige afstand van de dijk) en de verdwenen erven ter 

plaatse van de twee kolken en het erf van Huis Lent. Bijzonder zijn ook de verdwenen erven in de 

uiterwaarden bij Fockenacker en bij C155.

Begin van een periode van groei
Op basis van een vergelijking tussen de kaart van Van Deventer en de oudste schriftelijke, geogra-

fisch te plaatsen bronnen 246 kunnen we concluderen, dat met name tussen de kerk van Lent en het 

dijklint van Veur Lent een uitbreiding van bebouwing moet hebben plaatsgevonden tussen 1557 en 

circa 1675. Het is aannemelijk dat dat gekoppeld zou moeten worden aan de opening van de Grift 

in 1611. Veur Lent was hierdoor niet langer een lintnederzetting langs de dijk, maar een T-vormig 

dorp dat zich ook langs de Grift in noordelijke richting uitstrekte. Het opgegraven muurwerk van De 

Krumpt heeft deze groeifase tastbaar gemaakt.247 De huizenrij tussen kasteel Lent en de Ooster-

houtsedijk zou volgens archeologisch proefsleuvenonderzoek grotendeels in de 18e eeuw moeten 

worden geplaatst.248 Dat is overigens in tegenspraak met het historisch onderzoek, waaruit blijkt 

dat alle huisjes er tenminste in 1677 al gestaan moeten hebben.249

244  
Zie kaartbijlage 2 voor de identificatie van de kadastrale aanduidingen.

245  
Mogelijk gaat het bij De Stelt om een klein landhuis, dat vóór het einde van de 18e eeuw moet zijn verdwenen. Naar dit huis hebben we geen 
nader onderzoek gedaan (Habraken z.j.). Aanvullend op zijn studie is ons nog duidelijk geworden dat de percelen van het erf De Stelt in 1677, 
1698 en 1733 toebehoorden aan de geërfden van Lent, niet bepaald een adellijke context! De kolk zelf hoorde in 1677 en 1698 toe aan Willem 
Jansen (zie bijlage 1).

246  
Dat betreft met name de dijkcedul van 1677, en in mindere mate het verpondingskohier uit 1649.

247  
Norde & Hesseling 2015

248  
Aarts & Koot 2013

249  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2810, d.d. 1677
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2.6.3 De ontwikkeling van Lent in kaart (1600-1800) 250

Cartografische weergaven
Op vele tekeningen van Nijmegen en omgeving – zowel vanuit de lucht als in vogelvlucht - is Lent 

zichtbaar. Het betreft dan vooral Veur Lent met veelal een klein stuk van de Grift. Hierna presente-

ren we een selectie.

De oudste dateren uit de laatste decennia van de 16e eeuw, maar zijn zo schematisch en hebben 

vooral de strijd rond Knodsenburg als onderwerp. Over de nederzetting Lent kunnen we er weinig 

van afleiden, en we laten ze hier daarom achterwege.

De eerste wel bruikbare tekening is een stadsplattegrond met aanzicht van Nijmegen uit 1637-

1639, getekend door Isaac van Geelkercken (figuur 2.8). Hier zien we de monding van de Grift in 

de Waal met de daarbij horende sluis en brug. Ten oosten van de sluis lagen 4 huisjes buitendijks: 

twee langs de dijk, ééntje in de uiterwaarden en eentje tegen de sluis. Binnendijks vinden we daar 

de waai, het latere B60 bij de waai en B57 op de hoek van dijk en Grift, omgeven door boomgaar-

den. Wat noordelijker stond aan de Griftdijk een huisje met een hooiberg, vermoedelijk het huisje 

op het latere perceel B69. Aan de overzijde van de Grift stond een rij van 4 gebouwen langs de 

Griftzanddijk. Buitendijks zien we De Zwaan en zijn buurpand bij de sluis, een klein huisje tegen de 

Waal en een complex van twee erven met tuinen en bijgebouwen tussen Waal en dijk. Het latere 

B49 heeft er mogelijk een relatie mee. Verder stond een huisje ter hoogte van de Hollandsche Tuin 

(het latere C233). Binnendijks zien we nog de erven van wat vermoedelijk Den Engel en De Zon 

waren, naast uiteraard Fort Knodsenburg met zijn bebouwing. Opvallend is verder dat ten westen 

van Knodsenburg in de uiterwaarden een rad met een tweede object op een heuveltje stond 

opgesteld.

Een tekening van Blaeu uit 1649 laat Fort Knodsenburg en het naastgelegen dorp Lent zien (figuur 

2.9).251 De tekening toont al een groter deel van Lent dan de hiervoor beschreven prent. Buitendijks 

herkennen we de veerdam, met daaraan mogelijk het huis C 231, een in 1832 niet meer bestaand 

huis daarnaast en daartegenover het huis B44. Op de hoek met de dijk herkennen we de huizen 

B44 en B46; daarachter zien we ter plaatse van B49 een huis staan. Het grote erf daarnaast en het 

kleine erfje daar weer achter waren in 1832 niet meer aanwezig, evenals de daarbij gelegen kolk. 

De Zwaan zelf (B52 252) herkennen we op de tekening en op het minuutplan uit 1832. De Hollandse 

Tuin wordt opvallend genoeg hier niet afgebeeld. Verder zien we dat de uiterwaard ten oosten van 

de veerdam zich in 1832 verder naar de rivierzijde lijkt te hebben uitgebreid. De sluis in de Grift 

was toen al verdwenen; de dijk loopt hier door.

Op de prent uit 1650 zien we buitendijks verder de verlandende haven in de uiterwaarden in het 

verlengde van de Grift en een klein huisje op de weg die langs De Zwaan, parallel aan de haven, 

250  
In onderstaande tekst nemen we de bebouwing op de verschillende historische kaarten onder de loupe en leggen we deze tegen het beeld zoals 
we dat van het kadastraal minuutplan kennen. Idealiter zouden we ook de jongere periode moeten bekijken: in hoeverre zijn er bijvoorbeeld op 
vroeg-20

e
-eeuwse foto’s nog boerderijen zichtbaar die qua bouwgeschiedenis meerdere eeuwen terug in de tijd gaan? Voor het continueren van 

de nederzettingsanalyse tot in de 20
e
 eeuw ontbrak helaas de tijd.

251  
Een vrijwel identieke prent, maar dan in kleur, bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum en wordt op ‘omstreeks 1680’ gedateerd.

252  
Deze herberg zou al in 1564 bestaan hebben, toen dijkschouwers daar het nodige genoten toen zij de vernielde Oosterhoutse dijk moesten 
inspecteren (Van den Broeke & Frank 2009, 77).
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naar het zuiden liep. De grote bocht in de dijk rond de kolk is al aanwezig. Binnendijks worden het 

erfje B60 en B57, op de hoek met de Griftkleidijk, weergegeven. Langs de Grift vinden we verder 

een later verdwenen erfje in het zuidelijk deel van perceel B69 en het door omheinde tuinen omge-

ven Gravenhuis (B70). Ter plaatse van het latere weiland B71 zien we de tuin van het Gravenhuis; 

rond het huis en op perceel B72 herkennen we de boomgaard. 

Aan de westzijde van de Grift tekent zich, zoals we hiervoor ook al constateerden, een veel dichter 

bebouwingspatroon af.  Vanaf Knodsenburg vinden we aan de dijk de erven van De Zon (C143) en 

vermoedelijk Den Engel (C139). Aan de Griftzanddijk stond een hele rij huisjes, waarvan door de 

beperkte nauwkeurigheid de idenficatie lastig is. Op de hoek lijkt C137 in elk geval aangegeven te 

zijn, en aan het einde van de rij C116 en C121. Of alle tussenliggende huizen werden afgebeeld en 

dus bestonden, is onzeker.

Figuur 2.8. Kopergravure van Nijmegen uit 1637-1639, I. van Geelkerck (bron: Gelders Archief).
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Figuur 2.9. Tekening van Nijmegen en Lent door Blaeu, 1649.

De Franse legeraanvoerder Henri de la Tour d’Auvergne (1611-1675), beter bekend als Turenne, 

liet Lent tekenen als onderdeel van een kaart over de zeges bij Knodsenburg en Nijmegen in 1672 

(figuur 2.10). De kaart lijkt veel later getekend en weinig nauwkeurig als het gaat om het nederzet-

tingspatroon. Oostelijk van de Grift staan niet minder dan 5 huizen ingetekend, aan de westzijde 

slechts 3. De bebouwing langs de bandijk tussen de Grift en Knodsenburg ontbreekt bijna volle-

dig. De kaart is interessant om andere redenen. Zo is vrij nauwgezet weergegeven waar de Prai-

ries Marecageuses lagen, de drassige weiden. Verder is de batterie de 7 P weergegeven op de dijk 

voor de grote kolken, de batterie de 5 P op de dijk tussen de Grift en Knodsenburg en zijn ook ver-

schillende loopgraafstelsels ten westen en (noord)oosten van Knodsenburg ingetekend.
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Figuur 2.10. Weergave van de zeges van de Fransen bij Knodsenburg en Nijmegen in 1672, maar later gete-
kend (bron: Regionaal Archief Nijmegen, KPA-I-5).

Een fraai en waarschijnlijk ook vrij nauwkeurig beeld van Lent zien we op het grote schilderij dat 

Hendrik Feltman in 1668-1669 253 van Nijmegen vervaardigde (figuur 2.11).254 Met grote aandacht 

voor detail heeft Feltman ook het gedeelte van Lent ten zuiden van het latere Huis Lent geschil-

derd. Zo lijkt hij vrij nauwgezet de kleur van de verschillende daken te hebben getekend. Ook aan 

de omvang van gebouwen en de compositie van verschillende bouwdelen is aandacht besteed. 

We zien sterke overeenkomsten met de prent uit 1649 en die uit 1668-1669, maar ook verschillen. 

Mogelijk heeft Feltman de kaart van Blaeu als bron voor zijn schilderij gebruikt, maar daar zeker 

zelf nog zaken in aangepast.

In het oosten zien we het fort Knodsenburg in zijn oorspronkelijke omvang, dus zonder de noor-

delijke toegevoegde aardwerken en met de oude dijk die de contouren van de bastions volgde. 

Binnen de schans stond een grote hoeveelheid bebouwing. 

Aan de Veerdam stonden aan de westzijde drie gebouwtjes, waarschijnlijk op de plek van het 

latere C231; ook hier bestond de Hollandsche Tuin nog niet. Aan de oostzijde van de dam stond 

de bebouwing van B44. Aan de overzijde van de bandijk lag herberg De Zon (B143), met oostelijk 

daarvan de erfjes B140 en B139 (Den Engel). 

Ook hier zien we een vrij groot erf op de plaats van het latere B49, naast een kolk die vóór 1832 

werd gedempt. Op het perceel B51 stond al De Zwaan. Aan het eind van het pad langs de haven, 

253  
http://www.museumhetvalkhof.nl/collecties/oude-kunst/19-collecties/topstukken-uit-de-collecties/1305-nijmegen-in-vogelvlucht.html 

254  
Het origineel bevindt zich in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

http://www.museumhetvalkhof.nl/collecties/oude-kunst/19-collecties/topstukken-uit-de-collecties/1305-nijmegen-in-vogelvlucht.html
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dat in 1832 ook nog bestond, stond een klein gebouwtje. Aan de overzijde van dat pad lagen twee 

gebouwtjes, waarschijnlijk bijgebouwen.

Achter de dijk bevond zich hier het latere erf B60. Langs de Grift tenslotte bevonden zich aan 

de westzijde de erven C137 en drie aangrenzende erven uit de reeks C136/134/133/130/129. 

Daarnaast lagen nog drie erven. De eerste lag schuin tegenover de dam door de Grift, mogelijk 

C129/126. Ook het daarnaast gelegen C125/122 kan op de kaart hebben gestaan. Het derde erf 

zou tegenover het latere Huis Lent hebben gelegen, wat inderdaad klopt voor C121. Aan de over-

zijde lagen de erven B57, een verdwenen erf op C69 en het Gravenhuis (het latere Huis Lent) op 

C70.

Boeiend is ook het vrij precies getekende landschap. We zagen al dat buitendijks een kolk is gete-

kend die er in 1832 niet meer lag en dat de Knodsenburger dijk hier nog haar oude verloop volgt. 

Interessant is ook de weg die bij De Zon het land in loopt. Deze weg verloor zijn functie toen 

Figuur 2.11. Schilderij van de stad Nijmegen en omgeving, 1668-1669 (bron: Museum Het Valkhof, Nijmegen, 
C.XVI.1).
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Knodsenburg werd uitgebreid. Ook liep een pad, dwars door de verkaveling, vanaf De Zon rich-

ting de open ruimte tussen B130 en B129. Aan de overzijde van de dam door de Grift liep een pad 

het land in, maar dit is in tegenspraak met de kolk die er toen al gelegen moet hebben. Vreemd 

genoeg staan de grote kolken op dit schilderij slechts als een kleine kolk langs de dijk weergege-

ven. Waarschijnlijk heeft Feltman hier de plank misgeslagen. Het pad achter het Gravenhuis kan 

dus ook nooit zo gelegen hebben. Mogelijk bedoelde hij hier de ringkade die om de grote kolken 

lag en inderdaad de contouren volgt zoals Feltman tekent, maar dan iets noordelijk. De ringkade 

sloot namelijk net noordelijk van het Gravenhuis aan op de Griftdijk. Dat zou betekenen dat hij de 

ringkade één erf verder naar het noorden op de oostelijke Griftdijk had moeten laten aantakken.

De aard van het halfovale pad achter de huizen aan de westzijde van de Grift is ook niet duide-

lijk. Interessant zijn wel de boomgaard op de plaats van de latere uitbreiding van Knodsenburg, de 

geringe breedte van de uiterwaarden (achter B49 begin de rivier vrijwel direct) en de schipbrug.

Een aanzicht van Nijmegen uit 1683, origineel een aquarel van Jan van Call (1655-1703), laat op 

de voorgrond heel duidelijk een deel van Veur Lent zien (figuur 2.12). Zichtbaar zijn de panden 

langs de Griftzanddijk. Er zijn vier panden getekend, die blijkens het kadastraal minuutplan in 1832 

in meer dan 4 woningen verdeeld waren. Het tweede pand vanaf de voorgrond was het Armenhuis. 

Goed te zien is ook de aarden dam door de Grift, met aan de Griftkleidijk het pand op de hoek van 

Griftkleidijk en Bemmelsedijk en het Gravenhuis, met daarachter de Grote Waay. Aan de zuidzijde 

van de dijk zien we De Zwaan en het pand aan de andere zijde van het pad, alsmede twee panden 

tot aan de Veerdam (waarvan er één in 1832 nog bestond) en aan de andere zijde van de Veerdam 

de Hollandsche Tuin (die op dit aanzicht voor het eerst ten tonele verschijnt). 

Tussen de hoek Griftdijk-Zuid – Oosterhoutsedijk en Knodsenburg staan merkwaardigerwijs geen 

panden ingetekend. Onze eerste indruk was dat dat wellicht uit artistieke gronden gedaan was, om 

het aanzicht op de Oosterhoutsedijk en Nijmegen vrij te houden. Een nauwkeuriger beschouwing 

van de kaart leverde echter een andere en zelfs meer waarschijnlijke verklaring op: een stapel 

bouwpuin en een ruïne van een gebouw met resten van een toegang maakten aannemelijk dat we 

hier de resten van De Zon zien, een situatie die veroorzaakt was door de verwoestingen uit 1672. 

Figuur 2.12. Urbs Imperialis. Noviomagus Gelre Primaria (bron: Museum Het Valkhof, Nijmegen, IGEM C XVD 
6b).
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Kennelijk was dit pand, en mogelijk ook het nabije Den Engel, verwoest en (nog) niet opgebouwd. 

Op de tekening uit 1637-1639 en op het schilderij van Feltman uit 1668-1669 zien we daar name-

lijk wel bebouwing staan. De tekening uit 1683 laat duidelijk het exterieur van de verschillende 

panden zoals die in de late 17e eeuw in Veur Lent stonden, zien. Zo had het Gravenhuis een trap-

gevel en lijken enkele andere panden daken met wolfseinden gehad te hebben. Meerdere gebou-

wen hadden aanbouwen, en bij een enkel pand stond ook een graanberg of een schuur. Interes-

sant zijn verder de tuinen met plantvakken achter de huizen aan de Griftzanddijk.

Twee fraaie tekeningen van Du Ry de Champdoré, de ene uit 1701-1715 en de andere uit 1702, 

tonen ons vooral het fort Knodsenburg met zijn oude, vooruitgestoken dijk, op de kaart van 1701-

1715 iets te prominent de bebouwing aan de buitendijkse zijde van de bandijk (die was zo geslo-

ten niet), de beide erven aan weerzijden van de grote kolken (B60 en B141), inclusief het nieuwe 

Huis Lent met zijn bomenrij voor het huis, en de huisjes aan het begin van de Griftzanddijk (figuur 

2.13 en 2.14). De Zon lijkt op dat moment nog niet herbouwd te zijn, en ook Den Engel ontbreekt, 

net als in 1683. De verkaveling lijkt grotendeels schetsmatig.255 Interessant is de woestenij van het 

Lents Schependom op het exemplaar uit 1702.

255  
Rijksmuseum Amsterdam, bestand RP-T-00-3661B-4.jpg
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Figuur 2.13 (linkerpagina) en 2.14. Kaart van Samuel du Ry de Champdoré van de Waal bij Nijmegen uit 1701-
1715 en uit 1702 (bron: Rijksmuseum, Amsterdam, RP-T-00-3661B-4 en RP-T-00-3661B-2).

Een bijzonder aanzicht van Lent vanuit het oosten zien we op een ontwerp van Menno van Coe-

hoorn, vermoedelijk van kort na 1702 en wellicht uit 1705 daterend (figuur 2.15). Afgebeeld zijn 

de Oosterhoutse dijk, met daaraan de (in 1902 verdwenen 256) windmolen, twee dijkhuizen weste-

lijk hiervan en grazend vee in de smalle uiterwaard. Daarachter herkennen we Knodsenburg Ao 

1598 geboud door Pr: Maurits. Direct achter het fort, dat dan al wordt doorsneden door een nieuwe 

(schaar)dijk, zien we 7 huisjes nabij de schipbrug en de Grift met talud van de Griftdijk naar het 

zuiden toe.

Nu eens geen kaart, maar een penseeltekening van Lent als kopie naar een origineel van Jan de 

Beijer, waarbij we in zuidelijke richting kijken (figuur 2.16). Op het origineel lezen we ‘Lent, bij Nim-

wegen: dt: 20. Julij. 1744.’, waarmee de tekening nauwkeurig gedateerd kan worden.257 Links her-

kennen we de Griftkleidijk met een bomenrij op de oever van de Grift, en daarachter de pastorie 

en de kerk, toen nog met een dakruiter en een topgevel met boograam als westelijke afsluiting van 

het schip. Tegenover de kerk lag een brug over de Grift, die we op het kadastraal minuutplan nog 

als dammetje terugvinden. Welke huizen we precies terugzien is niet helemaal duidelijk. Rechts-

voor zien we een pand op enige afstand van de weg, met daarnaast een huis direct aan de weg, 

256  
Van den Broeke & Frank 2009, 76

257  
Boeve & Cloïn 2010, 74; Van dit origineel bevindt zich een reproductie in de collectie van het Regionaal Archief Nijmegen. Op het origineel ont-
breken de personen en paarden die we rechts in beeld zien. In plaats daarvan zijn enkele lege karren afgebeeld (Regionaal Archief Nijmegen, 
fotocollectie, documentnummer F73393). De kenmerken zoals in de tekst besproken zijn op het origineel ook te zien. Eén van de verschillen is de 
invulling van het uithangbord, dat op beide varianten overigens niet te determineren is.
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met uithangbord. Dit moeten één of meerdere van de panden C54 (De Roos) en C82 (Het Molen-

tje) zijn. Daarachter herkennen we langs de Griftzanddijk nog zeker 3 panden, mogelijk voorgan-

gers van één van de erven C84, C74, C76 en wellicht C92. Het fraaie is onder meer dan we aan 

deze tekening duidelijk verschillen in het uiterlijk van de verschillende bouwwerken ontdekken. 

We noemden al de kerk met een lei- of pannendak, topgevel en dakruiter, maar daarnaast zien we 

de T-vormige pastorie met twee (stenen) topgevels aan het woongedeelte en een dak met pannen 

of leien. Aan de overzijde van de Grift herkennen we juist boerderijen, haaks op de dijk georiën-

teerd, met een rieten of strooien dak, een zadeldak met wolfseinden en iets wat we vermoedelijk 

als lemen wanden moeten duiden. Het uithangbord van het pand op de voorzijde (gemonteerd aan 

een vooruitstekende paal) laat zien dat De Roos danwel Het Molentje een uitspanning was, met 

een drinkbak voor de paarden naast het huis. Merkwaardig is dat in het gebouw met het uithang-

bord een voordeur ontbreekt, terwijl we die geheel rechts wel in de voorgevel herkennen. Ondui-

delijk daarom is of het pand met het uithangbord wel een ‘normaal’ woonhuis was, of toch een 

bijgebouw. Het venster aan de straatzijde doet dat laatste echter niet direct vermoeden. Verder 

herkennen we nog de lage hekjes die de erven van de dijk scheidden, alsmede de solitaire bomen 

op elk erf.

Figuur 2.15. Gezicht op Nijmegen met de geplande fortificaties, ontworpen door Menno van Coehoorn, 1702-
1705, anoniem/Pieter van der Aa/Carel Allard (bron: Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-OB-83.036-81).
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Figuur 2.16. Zicht in zuidelijke richting over de Grift in Lent, 20 juli 1744; penseeltekening, vervaardigd als 
kopie van een tekening door Jan de Beijer (bron: Gelders Archief, Topografisch-historische Atlas Gelderland, 
inventarisnummer 3766).

In 1748 is een landmeetkundig nauwkeurige, maar artistiek minder tot de verbeelding sprekende 

tekening van een groter deel van Lent vervaardigd (figuur 2.17). We herkennen ook de omgeving 

van het dorp en de Zaligestraat in het noordwesten. Langs de dijk zien we C172, bestaande uit 

twee panden. Het huis C169, dat op het kadastraal minuutplan is afgebeeld, bestond vermoede-

lijk nog niet. C162, verder naar het zuidoosten langs de dijk, stond er al wel. Datzelfde geldt voor 

C155, tegen de schans aan, en C152, ter hoogte van de schans tegen de dijk. Ook binnen het 

fort stond bebouwing. Buitendijks stonden vermoedelijk C221 en C226 er al. Datzelfde geldt voor 

C217, dat in de vroege 19e eeuw verplaatst lijkt te zijn. Bebouwing tegen de (naar binnen ver-

plaatste) dijk ter hoogte van het fort, het latere C228, C229 en C147bis, bestond nog niet. Verder 

oostelijk lagen wel de Hollandsche Tuin (C233), De Zon (C143; inmiddels dus wél herbouwd na de 

verwoesting van 1672), C231, B44, B46, B51, B52, B52bis (op de kop van de Grift), B54 en B60. 

Binnendijks zien we het nieuwe Huis Lent (B70), C122 en een groot aantal niet nader te benoemen 

panden langs de Grift richting de dijk. Afwezig lijkt C121. Herkenbaar is ook B64 tussen de kolken 

en B141 achter de kolken. Langs de Grift herkennen we verder B80 (De Krumpt) aan de oostzijde, 

en aan de westzijde van zuid naar noord C116, C115, C109 en/of C110, C108, C106, een verdwe-

nen pandje daarnaast, C105 (De Pol) en C93 (De Wijngaard). In de concentratie bebouwing tegen-

over de kerk zien we C92, C77, C78, C75 (C76 ontbreekt), C64, C62, C54, C53, C90, C89, C82, 

C73 en C66. De vele hofsteedjes rond het Wouter Oomsland lijken er toen nog niet geweest te zijn, 
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hetgeen betekent dat de bebouwing zich in westelijke richting na 1748 verder moet hebben uitge-

breid. Tegen het fort lagen verder nog C100 en een later verdwenen pand, noordelijk daarvan.

Wat nog overblijft is het dorp. Aanwezig in 1748 lijken de panden B86, B88, B98, de kerk (B99), 

B104 (de pastorij), B109, B112, B93, B132 en B130. Afwezig waren nog B128 en B83, dat in 1677 

en 1832 wel bestond. Belangrijke veranderingen tussen 1748 en 1832 lijken het verval van het fort, 

de verdichting van de bebouwing nabij de Veerdam en het Wouter Oomsland, alsmede in het dorp. 

Grosso modo is het aantal veranderingen echter beperkt, ook in verkaveling en infrastructuur.

Figuur 2.17. Plattegrond van Nijmegen en onderhorige sterkten, opgenomen in het jaar 1748 (bron: Nationaal 
Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N118).

Siertuinen in de 18e eeuw

Op een gedetailleerder kaartbeeld uit hetzelfde jaar (zie figuur 4.28) herkennen we vooral de 

fraaie siertuinen die bij verschillende huizen aangelegd waren. Het betrof de tuinen bij Huis 

Lent en bij de boerderijen ten zuiden daarvan (B57 en/of B60), bij B64 tussen beide kolken 

en vooral ook bij De Krumpt (B80). Achter het huis (later de percelen B78 en B79) strekte 

zich een boomgaard op, terwijl het aangrenzende perceel (later B81) als een siertuin was 

vormgegeven. De topografische nauwkeurigheid van deze kaart herkennen we onder meer 

aan het min of meer trapeziumvormige perceel B77.
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Op de jongste tekeningen van vóór het ontstaan van het kadastraal minuutplan, uit het jaar 1800, 

herkennen we bijvoorbeeld de bebouwing op het einde van de Grift, het latere B52bis (figuur 2.18).

Figuur 2.18. Plattegrond van de fortificatiewerken en situatieplan van de stad (bron: Nationaal Archief, archief 
Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N 157).

Resten van historische bebouwing
Behalve de protestantse kerk, waarin mogelijk nog middeleeuws muurwerk aanwezig is, is van 

bovengronds zichtbare middeleeuwse bouwwerken in Lent geen sprake meer. De oudste boerde-

rijen in het projectgebied voor de aanleg van de Spiegelwaal dateerden uit de 18e eeuw. Het gaat 

dan met name om Oosterhoutsedijk 53 en 55, twee hallehuisboerderijen die inmiddels voor de 

Spiegelwaal plaats hebben moeten maken.258

Economische posities
Het mag duidelijk zijn dat dijknederzetting Veur Lent en het dorp Lent al eeuwenlang verschillende 

economische rollen vervullen. Veur Lent was sterk gericht op Nijmegen en op handel, Lent was 

een typisch Betuws agrarisch dorp. Leenders constateerde heel terecht dat beide vicarieën in de 

Lentse kerk dit heel sprekend weergeven, met de heilige Antonius Abt als patroonheilige bij gewas- 

en veeziekten, en Sint-Nicolaas als beschermheilige van schippers en kooplieden.259

258  
Van den Broeke & Frank 2009, 75

259  
Leenders 2003, 39; Van den Broeke & Frank 2009, 73
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In de 17e eeuw zorgden de aanleg van de Grift en de ingebruikname van de gierpont in 1657 tot 

een bloeiende economie in Lent zelf. Vanaf dat moment groeiden dorp en dijknederzetting verder 

naar elkaar toe.260 Die tendens ging door toen de Grift al niet meer functioneerde; in de 19e eeuw 

verrezen hier burgerwoonhuizen.261

2.6.4 De Grift
Voorgeschiedenis van het vervoer tussen Nijmegen en Arnhem
In de middeleeuwen moest men via Lent, Bemmel, Huissen en Malburgen van Nijmegen naar 

Arnhem reizen. Binnen Lent vormde de Bemmelsedijk een belangrijke schakel in deze route om 

van het veer bij Lent, dat al in 1294 bestond en toen door de Gelderse graaf werd verpacht,  rich-

ting Bemmel te komen. Alleen postkoetsen mochten over de Vossenpels naar Ressen.262

De verbinding tussen Lent en Elst had in de eerste plaats een lokale betekenis. We zien deze weg 

afgebeeld op de stadsplattegrond van Nijmegen door Jacob van Deventer, uit 1557. Tussen de 

dijknederzetting en het dorp bestond deze route zelfs uit twee parallelle wegen, waarvan de meest 

westelijke geleidelijk in verval raakte en tenslotte werd afgesneden door de uitbreiding van Fort 

Knodsenburg in 1702.

De route tussen Arnhem en Nijmegen was eeuwenlang een verbinding-die-er-maar-niet-kwam. 

Al in september 1310 kreeg de graaf van Gelre namelijk toestemming van de keizer om op eigen 

kosten een weg of dijk tussen Arnhem en Nijmegen te leggen.263 Ook in 1521 was de aanleg van 

de nieuwe weg een actueel thema, want in het kader van de verbetering van de weg tussen Lent 

en Elst werd door de hertog grond tussen Elst en Elden aangekocht. In 1534 vaardigde hij zelf een 

ordonnantie uit, gericht op het aanleggen van een landwetering tussen Lent en De Praets.264

Planning en aanleg van de Grift
In 1570-1571 werden opnieuw plannen voor de aanleg van een weg en trekvaart tussen Nijmegen 

en Arnhem gesmeed. Uiteindelijk zou dit leiden tot een besluit in 1595 om de weg en vaart daad-

werkelijk aan te leggen.265 Nijmegen zou ¾ van de kosten betalen, Arnhem ¼.266 Dit besluit werd 

omgezet in een kaart van het tracé, maar ondanks de vervaardiging in tweevoud zijn hiervan geen 

exemplaren meer bekend. 

260  
Van den Broeke & Frank 2009, 62

261  
Van den Broeke & Frank 2009, 78

262  
Leenders 2003, 55-56

263  
Leenders 2003, 57

264  
Leenders 2003, 57

265  
Leenders 2003, 57

266  
Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, inventarisnummer 3250, d.d. 1607
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Figuur 2.19. Reconstructie van het grondbezit van de aangesneden landerijen in 1607, met daarin opgenomen 
de vermoedelijke locatie van de rackpalen. Alleen het bezit van de commanderij nabij de kerk kon niet eendui-
dig gelocaliseerd worden.
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De aanleg van de Grift tussen 1607 en 1610 is misschien wel het best onderzochte aspect van de 

Lentse geschiedenis, en het aantal archiefstukken dat over aanleg en beheer bewaard is gebleven 

is groot te noemen.267 Belangrijk voor Lent is een aantal aspecten.268

Van de 43 vakken of racken lagen de hoogstgenummerde in Lent. Nauwkeurig is beschreven hoe 

de Grift in het landschap werd ingepast en wiens land de Grift doorsneed. Daarbij zijn ook stukken 

bewaard gebleven van ‘getroffen’ landeigenaren die wilden onderhandelen over de estimatie of 

taxatie van de schade die daardoor aan hun bezit ontstond.

Landeigenaren op het tracé in Lent: van Ressense Wal tot Waal
In een document dat op 15 oktober 1607 werd opgemaakt, staat nauwkeurig omschreven welke 

landeigenaren per rack getroffen werden en hoe de verschillende percelen in gebruik waren. Een 

aantal locaties kunnen we in onderstaande tekst verder belichten. Helaas is de localisering niet 

altijd eenduidig, maar in figuur 2.19 hebben we de reconstructie van de genoemde percelen weer-

gegeven. De rackpalen hebben we daarin ook aangegeven; op basis van de gemaakte reconstruc-

tie lijken ze vooral op knikpunten gestaan te hebben, waardoor de afstand tussen de palen niet 

gelijk was. De kaart vormt een aanvulling op enkele tracékaarten uit de aanlegtijd die bewaard 

gebleven zijn (figuur 2.20).

267  
De belangrijkste archieven bevinden zich in het Oud Archief Nijmegen (Regionaal Archief Nijmegen), het Oud Archief Arnhem (Gelders Archief, 
Arnhem), het archief van het Burgerweeshuis te Arnhem en het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (beide Gelders Archief, Arnhem) en het 
archief van Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe (Regionaal Archief Rivierenland, Tiel).

268  
De reglementen over het gebruik geven veel informatie over hoe men de Grift bedoeld had. We laten deze nu grotendeels buiten beschouwing, 
vooral omdat de Grift zelf ook (vrijwel) geen onderwerp van archeologisch onderzoek is geweest.

Figuur 2.20. Tracékaart van de Grift, circa 1608 (bron: Gelders Archief, archief van Hof van Gelre en Zutphen, 
inventarisnr. 1270, d.d. circa 1608).
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Vanaf rack 43 in Lent liep men het tracé naar rack 2 op den Sleuteldijck bij de Praest, en van daar-

uit verder tot an de Arnhemse Rhijnbrugghe.269 Herkenbare markeringspunten zijn zoals gezegd 

op het eerste oog niet dikgezaaid. Genoemd wordt bijvoorbeeld de 27 rack off pael staende bij 

de twee tochraven int de Reetsche Brugghe.270 Drie plekken komen in aanmerking voor een iden-

tificatie als Reetse Brug. Met de twee tochtgraven worden de Reetse Zeeg en de Mermse Zeeg 

bedoeld. Daarover kan de Reetse Brug hebben gelegen. In 1832 lag iets zuidelijker de Rheetsche 

Brug over de Verloren Zeeg op de grens van Elst en Slijk-Ewijk. De Grift en Verloren Zeeg kruisten 

hier elkaar. Daartussen, bij een brug over de Grift zelf, lag herberg de Rheetsche Brug. Welke van 

de drie locaties destijds als de Reetse Brug werd aangeduid, is niet zeker. Omdat de Grift er toen 

nog niet lag, is het aannemelijk dat de middelste optie afvalt. Dan nog blijven er twee mogelijk-

heden over. Omdat de twee tochtgraven worden genoemd, houden we het voorlopig op de meest 

noordelijke optie.

Paal 30, wat verder zuidelijk dan paal 27 dus, stond aver die weeteringhe ten westen.271 Met die 

wetering is wellicht de Verloren Zeeg bedoeld, want dit is de grootste wetering die in de nabijheid 

van het tracé van de Grift lag. Nog wat zuidelijker moet nabij de grens tussen de racken 39 en 40 

al in 1607 de Lentsche Brugge hebben gelegen. Deze locatie is niet bekend, maar mogelijk lag 

deze over een wetering langs de Ressense Wal. 

Dat zou betekenen dat we hiermee zouden kunnen stellen dat de racken 39 of 40 tot en met 43 in 

Lent lagen, en de rest daarbuiten. Interessant in dat licht is de ligging van land van de kosterie van 

Lent in rack 41.272 Op basis van de dijkcedul van 1677 is vast te stellen dat het enige perceel land 

van de kosterij in dat jaar op ‘slechts’ 740 meter van de Ressense Wal lag. Tussen het land van de 

kosterij en de Lentsche Brugge lagen alleen nog landerijen van de landschrijver 273Kerckman, de 

landschrijver Goessen Beijer, de commanderij en mogelijk Bering te Gennep (maar wellicht ook 

een ongedeeld perceel van de commanderij). Aan de oostzijde van de Grift lagen in 1677 en 1832 

inderdaad 4 eigendomscomplexen tussen het kosterijland en de Ressense Wal, achtereenvolgens 

van de erfgenamen van Derrick Offermans, de erfgenamen van Goert Martens (met Jan Claessen 

en Hendrick Buddingh), de stad Nijmegen en een onbekende eigenaar. Aangezien de stad Nijme-

gen het voormalig commanderijbezit bezat, lijkt de volgorde met de eigenaren uit 1607 te kloppen.

Zuidelijk van het land van de Kosterij herkennen we de percelen van Arndt Reijnerss: (1677: Jan 

Leenderts en Jacob Cornelissen) en Lambert de Vleeschouwer (1677: Hendrick Janszen en Geurt 

Geurtsen e.a.). Zuidelijk daarvan lag aan weerszijden van de Grift in 1677 land van de commande-

rij; in 1607 onderhandelde de stad Nijmegen met Henrick van Recken, administrator van de com-

manderij, over land zowel westelijk als oostelijk van de Grift. In het zuiden raakte, aan de westzijde 

van de Grift, nog een klein deel van het commanderijland aan het Grifttracé (vermoedelijk in 1832 

het kadastraal perceel C35). Tegen het land van de commanderij, dus in het zuidoostelijk deel van 

C35, stond de paal van rack 41.

269  
Bedoeld is de Arnhemse schipbrug die in 1603 was aangelegd.

270  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 546v, d.d. 15-10-1607

271  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 546, d.d. 15-10-1607

272  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 543v-544, d.d. 15-10-1607

273  
De landschrijver was de notulist van de Dijkstoel.
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Verder richting Nijmegen vonden we in het noordelijk deel van rack 42 in 1607 het hofland van 

wijlen Gerrit Buijs. Het gaat vermoedelijk om wat in 1677 het bezit van Jacob Cornelissen was. Van 

daaruit tot aan de (protestantse) kerk van Lent werd de Grift door een bestaande verkeersroute 

aangelegd (figuur 2.21), waardoor geen particulier land vergraven hoefde te worden: [V]erbij de 

kercke van Lenth is een groot ende straets dat in de Grift gebruickt sal worden, sonder ijmandts 

particuleers landt te vergraeven. Dit herkennen we ook aan de percelen die nog in 1832 de rest 

van een langgerekte gemeint vormden, namelijk C52 (eigendom van domeinen!) en A44 en A45 

(geprivatiseerd).Deze voormalige gemene gronden vormden lange smalle stroken aan weerszijden 

van de Grift, erop duidend dat de gemeint hier zo breed was, dat de Grift er met zijn dijken prima 

tussen paste.

Figuur 2.21. Ansichtkaart van de pro-
testantse kerk van Lent, met daarvoor 
de Griftkleidijk en de Grift zelf (bron: 
www.gelderlandinbeeld.nl). 

http://www.gelderlandinbeeld.nl
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Ten zuiden van de kerk is een reconstructie op basis van een vergelijking tussen de tekst uit 1607, 

het dijkcedul uit 1677 en het kadastraal minuutplan uit 1832 veel minder eenvoudig. Wel lijkt het 

erop dat hier vooral particuliere grond aan de westzijde is vergraven, want bij alle percelen wordt 

die westelijke ligging genoemd. We vinden daar van noord naar zuid achtereenvolgens een per-

ceel van de commanderij, een boomgaard van de kerk (Onse L: Vrouwen Bongaert), [dan de grens 

van rack 42], vervolgens de boomgaard St. Annen Bongaert van de ambtman Jan van Genth, en 

een hoekje land van de hopman Weerdenburgh.274 Zuidelijk daarvan liep de Grift dwers door de 

strate van Lent. Het laatste stukje van de Grift liep door het land van Jan van der Meer, die daar 

ook woonde. Het is onduidelijk of zijn huis binnen- of buitendijks stond, maar vermoedelijk bezat 

hij een buitendijks gelegen huis. Hij bezat de 7 morgen land samen met een zekere Elverdonck uit 

Emmerich. Samen moesten zij 20 roeden dijk onderhouden.275 De laatstgenoemde percelen lagen 

in rack 43. Opmerkelijk is dat in het laatste stuk geen huizen of hofland meer als belending wordt 

genoemd. Waarschijnlijk kon men vanaf het land van de hopman Weerdenburgh tot aan de dijk 

door de bestaande straat. Ons tracé eindigt met de openingszin uit de tracébeschrijving van 1607: 

Und eerst gesien, dat de Grift anvangh nemen sal uit de Waa, schietende tegen den Valckhoff, an 

den dijck, ende t’eijndens de wade eennen ghenoemt Jan vander Meer, daer omtrent woenende, 

geerft is mit omtrent soeven margen lanndts, daervan [h]um d’helfte toecompt.276

Concluderend kunnen we stellen dat men zowel in het zuidelijk deel van Lent als ten noorden van 

de kerk gebruik heeft kunnen maken van het relatief brede profiel van de strate van Lent. In het 

resterende deel ten zuiden van de kerk is vooral aan de westzijde bestaand land vergraven, en in 

het het noorden van Lent is dat vooral aan de oostzijde gebeurd (zie kaartbijlage 2).

Opbouw van het profiel van de Grift
De Grift werd aangelegd met een diepte van 10 voet en op de bodem een breedte van 32 voet.277 

Naar onze huidige maten omgerekend is dat 2,71 meter diep en op de bodem 8,67 meter breed.  

Langs de Grift werden twee dijken aangelegd, de Griftkleidijk aan de oostzijde (verder noorde-

lijk de Leemdijk genoemd in 1832) en de Griftzanddijk aan de westzijde. Hun namen laten duide-

lijk zien uit welk materiaal ze waren opgebouwd.278 De Griftzanddijk, de belangrijkste van de twee 

dijken en nu Griftdijk Zuid genaamd, was 8 voet (2,17 meter) hoog en 32 voet (8,67 meter) breed.279

De Grift werd met de Waal verbonden via een sluis. Deze sluis was slechts een kort leven bescho-

ren. In januari 1634 spoelde deze bij hoogwater weg en werd nooit herbouwd. Op de plek van de 

sluis kwam een dam.

Functioneren
De Grift werd vanaf het begin voor zowel personen- als goederenvervoer gebruikt, en was de 

oudste trekvaart van de Noordelijke Nederlanden. Over de Grift voeren trekschuiten, die 3 uur 

274  
Mogelijk betreft het hier een hoekje van het erf van De Pol.

275  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 543v e.v., d.d. 15-10-1607

276  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre, inventarisnummer 1270, fol. 543v, d.d. 15-10-1607

277  
Leenders 2003, 58

278  
In de dijkcedullen worden deze benamingen consequent gebruikt.

279  
Mentink & Van Os 1985, 98



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

70

deden over de afstand van Nijmegen naar Arnhem. In de dienstregeling die in 1682 werd ingesteld, 

werd zelfs rekening gehouden met de aansluiting op het beurtschip naar Rotterdam.280 Op de Grift-

dijk bij Elst werd tol geheven.281 De tol- en weggelden werden in rekenboeken vastgelegd, die over 

de periode 1610-1639 bewaard zijn gebleven.282

Op diverse plekken werden kunstwerken aangelegd. Zo waren er duikers en lag er in 1700 een 

brug tegenover de kerk van Lent, alsmede één in Elst. Die in Lent was in 1700 aan onderhoud 

toe.283 Zowel de duikers als bruggen waren in 1746 opnieuw aan onderhoud toe. In 1750 moesten 

de ‘afgezonken vleugels’ van de bruggen vernieuwd worden.284 In 1753 en 1767-1768 speelde de 

kwestie nog steeds en was er onenigheid over wie dit zou moeten doen.285

De aanleg van de Grift had grote gevolgen voor de oriëntatie van het dorp Lent. Waar dit eerst 

vooral een oost-west-oriëntatie had, in de lengterichting van de oude woongronden, oriënteerde 

Lent zich nu op de nieuwe noord-zuidas, een oriëntatie die overigens aansluit op de al bestaande 

verkaveling van Lent langs deze nieuwe Grift, die ook al noord-zuid was. De bebouwing langs 

vooral de Griftzanddijk en in mindere mate de Griftkleidijk verdichtte zich.286 Ondertussen namen 

ook de gebruiksmogelijkheden toe, en daar werden in 1630 al beperkingen aan gesteld: Dat oock 

nijmant doorde Grift eenige peirden koeijen off andere beesten rijden drijven off raeijen zal bij 

een poene van zes stuijver van elcke beest te verbueren zoe dickwils ijmant bevonden wort zulcx 

gedaen te hebben.287

Belangrijker was misschien nog wel de verstorende werking op de waterhuishouding van de Grift. 

Het polderwater kon niet meer goed in westelijke richting afstromen, hetgeen tot tal van klachten 

leidde.288 Zo bleken veel gegraven waterlopen die naar de Griftdijk liepen kwelplekken te veroorza-

ken. Toen in 1698 de dijkstoel een duiker liet opruimen en de polder Lent niet meer rechtstreeks op 

de Grift kon lozen, traden inundaties op.289 Daarom moesten in 1698 kweldammen worden gelegd, 

vanaf Lent tot Elst toe.290 De buitengebruikstelling van de Grift in 1741 leidde tot andere problemen. 

Zo moesten in 1807 duikers worden geopend in de dammen naar aanleiding van klachten over de 

belemmering van de lossing van het Griftwater.291

Tegelijk vertoonde de Griftdijk soms schade. In 1677 werden er bijvoorbeeld gebreken geconsta-

teerd die verholpen moesten worden.292 Buiten Lent was dat al in 1638 en opnieuw in 1715-1716 

280  
Leenders 2003, 58

281  
Mentink & Van Os 1985, 98

282  
Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, inventarisnummer 3299, d.d. 1610-1639

283  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3188 en 3189, d.d. 1700

284  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3194, 3195 en 3195A, d.d. 1746-1750

285  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3197 en 3201, d.d. 1753 en 1767-1768

286  
Leenders 2003, 40

287  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

288  
Mentink & Van Os 1985, 98

289  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3220, d.d. 1698

290  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781, d.d. 31-12-1698

291  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3202, d.d. 1807

292  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 18-01-1677
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het geval.293 Regelmatig moest ook beplanting op de Griftdijken worden verwijderd. In de periode 

1753-1756 werd geconstateerd dat ‘doornen, struiken en bomen’ schade opleverden voor de Grift-

dijk en in 1763 moesten ‘wilgen en stokken’ worden verwijderd.294

Nadat in 1707 het Pannerdens Kanaal was aangelegd en Arnhem een belangrijkere handelsstad 

werd, verloor de Grift aan betekenis. In 1741 werd de Grift overgedragen aan de Gelderse Reken-

kamer, en in 1742 werd de scheepvaart stilgelegd. De weg erlangs werd nu belangrijker voor het 

transport, en daarvoor ook verstevigd en onderhouden. In de Grift verschenen dammen in plaats 

van bruggen, en de verlanding nam plaatselijk een vlucht. Toen de landmeter van het kadaster, 

Louis Constant Machen (1791-1851), de belastingklasse voor de Grift moest bepalen, benoemde 

hij een deel als water en een deel in eerste instantie als water, maar later als moeras.

De Grift werd in de 19e en vroege 20e eeuw in fases gedempt. Het gedeelte noordelijk van de 

katholieke kerk van Lent bestond in 1895 al niet meer; ten zuiden hiervan liep de Grift toen nog 

door tot aan de dijk. Vóór 1913 werd het gedeelte tussen de katholieke kerk en de Steltsestraat 

gedempt, alsmede het deel zuidelijk van De Pol. Door dat zuidelijk deel werd het spoor van de 

nieuwe stoomtram gelegd. In 1931 was ook het deel tussen de Steltsestraat en de protestantse 

kerk gedempt. Het laatste stukje van de Grift, tussen de protestantse kerk en de huidige Parmasin-

gel, bleef bestaan tot de nieuwe aanleg van de rijksweg in de jaren ’30 (figuur 2.22 en 2.23).295 Bij 

de aanleg van die weg verdwenen ook de oude notenbomen langs de Grift.296 Ooggetuige en gebo-

ren Lentenaar Gerard Reuser (1917-2010) deelde kort voor zijn dood nog de herinneringen aan de 

nadagen van de Grift. Zo zou de Grift op het laatst geen vis meer bevat hebben en voer er nooit 

meer een boot. Het water werd nog wel als zwemwater door de lokale jeugd gebruikt.297

Voor die aanleg werd ook de grote kolk gedempt en de dijk verlegd. De Griftzanddijk en Griftklei-

dijk bleven in het zuidelijk deel als parallelwegen van de rijksweg bestaan. Respectievelijk zijn 

dat de huidige Griftdijk Zuid en Pastoor van Laakstraat. In het noordelijk deel, waar de rijksweg 

wijkt van het vroegere Grift-tracé, is de Griftzanddijk nog aanwezig als Griftdijk Noord. De afstand 

tussen weg en huizen aan de oostzijde markeert de zone waar de Grift en de Griftkleidijk lagen. 

Plaatselijk herkennen we de strook waar de Grift lag nog als een langgerekte laagte op het AHN2.

293  
Gelders Archief, Oud Archief Arnhem, inventarisnummer 3255, d.d. 1638; idem, inventarisnummer 3258, d.d. 1715-1716

294  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3199 en 3200, d.d. 1753-1756 en 1763

295  
Er zijn nog meerdere oude foto’s die de niet-onderhouden Grift met zijn geërodeerde oevers en rijkelijke plantengroei laten zien. Na aanleg van 
de autosnelweg, in eerste instantie als klinkerweg, bleef er tussen de autosnelweg en de Griftdijk Zuid een smalle sloot bestaan. Die smalle sloot 
was het laatste relict van de Grift. Na verbetering van de weg, vermoedelijk na de Tweede Wereldoorlog, verdween ook deze sloot. 

296  
Van den Broeke & Frank 2009, 61

297  
Boeve & Cloïn 2010



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

72

Figuur 2.22. Ansichtkaart van de Griftkleidijk, met op de achtergrond de Nederlands-Hervormde kerk. Boven 
het kerkschip torent de toren van de Rooms-katholieke kerk uit. De foto moet gemaakt zijn vanaf de huidige 
Pastoor van Laakstraat, en wel ter hoogte van huisnummer 8. (bron: www.inoudeansichten.nl). 

Figuur 2.23. Recente foto van de locatie waar de voorgaande foto gemaakt moet zijn. Herkenningspunten zijn 
de Nederlands-Hervormde kerk op de achtergrond met de torenspits van de Rooms-Katholieke kerk boven het 
schip, alsmede een stukje gevel van het huis waarvan op de oude foto de dakrand nog zichtbaar is (bron: L.J. 
Keunen, 16 december 2015). 

http://www.inoudeansichten.nl
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Een tramlijn liep vanuit Elst over de Griftzanddijk naar het zuiden. Ter hoogte van de Laauwikstraat 

voegde zij daarbij een tweede lijn, komend vanuit Doornik. Tegenover De Pol wisselde het spoor 

naar de bedding van de Grift (figuur 2.24). Op de bandijk liep de tram richting naar het westen, 

waar de lijn eindigde. De spoorlijn werd geëxploiteerd door de Betuwsche Stoomtramweg Maat-

schappij, die op 16 februari 1907 was opgericht. In 1908-1909 werd de lijn – met kaapspoor, een 

spoorbreedte van 1067 mm - in delen geopend. De exploitatie verliep door tal van tegenvallers 

moeizaam; zo zakte in 1927 een locomotief door de schipbrug bij Arnhem. In 1920 werd de lijn 

tussen Lent en Elden al gesloten. Daarop bleef alleen de lijn Lent-Bemmel-Huissen-Elden over. In 

1933 werd fors in de dienstregeling gesneden. Veel ritten werden overgenomen door bussen. In de 

zomer van 1935 reden uiteindelijk de laatste trams door Lent.298

Figuur 2.24. Ansichtkaart van de ‘Rijksweg’, feitelijk de Bandijk met rechts de huizen aan de Griftzanddijk (nu: 
Griftdijk Zuid) (bron: www.inoudeansichten.nl). 

2.6.5 Bezitsverhoudingen in de nieuwe tijd
Bezitsverhoudingen tussen groepen
Alhoewel exacte kwantitatieve uitspraken zonder nader onderzoek lastig te doen zijn, kunnen we 

wel enkele kwalitatieve lijnen schetsen op basis van de informatie over bezitsverhoudingen tussen 

de 17e en 19e eeuw.

298  
www.gemeentetramwaelstede.nl 

http://www.inoudeansichten.nl
http://www.gemeentetramwaelstede.nl
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Grote constante, tot in de 19e eeuw, was het stedelijk bezit van Nijmegen. De dynamiek 

daarvan was heel beperkt – de stad was vanaf de reformatie een belangrijke constante als 

grootgrondbezitter.

Een belangrijke positie op de grondmarkt in de 17e en 18e eeuw was weggelegd voor de regionale 

elite, vaak actief in het bestuur van bijvoorbeeld het ambt en soms van wellicht adellijke of toch in 

elk geval ministeriale afkomst. In 1649 komen we de heer, colonel of overste Van Weerdenburg 

tegen, de toenmalige heer van Lent en een afstammeling van het geslacht Van Waardenburg uit 

de gelijknamige plaats.299 Tot die groep van ministerialen behoorden in 1677 bijvoorbeeld Caspar 

Anthonis van Lynden, ambtman en richter van het ambt Overbetuwe, heer van Ressen, en Hen-

drik Johan Hackfoort, heer tot de Locht en Doornick. Hun positie op de Lentse grondmarkt zal vaak 

samenhangen met de situering van hun landgoed (respectievelijk Ressen en Doornik) dan met 

hun bestuurlijke functie, maar dat gold zeker niet voor alle elite op de grondmarkt. In de 18e eeuw 

kwamen daar bijvoorbeeld de heren van Beek, de familie Van Randwijck, nog bij, inclusief de aan-

getrouwde familie Zehelein. De meeste van deze families of hun opvolgers bleven nog eeuwenlang 

een rol spelen in Lent en versterkten hier en daar hun positie, bijvoorbeeld ten koste van de eerder 

genoemde militairen en ook anderen. Zo werd het bezit van de genoemde vreemde eend, de Waar-

denburgse dominee Huissen, uiteindelijk in het landgoed Doornik geïncorporeerd. Zijn band met 

Lent kan ook via zijn echtgenote zijn ontstaan.300

Belangrijke aanwezigen in de 17e eeuw waren de legerofficieren. Al in de eerste helft van die eeuw 

komen we lieden als kapitein Stockhom of Stockhem, die regelmatig het verplichte dijkonderhoud 

verwaarloosde, tegen 301 en den oversten Weerdenborch.302 De laatste had de positie ingenomen 

van de vroegere familie Vaeck, een geslacht van regionale bestuurders die vermoedelijk Huis 

Lent bezaten. Later in de 17e eeuw 303 was het aantal militairen nog hoger, zoals de staatse kapi-

teins Verschoor (figuur 2.25) 304, Erkelens en Flemingh en de staatse luitenant-generaal Weck 305. 

Zij trouwden soms bij de burgerij in en namen hun bezit over.306 De nabijheid van het strategische 

Knodsenburg had daar ongetwijfeld mee te maken. Hun aanwezigheid werkte tot in de 18e eeuw 

door, waarna hun bezittingen op anderen, merendeels dorpelingen maar ook wel de lokale adel, 

overgingen. De overgang van militairen naar de adel zien we terug bij de Porrenhofstad, waar de 

boerderij van kapitein Erkelens (1698) via mevrouw Weck terecht kwam bij de familie Van Raesfelt.

299  
Spruit z.j.

300  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 08-11-1676

301  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 06-..-1633

302  
Spruit z.j.

303  
Het aantal officieren lijkt in 1677 duidelijk groter dan in 1649.

304  
Pieter Verschoor was afkomstig uit Arnhem; zijn zoon Nicolaas werd in 1658 als eerste van de familie in Lent geboren. Pieter en zijn broer Nico-
laas werden in 1670 burger van Nijmegen (Wildeman 1905, 165 e.v.). Pieter was in 1672 commandant op de Knodsenburg en sneuvelde in 1673 
voor Goor (Wildeman 1910, 128).

305  
Coenraad Wecke was achtereenvolgens sergeant-majoor van het regiment gardes te voet (1691), luitenant-kolonel van Zijne Majesteits Regi-
ment gardes te voet (1699), generaal-majoor van de infanterie (1704) en luitenant-generaal van de infanterie (1709). Hij stierf bij de slag bij 
Malplaquet in 1709. Coenraad was een zoon van Coenraedt Weck en Catharina Maria van der Faes. Hij trouwde op 1 februari 1674 met Agnieta 
Verschoor, dochter van kapitein Pieter Verschoor (bron: www.noviomagus.nl); Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en Dijkstoel van Over-
betuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 08-11-1676

306  
Karakteristiek daarvoor is de naamswijziging van Seldentswaai naar Verschoorswaai.

http://www.noviomagus.nl


Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

75 << naar INHOUD

Figuur 2.25. Kapitein Pieter Verschoor (1622-
1673), afgebeeld in 1642 (bron: Instituut Collectie 
Nederland).

Grondbezitters uit de burgerij waren in 1649 bijvoorbeeld de families Por 307, De Raedt, Klerck, Van 

Singendonck, Kelffken, Van Seldents en Van Lennip 308 en in 1677 de families De Raedt, Romswin-

ckel, Van Singendonck, Tulken, Van Lennip en Pels. Ook de lokale kerk en pastorie en de geërfden 

bezaten wat onroerend goed, maar veel was dat op geen enkel moment. Een bijzondere positie 

bezat de familie Van Deelen, die zich ‘tot Lent’ noemde vanwege het bezit van het vroegere kas-

teel. Deze groep is misschien wel het meest als de ‘verliezer van de tijd’ te kenschetsen. Door de 

eeuwen heen verdween de regionale burgerij zo goed als compleet van het grondtoneel. 

Een steeds grotere rol gingen de lokale dorpelingen spelen. We hebben de indruk, zonder dat 

kwantitatief te kunnen staven, dat de omvang van hun eigen bezit in de 17e eeuw nog relatief 

beperkt was, alhoewel er wel een aantal eigenaren-gebruikers van locale komaf met kleine hofste-

den worden genoemd in het verpondingskohier uit 1649, naast de locale boeren die hun bezit als 

pachter gebruikten.309 Duidelijk is wel, dat families als Crijnen hun bezit gestaag wisten uit te brei-

307  
Reijnier Por bezat in 1649 6 morgen bouwland met huis en hof. Zijn identiteit is niet zeker; het zou kunnen gaan om de gelijknamige Nederlandse 
gouverneur van Mauritius, die op 7 juni 1653 op Fort Frederik Hendrik bij Magébourg stierf. Zijn weduwe Maria huwde met Jan van Riebeeck. Het 
is onduidelijk of hij dezelfde was als Reijner Por die net als de (vermoedelijk Huissense secretaris) Jacob Por in enkele Protocollen van Bezwaar 
van de Overbetuwe wordt genoemd.

308  
Interessant is dat in het verpondingskohier uit 1649 ook functies van de verschillende grondeigenaren staan vermeld, zoals de reeckenmeester 
de Raedt, secretaris Klerck, borgermeester Singendonck en rentmeester Lennep (Spruit z.j.).

309  
Spruit z.j.; Nader onderzoek naar deze groep is zeker wenselijk.
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den en zich sociaal-economisch opwerkten in de loop van de 18e en 19e eeuw. In de 19e eeuw 

woonde het merendeel van de grondbezitters dan ook in Lent, slechts een enkeling daarbuiten, 

in bijvoorbeeld Nijmegen of Tiel. Dat komt opmerkelijk overeen met de situatie in Overijssel, waar 

de boeren in het zandgebied tussen 1750 en 1830 eigenaars werden van een groot deel van de 

door hen bewerkte grond. Dat lag aan de ontwikkelingen in de pachtprijzen, lonen, graanprijzen 

en ondernemersinkomen. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of dezelfde trends aan de basis 

liggen van de ontwikkeling die we voor Lent waarnamen.310

In de restcategorie plaatsen we dan de kerk, de pastorie, de geërfden van Lent en de achtereen-

volgende eigenaren van Knodsenburg. Weliswaar was hun bezit tot op zekere hoogte dynamisch, 

maar in hoeveelheid nam het nauwelijks toe of af.

Wat nog ontbreekt is een vergelijkend kader voor deze Lentse bezitsverhoudingen. Daar ligt nog 

een uitdaging voor vervolgonderzoek: hoe algemeen of juist typisch Lents zijn bovenstaande 

ontwikkelingen?

Een prominent nieuw huis: Huis Lent
Wanneer de oudste bebouwing op de plek van het latere Huis Lent verscheen, is niet helemaal 

duidelijk. Het pandje dat Van Deventer in 1557 intekende, kan zowel het latere Gravenhuis (Huis 

Lent) als het huisje ten zuiden ervan, op het perceel B69, zijn geweest. De eerder besproken kaart 

uit 1637-1639 laat alleen dit pandje van B69 zien; het eventuele Gravenhuis valt buiten het kaart-

beeld. Pas de genoemde kaart uit 1650 laat het Gravenhuis in zijn volle glorie zien (figuur 2.26).

Kort voor 1702 verrees langs de Grift op de plaats van het eerder genoemde Gravenhuis een pro-

minent nieuw gebouw, dat als Huis Lent bekend zou komen staan (figuur 2.27). Dit huys en thuyn 

van de generael Weck tot Lendt werd gebouwd in opdracht van Coenraad Wecke († 1709) en zijn 

vrouw Agnieta Verschoor († circa 1714), dochter van kapitein Verschoor die nog in 1672 op de 

Knodsenburg had gevochten.311 Wecke kreeg van de stad Nijmegen toestemming een strook voor 

het huis met bomen te beplanten, hetgeen we op de tekening en op een kaart van Samuel du Ry 

de Champdoré uit 1702 terugzien (zie figuur 2.14).312 De tekening laat zien dat er voor het huis een 

steiger in de Grift was gelegd. We zien deze steiger ook op het kadastraal minuutplan uit 1832 

terug. Dit huis stond ook wel bekend als het Gravenhuis.313

Achtereenvolgende eigenaren van het Gravenhuis en daarna Huis Lent waren de weduwe en kin-

deren van kapitein Peter Verschoor (1677, 1698), mevrouw Weck (1733), de landschrijver Hen-

rick van Hulst (1760), de heer Van Randwijck (1774, 1801, 1810, 1825), Pieter Hendrik de la 

310  
Van Zanden 2001

311  
http://www.noviomagus.nl/Prenten/P54.htm 

312  
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/UBL01:P329N139 

313  
Deze naam komt voor in de 19e-eeuwse dijkcedullen, waarbij niet duidelijk is of die naam ouder is of een 19e-eeuwse uitvinding.

http://www.noviomagus.nl/Prenten/P54.htm
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/UBL01:P329N139
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Court (vóór 1832 314), Maria Philippina Kretsmuller 315 (1832) en de familie Rau 316(vanaf 1835).317 

De bouwer moet het derhalve van zijn schoonvader hebben verkregen en daarna aan een ver-

wante, mevrouw Weck 318, hebben doorgegeven. Deze dame wordt in 1732 vrouwe weduwe Weck 

genoemd, wat ons doet vermoeden dat het gaat om een schoondochter van Coenraad. Het kan 

echter ook zijn dat de sterfdatum van zijn vrouw, Agnieta Verschoor, tot nu toe verkeerd is aange-

houden en dat zij het was.319

Het echtpaar Weck had meerdere dochters, van wie we Gerharda (1675), Abigail (huwde in 1676 

met Gerrit Lansinck), Helena Eliesabeth (huwde in 1681 met Maximiliaen de Hubert en in 1694 met 

Herman van der Hart), Jacoba Diliana (huwde in 1691 met Philips Jacob Brender van Wiederste-

ijn), Christina Margaretha (huwde in 1696 met Johan Sigismund Ulrich de Ranitz (ca 1647 – 1724) 
320) en vermoedelijk een zoon Coenraedt Wecke (huwde in 1709 met Susanna van Roodenberg) 

kennen.321 

In de vroege 19e eeuw lijkt Huis Lent vooral verpacht te zijn geweest. De status van edelmanswo-

ning was in toenemende mate voorbij. In het laatste decennium van de 19e eeuw verkocht fruit-

kweker F.C. Henkes hier zijn aardbeien. De laatste bewoner van Huis Lent was de familie van G. 

Trouw, ook een fruitkweker. Zijn boomgaarden lagen rondom het huis en de kolk. Het huis bleef 

na aanleg van de nieuwe verkeersweg gespaard, maar de boomgaarden verdwenen. Tussen de 

oprit en de hoofdweg ingeklemd raakte het huis al snel in verval. In het restant van de boomgaard 

werd uiteindelijk door Hans Trouw (1926-2000) een nieuw huis gebouwd, dat inmiddels ook is 

afgebroken.322

314  
Pieter Hendrik de la Court (1778-1848), landeigenaar, officier in het leger en heer, burgemeester en dijkgraaf van Balgoy en Keent, en zoon van 
Pieter de la Court en Catharina Sophia Ravensbergh, was sinds 1802 gehuwd met Catharina Johanna Elisabeth Tonneman en woonde in 1813 in 
Beek. Hij overleed op 31 maart 1848 in Utrecht.

315  
In 1830 was Anton Arends de bewoner (Register der peilingen…). Maria Philippina Kretsmuller, geboren rond 1805 en dochter van herbergier 
Daniel Hendrik Kretsmuller en Anna Margaretha Regeling, huwde in 1832 te Elst met onderwijzer Johan Hendrik Hehewerth. Zij stierf reeds op 3 
april 1837 in Lent (Burgerlijke Stand Elst, overlijdens, akte 31), een week na de geboorte van haar zoon. Haar vader was soldaat ‘onder het regi-
ment Hollandse Garde te voet’, en ook zij past dus in de opeenvolgende families van militairen die hier woonden.

316  
Het Huis Lent werd in 1835 gekocht door Gertrude Stephanie gravin van Randwijck, weduwe van Sebald Fulco Johannes Rau. Haar zoon Sebald 
Jean Everard zou het huis tot zijn dood in 1887 blijven bewonen, en bezat onder meer ook de nabij gelegen boerderij B 141 (het latere Bemmels-
edijk 5).

317  
Zie bijlage 1.

318  
Zij was ook de eigenaresse van de Porrenhofstad in dezelfde periode. Die was echter door verwerving en niet vererving aan de familie Weck 
gekomen.

319  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 03-05-1732

320  
De nazaten van Johan uit zijn eerste huwelijk zouden vóór 1730 naar de regio terugkeren, Sprokkelenburg en Huis Doornik bezitten en later een 
rol blijven spelen in Lent en omgeving (http://historischekringbemmel.nl/genealogie-inleiding/genealogie-genealogieen-enof-kwartierstaten-van-
bemmelse-families/familienaam-de-ranitz/). Officiersfamilies en adel gaan hierin dus in elkaar over. 

321  
www.geldersarchief.nl 

322  
Jansen 1988, 2; Mikx 2015

http://historischekringbemmel.nl/genealogie-inleiding/genealogie-genealogieen-enof-kwartierstaten-van-bemmelse-families/familienaam-de-ranitz/
http://historischekringbemmel.nl/genealogie-inleiding/genealogie-genealogieen-enof-kwartierstaten-van-bemmelse-families/familienaam-de-ranitz/
http://www.geldersarchief.nl
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Figuur 2.26. De voorganger van het nieuwe Huis Lent langs de Grift in 1683, detail van een grotere afbeelding 
(bron: Museum Het Valkhof, Nijmegen, IGEM C XVD 6b).

Figuur 2.27. Het nieuwe Huis Lent kort na de aanleg, op een tekening door Mattheus Berkenboom, omstreeks 
1700 (bron: Universiteitsbibliotheek Leiden).
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Een traceerbare boerderij: de Porrenhofstad
Langs de Bemmelsedijk lag tot voor enkele jaren de Porrenhofstad, één van de vele boerderijen 

die – voor zover we op basis van de huidige gegevens weten 323 – met de kaart van Jacob van 

Deventer, in 1557 getekend, uit de mist der geschiedenis opdoemt. Dat is al 200 jaar eerder dan 

een studie uit 1994 aangaf.324

De nu oudst bekende schriftelijke vermelding van de Porrenhofstad vinden we in het verpondings-

kohier van Lent uit 1649. Reijnier Por bewerkte toen zelf 6 morgen bouwland, waarbij een huis en 

hof hoorde.325 Het naamgevingsmotief wordt hieruit ook duidelijk: de boerderij is naar een vroegere 

eigenaar genoemd. Hoe de boerderij eerder heette – hij bestond immers al zeker 90 jaar – weten 

we niet.

Daarna kennen we een ononderbroken reeks van eigenaren uit de dijkcedullen tussen 1677 en 

1852.326 De eigenaren van de Porrenhofstad moesten 3 roeden en 8 voet aan dijk onderhouden, 

niet extreem veel maar ook zeker niet de hoeveelheid van een keuterij, die vaak nog niet eens één 

roede hoefden te onderhouden.327 

Bekende achtereenvolgende eigenaren van de boerderij waren de weduwe en de erfgenamen van 

Gerrit Schats (1677), de heer kapitein Erkelens met de zijnen (1698, 1711), mevrouw Weck (1733), 

mevrouw van Raatzfelt (1760), de hoogwelgeboren heer G.A. baron van Randwijck (1774, 1801, 

1810) en de heer Zehelein (1825, 1852).328 De Porrenhofstad maakte gedurende meerdere eeuwen 

onderdeel uit van een groter bezitscomplex in Lent.

Vanaf Zehelein terugredenerend kunnen we nagaan hoe de boerderij vererfde. Hendrik Christi-

aan Zehelein (Bayreuth, 1766 – Nijmegen, 1802) was kapitein bij de Anspachse Brigade en huwde 

in 1791 met Ursulina Philippota van Randwijck (Lent, 1766 – Nijmegen, 1824). Haar vader was 

Jhr. Godard Adriaan van Randwijck (Arnhem, 1735 – Nijmegen, 1821), heer van Beek en Pollen-

bering, ambtman van Maas en Waal en verschreven in de ridderschap van Nijmegen. Van Rand-

wijck of zijn vader Frans Steven Carel van Randwijck (Nijmegen, 1697 – Arnhem, 1785), ambts-

jonker van Overbetuwe, had de Porrenhofstad vermoedelijk tussen 1760 en 1774 verkregen van 

de genoemde mevrouw van Raatzfelt. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een nauw familielid van 

hem. Godard Adriaan was namelijk een achterkleinzoon van Ursula Philippotte van Raesfeld (De 

Steeg, 1643 – Amerongen, 1721), gehuwd met Godard van Reede. Mevrouw Weck moet de vrouw 

of een schoondochter zijn geweest van Coenraad Wecke, afkomstig uit een familie van militairen.329

323  
Door bewerking van meer laatmiddeleeuwse en 16e-eeuwse bronnen is mogelijk de oudste geschiedenis beter te schetsen.

324  
Van Engelen 1994

325  
Spruit z.j.

326  
We weten dat er nog oudere dijkcedullen moeten zijn geweest, maar die zijn niet bewaard gebleven.

327  
Zie bijlage 1.

328  
In Hermsen & Norde, in voorbereiding, gaan we dieper op dit erf en zijn eigenaren en pachters in.

329  
http://www.noviomagus.nl/Prenten/P54.htm 

http://www.noviomagus.nl/Prenten/P54.htm
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2.6.6 Fragmentatie van het grondbezit
Bij de bespreking van de Vossenpels zagen we al, dat vermoedelijk al vóór 1553 een zekere frag-

mentatie van het Lenter cultuurlandschap moet zijn opgetreden, en dat dat na 1677 nog verder 

ging. Ook op andere plekken is deze fragmentatie – en daarmee het ontstaan van kleine bedrijfjes 

– waarneembaar. We noemen bijvoorbeeld de erfjes die mogelijk ontstonden na het uiteenvallen 

van het domein rond het oude Huis Lent tussen 1733 en 1760. Het betreft het eerder besproken 

bezitscomplex in de buurt van Huis Lent zelf (onderhoudsplichtig aan dijkvak 120), maar ook een 

complex verder naar het zuiden en noorden (onderhoudsplichtig aan dijkvak 129), waar in 1760 

acht verschillende personen aan het onderhoud van het ene dijkvak moesten bijdragen. Overi-

gens lijken niet alle dijkvakken waaraan meerdere onderhoudsplichtigen moesten bijdragen, hun 

oorsprong te vinden in een dijkvak van één bezitter. Zo lijkt dijkvak 108, in de buurt van de sluis 

tussen Grift en Waal, al langer een gemeenschappelijk te onderhouden dijkvak te zijn geweest.

2.7 Uiterwaarden van de Waal

2.7.1 Inleiding
Na de bedijking hoorden de uiterwaarden tot de meest dynamische delen van Lent. Enkele aspec-

ten van deze dynamiek brengen we in deze paragraaf naar voren. We reizen daarvoor allereerst 

naar de oostzijde van Lent, waarna we op de westelijke uiterwaarden inzoomen.

2.7.2 Het Lents Schependom 
Interpretaties en schriftelijke vermeldingen
Het Lents Schependom is in het verleden meerdere malen foutief geplaatst. Van Schevichaven 

ging er nog vanuit dat het om een strook langs den zuidelijken zoom der Overbetuwe ging.330 Nu is 

bekend dat het de grote uiterwaard betrof die in de late middeleeuwen en vroege nieuwe tijd buiten 

de Bemmelse dijk lag. Deze uiterwaard viel onder het gezag van de stad; de grens lag op de bui-

tendijkse voet van de dijk.331 Schenkels heeft zich lange tijd met het Lents Schependom bezig 

gehouden, en hij wist de ontwikkelingsgeschiedenis helder te reconstrueren. De Lentse uiterwaar-

den groeiden in de 14e eeuw door agressief kribben. Hierbij ontstonden opwassen: zandplaten 

in de rivier. Als regaal, koninklijk recht, was dit eigendom van de keizer, en daarmee diens rijks-

stad Nijmegen. De tienden kwamen dan aan de hertog toe. Wilhelm Zeyart was in 1382 pachter 

van een zandplaat. Aan wie aanwassen toebehoorden, dus zandplaten die tegen de oever van de 

rivier ontstonden, was een ingewikkelder discussie. In 1383 gingen Steven van Lent en Herman 

van Redichoven een pachtovereenkomst met de hertog aan voor een weerd. In 1398 kwam de 

zaak voor de rechter: was dit nu Overbetuws of Nijmeegs bezit? Uiteindelijk leidde dit tot een com-

promis, waarbij opwassen én aanwassen tussen Doornik en de kop van Lent onder het gezag van 

Nijmegen kwamen, het zogenaamd Lents Schependom 332  Otto en Steven van Lent kregen de tien-

den.333 In 1400 bleek de hertog de halve tiend tot Lent en Doornik te hebben, waarvan Otto van 

330  
Van Schevichaven 1918, 87

331  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)

332  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)

333  
http://www.noviomagus.nl/Lent/009.htm 

http://www.noviomagus.nl/Lent/009.htm
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Lent de andere helft had. Steven van Lent werd in dat jaar met de hertogelijke helft beleend.334  In 

1594 werd de grens met Doornik exact vastgelegd. In dat jaar moet het Lents Schependom ook al 

omkaad zijn geweest.335

We hebben enkele aanwijzingen voor de omvang van het Lents Schependom. In 1641 bestond het 

gebied uit 123 morgen, exclusief de rijswaarden. Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw kromp 

het gebied als gevolg van de stroomverlegging bij Ooij, de kunstmatige stroomverlegging bij 

Bemmel en het veranderde gedrag van de rivieren door de aanleg van het Pannerdens Kanaal in 

de jaren voor 1707. Bij Doornik ontstond hierdoor geleidelijk een schaardijk.336

Cartografische weergaven
Naast de vele schriftelijke vermeldingen, waaronder het verpondingskohier van 1649, beschikken 

we over enkele kaarten die dit nu volledig verdwenen landschap weergeven.

Op een kaart van de Nijmeegse landmeter Jan van Call uit 1649, gemaakt ten behoeve van de 

geplande doorsnijding van de Waal, zien we de Lentse uiterwaard als een halve cirkel afgebeeld 

(figuur 2.28). De kaart was blijkens het bijschrift bedoeld om de gevolgen van verschillende scena-

rio’s van de doorsnijding voor de Lentse uiterwaard te schetsen.

Wat we op deze kaart zien is het resultaat van een gedurende de late middeleeuwen en 16e eeuw 

steeds verder groeiende kronkelwaard, die bij zijn ontwikkeling geulen en hoogtes achterliet. Op 

deze kaart zijn met de letters B en D deze geulen aangegeven, en met C een hoogte. Aan de zuid-

zijde is laagte B met een kade afgesloten. Aan de zuidzijde van de uiterwaard vinden we verder 

een steenoven 337 met boerderij op het land van de Vrow van Münster, een ooibos aan de oever 

en daaraan grenzend land van Vrow Driesen en een zekere Ten Hove. De bebouwing bevond 

zich kennelijk vooral in de noordelijke helft, op de hoogte C. Daar lagen de boerderijen van Jon-

cker Schol en van Schepen Ten Hove. Aangrenzend lag in laagte B nog het land van de heer Van 

Weerdenburg, heer van Lent. Interessant is de vermelding dat de Houten Wambuis, in Doornik 

gelegen, was gezet op de oude dijk, 32 roeden buitendijks ten opzichte van de nieuwe dijk. Deze 

Houte Wambas komt in het verpondingskohier van Doornik voor als Herman Philips woont in een 

cleijn huijsken, toecomende den heer van Weerdenborch het Houte Wambas genaemt, daervan hij 

niet te pacht en geeft, maer is daer voor waersman vandes heer van Weerdenborchs weijlanden.338 

Philips woonde er dus als een soort opzichter van de weilanden van de heer van Lent, nadat de 

redoute niet langer nodig was voor defensieve doeleinden.339 De situering van het torentje op een 

verhoging, en – als deze inderdaad aan een veelvoorkomend type voldeed - ook nog eens twee 

verdiepingen hoog, was natuurlijk ideaal om te dienen als opzichterswoning!

334  
Sloet en Martens van Sevenhoven 1924

335  
Van Schevichaven 1918, 88; Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)

336  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)

337  
Dit is de enige steenoven in Lent waar we tot op heden schriftelijke bewijzen voor gevonden hebben. Mogelijk door de betrekkelijk smalle uiter-
waarden is de steenindustrie in later jaren aan Lent voorbij gegaan. Het is uiteraard wel mogelijk dat men vanuit steenindustrie elders in Lent heeft 
afgeticheld.

338  
Spruit z.j., 14

339  
Zie hiervoor ook § 4.1.2.
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Zoals hiervoor al aangehaald staat op deze kaart Holten wambus staende op den ouden dijck 32 

roeden van den nijewen dijck well eertits den inlaege. De dijk lijkt hier vóór 1649 wat naar binnen 

te zijn gelegd ter hoogte van de Houten Wambuis, waarbij de Wambuis op een achtergebleven 

hoogte van de oude dijk bleef staan. Hoe die dijk precies in zuidelijke richting verder liep, is niet 

duidelijk.340

Figuur 2.28. De kaart van het Lents Schependom door Jan van Call, 1649 (bron: Gelders Archief, archief Hof 
van Gelre en Zutphen, AKV381).

Een tweede kaart dateert eveneens uit 1649, maar is van de hand van de bekende cartograaf van 

het Hof van Gelre, Nicolaes van Geelkercken (figuur 2.29). De kaart bevat een advies aan de dijk-

graaf c.s. van Ooij over de wenselijkheid van de doorsnijding. Interessant zijn vooral de drie boer-

derijen in den Lentzen Werdt, te weten op den Weert, Den Haft en Steenoven. Binnendijks staan 

ook Stelt en Dornnenburg nog ingetekend.341

In 1696 werd door Gerard Passavant een kaart van de Waal en zijn oevers gemaakt, vermoede-

lijk in verband met bovenstroomse ingrepen (figuur 2.30). De uiterwaard bij Lent was vooral aan 

de bovenstroomse zijde een heel stuk smaller geworden. Bij Doornik zien we een lang pakwerk 342 

tegen de schaardijk. De uiterwaard bij Lent was afbreekent schaer; aan de benedenstroomse zijde 

lag een geul tegen de bandijk aan. Aan de benedenstroomse zijde van de Lentse uiterwaard lag 

ter hoogte van de latere Porrenhofstad een langgerekte zandplaat, tot bijna aan de schipbrug die 

vanaf de Lentse oever tot aan het midden van de Waal liep. In Lent staan de beide grote kolken, 

340  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, invnr. AKV381, d.d. 01-06-1649

341  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. AKV380, d.d. 02-05-1649

342  
Pakwerk was een oeververdediging van rijshout.
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het Gravenhuis, de kerk, de grift met zijn dijken, drie huizen westelijk van de Grift en twee buiten-

dijkse huizen ingetekend. Op een latere kopie is ook de breedte van de Waal iets benedenstrooms 

van de schipbrug aangeduid: 115 roeden, omgerekend 437 meter.343

Figuur 2.30. Gerard Passavant tekende Lent nog juist aan de rand van zijn kaart (bron: Gelders Archief, archief 
Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inventarisnr.1006, d.d. 20-11-1696).

343  
Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnummer 684, blad 4, d.d. 09-03-1697 

Figuur 2.29. Nicolaes van Geel-
kercken tekende het Lents Sche-
pendom eveneens in 1649 (bron: 
Gelders Archief, archief Hof van 
Gelre en Zutphen, AKV380).
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De kaart van De Ry de Champdoré uit de vroege 18e eeuw (figuur 2.31), laat min of meer het-

zelfde beeld zien. Vooral van het noordelijk deel van de uiterwaard is veel afgekalfd; in het zuide-

lijk deel zijn de laagten met elkaar verbonden. Aan de oever, vermoedelijk ter plaatse van wat in 

1649 nog bos was, stond een oude steenoven met een boomgaardje. De rest van de uiterwaard 

was rijswaard (inkankerende reijsweerden; bedoeld zal mogelijk zijn inhankerende rijsweerden). 

Zo lijkt het er dus op, dat de uiterwaard vanaf de noordzijde geleidelijk is afgekalfd. Het lege beeld 

dat de cartograaf in deze periode van de uiterwaarden geeft, lijkt niet op waarheid berustend. On 

een onbekend moment in de 18e eeuw zouden er nog 165 morgen cultuurland, drie huizen en drie 

rijsweerden zijn geweest.344 Het aantal huizen komt overeen met de situatie in 1649. In 1779 was 

er nog 113½ morgen cultuurland, waarvan de stad zelf 17 morgen bezat, aangekocht in 1742 en 

1750.345 Omstreeks 1800 verdwijnt het Lents Schependom uit de stedelijke administratie.346

Figuur 2.31. De afkalvende uiterwaarden bij Lent (bron: Rijksmuseum, Amsterdam, RP-T-00-3661B-4).

Waarschijnlijk bevatten de stedelijke archieven van Nijmegen nog een grote hoeveelheid docu-

menten die betrekking hebben op het Lents schependom. Nader onderzoek daarnaar kan nog veel 

aan het licht brengen over deze verdwenen uiterwaard.

344  
Van Schevichaven 1918, 89

345  
Van Schevichaven 1918, 89

346  
Van Schevichaven 1918, 90
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2.7.3 De weerden ‘tott Oosterholt toe’
Weliswaar waren de uiterwaarden in het westelijk deel van Lent altijd veel smaller dan die in het 

oostelijk deel en de ontwikkeling was daar ruimtelijk niet zo groots als in het Lents schependom, 

toch herkennen we ook daar een zekere dynamiek. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een 

geschiedenis van bekribben in de Nieuwe Tijd, het mede daardoor ontstaan van aanwassen en het 

vervolgens deels weer wegspoelen, tot we de 19e-eeuwse situatie hebben bereikt die we hier als 

eindperiode van het onderzoek hanteren.

Daarvoor is van belang dat de grens tussen Lent en Oosterhout buitendijks zo’n 500 meter verder 

naar het westen lag dan binnendijks. Wellicht staat een klein deel van deze uiterwaard al op een 

schetskaart van Bernard Kempinck uit 1620, en het is dan ook die uiterst westelijk gelegen uiter-

waard waar we relatief goed over zijn ingelicht (figuur 2.32). 

Figuur 2.32. Schetskaart van Bernard Kempinck uit 1620 in verband met een proces voor het Hof van Gelre en 
Zutphen over kribbenaanleg aan de Weurtse zijde (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, 
inventarisnummer 1271, Verbaalboek II, fol. 317, d.d. 1-6 november 1620).

Op basis van vergelijking met een kaart uit 1647 (figuur 2.33) moeten we concluderen, dat de 

redoute zoals die staat afgebeeld op de kaart uit 1620, op Oosterhouts grondgebied nabij de Oude 

Groenestraat, waar het voormalige Huis Oosterhout stond, gelegen moet hebben.347

347  
Porreij-Lyklema & Verhelst 2018
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Figuur 2.33. Uitsnede uit de kaart van het Rijk van Nijmegen in het Hertogdom Gelre, 1647 (Gelders Archief, 
archief Kaartenverzameling, inventarisnummer 74).

In 1722 staat nog altijd een forse rijswaard vóór de kribben van Lent afgebeeld op een serie kaar-

ten van de rivieroever bij Oosterhout. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de omgeving van C 208.348 

Dit past bij het beeld dat de rijswaarden in het uiterste westen van Lent niet (blijvend) zijn wegge-

spoeld door de rivier in deze periode.

De naam voor het geheel of een deel van de uiterwaarden aan de Oosterhoutse zijde van Lent was 

de Lotwaard of Letweerd. Deze Letweerd komt al in 1471 voor, als de rechten van Bernt van Lent 

Jansz op de pacht uit de Letweerd worden erkend.349 In hedendaagse vorm wordt deze uiterwaard 

de Lotwaard genoemd. Deze vorm met een –o- komt al in de 17e eeuw voor, namelijk in het ver-

pondingskohier uit 1649: Noch heeft Arnoldt Sweers tot Lendt seeckeren rijsweert so aengebracht 

sal worden als hij gesneden wort. Volgens d’aenteickenongh vanden lantmeter wort bevonden de 

rijsweerden vanden Lotweert aff tott Oosterholt toe, alle hancken ende anders affgetagen, groot 

the sijn 20 morgen (…).350 De naam van Sweers zagen we hiervoor al in de kaart uit 1620. Jongere 

348  
Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inventarisnummer 424, d.d. 21-07-1722

349  
Van Schilfgaarde 1980-1985

350  
Spruit z.j.
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vermeldingen vinden we onder meer op een 19e-eeuwse kaart van de Lotwaard 351, een overeen-

komst tussen kerkenraad en kerkvoogdij uit 1865 352 en stukken betreffende de financiële regeling 

bij aankoop van de Lotwaard door de Dorpspolder Lent in 1877.353

2.8 De ‘algemene gronden’: het bezit van de dorpspolder Lent
Behalve het vervullen van specifieke waterstaatstaken exploiteerde de dorpspolder Lent ook eigen 

bezittingen. Naast smalle binnen- en buitendijkse stroken land langs de dijk betrof dat ook enig 

cultuurland, zoals ten tijde van de opmaak van de oudst bewaard gebleven dijkcedul in 1677 een 

huisje met land in de Vossenpels en boerderij De Stelt met de aangrenzende kolk. De bezittingen 

werden verpacht. De smalle stroken land waren vermoedelijk afgeticheld land, waar overigens ook 

een merkwaardige begreppeling werd aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek in zone 

C.354 Mogelijk gaat het om een begreppeling om de aanplant van rijshout mogelijk te maken, het 

enig mogelijke grondgebruik van een door kwel geplaagd stuk grond. Dat het daar kwelde, kunnen 

we overigens opmaken uit het feit dat rondom deze laagte een kwelkade was aangelegd.

In het archief van de dorpspolder Lent 355 is de schriftelijke neerslag van de verrichtingen van de 

dorpspolder te zien. Daaruit kunnen we ook de continuïteit en onderbrekingen in het grondbezit 

herkennen, en de ontwikkeling hiervan in combinatie met de dijkcedullen reconstrueren. 

In 1677 bezaten de geerfden en het dorp geheel of gedeeltelijk 3 erven in de Vossenpels, boerderij 

De Stelt (nu Vossenpelssestraat 5), de algemene gronden langs de binnenzijde van de Bemmels-

edijk en de algemene gronden langs de buitenzijde van de Oosterhoutse dijk. Daarnaast waren zij 

gedeeltelijk bezitter van een kleine hofstede met land schuin tegenover de kerk. Het laatste huisje 

komen we na 1677 niet meer in dorpsbezit tegen. Alle andere bezittingen verdwijnen tussen 1733 

en 1760 uit bezit van de geërfden. Dat komt overeen met een vermelding in het dorpsboek dat op 

2 februari 1735 vanwege schulden werd besloten enkele goederen, waaronder het dorpsgebied, 

te verkopen.356 Dergelijke financiële aspecten werden vastgelegd in het dorpsboek van Lent.357 Het 

oudst bewaarde dorpsboek dateert uit 1674, de rekeningen (met hiaten) dateren vanaf 1680.

Later werden nieuwe bezittingen gekocht. Zo wilde men in februari 1794 op basis van een resolu-

tie van 30 januari 1793 aan de meestbiedende de hofstede met bijbehorende landerijen in de Vos-

sepels  verkopen. Koper werd Nicolaas Terwint voor 2330 gulden. De boerderij was nog tot 1798 

verpacht aan Jan van [Let].358 Opmerkelijk is dat de geërfden geen enkele keer als dijkplichtige 

namens dit goed De Dorpshofstede staan geregistreerd. Het huis lag oostelijk van de Stelt, tegen 

de kolk, nu Vossenpelssestraat 10.

351  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, 1838-1981, inventarisnummer 2834

352  
Gelders Archief, archief Hervormde Gemeente Lent, inventarisnummer 74, d.d. 01-09-1865

353  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Dorpspolders Overbetuwe, 1652-1954, inventarisnummer 4409, d.d. 1877

354  
Hermsen & Norde, in voorbereiding

355  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Dorpspolders Overbetuwe, 1652-1954, diverse inventarisnummers

356  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Dorpspolders Overbetuwe, inventarisnummer 5595, d.d. 02-02-1735

357  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Dorpspolders Overbetuwe, inventarisnummer 5595

358  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Dorpspolders Overbetuwe, inventarisnummer 2330, d.d. 19-02-1794
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De genoemde algemene gronden waren de gemeenschappelijke weidegronden van de dorps-

polder. Het lijkt erop dat het zones langs de dijk waren waar men wellicht eerder wel specie had 

gehaald voor de bouw van de dijk, al is dat niet overal aangetoond. In zone E heeft men perceel 

B 154 langere tijd als weg gebruikt.359 De dijkstoel bepaalde in 1630 dat deze weidegronden goed 

moesten worden afgesloten om schade aan de omliggende landerijen te voorkomen: Dat ijder 

dorp zijn gemeijnte gehalden zal zijn met heckens ende vracht diermaeten te versorgen datse 

over nabueren geen schaede en doen op poene van zes golde schilt ijdermaell als zij gebreecking 

bevonden worden te verbueren.360

Op 22 april 1750 vaardigde de Landdag van Gelre een resolutie uit omtrent het heffen van belas-

ting over het weiden van vee op gemeentegrond. Inwoners van Lent klaagden hierover tevergeefs 

bij het provinciaal bestuur.361

Tot wanneer de gronden in gebruik bleven als algemene weidegronden weten we niet precies, 

maar zeker is dat dat tot na 1832 was. Ook op jongere topografische kaarten is het altijd weiland. 

Het perceel bij de Porrenhofstad moet in de loop der tijd, vermoedelijk vooral vanaf de tweede helft 

van de 19e eeuw toen er grotere dijkverzwaringsprojecten plaatsvonden, smaller zijn geworden. 

359  
Het archeologisch onderzoek laat sporen van afticheling zien.

360  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

361  
Gelders Archief, archief Rekenkamer S 28, fol. 816-818, d.d. 21-10-1751
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Het schutten van vee
De dijkstoel was verantwoordelijk voor het schutten 362 van varkens en koeien die niet op de 

afgesproken plaatsen werden geweid. Daartoe werd in 1630 een ordonnantie op het schut-

ten opgesteld, die ons inzicht geeft in hoe ze met zulk vee omgingen en wat de gevaren 

ervan waren 363:

Ordonnantie opt schutten

Alsoe d’een d’ander in cooren ende weijlanden groote schaede zijn aendoende met oire 

verckenen ende ander beesten, oock int verderven (doort afftreeden) der dijcken, waer over 

all voor eenige jaeren geordonneert ende gestatueert is het naevolgende, ende welck sta-

tuijt mets deesen wort gerenoveert ende geconfirmeert.

1 - Eerstelick dat de verckenen peirden ende ander beesten zome: op oft in ander luijden 

cooren ende weijlanden bevijndet bruecken ende betalen zullen van elcx eene gulden ende 

vier stuijvers, allet boven refusie ende erleggonge vande gedaene schaede.

2 – Ten tweeden dat nijmant eenige verckenen op ofte aen dijcken zal moogen laeten gaen 

om te weijen op verbuerte vande selve verckenen ten behoeve van diense aenhaelt welver-

staende dat ijder vercken bijde eijgener zal moogen worden gelost den eersten dach voor 

dartich stuijvers, den tweeden dach eens zoe veel, den derden dach vier gul: ende thien 

stuijvers, ende den vierden dach vervallen.

3 – Voorts dat oock nijmant eenige ongeringde verckenen peirden ende beesten op landen 

steegen ende straeten zal laeten gaen zonder herder bij poene op ijder beest te verbueren 

24 stuijvers als vooren.

4 – Und worden d’respectieve onderscholten geaucthoriseert ende gelast, elcx in zijn 

bedrijff tottet voors: schutten, waer vooren zij genieten zullen de bruecken hier boven 

gespecificeert, ende op plaetsen daer de onderscholten te verre vande handt woonen daer 

zal bijden buermrn 364 ende geerffden eene schutter gestelt worden die de bruecken alsvoo-

ren genieten zall.

5 – Welcke onderscholtissen ende schutters op rechtelick ende zonder eenige oochluijc-

kinge t ‘voors: schutterampt zullen hebben te doen ende waer te nemen, oft zal den heere 

amptman d’selve daer vooren hebben aen te sien.

6 – Sullen oock de buermeijsteren ende geerffden van ijder kerspel op des dorps costen 

aenstonts een schuthkoij doen maecken, omme daer inne van s’heeren weegen de 

geschutte beesten te setten.

362
  Schutten was tijdelijk vastzetten van vee.

363
  Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

364
  Afkorting van ‘buurmeesteren’.
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2.9 Mogelijkheden tot een systematische reconstructie

Doordat we de dijkcedullen voor een belangrijk deel hebben reconstrueren en we de eigendomssi-

tuatie op veel locaties tot 1677 of zelfs 1649 danwel 1607 hebben kunnen terugvoeren, hebben we 

een niet eerder bereikte reconstructie van het historisch grondbezit kunnen maken. Daarmee zijn 

we er echter niet. Enerzijds is de reconstructie onvolledig – niet alle percelen waren immers ver-

plicht tot dijkonderhoud, anderzijds gaat zij voor de meeste percelen ook slechts terug tot aan het 

einde van de 17e eeuw.

Met meer beschikbare tijd is deze reconstructie te verdiepen, zowel in de tijd als wat betreft de 

hoeveelheid informatie over individuele percelen. Behoudens een protocol uit de periode 1460-

1465 zijn protocollen waarin transporten van onroerend goed zijn vastgelegd voor het schoutambt 

Elst bewaard gebleven vanaf 1654.365 Door die systematisch te bewerken zou ook het verpondings-

kohier van 1649 integraal aan de percelen die in de dijkcedullen aan de orde komen, gehangen 

moeten kunnen worden. Dat lukte tot nu toe slechts incidenteel. Vanaf 1664 zijn er ook testamen-

ten bewaard gebleven, hetgeen bovenstaande bronnen zou kunnen aanvullen. Hetzelfde geldt 

voor boedelbeschrijvingen vanaf 1650 en minuut-notulen van gerichtsdagen van de bank van Lent 

vanaf 1680. Met al deze bronnen op een rij blijft het evenwel gecompliceerd om de periode vóór 

1649 systematisch in te vullen. Daarvoor blijven we van incidentele vermeldingen en oudere, maar 

vaak informatie-armere bronnen 366 afhankelijk, die zeker nog niet allemaal in dit document konden 

worden gevat.

2.10 Tot besluit
In dit hoofdstuk over de landschaps- en nederzettingsgeschiedenis van Lent hebben we in de 

eerste plaats een overzicht trachten te geven van datgene wat nu, op basis van bestaand onder-

zoek en onze aanvulling daarop, over de ontwikkeling van Lent bekend is. Met deze synthese 

hebben we geprobeerd vanaf de basis een aantal historische lijnen over Lent opnieuw op te 

bouwen, met vermelding van de bronnen en met een kritische houding tegenover eerder getrokken 

conclusies. Daaruit kunnen we onder meer de rol van diverse sociale groepen in de landschaps-

ontwikkeling van Lent herleiden, variërend van de keizer via de ‘heren van Lent’ tot de keuterboer-

tjes van de 18e eeuw, die op de zandige overslaggronden hun tuinderijen begonnen.

De wijze waarop we dit hebben aangepakt was in de eerste plaats vanuit een beschrijvend per-

spectief, waarbij het resultaat daarvan mede kon dienen om de resultaten van archeologisch 

onderzoek te duiden. Op dit fundament kan de geschiedschrijving van Lent – met behulp van histo-

rische bronnen, de ondergrond en het bodemarchief daarin - in de toekomst verder worden vorm-

gegeven, is onze hoop.

365  
Zie Gelders Archief, archief ORA Overbetuwe.

366  
Zoals de rekeningen van de hertogen van Gelre.
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3.1 Waaldynamiek

3.1.1 Stroomverlegging van de Waal
Over de verandering van de Waallopen in de vroege en volle middeleeuwen kunnen 

we op basis van historische bronnen maar beperkte uitspraken doen. We verwijzen 

hiervoor daarom naar het fysisch-geografisch rapport.367 In dat rapport wordt ook 

nader ingegaan op de veranderingen in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De 

samenvattende figuur beelden we hierbij wel af (figuur 3.1).

Figuur 3.1. Verandering van de historische laagwaterbedding tussen 1200 en heden, op basis 
van historische bronnen en historisch kaartmateriaal. Cartografie & ontwerp S. van der Veen / 
N.W. Willemse (RAAP).

367  
Willemse, in voorbereiding

3 Waterstaatsgeschiedenis
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In de late middeleeuwen en nieuwe tijd is vooral de verplaatsing van de Waal bij Bemmel en Ooij 

van belang. Dat had namelijk grote gevolgen voor het karakter van het landschap aan de oostzijde 

van Lent. De Lentse uiterwaarden groeiden hier namelijk in de 14e eeuw door agressief kribben. 

Hierbij ontstonden opwassen: zandplaten in de rivier. Als regaal, koninklijk recht, was dit eigendom 

van de keizer, en daarmee diens rijksstad Nijmegen. De tienden kwamen dan aan de hertog toe. 

Wilhelm Zeyart was in 1382 pachter van een zandplaat. Aan wie aanwassen toebehoorden, dus 

zandplaten die tegen de oever van de rivier ontstonden, was een ingewikkelder discussie. In 1383 

gingen Steven van Lent en Herman van Redichoven een pachtovereenkomst met de hertog aan 

voor een weerd. In 1398 kwam de zaak voor de rechter: was dit nu Overbetuws of Nijmeegs bezit? 

Uiteindelijk leidde dit tot een compromis, waarbij opwassen én aanwassen tussen Doornik en de 

kop van Lent onder het gezag van Nijmegen kwamen, het zogenaamd Lents Schependom 368  Otto 

en Steven van Lent kregen de tienden.369 In 1400 bleek de hertog de halve tiend tot Lent en Door-

nik te hebben, waarvan Otto van Lent de andere helft had. Steven van Lent werd in dat jaar met 

de hertogelijke helft beleend.370 In 1412 zou er een zomerdijk om de Lentse Waard zijn gelegd.371 In 

1594 werd de grens met Doornik exact vastgelegd. In dat jaar moet het Lents Schependom ook al 

omkaad zijn geweest.372

We hebben enkele aanwijzingen voor de omvang van het Lents Schependom. In 1641 bestond het 

gebied uit 123 morgen, exclusief de rijswaarden. Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw kromp 

het gebied als gevolg van de stroomverlegging bij Ooij, de kunstmatige stroomverlegging bij 

Bemmel en het veranderde gedrag van de rivieren door de aanleg van het Pannerdens Kanaal in 

de jaren voor 1707. Bij Doornik ontstond hierdoor geleidelijk een schaardijk.373

Naast de vele schriftelijke vermeldingen, waaronder het verpondingskohier van 1649, beschik-

ken we over enkele kaarten die dit nu volledig verdwenen landschap weergeven. Op de kaart van 

de Nijmeegse landmeter Jan van Call uit 1649, gemaakt ten behoeve van de geplande doorsnij-

ding van de Waal in verband met de problemen met de schaardijk bij Bemmel, zien we de Lentse 

uiterwaard als een halve cirkel afgebeeld (figuur 3.2). De kaart was blijkens het bijschrift bedoeld 

om de gevolgen van verschillende scenario’s van de doorsnijding voor de Lentse uiterwaard te 

schetsen.

Wat we op deze kaart zien is het resultaat van een gedurende de late middeleeuwen en 16e eeuw 

steeds verder groeiende kronkelwaard, die bij zijn ontwikkeling geulen en hoogtes achterliet. Op 

deze kaart zijn met de letters B en D deze geulen aangegeven, en met C een hoogte. Aan de zuid-

zijde is laagte B met een kade afgesloten. Aan de zuidzijde van de uiterwaard vinden we verder 

een steenoven met boerderij op het land van de Vrow van Münster, een ooibos aan de oever en 

daaraan grenzend land van Vrow Driesen en een zekere Ten Hove. De bebouwing bevond zich 

kennelijk vooral in de noordelijke helft, op de hoogte C. Daar lagen de boerderijen van Jonc-

368  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)

369  
http://www.noviomagus.nl/Lent/009.htm 

370  
Sloet en Martens van Sevenhoven 1924

371  
Bosman e.a. 2003

372  
Van Schevichaven 1918, 88; Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)

373  
Lent lang vervlogen tijd, nummer 5 (1986)
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ker Schol en van Schepen Ten Hove.  Aangrenzend lag in laagte B nog het land van de heer Van 

Weerdenburg, heer van Lent. Interessant is de vermelding dat de Houten Wambuis, in Doornik 

gelegen, was gezet op de oude dijk, 32 roeden buitendijks ten opzichte van de nieuwe dijk. Hoe de 

oude dijk in zuidelijke richting verder liep, weten we niet, maar mogelijk was de inlaege een relatief 

lokaal fenomeen.374

Figuur 3.2. Het Lents Schependom in 1649, door Jan van Call (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre en 
Zutphen, inventarisnummer AKV 381, d.d. 1649).

374  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer AKV381, d.d. 01-06-1649
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De letterlijke tekst op de kaart van Jan van Call
Door de letterlijke tekst op de kaart van Jan van Call te bestuderen leren we nog meer in 

detail het karakter van de Lendse Waard in de 17e eeuw kennen:

Alsoo ick onders: dur versoeck van de e: geerfden van de Lentsche uijterwerden, den 1 junij 

dieses jaers 1649, gewest ben op de Lentsche uijterwerden, ende observatie gedaen hoe de 

selve gelegen zijn, ende diese carte dien volgens gemaeckt,

Komende van Lent den dijck op, ende findende vor aen de Lentsche werden een caeijken, 

hie geteckent met liter A, ende eene lange legte, ofte somp, de [haec] verstreckt tot bij-

lans ten ende van de werden geteckent met de liters B, over dit caijken komende [omer] de 

hoochte C, alwaer findende eene ruijme leghte, staende blanck van waeter, geteckent met 

den litter D, dese lechte verstreckt soe bijlans den geheilen wert op, boven naer het schaer 

over, ende in dese lechte findt sich een groote wijde, ende diepe kolck, ende is geteckent 

oock met een liter D, vorts komende op het schaer over E F, hebe aldar gefonden een diep 

gat, 5 roeden wijt an het water, ende an de bovenste seijde 6 ende an de onderste seijde 

5  roeden lanck, wall eener maneslengte diep, vortsopwerts komende befonden een plaets 

P daer de aerde wech gedreven is, an sommige plaetsen twee voeten, an andre plaetsen 3, 

ende oock wall 4 voet, ende is diese plaetse langst het over breit 35 roeden, ende lanck 5 10 

ende 20 roeden, vorts ont alijcke […ll] gaeten, die den Waell stroem uijt gewolt heeft, ende 

is den selven te besorgen dat, indien de duersnidinge dur den Oijschen uijterwert geschi[n]

t, dat de stroem in diese plaetsen …el en vreten ende in de lechten en holcken vorsl: komen, 

de selve tot vordel nehmen, ende aen den stein oven uijt komen, want oock den Waell stroem 

is tegens dit over seer diep, en is eenen lossen gront aldaer, die sneijdinge [valla] hooch ofte 

legh, ten … niet minder wesen, dan de werden sullen vill te leijden sel…

Wijders ben versoeckt mijn aduijs te geven van dese aeffloopinge van gemelte werden, soo 

sijn dit mijne [rev…], dat is hevall de snijdinge sall geschieden in de lini A B dat den stroem 

sich sall alsoo verbreiden soo als sij buijten de snijdinge is, ende sall de aerde (ofte sandt) 

de uijt dese snijdinge comt sich [sott] en onder het [faf…], van de krelen an de Oijnsche 

seijde, ende dat op een alsolcke wijsse als de gestipelde linien M N aen duijden, ende alien 

volgens den stroem bij omtrint M versmaleren, ende uutsaecklijck volgen, dat omtrint I dese 

werden moeten aeff loopen,

Ende soo die snijdinge schiet in RR, soo sall de plaets deste grooter worden, en dat om vors: 

reden, dat dien stroem well rechter op de werden sall aen komen, ende prec[het] loepen ales 

boven verhalt.
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Figuur 3.3. De vrij globale tekening van het Lents Schependom in 1649, door Nicolaes van Geelkercken (bron: 

Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer AKV 380, d.d. 02-05-1649).

Een tweede kaart dateert eveneens uit 1649, maar is van de hand van de bekende cartograaf van 

het Hof van Gelre, Nicolaes van Geelkercken (figuur 3.3). De kaart bevat een advies aan de dijk-

graaf c.s. van Ooij over de wenselijkheid van de doorsnijding. Interessant zijn vooral de drie boer-
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derijen in den Lentzen Werdt, te weten op den Weert, Den Haft en Steenoven. Binnendijks staan 

ook Stelt en Dornnenburg nog ingetekend.375

In 1697 werd door Gerard Passavant een kaart van de Waal en zijn oevers gemaakt (figuur 3.4), 

vermoedelijk in verband met bovenstroomse ingrepen. De uiterwaard bij Lent was vooral aan de 

bovenstroomse zijde een heel stuk smaller geworden. Bij Doornik zien we een lang pakwerk tegen 

de schaardijk. De uiterwaard bij Lent was afbreekent schaer; aan de benedenstroomse zijde lag 

een geul tegen de bandijk aan. Aan de benedenstroomse zijde van de Lentse uiterwaard lag een 

langgerekte zandplaat, tot bijna aan de schipbrug die vanaf de Lentse oever tot aan het midden 

van de Waal liep. In Lent staan de beide grote kolken, het Gravenhuis, de kerk, de grift met 

zijn dijken, drie huizen westelijk van de Grift en twee buitendijkse huizen ingetekend. Ook is de 

breedte van de Waal iets benedenstrooms van de schipbrug aangeduid: 115 roeden.376

Figuur 3.4. Kaart van de Waal, door Gerard Passavant (bron: Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier 
van Nijmegen, inventarisnummer 1006, d.d. 20-11-1696).

De kaarten van De Ry de Champdoré uit de vroege 18e eeuw (zie figuur 3.5), laten min of meer 

hetzelfde beeld zien. Vooral van het noordelijk deel van de uiterwaard is veel afgekalfd; in het zui-

delijk deel zijn de laagten met elkaar verbonden. Aan de oever, vermoedelijk ter plaatse van wat 

in 1649 nog bos was, stond een oude steenoven met een boomgaardje. De rest van de uiterwaard 

was rijswaard (inkankerende reijsweerden; bedoeld zal zijn inhankerende rijsweerden).  Zo lijkt 

het er dus op, dat de uiterwaard vanaf de noordzijde geleidelijk is afgekalfd. Het lege beeld dat 

de cartograaf in deze periode van de uiterwaarden geeft, lijkt niet op waarheid berustend. On een 

onbekend moment in de 18e eeuw zouden er nog 165 morgen cultuurland 377, drie huizen en drie 

rijsweerden zijn geweest.378 Het aantal huizen komt overeen met de situatie in 1649. In 1779 was 

er nog 113½ morgen cultuurland, waarvan de stad zelf 17 morgen bezat, aangekocht in 1742 en 

1750.379 Omstreeks 1800 verdwijnt het Lents Schependom uit de stedelijke administratie.380

375  
Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer AKV380, d.d. 02-05-1649

376  
Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnummer 684, d.d. 09-03-1697 

377  
Een morgen was 0,865 hectare.

378  
Van Schevichaven 1918, 89

379  
Van Schevichaven 1918, 89

380  
Van Schevichaven 1918, 90
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Figuur 3.5. Kaart van Samuel du Ry de Champdoré van de Waal bij Nijmegen uit 1701-1715 (bron: Rijksmu-
seum, Amsterdam, RP-T-00-3661B-4).

Uit de dijksignaten van de Overbetuwe maken we op, dat de dijken bij Bemmel (voor de doorsnij-

ding) en Doornik (na de doorsnijding) eeuwenlang problemen opleverden. De kosten liepen voor 

de dijkgeslaagden, met name de eigenaren van Huis Doornik, zo hoog op dat ze er failliet aan 

dreigden te gaan.381 Vergeleken daarbij was er feitelijk honderden jaren lang in Lent nauwelijks iets 

aan de hand. De nood culmineerde in 1799 in een forse doorbraak bij Doornik.

In de periode 1861-1865 versterkte men de uiterwaarden aan de oostzijde van Lent met kribben, 

waarvan er tot toen nog maar een enkele was.382 Nieuwe kribben werden tussen 1891 en 1897 toe-

gevoegd om het aangewonnen land te beschermen. Dwarskribben werden verbonden door een 

langsdam. Rond 1914 werden daaraan aan de rivierzijde weer dwarskribben verbonden.383 Ook ten 

zuidwesten van het Hof van Holland werden al in de 19e eeuw kribben aangelegd.384 De uiterwaard 

werd hier dankzij het bekribben 250 meter breder dan zij in 1832 nog was.

381  
http://www.noviomagus.nl/Lent/009.htm 

382  
In de Carte de la Rivière le Whal uit 1810 zijn vier kribben langs de uiterwaard te zien (Overmars 2008).

383  
Van Hemmen 2010b, 11

384  
Chromotopografische Kaart des Rijks, blad 533, 1868

http://www.noviomagus.nl/Lent/009.htm
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3.1.2 Bekribbing van de Waalloop
Bekribben was een beproefd middel om de uiterwaarden tegen afslag te beschermen. Al vóór 1552 

werden er aan de overzijde van de Waal kribben aangelegd, waardoor Oosterhout in het nauw 

raakte en in 1552/1553 voor het Hof van Gelre en Zutphen een proces gevoerd werd. Oosterhout 

lag toen als langgerekt dorp langs de (later verdwenen) dijk. Mulder e.a. vermoeden dat eerder al 

een deel van het dorp aan de Waal werd prijsgegeven.385 In 1563/1564 brak vermoedelijk de ver-

waarloosde schaardijk door.386 Uit 1571 kennen we voor het eerst vermeldingen van kribben aan de 

Oosterhoutse zijde van de Waal. Het waren er zo weinig, dat ze nog afzonderlijke namen droegen: 

de Spruitenkrib en Regulierse krib.387

Een manuscriptkaart uit 1620 geeft een goed beeld van de toegenomen hoeveelheid kribben aan 

beide zijden van de Waal (figuur 3.6). Mulder e.a. geven als suggestie dat de strenge winter van 

1619/20 oorzaak kan zijn geweest voor het onderzoek naar kribbenaanleg aan de Weurtse zijde. 

In die winter kan kruiend ijs schade hebben aangericht ana de Oosterhoutse schaardijk.388 Het inte-

ressante aan de kaart is dat we kunnen zien dat voor de Kercken wardt liggende aende Lentsche 

sijde ook 7 kribben lagen. Op basis van de ligging van de molen aan de overzijde, op de uiterste 

punt van de Nijmeegse vestingwerken, zou het aannemelijk zijn dat de Kercken wardt en de krib-

ben in Lent lagen. Dat wordt bevestigd door het verpondingskohier van Lent uit 1649: borgermees-

ter Singendonck in pacht Kercken Weert tot Lendt 12 mergen.389 Waarschijnlijk moeten dit per-

ceel identificeren als het kadastraal perceel C 214, dat in 1832 nog aan de hervormde kerk van 

Lent toebehoorde en duidelijk aan de rivierzijde geërodeerd was. Deze situering betekent ook, 

dat de percelen weiland die in 1620 als Arndt Sweersens weijwardt en Hr: Bronckhorst weijwardt 

worden beschreven, ook op Lents grondgebied zullen hebben gelegen. De percelen werden door 

tot hekwerken gevlochten heggen van elkaar gescheiden, en aan de rivierzijde lag rijswaard op de 

aanwas. Iets van deze rijswaard herkennen we nog in perceel C 210 op het kadastraal minuutplan. 

Het merendeel moet tussen 1620 en 1832 zijn weggespoeld.

Dat de kribben voor landaanwinning waren, is goed te herkennen aan het opschrift vóór de Kerc-

ken wardt: noch opcomenden aenwas deels bloot deels onder waters schuijlendt.390 In de eeuwen 

erna zou de dijk bij Oosterhout nog veel te verduren krijgen, hetgeen we voor nu verder onbespro-

ken laten.391

Ook aan de ‘andere overzijde’, de Ooij, werd eral in de 17e eeuw bekribd. De dijkgeslaagden en 

enkele geerfden klaagden in 1680 bij de dijkgraaf dat een krib aan de Ooijse zijde voor problemen 

voor de Lentse schaardijk zorgde. Verzocht werd om verwijdering van de krib.392 Ook in het midden 

385  
Mulder e.a. 2002, 24

386  
Mulder e.a. 2002, 32

387  
Mulder e.a. 2002, 34

388  
Mulder e.a. 2002, 45

389  
Spruit z.j.

390  
Mulder e.a. 2002, 45

391  
Zie Mulder e.a. 2002

392  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 10-11-1680
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van de 18e eeuw komen we nog herhaaldelijk discussies over kribben in de Overbetuwse dijksig-

naten tegen. De Ooijse kribben zouden een probleem voor het bovenstroomse deel van Lent en 

met name Doornik blijven.393 Toch zorgden de kribben ook wel voor profijt: het doel, landaanwin-

ning, werd ook in Lent bij tijd en wijle wel bereikt, ondanks het netto verlies van veel uiterwaard na 

1649. We lezen dat bijvoorbeeld terug in 1757: Welged: heere dijckgraaf heeft de schouwe tijdig 

more loco que solito tot Lent aangehaalt. En in t bijwesen van de voors: heeren heijmraeden inge-

volge authorisatie van voorigen dach Jan Broestershuijsen en Jan van den Heuvel geauthoriseert 

en gelast, om ten eersten met de nodige manschap den aanwasch achter die nieuwe cribbe te 

bepooten en besticken, ten dien eijnde het nodige hout in te koopen, en te besorgen, dat voor ’t 

waeter koomt te wasschen, dat werck is worden gedaan en geperfecteert.394

Op de kaart van De Man van het Land van Maas en Waal van (kort) vóór 1809, waar ook de noor-

doever van de Waal op staat afgebeeld, herkennen we tussen Oosterhout en Lent enkele lange 

kribben, niets haaks op de rivier zoals we ze nu kennen, maar met de stroom mee. Voor Lent ligt 

een forse opwas, door een smalle geul gescheiden van de Waal.395 Rijswaarden bevinden zich 

393  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1778

394  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 10-11-1757

395  
Deze situatie rond de opwas zou tot na 1850 zo blijven.

Figuur 3.6. Proceskaart in verband met de bekribbing door die van Weurt tegenover Oosterhout (bron: Gelders 
Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 1271, d.d. 1-6 november 1620).



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

102

alleen richting Oosterhout langs de rivier.396 De uiterwaard lijkt breder te zijn geworden, hetgeen in 

lijn is met het succesverhaal uit 1757.

Uiteindelijk zouden vooral in de 19e eeuw meer systematisch kribben worden aangelegd, nu niet 

meer voor landaanwinning, vaak ten koste van de overbuurman, maar in de gecentraliseerde 

natiestaat Nederland voor het fixeren van de rivierbedding. De eerste resultaten daarvan zien we 

op de rivierkaart uit circa 1875; de kribben lagen met name voor de uiterwaard aan de Bemmelse 

zijde, alsmede één exemplaar op de kop van Lent.397 Aan de Oosterhoutse zijde waren geen krib-

ben aanwezig; de opwas was inmiddels aan de bovenstroomse zijde aan de Lentse uiterwaard 

vastgegroeid. Ter hoogte van het Hof van Holland lag nog een opwas. Tussen 1895 en 1903 

moeten de kribben door een strekdam met elkaar verbonden zijn. Tegelijk lijkt achter de strekdam 

ter hoogte van de Porrenhofstad een (ooi)bos of griend aangelegd te zijn, dat vóór 1931 alweer 

verdwenen moet zijn.398

3.2 Bestuurlijke ontwikkeling

3.2.1 Inleiding
De ingewikkelde bestuurlijke ontwikkeling van Lent en de Overbetuwe, met vele geografisch 

geheel of deels overlappende bestuurlijke organisaties, hangt nauw samen met de beheersing 

van de waterstaatkundige situatie. Daarom zullen we haar hier behandelen. Daarbij kunnen we 

een onderscheid maken in de bestuurlijke, rechtsprekende en waterstaatkundige taken van het 

bestuur. In de navolgende paragrafen zullen deze aspecten dan ook zoveel mogelijk separaat aan 

de orde komen.

3.2.2 Territoriale ontwikkeling
In de loop van de volle middeleeuwen smolten de rechten van zeer uiteenlopende aard van de 

graaf van Gelre steeds meer aaneen tot een aangesloten gebied, waarover deze de rechtsmacht 

bezat. Tegelijk ging hij door met het verworven van nieuwe gebieden en rechten. In de 13e en 14e 

eeuw verwierven de graven en hertogen van Gelre een reeks domeinen, heerlijkheden en jurisdic-

ties in de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommeler- en Tielerwaard.399 In 1244 wordt 

vermeld dat graaf Otto de Betuwe had laten opmeten, en vanaf 1281 zijn richters in de Betuwe 

bekend.400 De rechten tussen Waal en Rijn smolten samen tot het ambtsdistrict van de Betuwe, dat 

in de 14e eeuw werd gesplitst in Over- en Nederbetuwe.401 

In de Betuwse landbrief van 1327, uitgegeven door graaf Reinald II van Gelre, werd een aantal 

zaken bepaald. Belangrijkste was wel de instelling van een gecentraliseerde bestuurlijke organi-

396  
Mulder e.a. 2002, 55

397  
Mulder e.a. 2002, 63

398  
Chromotopografische Kaart des Rijks, series 1895 / 1903 / 1931

399  
Noordzij 2009, 141

400  
Noordzij 2009, 156

401  
Noordzij 2009, 157
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satie voor de Overbetuwe, het ambt. Rechtspraak, algemeen bestuur en waterstaatszorg waren 

de belangrijke taken. Aan het hoofd van het ambt stond de ambtman, aangesteld door de hertog.402 

Deze ambtman was ook richter in juridische en dijkgraaf in waterstaatkundige kwesties. Als richter 

hield hij zitting in Andelst en Bemmel. De uitvaardiging van de landbrief was nodig door de ontgin-

ning van grote arealen laaggelegen broeklanden, waardoor de waterstaatkundige situatie om een 

betere organisatie vroeg.403 

De bestuurlijke organisatie van de ambtman werd in 1327 bovendien uitgebreid met vier, later vijf, 

gezworen richters of panders die de titel van schout kregen en een eigen deelterritoir toegewezen 

kregen. Deze schoutambten waren Heteren, Valburg, Elst, Bemmel en Herwen & Aerdt, waarbij 

Lent onder Elst ressorteerde.404 

Als dijkgraaf had de hoogste bestuurder vanaf 1327 assistentie van vijf heemraden.405 Zij assisteer-

den hem bij de inspectie van de dijken en weteringen, de schouw, op de wijze zoals tot dan toe al 

gebruikelijk.406 Het toezichthoudend apparaat van dijkgraaf en heemraden heette de dijkstoel.407

Lent kende in 1327 zijn eigen bestuurlijke zetel, de bank, die naast de centrale banken van Andelst 

en Bemmel functioneerde. Waarschijnlijk kwam het voort uit een burengericht, dat in tegenstel-

ling tot andere plaatsen, hier niet verdwenen was. De ambtman kreeg hier hulp van gerichtslui-

den, grondbezittende  burgers uit de stad Nijmegen.408 De hertog had geen direct gezag over de 

hele Overbetuwe; er waren meerdere heerlijkheden waar de heer zelf zijn beslissingen trof. Gendt, 

Ressen en Doornik zijn hier voorbeelden van.409

Verder inzoomend zien we, dat binnen een schoutambt de twee buurmeesters en een bode mede 

verantwoordelijk waren voor het bestuur van een (wereldlijk) kerspel. Zij werden, althans formeel, 

ingesteld bij de publicatie van de Land- en Dijkbrief van 1493, maar waren al in 1445 in functie 

en werden lokaal gekozen. De ambtman beëdigde hen vervolgens.410 Ook Lent kende zulke buur-

meesters. Zij hadden primair een lokaal-waterstaatkundige taak en assisteerden de dijkstoel hier-

bij op lokaal niveau.411 Zo vielen bruggen en duikers onder verantwoordelijkheid van de dorpspolder 

Lent, maar bezat zij ook haar eigen dorpshofstede, die werd verpacht. De vroegst bewaard geble-

ven rekeningen van de dorpspolder dateren uit 1680.412 Geleidelijk breidde het aantal taken van de 

buurmeesters zich verder uit. Zo beheerde men ook de gemene gronden in het dorp. Deze situatie 

402  
We hebben overigens aanwijzingen dat er al eerder een centrale grafelijke ambtenaar als richter voor de Betuwe fungeerde, te weten Bartholo-
meus de Ecke in 1282 (Mentink & Van Os 1985, 31).

403  
Noordzij 2009, 159

404  
Leenders 2003, 35; Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inleiding op de inventaris

405  
Mentink & Van Os 1985, 58

406  
Mentink & Van Os 1985, 59

407  
Mentink & Van Os 1985, 59

408  
Mentink & Van Os 1985, 76; Leenders 2003, 35-36

409  
Leenders 2003, 35

410  
Mentink & Van Os 1985, 32-33

411  
Leenders 2003, 36

412  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Dorpspolders Overbetuwe (1652-1954)
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bleef na 1838 gehandhaafd, alhoewel de buurmeesters nu poldermeesters werden genoemd, en 

hun werkgebied een dorpspolder. Het kwam geregeld tot discussie tussen gemeenten en dorpspol-

der wie nu voor welke zaken verantwoordelijk was.413

De Franse Tijd vormde de opmaat naar grote bestuurlijke veranderingen. Lent was enkele jaren 

een zelfstandige burgerlijke gemeente, maar werd in 1 januari 1818 bij Elst gevoegd.414

3.3 Bedijking van de Overbetuwe en Lent

3.3.1 Een model voor de ontwikkeling van de bedijking
Het exacte verloop van de bedijking van de Overbetuwe onttrekt zich aan onze waarneming, 

omdat schriftelijke bronnen uit deze periode vóór de uitgifte van de landbrief in 1327 ontbreken en 

anderssoortig daterend onderzoek niet heeft plaatsgevonden. We presenteren hier het modelmatig 

onderzoek van Van Hemmen, en zullen waar mogelijk onze visie erop geven. Doordat eenduidige 

bronnen ontbreken en onze focus niet op deze periode heeft gelegen is echter niet altijd zonder 

meer en eenduidig mogelijk het beeld te bevestigen of weerleggen.

Het reconstrueren van de bedijkingsgeschiedenis moet derhalve altijd via indirecte aanwijzin-

gen en gebeuren, want directe vermeldingen over aanleg van dijken hebben we niet of nauwe-

lijks. Van Hemmen gaat er vanuit dat vanaf de 10e eeuw kaden werden gebouwd, eerst aan de 

bovenstroomse zijde van het te beschermen gebied (dwarskaden) en aan de zijde van de kommen 

(dwarskaden of zijdwendes), pas later door zich ontwikkelende opstuwing ook aan de beneden-

stroomse zijde. Door de toenemende behoefte aan land en aan opbrengsten door de groei van 

de bevolking ging men ook in samenwerkingsverbanden lokale dijkringen tot regionale dijkrin-

gen uitbouwen. Daardoor werd het mogelijk kommen te ontginnen, maar moest ook gezamen-

lijk een nieuw afwateringssysteem worden aangelegd. Op basis van een veelheid aan historisch, 

historisch-geografisch en archeologisch onderzoek uit de periode tussen 1989 en nu heeft Van 

Hemmen dit model opgebouwd en voor Lent verfijnd.415 

3.3.2 Ingezoomd op Lent
Van Hemmen neemt aan dat omstreeks het jaar 1000 de omgeving van de kerk en Het Laauwik 

al volledig was omdijkt. Het water kon nog op meerdere manieren om deze oude woongrond stro-

men.416 Een zijdwende vanaf de Laauwikstraat in noordelijke richting zou hiervan deel uitgemaakt 

hebben.417 Uiteindelijk kwam er ook aan de rivierzijde een voorkade.418

413  
Mentink & Van Os 1985, 36-37

414  
Leenders 2003, 37

415  
Heunks & Van Hemmen 2016, 128

416  
Heunks & Van Hemmen 2016, 132

417  
Van Hemmen 2010b; Heunks & Van Hemmen 2016

418  
Van den Broeke & Frank, 25
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Omstreeks 1100 was de tweede fase afgerond. Zowel noordelijk als zuidelijk van de eerste polder 

zou een volledig bekaad gebied gelegen hebben. Het water moest nu nog noordelijker door het 

Lentse Veld om anders dan via de hoofdstroom van de Waal naar het westen te kunnen stromen.419

Nog een eeuw later werd ook westelijk van de huidige Griftdijk ingepolderd. Opvallend is een geul 

die vanaf de rivier naar het kasteel van Lent liep en buiten de bedijking was gelaten. Hiervoor 

bestaan naar ons perspectief geen bewijzen.420

Rond 1350 was de volledige bedijking van Lent zoals we dat van nieuwetijdse kaarten kennen vol-

gens Van Hemmen een feit.421

Van Hemmen gaat, samenvattend, uit van een op zich plausibel model van aaneengeschakelde 

kleine poldertjes waarbij nog lange tijd de mogelijkheid voor het water bestond om achter Lent 

langs door het komgebied te stromen. Het water kon dan bij Doornik de kom in en verliet deze 

weer nabij het Hof van Holland. De inwoners van Ressen en Oosterhout keerden dit bedreigende 

water door de aanleg van de Ressense en Oosterhoutse Wal.422

Vrijwel zeker is, dat er al vóór 1327, vermoedelijk sinds de late 13e of vroege 14e eeuw, een door-

lopende bedijking moet hebben bestaan. Dat moet voorafgaand aan de ontginning van de kom 

zijn gebeurd.423 Het feit dat het water niet meer vrij kon afstromen uit de kom kan de oorzaak zijn 

geweest voor de uitvaardiging van de landbrief (zie § 3.4).

3.4 Afwatering
Hoe meer een gebied ingesloten wordt en niet op natuurlijke wijze kan afwateren, hoe noodzake-

lijker het wordt maatregelen te nemen om de afwatering te bevorderen. Het proces van bedijking 

betekende dus ook een proces van toenemende regulering van de afwatering. Belangrijk doel van 

de verbetering van de afwatering was om de binnendijkse gronden te kunnen gebruiken om het 

groeiend aantal monden te voeden. Samenwerking was daarbij noodzakelijk om het water niet tel-

kens op elkaars grondgebied te lozen.424

Mentink en Van Os gaan er vanuit, dat het ontwateringsstelsel in de Overbetuwe tussen de tweede 

helft van de 12e en het begin van de 14e eeuw zijn beslag heeft gekregen.425 Zij concluderen 

dat uit de tekst van de grafelijke brief van 1327, waarin duidelijk wordt verwezen naar een reeds 

bestaande situatie.426 

419  
Heunks & Van Hemmen 2016, 138

420  
Heunks & Van Hemmen 2016, 143

421  
Heunks & Van Hemmen 2016, 149

422  
Van den Broeke & Frank, 25

423  
Zie voor een uitgewerkte theorie: Van Hemmen 2010; Heunks & Van Hemmen 2016

424  
Mentink & Van Os 1985, 53

425  
Mentink & Van Os 1985, 21

426  
Mentink & Van Os 1985, 59



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

106

De voltooiing van het afwateringssysteem leidde volgens hen uiteindelijk ook tot vastlegging van 

de harde grenzen van kerspels langs pijpen en zegen 427, hetgeen inderdaad overeenkomt met een 

belangrijk moment in de uitkristallisering van het fenomeen ‘kerspel’ in de zin van een territoriaal 

begrensde parochie, namelijk het Vierde Lateraans Concilie in 1215.

Lent waterde na het sluiten van de bedijking via kleinere zegen en pijpen (Hovenzeeg, 1e Bovenpijp, 

2e Bovenpijp, Kleine pijp en Benedenzeeg), met de Boven-Zeeg en Beneden-Zeeg als hoofdafwate-

ringen (zie figuur 3.7) 428, af op de Verloren Zeeg, die op zijn beurt uitkwam op de Waalwetering. De 

Lentse afwateringen liepen deels langs Ressense Wal, de achterkade van de Ressense dorpspol-

der. De Waalwetering werd later vergraven tot één wetering: de Linge. Vanwege het regionale belang 

heeft de dijkstoel op een bepaald moment de verantwoordelijkheid voor de Linge overgenomen.429 

427  
Mentink & Van Os 1985, 21

428  
Heunks & Van Hemmen 2016, 153

429  
Leenders 2003, 53
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pijpen en zegen zijn op dit kaartbeeld niet afgebeeld.
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3.5 Beheer en onderhoud van de dijken (1600 – heden) 
430

3.5.1 De organisatie: schouwen en dijkgeslaagden
De schouw en het onderhoud van de dijken en kaden waren erop gericht om schade te verhelpen 

die de dijk of kade zou verzwakken. 

De dijkcedullen van Lent

In diverse archieven bevinden zich dijkcedullen van de dorpspolder Lent. In dijkcedullen 
werd per dijkblok vastgelegd aan welk perceel grond dit dijkblok verbonden was en welke 
dijkgeslaagde namens dat perceel onderhoudsplichtig was aan de dijk.

In totaal zijn er 19 dijkcedullen van Lent bewaard gebleven, namelijk over de jaren 1677, 
1698, 1713, 1723, 1733, 1745, 1760, 1774, 1801, 1801, 1810, 1817, 1825, 1840, 1850, 
1852, 1852, 1875 en z.j. Zij maken onderdeel uit van de archieven van de Ambt en dijks-
toel van de Overbetuwe (11 stuks), het archief van het Polderdistrict Overbetuwe (2 stuks) 
en het archief van de Dorpspolders Overbetuwe (6 stuks). Deze drie archieven worden 
bewaard in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. In het kader van deze studie hebben 
we een selectie getranscribeerd, te weten die van 1677, 1698, 1733, 1760, 1774, 1801, 
1810, 1825 en 1852. Het dijkcedul van 1840 bleek achteraf een kopie van de cedul van 
1825 te zijn.

De nummering van de dijkblokken veranderde over de jaren 1677 – 1875 niet. Het is 
daarom mogelijk om de dijkblokken met hun gekoppeld perceel en de achtereenvolgende 
eigenaren door de tijd te volgen. Door de verschillende edities achter elkaar te plaatsen 
kan in de tabel in bijlage 1 het dijkblok terug in de tijd worden gevolgd. Ook splitsingen 
van percelen en daarmee dijkblokken vinden we hierin terug.

Daarnaast was het op basis van de vermelde lengte van elk dijkblok mogelijk een kaart-
beeld te reconstrueren van de ligging van de 172 dijkblokken (zie kaartbijlage 2 431). Dit is 
waarschijnlijk nog nooit eerder voor een Overbetuwse gemeente gedaan. Dit is niet alleen 
op zichzelf al interessant, maar ook kunnen we daardoor veel kwesties rondom de dijk 
die in andere archieven zoals de dijksignaten worden benoemd, geografisch plaatsen. De 
dijkbloknummering komt namelijk in veel van deze stukken terug. In deze tekst houden we 
deze nummering ook aan.

430  
De navolgende tekst is grotendeels gebaseerd op analyse van de dijksignaten van Lent uit de periode 1598-1849. Deze analyse is niet geba-
seerd op een volledige studie van alle dijksignaten; vooral voor de 17e eeuw vertonen de bewaard gebleven signaten veel hiaten en hebben we 
bovendien omwille van de beschikbare tijd ook niet alle bewaard gebleven signaten doorgenomen. De 18e en eerste helft van de 19e eeuw zijn 
wel vollediger doorgenomen. Deze tekst beoogt vooral te laten zien welke activiteiten er rondom de dijk allemaal zijn uitgevoerd en welke kwesties 
er speelden. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat regels werden uitgevaardigd om datgene wat men niet wilde, tegen te gaan. In de 
praktijk zal men dus vaak juist niet hebben gedaan wat de dijkstoel voorschreef.

431
  Deze dijknummering werd rond 1884 vervangen door de huidige, toen de dijkplicht werd afgeschaft.
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De plicht om aan het onderhoud van dijken mee te werken rustte op de percelen die door de dijk 

werden beschermd tegen overstroming. Uiterwaarden en soms ook hoge koppen vielen er dus 

buiten. Op basis van de dijkcedullen kunnen we grafisch weergeven namens welke percelen de 

eigenaren dijkplichtig waren (kaartbijlage 3). In de dijkcedullen, die voor Lent bewaard zijn geble-

ven vanaf 1677 maar zeker al vóór 1553 voor het eerst werden opgesteld, werd bijgehouden welk 

dijkblok bij welk perceel hoorde en wie daarvoor onderhoudsplichtig was. Hoe groter het perceel, 

hoe groter doorgaans ook het dijkblok. Vooral bij kolken konden ook kleine stukjes dijk een grote 

last voor de individuele dijkplichtige of dijkgeslaagde zijn 432, zoals we ook in Lent zien. Elders 

konden ook schaardijken 433 lastige stukken zijn, maar problematische schaardijken ontbraken in 

Lent.

Voor deze studie hebben we een groot aantal dijkcedullen getranscribeerd (zie bijlage 1) en de 

bijbehorende oude dijkpaalnummering met enige onzekerheidsmarge op kaart gezet (zie kaartbij-

lage 2). Dat maakt het mogelijk een groot aantal vermeldingen van werkzaamheden aan de Lentse 

dijken vrij nauwkeurig 434 te localiseren, iets wat tot dusver niet kon worden gedaan omdat een 

ruimtelijke spreiding van de dijkpalen op kaart ontbrak.

Meerdere keren per jaar ondernamen de heren van de dijkstoel een gang langs de dijken.435 Het 

reglement op basis waarvan ze controleerden, de cier of keur, was een vast gegeven dat periodiek 

kon worden gewijzigd. Per dijkblok werden gebreken geconstateerd en opgetekend.

In de eerste helft van mei, soms iets later, werden de ciering (keuring) en loofschouw uitgevoerd. 

Daarbij werd nagegaan of er gaten in dijken en kaden aanwezig waren en of de bermen nog wel 

voldeden. Onbeheerde stukken dijk werden ter onderhoud aan een derde toegewezen. Het was als 

het ware een lijstje met reparaties dat opgemaakt werd. De dijkgeslaagde loofde of beloofde het 

onderhoud te verrichten.436

Meestal volgde tussen juni en augustus de eerdschouw, waarbij werd nagegaan of de werkzaam-

heden aan de aardwerken die bij de keuring waren opgelegd, wel waren uitgevoerd. Toen het 

gebruik van grind in de 18e eeuw toenam, werd dit de aard- en grindschouw genoemd. 

In november of december werd vervolgens de schouw op ruwaren en spijkwerken 437 uitgevoerd, 

die uiteraard voor de winter in goede toestand moesten zijn. Soms ging deze gepaard met een 

herschouw of genechtschouw op de aard- en grindschouw. Een genechtschouw op de ruwaar- 

en spijkschouw vond dan soms nog in december en soms bij de loofschouw het jaar erop plaats. 

Bij alle schouwen trok men 1 of 2 dagen voor de Rijnzijde en 1 of 2 dagen voor de Waalzijde uit. 

Meestal eindigde de eerste dag langs de Waal ’s avonds in Lent. Op de tweede dag werd dan het 

resterende deel van Lent en vervolgens Oosterhout gedaan. Ook werd wel het middagmaal in Lent 

gebruikt bij één van de herbergen langs de dijk.

432  
Mentink & Van Os 1985, 101

433  
Schaardijken waren dijken zonder uiterwaard, die daardoor direct door de rivierdynamiek bedreigd werden.

434  
Er zit een zekere onnauwkeurigheid in de geografische localisering. Veranderingen in de dijk (bijvoorbeeld verlenging door binnen- of buitendij-
king van kolken) lijken administratief niet te zijn doorgevoerd.

435  
Onderstaand overzicht is gebaseerd op een analyse van de dijksignaten van de Overbetuwe voor Lent in het bijzonder.

436  
Mentink & Van Os 1985, 103

437  
Ruwaren en spijkwerken waren verschillende vormen van versteviging van dijken.
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Tussendoor waren er nog vergaderingen, waarvoor op basis van de te behandelen kwesties een 

locatie werd aangewezen.

De cieringen waren niet overbodig. In 1806 stelde de dijkstoel nog: en of wel merendeels de voors: 

artikelen der chierongen verscheiden jaaren in de … kerken deeses ambts zijn gepubliceerd, 

zonder dat echter dezelven bij de ingezeten.. of dijkgeslaagdens allezints zijn nagekomen (…).438

Burgers konden hun verzoeken aan de dijkstoel uitsluitend schriftelijk mededelen. Daar werd op 

toegezien, onder meer om de schouw niet op te houden. Op 3 mei 1732 werd de noodzaak daar-

toe nog eens duidelijk: Onder Lent gekomen omtrent den paal num: 7 heeft Jan Maurits Meijer de 

schouw opgehouden en iets mondelings willende voordraegen, is hem gerecommandeert sulks 

schriftelijck te doen ingevolge resolutie van den dijkstoel.439

Op 12 november 1711 stelde men een officiële regeling voor dijkbewaking in. In Lent waren twee 

wachtposten, namelijk in het huis van de Nijmeegse heemraad Van der Lynden en in de Hollandse 

Tuin, een herberg. In totaal waren er 19 wachtposten in het ambt. De bewaking was in handen van 

108 gekozen rotmeesters met hun assistenten.440

3.5.2 Onderhoud en beheer van de bestaande situatie
Herstelwerkzaamheden aan het dijklichaam
Voorkomen was uiteraard beter dan achteraf herstellen. Toch zien we in de dijksignaten een lange 

reeks van herstelwerkzaamheden terug. Vaak was dat toegespitst op specifieke locaties, soms ook 

in het algemeen, zoals in 1760: doch in t generaal verstaan, dat de dijcken van buijten, daar de 

afspoelinge bevonden worden, het geheele ampt door wederom met sooden sullen worden opge-

set en sodaenig verbreet, dat op ieder voet een voet koomt te doceren.441 Hieruit maken we bijvoor-

beeld op, dat de dijk in die tijd al met (gras)zoden belegd was.

Naast het geweld van het water leverde ook het geweld van oorlogssituaties soms problemen op. 

In 1673 bleek de dijk bij Lent beschadigd te zijn door kanonvuur van de Fransen; in de jaren erna 

moest deze hersteld worden.442 Het onderhoud van de Knodsenburger dijk was al sinds 1591 een 

twistpunt tussen de Raad van State en het Ambt Overbetuwe en laaide ook tussen 1674 en 1679 

weer op.443 Het zal niet verbazen dat dit in tijden van noodzakelijke ingrepen tegen hoge financiële 

kosten was.  In 1701 werd besloten dat de Raad van State de dijk in beheer zou nemen.444 Daarna 

bleek toch dat dit beheer herhaaldelijk niet was gebeurd.445 In 1793 verzocht de Raad van State 

tenslotte dat het ambt het onderhoud van de dijkblokken 113 en 114 zou overnemen, tegen het 

438  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

439  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 03-05-1732

440  
Mentink & Van Os 1985, 85-86

441  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1760

442  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2520, d.d. 1673 en inventarisnummer 2650, d.d. 
1674 -1679

443  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2648, d.d. 1591 

444  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2655, d.d. 1701

445  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2657, d.d. 1713
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genot van dijkagepenningen.446 Interessant is dat in de dijkcedullen de generaliteit wordt genoemd 

als dijkgeslaagde voor de Knodsenburgerdijk vanaf 1677. In 1698 werd daarbij gesteld dat Frans 

van Lijnden, heer van Hemmen, deze destijds ‘maakte’. In 1801 was de dijk overgenomen door het 

ambt, zoals hierboven ook al geconstateerd. In 1825 onderhielden het ambt en Arend Crijnen de 

dijk voor de schans ieder voor de helft. In 1825 bleek de schans zelf aan Arend Crijnen verkocht te 

zijn, maar het onderhoud van de Knodsenburgerdijk bleef volledig bij het ambt. Overigens hoorde 

dijkblok 114 aan de eigenaar van het huisje C152, al sinds de uitbreiding van het fort tussen 

buiten- en binnengracht van het fort lag.447

Een regelmatig probleem was dat de verantwoordelijken voor een dijkvak hun regulier onder-

houd niet hadden gepleegd, of dat er zelfs niemand aan te wijzen viel die voor een dijkvak moest 

zorgen. Het aanpakken van dat dijkvak, dat als verlaten dijk werd aangeduid, werd dan aan 

iemand tegen betaling uitbesteed, zoals bijvoorbeeld in 1602: bevonden een block verlaten dijcks 

verdingt aen Evert Jacolffs, die roede … 4 g: s: 448 In de eerste jaren van de 17e eeuw zorgde 

vooral de dijk bij de Schencken werden voor problemen: Alsoe inden kerspell van Lenth tegens 

Schencken werdt inde ampt van Overbetuwe bevonden sijn een und vijftich roede verlaere: unnd 

onbeherden dijcks.449 Bijzonder problematisch was de onttrekking aan onderhoud van de meest 

kwetsbare stukken dijk, zoals 29 roeden dijk tegen lantschrijvers Seldents waeije gelegen. Degene 

die het onderhoud op zich had genomen ter vervanging van de onvindbare dijkplichtige beklaagde 

zich in 1630 over zijn situatie.450 In 1642 bleek de ringkade van de Hans van Camerswaijen sterk 

vervallen te zijn. De dijkstoel nam zich voor Hans van de Camer daarover aan te schrijven.451 Ook 

in 1687 was een stuk dijk van 5 roeden bij Verschoors waeij niet gemaakt.452 Bijna jaarlijks werden 

wel één of meerdere verwaarloosde stukken dijk aangetroffen. Die lagen verspreid over de hele 

dijk van Lent. Vanaf de vroege 18e eeuw worden dijkblok- of paalnummers genoemd, waardoor we 

ze exact kunnen localiseren. Zo bleek in 1743 het blok tussen paal 60 en 61 ongeheerd te zijn.453 

Datzelfde jaar bleek de aarde met hoopen ongespreijt op de dijk in blok 160 te liggen.454 De dijk-

blokken 34, 46 455, 68 en 73 waren in 1751 in een onderhoudsbehoevige situatie.456 In 1757 gold dat 

zelfs bij één schouw voor de vakken 16-17, 21, 25-26, 28-33, 42, 44-55, 57-67, 127, 130 en 135-

446  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2660, d.d. 1793

447  
Zie bijlage 1.

448  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1602

449  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1603

450  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 25-11-1630

451  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1758, d.d. 26-11-1642; de ligging van deze waai 
is onbekend. Onder die naam komen we ‘m later niet meer tegen. Toen het verpondingskohier in 1649 werd opgemaakt, was Van de Camer al 
overleden. Zijn erfgenamen verpachtten destijds een stuk weiland aan Reijnier Por, dat de naam de Oplagen droeg. Localiseren kunnen we het 
hiermee nog niet (Spruit z.j.). Hans van de Camer was gehuwd met Metgen van Zeller (Gelders Archief, archief Diverse charters, inventarisnum-
mer 262, d.d. 01-10-1619). Vermoedelijk had hij een dochter Mechtelt (Gelders Archief, Nederduits-gereformeerde Gemeente 1608-1810, d.d. 
07-08-1657). Hij was in 1615 provisor van het Burgerweeshuis in Nijmegen (Arkstée 1738).

452  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 24-11-1687

453  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1743

454  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 04-07-1743

455  
Zone Q ligt aan de zuidzijde nog voor een klein deel in dijkblok 46. Tesamen met de constatering uit 1757 betekent dit, dat de dijk in het zuidelijk 
deel van zone Q in de jaren ’50 van de 18e eeuw moet zijn aangepakt.

456  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 13-10-1751
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136.457 In 1759 was dit weer terug gelopen tot het ongeheerde dijkblok nummer 17 en het dijkblok 

29 waar een laagte in aanwezig was.458 In 1771 was zelfs 8 roede en 4 voet binnen de Knodsenbur-

ger dijk (dijkblok 113) onbeheerd, hetgeen overeenkomt met de vervallen toestand van het fort zelf 

destijds.459 Een jaar later gold dat voor de dijkblokken 69 en 107. De dijk van paal 132 tot in 136 

moest aan de binnenzijde met aarde worden opgevuld. Dat gold ook voor 143, 45 en 148 tot de 

grens met Oosterhout.460

Bij dat herstel van een dijk was uiteraard nieuwe aarde nodig. Daarvoor mocht niet de afgegleden 

aarde gebruikt worden, maar moest volgens de reglementen zowel in 1630 als in 1806 nieuwe op 

enige afstand van de dijk worden gewonnen: Sal men oock d’affgesoncken eirde niet wederom 

we[g] graeven dan leggen laten om den voet des dijcx te verstercken, ende dat men ten minsten 

een roede vanden voet des dijcx met die eirde te haelen blijven zall.461 In 1630 was het dus nog 

slechts een roede van de dijk vandaan. In 1678 was dat inmiddels 2 roeden van de voet van de dijk 

geworden 462, en in 1806 4 roeden.463

De plekken waar herstel nodig was varieerden sterk over de jaren. Zo moest in 1632 de dijk bij het 

mullershuijs, dus bij het huis nabij de molen, met nieuwe aarde gerepareerd worden.464 In de eeuw 

daarna komen vele plekken voor die we niet zonder meer kunnen localiseren. We laten deze ver-

meldingen daarom hier weg. Interessant zijn wel de localiseerbare vermeldingen. Zo was in 1682 

een stuk dijk van 5 roeden lang aen Lentse gemeinre beneden daer de meulen gestaen heefft niet 

onderhouden. Dat zou impliceren dat daar een molen heeft gestaan, maar er op dat moment niet 

stond.465 In 1683 bleek er een laagte in de dijk van Seldentswaeij aanwezig te zijn.466

Wel mocht men bestaande aarde gebruiken om de bovenzijde of het ‘lijf’ van de dijk te herstellen. 

In 1678 werd bepaald dat de dijk voortaan effen gemaakt moest worden. Was er niet voldoende 

aarde daarvoor, dat mocht men nieuwe aarde gebruiken.467 Ook in 1806 werd het belang van een 

egale kruin benadrukt, hetgeen past in een steeds verdere rationalisering van het dijkprofiel in de 

19e en 20e eeuw.468

Ook het talud behoefde soms een reparatie. In de blokken 74 tot 81 en 87 tot 91 liep de dijk in 

1748 te steil af. De verbreding en aanzetting zoals het jaar ervoor verordonneerd was niet doorge-

voerd.469 Die te sterke docering komen we voor de aangrenzende dijkvakken, 85 tot 87 en 91 tot 92, 

in 1749 tegen.470

457  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 06/07-07-1757

458  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 02/03-05-1759

459  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 10-05-1771

460  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 06/07-05-1772

461  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630; inventarisnummer 1772, d.d. 
26-04-1806

462  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

463  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

464  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 12-10-1632

465  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 10-08-1682

466  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1683

467  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

468  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

469  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1748

470  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 07-05-1749
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Geleidelijk zien we een verandering in het materiaal dat voor herstel moest worden gebruikt. In 

1737 werd aangegeven dat de laegtens en gaeten in den dijck behoorlijck sullen uijtgehoogt en 

met goet grof grintsant aangevult worden. Het betrof de dijkblokken 102 tot en met 111.471 Die 

zouden daarna nog vaak aan de beurt komen.  In 1806 werd in de ciering vastgelegd dat alle 

Rhijn- en Whaaldijken doorgaans over hun lijf geplaneerd, en de sporen gesligt en effen gemaakt, 

voorts de laagten behoorlijk zullen moeten zijn uitgehoogd; dog dat, daar geen oud grindzand 

genoeg is, men als dan daar toe nieuw grind zand zal gebruiken.472

De bovenzijde van een dijk liep vaak iets naar de binnendijkse zijde af, zodat het water wegkon. In 

1712 was de aarde aan de buitenzijde afgestort, waardoor het water buitendijks afstromen wilde. 

Dat kon door de aanwezige huizen echter niet, waardoor het water bleef staan. Men moest daarom 

de bandijk opnieuw met zand bestorten, de laagtes uithogen zodat het water weer binnendijks kon 

afstromen.473

Met name in de tweede helft van de 18e eeuw zien we de verbetering van de bovenzijde van de 

dijk regelmatig in de dijksignaten terugkeren (zie ook elders in deze tekst). Zo werd op 24 mei 

1763 besloten dat de dijken langs het dorp Lent vanaf de Grift tot aan de grens met het ambt 

Nederbetuwe moesten worden bezand. De Lentse buurmeester Willem Crijnen werd met de 

opname van de dijken belast.474 De exacte regels waaraan men bij de bezanding moest voldoen 

hebben we als bijlage 3 opgenomen. In 1769 was men bezig het zand of grind aan te brengen, 

maar kon men het niet volledig afronden door het hoogwater.475 In oktober van dat jaar was het 

voltooid.476

Een bijzonder gevaar was het afschuiven van de dijk waar kolken waren binnengedijkt en het bin-

nentalud van de dijk dus aan de kolk lag. We zagen dat hiervoor al bij de spijkwerken, en ook 

hierna zullen we dit nog zien als we over bermen komen te spreken. Accuut zichtbaar was dit op 13 

mei 1744, toen men constateerde dat tegen Speckjonckerswaaij beneden Sprokkelenburg, bene-

den dijkpaal 9 477, 4 roeden waren afgezakt in voorleden lente bij hooge waeteren. Er was voorlopig 

in voorzien door het maken van een nieuwe voet, maar dit moest nog definitief worden hersteld.478 

Tijdens een bijzondere schouw, op 26 en 27 augustus 1744, werd besproken wat er aan dit euvel 

gedaan moest worden. Een drietal afspraken werd gemaakt: een sloot in de buitenvoet van de dijk 

moest worden gevuld, en wel met zoveel materiaal, als nodig was vanwege het nazakken; binnen-

dijks moest een spijk- of pakwerk worden aangebracht; en op het pakwerk moest een berm worden 

aangebracht:

471  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 27-11-1737

472  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

473  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 24-08-1712

474  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1778, d.d. 24-05-1763

475  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 03/05-05-1769

476  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 11-10-1769

477  
Hiermee is bedoeld de waai, in 1832 kadastraal aangeduid als A 173, bij de Dorpshofstede.

478  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 13-05-1744
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1.  – Is vervolgens goetgevonden in deser voegen te vieren eerstelijck dat de graaff in de 

buijtenvoet des dijcx beginnende aan den paal no 9 tot no 10 sall moeten worden gedempt 

en toegevult een voet hoger voor het sacken, als de weijde sigh bevint; 

Binnendijcx,

2.  – Wort geciert te beginnen drie en een halve roede beneeden den paal no 9 ende vervol-

gens ter lenghte van seeven roeden nederwaerts uijt in de waij een sufficant spijk of pack-

werck ter breete waijwaarts in van een roede dijckmaat boven op sijn kruijn

3.  – Nogh wort aldaar geciert boven op t’voorsr: pakwerk ter lenghte van t’selve eenen berm 

ter breete van t’selve werck en ter hooghte van vier voeten, 

En sulcx alles te perfecteren voor de aanstaande ruwaar en spijkschouw.

Soms ook raakte de dijk beschadigd door alledaags gebruik, zoals het inkuilen van aardappelen 
479 in 1762: welged: heere gesubst: dijckgraaf, heeft de schouwe more solito aengehaalt in t block 

num: 129 onder Lent, en heeft bevonden, binnendijx onder Lent dat Gerrit Cornelissen tegen ’t 

huijs van Jan Sebus een kuijl in den voet des dijx hadde gegraven, om daar inne sijne aartappe-

len te bewaaren, is dar over gecondemneert in eene boete van drie goude schilden.480 In 1806 werd 

daarom officieel verboden eenige kuilen of gaten te graven, om daar in knollen, aardappelen, wor-

telen of iets anders te bewaaren, als strekkende zulks tot groot gevaar van de dijken en gevolglijk 

van het ambt.481

Een soortgelijk iets zien we in 1765, als bij de schouw een bakoven in dijkblok 140 wordt aange-

troffen die verwijderd moet worden.482

Grensmarkering en dijkpalen
De dijkblokken werden gemarkeerd door dijkpalen.483 In de cier van 1806 werd bepaald dat de 

palen weer rechtgezet moesten worden op de binnenkant van de kruin van de dijk. Ze moesten 

2 voet boven de grond uitsteken. Op de plaats echter daar de lijndrijvers over den dijk de sche-

pen komen op te paarden moesten de palen zodanig verder in de grond worden gezet, dat ze niet 

met de lijnen omver getrokken konden worden. Verrotte of verdwenen palen moesten worden ver-

nieuwd. De nieuwe palen moesten 5 à 6 duim zwaar, 5 voet en 4 duim lang en van boven rond 

afgestoken zijn. Palen die niet aan deze maatvoering voldeden moesten ook worden vervangen. 

Op iedere paal mocht maximaal één nummer worden gezet.484 

Bij de entree van elk kerspel, buurtschap of verordening moest volgens dezelfde cier op de bin-

nenkant van de dijk als vanouds een grote paal worden gezet, met daarin uitgehouwen de naam. 

Bij de schouw moest de buurmeester de dijkstoel hier opwachten.485

479  
De aardappel was toen nog een betrekkelijk nieuw gewas. De eerste vermelding van aardappelteelt in Gelderland dateert uit 1699, en wel uit 
Bemmel. In 1770 werd er in de Tieler- en Bommelerwaard al volop geteeld (Bieleman 1992, 146).

480  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 18-11-1762

481  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

482  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 09-05-1765

483  
De nummering op kaartbijlage 2 is aangebracht op de paal aan het einde van elk dijkblok. Onduidelijk is of dit inderdaad conform de realiteit is; 
mogelijk stond het nummer juist op een paal vóór het begin van elk blok.
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806
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Opbouw van een dijklichaam
We kunnen ons een redelijk beeld vormen van het uiterlijk van de dijken door de voorschriften die 

hiervoor golden. De vroegste maten die we hebben gevonden dateren van na de dijkdoorbraak van 

1551: It Noch hebben sij gesch…t dat id overste gat tho Lent dat tegen den bongart geschuert is, 

dat den nijhen dick, die dair gelacht werden sall, onder den voet oick lx voet breit aengelacht, ind 

voirt van beneden op ingetaigen, en boeven breit sall wesen xl voet, alss: vurss:, ende twee voet 

hoigher dan id hoichste vanden alden dick.486 De dijk moest dus aan de voet 60 voeten breed zijn, 

op de kruin 40 voeten en 2 voet hoger dan de oude dijk.487

In 1630 werd bepaald dat alle landdijken langs Rijn en Waal 20 voet breed boven op haer lijff 488 

moesten zijn, alle schaardijken 28 en de Bemmelse en Halderense schaardijken 38 voet.489 Dat 

was dus aanmerkelijk smaller dan in 1551. Die maten uit 1630 werden in 1678 nog eens bevestigd, 

en daarbij werd gesteld dat alle dijken die smaller waren, aan de binnenzijde verbreed moesten 

worden.490 Ook in 1806 werden deze maten nog bevestigd.491 Dijken die breder waren dan wat was 

voorgeschreven, mochten volgens de reglement uit 1630, 1678 en 1806 bovendien niet zomaar 

versmald worden.492 De gewenste breedte werd echter niet direct overal bereikt.493

Dijken moesten worden afgedekt met graszoden. Ook daarover werd in 1678 een regel uitgevaar-

digd, maar het is onduidelijk wat men hier precies mee bedoelde: Datt mede van nu voortaen op 

de laeffschouw van Rijn ende Wahl, tot teicken datt de dijcken geheertt sijn, op ijder roij ten minste 

twee a drie groene soijen sullen leggen, sonder meer daer op te brengen, tot nadell ende in weer-

will vande eijgenaren daer de soijen utt derselver landerijen gehaeltt worden, noch deselve soijen 

niett vande kanten der dijcken te steecken off graven, maer deselve te halen van de voedtt vande 

dijcken soo als men d’aerde tot hett maecker der dijcken halen moet, namentl: twee roijen vanden 

voedtt des dijcx, bij nalatigheijtt off contraventie datt de dijckgeslaeghdens daer over schouwbaer 

sullen wesen.494 Duidelijk is de constatering in 1685, namelijk dat drie roeden dijk even boven Por-

renhoffsteden niet met zoden belegd waren. Dat is vervolgens opgelost.495

Eén van de karakteristieke onderdelen van een dijk was de berm. Dat was niet, zoals we ons nu 

wellicht voorstellen, de aangrenzende zone op maaiveldniveau, maar een aarden lichaam op halve 

hoogte tegen het binnentalud van de eigenlijke dijk (figuur 3.8). In 1603 was er al sprake van den 

486  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2672, d.d. 1551

487  
Het overste gat wordt gepositioneerd tussen die zeegenstaecken ende den bongart. Aannemende dat met het eerste een structuur aan of langs 
de Bovenste Zeeg bedoeld is en men ten aanzien van de dijk in stroomafwaartse richting redeneerde, hetgeen onderbouwd wordt door de volg-
orde waarin de drie gaten besproken worden, is het aannemelijk dat met het overste gat uit 1551 één van beide Lentse kolken bedoeld is. Eén 
ervan lag ter plaatse van de huidige Waalbrug, de andere ligt daar nog altijd direct naast. We trekken hiermee een andere conclusie dan Heunks 
& Van Hemmen (2016), die de doorbraak uit 1551 bij de Porrenhofstad plaatsen. 

488  
Waarschijnlijk is hiermee bedoeld: gemeten boven op de dijk.
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630 en inventarisnummer 1772, d.d. 
26-04-1806
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

495  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 06-05-1685
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nijhen dijck gelegen mett die bermen dair affter.496 In 1633 werd bij de loofschouw geconstateerd 

dat er in Lent op drie plekken een berm aangebracht moest worden van 12 voet breed en op 5 

voet na zo hoog als de dijk. Waar de berm in de waai kwam te liggen, moest deze op hout worden 

gelegd. Daarvoor moest spijkwerk worden aangebracht van (bovenaan) 8 voet breed en zo hoog 

als de aarde aan beide zijden was.497 In 1677 moest een voorgestelde berm 6 voet onder de dijk-

hoogte blijven.498 Overigens waren bermen niet altijd verplicht; in hetzelfde jaar moest een ander 

stuk dijk tot 36 voet verbreed worden, waarbij de aanleg van een berm niet noodzakelijk was.499 

Was er aarde van de berm naar beneden gegleden, dan mocht die voor herstel daar niet worden 

weggegraven, maer men sall die ter plaetsen daer die leitt laten leggen, om den voedtt daer door 

des te stercker te maken.500

Figuur 3.8. In deze dijkprofielen bij één van de kolken ten behoeve van de dijkverzwaring van 1927 is aan het 
profiel duidelijk te herkennen dat er sprake is van een zogenaamde ‘berm’ (bron: Regionaal Archief Rivieren-
land, archief 1089, inventarisnummer 949, blad 0005).

Het nut van die zandbermen aan de binnenzijde van de dijken ter hoogte van wielen zou overigens 

nog wel eens voor discussie zorgen.501

496  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1603

497  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 03-..-163
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 01-08-1677
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 01-08-1677
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2527, d.d. 07-11-1793
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Ook achter de dijk van Knodsenburg moest in 1684 een berm gelegd worden, en wel indie eerste 

cromte beneden den lijndenbom in den bern … sall worden geleit eenen berm, langh vier roeijen, 

breet twaelff voeten ende op ses voeten na soo hoogh als den dijck.502 Nadat bij de eerdschouw 

van 10 juli 1684 was geconstateerd dat er nog onvoldoende aarde was aangevuld en ook de berm 

nog te kort was, werd dit gerepareerd.503

Een nieuwe manier om dijken te versterken was aan het einde van de 17e eeuw het verhogen van 

de berm tot op het niveau van de dijk. Dit werd in 1688 besloten voor den berm tegen den hoeck 

van den dijck recht tegen over het bovenste spijckwerck binnendijcx in Verschoors waeij gelegen. 

De verhoging vond plaats over de lengte van het spijkwerk. Medio 1688 was dit inmiddels uitge-

voerd.504 In 1690 werd het aangrenzende deel tot dijk gemaakt.505

In 1744 werd de binnendijkse berm tegen de waai tussen de palen 76 en 78, 8 voet breed op zijn 

kruin en op 4 voet na zo hoog als de dijk, geciert. Kennelijk was dit deel niet tot dijkhoogte ver-

hoogd.506 Dat diende in 1747 alsnog te gebeuren: is geciert, dat de bermen van num: 76 tot 78 

en van num: 87 tot 92 tot dijck sullen moeten gemaakt en uijtgehoogt worden, konnende daartoe 

mede gebruijkt en afgegraeven worden soo veel aarde, als den dijck van num: 89 tot een roede in 

92 te hoogh sal bevonden worden, en koom… te blijven als onder en oven is.507 Het lijkt er boven-

dien op dat ze daarbij de dijk hebben afgeschuind om het afstromen van water mogelijk te maken: 

dat vervolgens van ’t midden in num: 75 tot 76 en van num: 78 tot in ’t midden van num: 79 van ’t 

midden in num: 86 tot 87 en van num: 92 1 ½ roede laeger uijt den dijck aen den binnenkant sal 

worden schuijns tegen de bermen aengetrocken en aengeset op de hoogte als den dijck is. Dat de 

afgevallene plaatsen van buijten schuijns met sooden sallen worden aengeset sodaenigh, dat op 

ieder voet drie voeten koomt te doceren.508

In 1748 werd besloten dat een aanvullend stuk van 2½ roede tussen de palen 83 en 87 moest 

worden voorzien van een berm van 8 voet breed op zijn kruin, op 4 voet na zo hoog als de dijk en 

aan beijde eijnden schuijns in den selve te werken.509 Deze berm in de blokken 83 tot en met 86 

werd in 1751 op dijkhoogte gebracht.510 Ook in 1763 zien we dat bermen schuin in de dijk gewerkt 

moesten worden, in dit geval van dijkpaal 128 stroomopwaarts richting Lent over een lengte van 3 

roeden.511

In 1757 waren problemen ontstaan met de dijk in blok 3 en 4. Daarom werd in 1763 besloten dat 

van paal 3 tot 4 aan de binnenzijde tegen de dijk een berm moest worden aangelegd, 6 voet breed 

op zijn kruin en op 4 voet na zo breed als de dijk.512 In 1764 werd daarop besloten dat den ouden 

barm van de paal no 3 tot 4 binnens dijcks sal worden opgewerkt in sijne oude radinge en tot dijck 

502  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1684

503  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 10-07-1684

504  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1688; zie ook idem, inventarisnummer 
2525, d.d. 1688

505  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1690

506  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 15-05-1744

507  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1747

508  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1747

509  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1748

510  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 19-05-1751

511  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 05-05-1763

512  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 04-05-1763
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sal worden uijtgehoogt, sonder de affgeschoote aarde te roeren, maar daar boven op te werken. 

Bovendien werd nu van 7 tot 9 een berm van binnen tegen de dijk gelegd, en tussen 8 en 9 een 

pakwerk gemaakt.513 In 1778 was er een verzinking (verzakking) aan de binnenzijde van dijkblok 3 

geweest; deze moest in dat jaar met goede kleiaarde in zijn vorige breedte en helling worden aan-

gevuld en aangedrukt.514 Ook in 1780 moest de berm van blok 3, net als die van 4, 7 en 8, hersteld 

worden na het afzakken.515

In 1781 werd opnieuw een stuk dijk van een berm voorzien, te weten het buitendijkse gedeelte 

tussen paal 7 tot paal 13. De berm moest worden gemaakt van zware kleiaarde, direct tot een 

hoogte gelijk met de kruin van de dijk. Op de kruin moest de berm 6 voet breed zijn, en de berm 

moest op ieder voet 3 voet aflopen.516 Deze berm, om precies te zijn van 2 roeden westelijk van 

paal 6 tot 3½ roede westelijk van paal 13, moest in 1799 opnieuw worden aangelegd. Het moest 

een grind- of zandberm worden, 18 voet breed op zijn kruin en een hoogte van 15 voet onder de 

kruin van de dijk. Daarbij moest de binnenkruin van de dijk, waar een verzakking aanwezig was, 

met goede kleiaarde gevuld worden. De binnenkruin moest daarbij 9 duim hoger dan de buiten-

kruin komen te liggen. Daarna moest de dijk worden begrind met ½ schaft grind per roede.517 In 

1800 werd in de ciering opnieuw een instructie opgenomen voor het leggen van grind- of zandber-

men, te weten van 3 roeden breed in de dijkblokken 2 (deels), 3 en 4 en van 3½ roede breed in de 

dijkblokken 6, 7, 8, 9, 10 11 en 12. Ze moesten een gelijke hoogte krijgen van 13 voet onder de 

binnenkruin van de dijk.518 In 1801 werd besloten de bermen langs de benedenste kolken van Lent, 

waar in 1793 tot het leggen van bermen besloten was, te verhogen en perfectioneren tot 12 voet 

onder de kruin van de dijk.519

Verkeersfunctie van de dijk
Ook nu nog bestaat regelmatig discussie over de gevaren van beplanting voor de stevigheid van 

de dijk. Ook in de 17e eeuw was daar al aandacht voor, zij het om heel andere redenen: de dijk 

moest als weg begaanbaar blijven. In de eerste plaats moest de dijk toegankelijk zijn, zowel voor 

de ciering als voor het verkeer. Men moest volgens het reglement uit 1678 de bomen zo opsnoeien 

dat er geen takken over de dijk zouden hangen: Datt men alle houtgewas, binnen en buten den 

Rijn ende Wahl dijcken wasschende, tegen de ertschouw, ende de fruijtbomen tegen de volgende 

ruwaerschouw sulcx opsnoijen sall, datt geene tacken boven de dijcken hangen, ende sullen de 

doorne heggen niett hoger mogen wesen dan tuijn hoogte.520

Bovendien werd zowel in 1678 als 1806 bepaald, datt tegen aen staende schouw alle distelen 

ende brannetelen als anders aen ende langs de dijcken, ende insonderheitt onder en oven aen 

de heggen en tuinen 521 staende, datt men de kanten vande dijcken niett sien can, sodanigh sullen 

affgesneden ende weghgenomen worden, datt de kanten vande dijcken daer door ten eenema-

513  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 02-05-1764

514  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 07-05-1778

515  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 05/06-05-1780

516  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 03/04-05-1781

517  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1771, d.d. 21-06-1799

518  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1771, d.d. 13-05-1800

519  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1771, d.d. 15-05-1801

520  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

521  
Met een ‘tuin’ doelt men hier op de omheining, niet op het omheinde, zoals in de huidige Nederlandse taal.
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ell bloott ende sienbaer sijn.522 Ook moesten hekken op de bandijken en langs de Verloren Zeeg 

open staan.523 In 1806 moesten eventuele hekken op de dijk zelfs worden verwijderd en hekken 

of wangen op de wal langs de Verloren Zeeg worden opengezet vanaf 7 uur ’s ochtends totdat de 

schouw voorbij was. In zijn algemeenheid werd gesteld dat op alle zijdvangen, ringkaden, hoof-

den en kweldammen alle hekken van 1 december tot eind maart ongesloten moesten blijven en de 

vaste tuinen verwijderd waren, zodat de dijkstoel daarover kon passeren.524

In 1754 werd bepaald dat al het houtgewas van de wal van de Verloren Zeeg moest worden gezui-

verd op een roede breedte.525

Ook in 1752 was er nog sprake van onderhoud aan groen om het gebruik van de dijk door het ver-

keer te kunnen garanderen: Dat de doorneheggen op de kant van den dijck en de nooteboomen 

over den dijck hangende langs den tuijn of hof van wijlen de heer Wijnen sullen worden opge-

snoeijt op paene als art: 7 bij de generale chieronge is vermelt.526 De afspraak uit 1678 werd in 

1753 nog eens herhaald: en wort nochmaals geinhareert de chieringe art: 24 ten respecte van 

alle boomen op den Rhijn en Waaldijck en in specie dat mede de fruijtboomen aen de zuijdtzeijde 

in den voet des dijcks staande twee roeden verre van den kruijn van dijck gerekent voor de aan-

staande eertschouw sullen worden geremoveert op een boete van een vierde part van een goude 

schilt op ieder boom te verbeuren. Sullende in soo verre art: 7 en 24 van de chieronge van voor-

lede jaere worden verandert.527 

Evenals bij aardwerken bleef ook hier het onderhoud wel eens achter. Zo was in 1754 de heg aan 

de binnendijkse zijde tegen de hof van Johanna Caspars niet afgekapt en de notenboom bij de 

deur en de iep in de tuin van Willem Crijnen waren niet opgesnoeid. De dijkgraaf heeft dit bij nala-

ting van de eigenaren door een derde laten doen.528

In 1763 werden er gebreken vastgesteld aan de heggen westelijk van Knodsenburg en tegen de 

grens met Oosterhout: welged: heere dijckgraaf de schouwe tijdig more loco que solito aengehaalt 

hebbende is met deselve laager uijtgereden, en geciert als volgt, onder Lent dat de doornenheg-

gen soo binnen als buijtendijx staande in de blocken num: 114 115 en van num: 149 tot aen den 

eersten paal van Oosterholt gelijx den kruijn des dijx ingevolge art: 7 van de ordinaire chieronge 

sullen worden afgehouwen.529

In 1766 werd bij de cier en loofschouw opgemerkt dat enkele oude wilgen en peuters 530 in de 

voet van de dijk in de dijkblokken 22, 26, 68 en 74 verwijderd moesten worden.531 Dit kreeg tij-

dens de eerdschouw nog een vervolg. Tot aan de eerste paal van Lent waren er onder Doornik 

522  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678; inventarisnummer 1772, d.d. 
26-04-1806

523  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

524  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

525  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1754

526  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 04-05-1752

527  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 02-05-1752

528  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 17-07-1754

529  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 05-05-1763

530  
Poten ofwel jonge aanplant (met dank aan dr. Karel Leenders en prof. drs. Jelle Vervloet via het Netwerk Naamkunde).

531  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 07-05-1766
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tuijnen, heggen, doornen, struijken, netelen, distelen en boomen niet gekort, geremoveerd of 

opgesnoeid.532 Te Lent was in de blokken 1, 2, 74, 92-94, 114-115, 118-119, 148-162 en 165-172 

de beplanting niet volgens de regels kort gehouden.533 In 1768 werd hieraan opnieuw aandacht 

besteed, waarbij populieren, wilgen, struiken, notenbomen en essen aan de orde kwamen. Deels 

stonden ze te dicht tegen de kruin van de dijk. Op dit vlak was er met de dijkblokken 5, 12, 26, 

38-40, 48, 67, 115, 128, 141-142, 148, 151-155, 156-166 en 169-172 iets aan de hand.534 Tegen de 

dijk tussen de palen 20 en 28 was buitendijks in 1773 een nieuwe heg zonder permissie geplant.535

In 1779 verzocht de nieuwe eigenaresse om bij haar nieuwe bezit Hof van Holland, waar een 

nieuw huis en nieuwe schuur waren getimmerd, bij of in de voet van de bandijk 8 kastanjebomen 

te mogen planten, omdat het huis en schuer, van geen boomen omringt zijnde, van vooren of aan 

de zuidzijde was bloodtgestelt aan de stralen der son, waardoor voornamentlijk des somers nade-

middags een ondragelijke hitte in de vertrekken of kamers wordt veroorsaakt. Zij zei daarbij toe 

deze regelmatig plat te doen opsnoeien, waardoor er geen overhangende takken over de bandijk 

zouden zijn er dus geen belemmering voor de passage zouden zijn. Die toestemming kreeg zij.536

Toen in 1712 de dijk bij de schuur van Crijnen hersteld moest worden, werd aangegeven dat aan 

de buitenzijde op de dijk, een voetpad met zand overkleed en met paaltjes afgezet moest worden 

gemaakt, zodat de inwoonders en passagiers dien weg behoorlijck konnen gebruijcken en sulcx te 

perfecteren voor de aenstaende ruwaer en spijckschouw.537

Enkele jaren later, in 1729, werd in de Overbetuwe voor het eerst grind toegepast om de dijk te 

verharden. Op de cier- en loofschouw van 3 en 4 mei 1729 werd bepaald, dat vanaf nu de ban-

dijk te Lent jaarlijks zou moeten worden gerepareerd en aangehoogd met grindtsandt in plaets 

van aerde, omdat de dijk anders in het winterseizoen bijna onbruikbaar was. Deze regel gold in 

eerste instantie alleen voor het gedeelte tussen het huis van Jan Broestershuijsen en de Hollandse 

Tuijn.538 Waar de Hollandse Tuijn lag weten we, namelijk het huis Oosterhoutsedijk 23. Jan Broes-

tershuijsen moet verder oostelijk hebben gewoond, maar waar precies is nog onbekend.539

Herhaaldelijk werd de kruin van de dijk aangepakt. In 1737 werd aangegeven dat de laegtens en 

gaeten in den dijck behoorlijck sullen uijtgehoogt en met goet grof grintsant aangevult worden. Het 

betrof de dijkblokken 102 tot en met 111.540 Daarna komen we deze ingreep bijna jaarlijks tegen 

voor het drukst bereden deel van Lent. Dit vak was bijvoorbeeld in 1746 opnieuw aan de beurt, 

waarschijnlijk vanwege het intensieve gebruik: dat de gaeten en laagtens in den dijck van den paal 

num: 102 tot aan den pael num: 111 met grof en hart grintsant sullen worden uijtgehoogt, en dat 

vervolgens den geheelen dijck een voet dick met diergelijck grof grintsant sal worden overstort 

532  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 25-06-1766

533  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 25/26-06-1766

534  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 04/05-05-1768

535  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 05/06/-05-1773

536  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 17-03-1779

537  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 24-08-1712

538  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 03-05-1729

539  
Mogelijk was dit de eerste plek in de Overbetuwe waar zand in plaats van aarde werd gebruikt, niet alleen om gaten te dichten, maar om de 
dijk(kruin) als geheel te overstorten. Mentink & Van Os (1985, 106) meenden nog, dat dit te Elden in 1752-1753 was, maar het lijkt dus al 23 jaar 
eerder in Lent gebeurd te zijn. Onder de term bezanding komen we Lent pas in 1769 tegen.

540  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 27-11-1737



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

120

en gelijck gemaakt.541 Het jaar erna was het opnieuw raak: dat de holligheijt in den dijck van den 

paal num: 102 tot aen den paal num: 111 met grof en hardt grintsant van de bovenste grintplaat te 

haelen sal uijtgehoogt en een halve voet dick overstort worden.542

Desondanks was de dijk toch nog wel eens compleet onbruikbaar. In 1747 besloot men de ruwaar- 

en spijkschouw vanaf Pannerden niet tot Lent voort te zetten omdat de dijk als weg onbruikbaar 

was.543 Eenzelfde onbruikbaarheid werd in 1758 geconstateerd, maar dan met een preciese plaats-

aanduiding in Lent: is met deselve laeger uijtgereden tot even boven den Lentsen moolen alwaar 

de schouw, wegens de onbruijckbaarheijt van den dijck door den continueelen regen van den 

anderen gescheijden is.544 In december 1760 speelde hetzelfde: en is wegens het hooge waater en 

seer quaade modderige dijcken, die niet sonder groot gevaar te reijden waaren, de schouwe tot 

Lent geeijndigt.545

Wellicht mede om de reden zoals genoemd in 1747 werd in 1748 het volgende besloten voor het 

drukst bereden deel van de dijk bij Lent: dat de laagte in den dijck van 97 tot 100 en in ’t block no 

101 met grof grintsant sal uijtgehoogt en den dijck vervolgens tot aan den paal no 111 met dito 

soort van sant overstort worden.546 Later dat jaar werd waargenomen dat de dijk tussen de palen 97 

en 101 niet was gemaakt, en daarom is dit door twee anderen alsnog gedaan.547 Min of meer het-

zelfde stuk was ook in 1749 weer aan de beurt: dat de laagte en holligheijt in den dijck van no 96 

tot 99 een voet hoogh met grof grintsant sal worden uijtgehoogt en vervolgens den dijck van voors: 

no: 96 tot aan de schuir deur van den Hollantsche Tuijn met een halve voet dick dito grintsant sal 

worden overstort.548 Ook in 1751 komt dit terug: dat de laagte in den dijck van 97 tot 99 met goet 

grintsant sal worden uijtgehoogt en vervolgens van num: 96 tot aen de schuurdeur van den Hol-

lantschen Tuijn met een halve voet grintsant sal worden overstort.549 In 1753 was het te begrinden 

deel inmiddels verlengd van dijkpaal 97 tot aan de afweg beneden de molen, hetgeen in de jaren 

erna gehandhaafd bleef.550 In 1755 werd nog eens herhaald dat de overstorting niet met kleij aarde, 

maar met goet groff grint sant moest gebeuren.551 In 1757 werd het te begrinden deel van de dijk 

bij Lent verruimd naar de palen 94 tot 129.552 In 1759 werd dat met één blok verruimd, tot aan paal 

130. Interessant is nu dat ook een reden wordt genoemd voor het gebruik van grindzand op deze 

plek: en dar dewijl onder Lent op een gemackelijcke weijse sant te bekoomen is, wordt geciert, dat 

den dijck als in voorige jaaren aldaar met grof grint sant tijdig sal worden gemaakt en van no 94 tot 

130 de holligheeden in den dijck daar mede aangevult en den kruijn met een halven voet dito sant 
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1746
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1747
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 07-12-1747
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 13-07-1758
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 10-12-1760
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547  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 25-09-1748
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 07-05-1749

549  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 19-05-1751; een soortgelijke 
vermelding vinden we in 1752 (Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 
03/04-05-1752).
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 02-05-1753 en 08-05-1754
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 07-05-1755

552  
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overstort worden.553 Na de bezanding van 1769 was er al in datzelfde jaar weer de noodzaak om de 

blokken 129 tot en met 131 met grind op te hogen.554 De dijkblokken 112 en 113 bleken in 1773 niet 

naar behoren begrind te zijn.555

Veel ogenschijnlijke verhogingen waren vermoedelijk vooral bedoeld om aan te vullen wat er door 

erosie verdwenen was. In 1770 wilde men in een aantal dijkblokken de dijk met een ¼ tot een ½ 

schaft ophogen.556  Het betreft de dijkblokken van paal 20 tot de helft van 25, van 41 tot 42, van 

45 tot 57, van 61 tot paal 66, van 102 tot 111 (met opvulling van de holte aldaar), in 128 ongeveer 

8 roeden en van 140 tot paal 142.557 In 1771 gold hetzelfde, nu met een ¼ tot ½ schagt per roede 

voor de dijkpalen 24 tot 35, 47 tot 67, 67 tot 96 en 128 tot 172.558 De dijk tussen de palen 35 en 47 

moest in 1773 met een ¼ schagt grind per roede worden bestort.559 In 1776 volgden de dijkblokken 

102 tot en met 111, waarbij de bedoelde verhoging een ½ schagt per roede boven het ordinaire 

bedroeg.560 Tegelijk werd ook aangegeven dat de dijkblokken 128 (benedenste deel) tot in 129 tot 

aan het achterhuis van Matthijs Janssen moesten worden verhoogd met een ¼ schagt grind per 

roede. Tegelijk moesten de twee afwegen, binnen- en buitendijks, aldaar op de kruin van de dijk 

worden aangesloten.561 In 1778 moest de dijk van paal 102 tot aan het huis van smid G. Gerritse 

met een ¼ schagt grind op iedere roede boven de gewone hoogte worden verhoogd.562 Ook in de 

dijkblokken 128, 140-143 en 146-148 moest dit gebeuren.563 In 1780 volgden de dijkblokken 10 

tot 13, van 93 tot achter het huis van Crijnen en vanaf een onbekende plek tot aan de grens met 

Oosterhout, met een ¼ schagt grind per roede.564 Het met grindzand overstorten van delen van de 

dijk bleef een jaarlijks terugkerend fenomeen voor vrijwel elk deel van de dijk. Zo volgden in 1781 

de dijkblokken 4 tot en met 21.565 Tot in het midden van de 19e eeuw hebben we de achtereenvol-

gende te onderhouden blokken in kaart gebracht, maar omdat deze informatie verder niet veel 

toevoegt, laten we dit verder achterwege. Vaak gingen deze ophogingen gepaard met herstel van 

de taluds aan de binnen- en buitenzijde. Vanaf het laatste decennium van de 18e eeuw werd ook 

gesproken over voeders in plaats van schagten of schaften grind.566 Interessant is nog de constate-

ring in 1799 dat de dijk aan de buitenkant een helling moest krijgen van 2 voet op iedere voet. De 

kruin moest een breedte van 16 voet krijgen.567

553  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1759
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 12-10-1769
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 09-09-1773
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Volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal was een schaft een inhoudsmaat voor aarde, volgens Van Dale (‘schacht’) eertijds een ruimte-
maat van 144 kubieke Rijnlandse voet ofwel bijna 4½ m
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.
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1766, d.d. 10-05-1771
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 05-05-1773
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 08-05-1776
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 10-05-1776
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 07-05-1778
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 08-05-1778
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 05/06-05-1780
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 03/04-05-1781
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1779, d.d. 05-05-1791
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1771, d.d. 21-06-1799
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In 1806 werd bepaald dat men vóór de aanstaande aard- en grindschouw, na de gaten gedicht te 

hebben en knikslagen te hebben verwijderd, op de binnenkant des dijks 568 op iedere twee treden 

ofwel halve Rhijnlandse roede (een kleine 2 meter) een goede stortkar voldoend en uit de rivier 

gehaald grindzand moest storten. Dit grind moest ongespreid en ongesligt blijven liggen tot de 

schouw daarover gevoerd werd. Daarna moest het binnen 24 uur gespreid en gesligt worden.569

In 1772 werd een nieuwe maatregel afgekondigd om de dijken langs de Waal begaanbaar te 

houden. De buurmeesters werden ermee belast om ervoor te zorgen dat de sporen die in het 

wegdek ontstonden, bij goed weer tenminste éénmaal per week gedicht moesten worden. Het 

water moest door het maken van greppels worden afgetapt.570 In 1806 werd hierover in de cier 

opgenomen dat dit bij goed weer diende te gebeuren als het nodig was, en bij regenachtig weer 

minstens tweemaal in de week. Het regenwater moest door het maken van kleine grippen worden 

afgevoerd.571

Niet alleen het wegdek kon voor problemen voor het verkeer zorgen, ook het verloop ervan, zoals 

we in 1752 waarnemen:  dat den scherpenhoek of winkelhaak in den dijck tegens over de weijde 

bij waeije steijn gehoorende tot voorkominge van alle ongelucken door het draaijen van  den dijck 

met reijtuijgen, sal worden weggenoomen en van binnen afgesneden door den dijck aan den bin-

nenkant sodaanig te verbreden en in die hoek aan te vullen, dat den binnenkant van den kruijn van 

den dijck den notenboom in die hoek staande koomt te geraaken.572

Gebruik van de dijk door vee
Een regelmatig terugkerend gevaar werd gevormd door vee dat op de dijk graasde. Daaromtrent 

werden in 1678 duidelijke regels afgesproken, zowel voor varkens als schapen, koeien en paar-

den: Datt nijmandtt eenige peerden off beesten mitsgaders schapen off vercken, op off aende 

dijcken sall mogen laten gaen om te weijden, op peene van ses stuvers op ijder peerdtt off beest 

samptt van drie stuvers op ijder schaep, allett ionck off oudtt, ende belangende de verckens op 

verbeurte van deselve ten behoeve van die geene dise aenhaeltt, wel verstaende nochtans, datt 

elck vercken bij den eijgener sall mogen worden gelost, ten eersten dage voor dartigh stuver, ten 

tweeden voor eens soo veell, ten darden dage voor vier gulden tien stuvers, ende ten vierden dage 

vervallen, wordende daer en boven machtt aende geinteresseerdens gegeven voor haer geledene 

schade de verckens te sullen mogen prijs maken off dootslaen.573In 1806 golden deze regels ook 

nog, alhoewel schapen dan niet meer worden vermeld.574

Zeventig jaar later was dit echter nog steeds een groot probleem. Vooral de bewoner van Huis Lent 

had hiervan problemen, zoals uit de navolgende klacht van landschrijver Van Hulst blijkt: Op voor-

568  
Bedoeld is vermoedelijk: de binnenzijde van de kruin.
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draegen van welged: heere gesubst: dijckgraef Jasper Henrick van Lijnden van Ressen op clachte 

van den buirmeester van Lent Laurens Horsman aen de praesente heeren, hoe dat ’t kerspel van 

Lent en verscheijde dijckgeslaagdens leggende met haere blocken tegen de waeij van den lant-

schrijver van Hulst groote kosten hebben moeten aanwenden met de bermen tot dijck te maaken 

en soo aen den buijten als binnenkant seer docerende met sooden op te setten, dat onaenge-

sien t verbodt bij de chieronge art: 12 en andere voorige geëmaneerde placaten, dewelcke noch 

binnen korten tijdt door den heere amptman en dijckgraef bij publicatie sijn gerenoveert, echter 

verscheijde inwoonders sich niet ontsien met haare beesten en paarden op en langs de dijcken 

te drijven, om deselve aldaar te laeten weijden, waar door die nieuw gemaakte dijcken wederom 

werden afgetreden, de packwercken bedorven en alsoo groote schaede daar aan toegebracht. 

Is tot voorkoominge van alle verdere schaede en stanthoudinge van alle heijlsaeme wetten bij 

desen met eenpaerigheijt van stemmen goetgevonden alle en een iegelijck te interdiceren en ver-

bieden, gelijck geschiet kracht deses, om voortaan met sijne beesten en paarden op of langs den 

buijten of binnenkant van den dijck, voor soo verre de waeij en willigen pas van den lantschrijver 

van Hulst aen den binnenkant en de packwercken aen den buijtenkant sijn streckende, te moogen 

weijden, en dat die geene, die haar beesten of paarden op of aen de gemeijntens daar boven of 

beneden gelegen sal willen weijden, deselve niet daarheen sal moogen drijven, maar ieder beest 

met een touw om de hoornen of hals gebonden, en een paart met een helfter versien boven over 

den dijck daarhenen sal moeten leijden, en sulks op sodaene boeten, als op ieder beest en paart 

bij de chieronge en ordonnantien is gestelt. En op dat dese wet door die quadtwillige inwoon-

ders niet verder buijten effect en illusoir gemaakt sal worden, maar stiptelijck naegekoomen, soo 

worden niet alleen den dijckschoutus en schutter van Lent, maar alle en een iegelijck inwoonder 

kracht deses mede geauthoriseert, om alle die beesten of paarden die contrarie onse ordonnantie 

op of beneden den dijck ter voors: plaatsen mogten bevonden worden, te schutten en in ’t naaste 

schutschothuijs of herberge te brengen op genot van sodaene jura, als bij ampts reglement is vast-

gestelt.575 Het weideverbod op de dijk werd dus gehandhaafd en er werd bepaald dat ook het ver-

plaatsen van vee alleen ‘aangelijnd’ mocht.

In 1765 trof men opnieuw varkens langs de dijk aan, ditmaal bij paal 28: de schouw aan de 

gewoone paal onder Lentz onder inbeding der oordeelen aengehangen sijnde is lager uijtgereden 

en aan de paal no 28 gekoomen sijnde is bevonden, dat van het begin van dese nommer tot op 

eene verre distantie eene meenigte varkens aen den dijck wierden gehouden, dewelke niet alleen 

tot genoegsaam boven aen de kruijn maar ook langs den dijk en aen den voet van denselven door 

vroeden als andersins den dijk hadden beschadigt, alle het welk strijdig sijnde tegens den inhoud 

van den 12 artikul van de generaale chieronge is geresolveert en verstaan, dat den eijgenaar van 

die varkens den dijk voor soo verre die varkens aldaer sijn affgetuijnt, aenstonds immers binnen 

den tijd van agt dagen eene halve roede van den voet van denselven sal hebben aff te vrugten in 

diervoegen dat die varkens den voet des dijks niet konnen naderen, off anders dat die varkens sal 

hebben daar van daan te neemen, alles op poene bij gemelden articul gestatueert wordende den 

dijkschoutus gelast hier op te vigileeren en bij non observantie daar van te behoorlijker plaatse 

575  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 23-08-1747
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kennisse te geeven, sullende hier van extract gesonden worden aen gem: eijgenaar om te kunnen 

strekken tot sijn naerigt.576

Sloten en afwegen
Langs de dijk liep vaak een sloot of graaf, zo weten we uit voorschriften voor onderhoud van 

de dijk vanaf de 17e eeuw: Item dat alle graeven naest den dijck opgaende gelegen ten halven 

gewant, met eenen dam toegedamt zullen zijn, boven op zijn lijff breet zijnde zes voeten ende zoe 

hooch als die wallen van die graeven zijn goeder afflooopender eirde, op poene van zes golde 

schilden.577 Achter deze schijnbaar lastig te interpreteren regel gaat een interessante methode 

schuil om (de gevolgen van) kwel via haaks op de dijk staande greppels tegen te gaan.578 De sloot 

die binnendijks parallel aan de dijk liep was voorzien van zijdwangen, oevers die door opwerping 

van opschoningsmateriaal wat hoger waren komen te liggen. Naar deze sloot liepen vanuit de aan-

grenzende percelen de genoemde greppels, die op de sloot afwaterden. Dit gebied, binnendijks zo 

dicht tegen de hoek, was kwetsbaar voor kwel. Om capaciteit voor waterberging te creëren werden 

haaks op de sloot en dijk, en dus parallel aan de greppels, dammen aangelegd. Daarvoor moest 

de sloot dus letterlijk toedamd worden: de sloot werd in compartimenten verdeeld, waardoor afstro-

ming niet meer mogelijk was. De dam moest minstens zo hoog worden als de verhoogde oevers 

(‘wallen’) waren, en werden zelfs in de richting van dijk en kweldam doorgetrokken, zodat compar-

timenten ontstonden waarbinnen enkele greppels en een stukje sloot lagen. 

De dam moest op de kruin 6 voet (circa 1,5 m) breed zijn, en zo hoog zijn als de ‘wallen van die 

graeven’, wellicht dus de walkanten of oevers. In 1678 was al sprake van tweemaal zo brede 

dammen, namelijk opgaende (parallel lopende) graven tegen de dijcken mitt dammen van twaelff 

voeten (circa 3,6 m) op haer lijff, ende soo hoogh als de wallen van de graven sijn goeder afflo-

pender aerde, ses roeden van de dijcken gestoptt ende doordamptt.579 In 1806 werd dit als volgt 

verwoord: dat de wallen van de optrekkende slooten, waar in dammen gecierd zijn, van de zelve 

dammen tot aan den dijk of tot aan de kweldammen zoo hoog zullen moeten worden gemaakt, als 

de voors: dammen zijn, op dat door de vooren of grippen geen kwelwater komen mag.580 Hiermee 

doelde men dus op het verhogen van de oevers tot het niveau van de dammen.

De laagtens langs de zeeg moesten verder in 1806 minstens 8 voet breed zijn en tonrond, zodat ze 

niet konden overlopen.581

Nieuwe sloten dicht bij de voet van de dijk waren taboe: Noch wordtt gechiertt datt nijmandtt 

eenige nieuwe slooten aen voedtt vanden dijck naerder als twee roijen soo buten als binnen, langs 

den dijck sall mogen leggen, noch eenige oude weder opgraven, maer deselve erlanden laten 

moeten.582 In een aantal gevallen mochten ze ook gedempt worden, zoals de buitendijkse graaf van 
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 27-06-1765
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Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en Dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630.
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Met dank aan Ferdinand van Hemmen (Huissen) voor een discussie over deze methodiek.
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paal 1 tot aan het zogenaamde Hekkengat en de binnendijkse sloot in dijkblok 67, vanaf de derde 

wilg tot aan de opengegraven graaf of de dikke boom.583 In 1806 moest men zelfs al 6 roeden van 

de voet van de dijk blijven.584 Omspitten van grond mocht men wel vanaf 2 roeden van de teen van 

de dijk.585

Zo nu en dan komen er ook vermeldingen voor van de plicht de Verloren Zeeg uit te graven en uit 

te diepen.586 In 1806 wordt dat gesteld voor de tochtgraven, pijpen en medegangen.587 Langs alle 

lei- en tochtgraven moest volgens de cier van dat jaar binnen 6 weken een behoorlijke zijdvang te 

breedte van 8 voeten worden gelegd.588

Afwegen van dijken mochten alleen met toestemming worden aangelegd. De regel daarvoor werd 

in 1752 en 1806 nadrukkelijk vastgelegd.589 Afwegen waren uiteraard kwetsbaar, omdat ze continu 

bereden werden en daardoor niet van een beschermende laag waren voorzien. Er werd daarom 

extra aandacht besteed aan de noodzaak tot periodiek herstel (door de gebruikers 590) voor een 

goede gebruiksmogelijkheid met wagens ende peirden en het verstrekken van toestemming voor 

nieuwe afwegen: 

Dat alle affweegen binnen dijcx affgaende allenthalven gehoocht, ende gemaeckt zullen worden, 

ende daer bij zulcke pollen daermen in tijt van noot den affwech meede vullen kan, oock als die 

rivieren sitten ende het 3 daegen gedoijt heeft d’selve affweegen te vullen datse zoe hooch zijn als 

den dijck.

Item dat nijmandt meer affwegen maecken zall buijten consent ende voorweeten vande dijckgeno-

ten in welckers dijcken die affweegen zullen worden gemaeckt, und dat die geene die de affwee-

gen gebruijcken gehalden zullen weesen d’selve te maecken ende t’onderhalden, voorbehalden 

een ijder zijn onverdenckelicker possessie ende goede rechte.

Dat die inwoonderen der kerspelen daer in die affweegen inder heeren straeten binnen dijcx 

afgaende gelegen zijn, schuldich ende gehalden weesen zullen die affweegen met goeder nieu-

wer eirde te hoogen ende temaecken dat men met wagens ende peirden d’selve zonder gevaer 

gebruijcken mach, ende die eirde te haelen buijtens dijcx zoe die aldaer te becomen, anders te 

naesten wech ende ten minste schaede.591

Soms hinderde ook zoiets eenvoudigs als een dijkpaal het gebruik van de afweg: … vervolgens 

geavanceert sijnde met de schouwe onder lent is op remonstrantie van den dijckschrijver van 

Hulst verstaan, dat de paalen num: 100 en 101 bij ’t huijs den Roscam van binnen nae buijten 

sullen worden geplaatst op dat den daar liggende afweg met voitures (!) nae behooren kan werden 

gebruijckt.592
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Uiteindelijk waren de kerspels ervoor verantwoordelijk dat de afwegen periodiek met goede nieuwe 

aarde werden verhoogd en met grindzand werden bekleed, zodat ze zonder gevaar door rijtuigen 

en paarden bereden konden worden. De aarde moest buitendijks gehaald worden, en wanneer dat 

niet ging, op plekken waar dit de minste schade zou aanrichten.593

Regelmatig werd bij de jaarlijkse schouwen geconstateerd dat de afwegen verhoogd moesten 

worden, zodat ze weer op de kruin van de dijk uit zouden komen. In 1774 was dat bij de dijkpalen 

20 en 25 het geval.594

Ook konden de ingrepen van de één gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de ander. In 

1774 diende Jan Peters een request in bij de dijkstoel. Hij bezat een huis dat tegen dijkblok 138, 

vast tegen de dijk, stond.595 Hij nam altijd een uitweg langs een smalle doorgang onder langs de 

dijk, om via een afweg in dijkblok 128 596 op de dijk te komen. Nu de dijkblokken 131 tot en met 134 

waren verbreed, kon hij niet meer bij die afweg komen. Hij vroeg daarom om een nieuwe afweg te 

mogen maken, die in dijkblok 135 boven de dijk zou komen. Hij kreeg die toestemming, mits hij dit 

met de eigenaar van dijkblok 135 zou regelen.597

Kennelijk werden soms ook noodafwegen aangelegd, die in een enkel geval konden worden opge-

waardeerd tot volwaardige afweg: in no: 128 den dijck aan de buijtenkant in den Draeij ten weder-

sijden van den ouden nood afweg ter lengte van drie roeden te verbreeden, soodaenig, dat de 

kneep daaruit koomt.598

Straten en bruggen
Ook het beheer van de straten viel onder de supervisie van de dijkstoel. De straten moesten vol-

gens het reglement van 1630 van sloten aan weerszijden voorzien zijn, die goed onderhouden 

werden. Bovendien mocht er geen mest op de straat worden achtergelaten en moesten eventu-

ele bouwwerken en aanplant op de straten worden opgeruimd: Dat alle straeten gemaeckt zullen 

zijn de leechten naede hoochten ende de slincken allenthalven opgemaeckt dartich voeten breet 

wten waater, de graeven ten beijden zijden vande straeten opgegraven, en die aerde daer wt 

comende t’samen in die straeten gelecht te werden, op poene van een schellinck op elcker roeij te 

verbueren.

Dat men geen mist in ofte op de straete leggen zal bij poene van vier golde schilt.

Item dat aller gepaedt ende getimmer op gemijne straeten gepaedt ende geset zijnde geruijmpt zal 

werden, op poene van ijder boom eenen halven schellingh ende die getimmeren nae [exigentie] 

van zaecken.599

593  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

594  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 04-05-1774

595  
Op het kadastraal minuutplan uit 1832 hebben we dit huis niet kunnen terugvinden.

596  
Dit is de Zaligestraat.

597  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. zomer 1774

598  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 03/04-05-1775

599  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630
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Over de verschillende afwateringssloten lagen bruggetjes. In 1630 werd bepaald dat die niet van 

horden 600 mochten zijn, maar van planken gemaakt moesten worden.601 In 1754 moest de Lentse 

brug op een breedte van 10 voet hersteld worden, op dat men die schouw sonder gevaar met 

reijtuijgen kan gebruijken.602

3.5.3 Versteviging en verzwaring van het dijklichaam
Dijkverzwaringen en -verleggingen
Met name na de doorsnijding van de uiterwaard bij Ooij, als het water meer en meer de Doornikse 

Waaloevers begint te bedreigen, komen we ook vermeldingen tegen van dijkverzwaringen. Op 1 

augustus 1677 werd bijvoorbeeld bepaald dat de dijk nabij de Houten Wambuis (rond de grens 

tussen Lent en Doornik) verbreed moest worden tot 30 voet breedte en voorzien moet worden van 

een berm van 12 voet breedte 603 daarachter: den dijck, beginnende in den heck vant’houte wam-

buis aen den crommen willigh, ende soo vort nederwaerts tot aen den essenboom, staende bin-

nendijcx in den voedt, sall moeten verbreiden tot 30 voeten breete, ende achter den selven dijck, 

namentl: van den voors: crommen willigh tot ses roijen nederwaerts tot eenen berm van twaelff 

voeten breedt, ende op ses voeten nae soo hoogh als den bandijck aldaer is.604 Een ander stuk dijk 

bij Doornik moest worden verbreed tot 36 voet, waarna de particulier die voor dit dijkonderhoud 

verantwoordelijk was, verzocht de dijk maar 30 voet breed te hoeven maken. De dijkstoel ging niet 

mee in dit verzoek.605

Vanaf 1680 werd er bovendien geklaagd over bekribbing door die van der Oij, waardoor men pro-

blemen kreeg met de Lentse schaardijk. Verzocht werd de krib te verwijderen.606

De dijk van paal 147 tot 148 moest in 1763 worden verbreed, en wel zo, dat deze op zijn kruin 20 

voet breed zou zijn.607 In 1774 wilde men de dijk tussen de palen 131 en 135 zodanig verbreden, 

dat bij paal 133 er sprake zou zijn van twee voet dossering op de voet.608

Over dijkverleggingen vinden we de schriftelijke bronnen weinig terug, vermoedelijk ook omdat 

dat niet vaak voorkwam en de rivierdynamiek zich voornamelijk tussen de bestaande bandijken 

afspeelde. Interessant is de vermelding in 1602 van de nijhen dijck tott Lenth.609 Op basis van de 

vermeldingen is het aannemelijk dat we deze dijk in de nabijheid van Doornik moeten zoeken, 

maar waar precies is niet helder. In 1603 was in deze dijk al sprake van 40 roeden en 3 voet verlai-

ten dijck waarvoor niemand zich verantwoordelijk achtte.610

600  
Gevlochten matten van rijshout.

601  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

602  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1754

603  
Over het principe van dijkbermen, zie hierna.

604  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 01-08-1677

605  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 01-08-1677 en 29-08-1677

606  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 10-11-1680

607  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 05-05-1763

608  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 04-05-1774

609  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1602

610  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1603
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Waarschijnlijk na de verwoestingen van 1672 werd bij Knodsenburg een nieuwe dijk overt’selve 

fort aangelegd. In 1688 kwam een verzoek bij de dijkstoel binnen om de oude dijk te mogen ver-

wijderen. Daarop werd besloten dat de oude dijk voorlopig nog als vanouds zou worden onderhou-

den.611 Dit past in het plan van de heer van Hemmen, die de oude Knodsenburgse dijk wilde ver-

vangen door een nieuwe dijk op de plaats van het oude fort. De steden Arnhem en Nijmegen waren 

hier op tegen. Het Hof van Gelre en de Landdag van Gelre en Zutphen kwamen tussen beide om 

een oplossing te zoeken. Een dossier over deze kwestie is bewaard gebleven.612

In 1699 werd het onderhoud van de oude dijk nog aanbesteed.613 Frans van Lynden, heer van 

Hemmen en Blitterswijk maakte nog bezwaar dat dit herstel op zijn kosten zou gebeuren.614 Het 

beheer van de oude Knodsenburgerdijk bleef daarna nog jaren problematisch, ook toen de oude 

dijk in 1711 ernstig was afgeslagen en een klein spijkwerk van een roede nodig was.615 Vanaf 1720 

reed de jaarlijkse schouw dan ook over de nieuwe Knodsenburgerdijk.616 Toch werd in 1733 nog 

gesproken over reparatie van de oude Cnodsenburgsen dijck (…) voor soo verre de securiteijt van 

den santdijck leggende langs ’t fort mocht vereijschen. Tevens werden afspraken gemaakt over het 

toekomstig beheer van deze oude dijk gedurende 20 jaar.617 Over de wijze waarop de dijk moest 

worden gerepareerd werd afgesproken: … den dijck hier bovengemelt begint van den pael no 112 

en eijndight tegen den pael no 114 en moet geseijden dijck ter geheele lenghte van den pael no 

112 tot den pael 114 namens haer ed: mo: opgemaeckt sijnde als onder en boven de andere ban-

dijcken sigh bevonden door den dijckstoel des ampts Overbetuwe in aerde en rijswerck en gelijck 

tot meeste securiteijt des voorsr: ampts vereijscht … en sal de aerde die tot reparatie en onderhout 

gebruijckt moet worden, niet mogen gehaelt worden ter plaetse daer eenige de minste nadeel aen 

’t Fort Cnodsenborgh ofte desselfs buijtenwercken sou konnen toegebraght worden …618

In 1793 werd een verbreding van de Knodsenburgerdijk in de dijkblokken 113 en 114 voorzien.619 

Herstel was hard nodig, want er waren inmiddels rijtuigen van de dijk gevallen.620

Pas relatief laat ten opzichte van gewenste verzwaringen vinden we vermeldingen terug van ver-

hogingen van de dijk. Zo werd op 5 mei 1734 tijdens de cier- en loofschouw besproken dat de dijk 

van paal 97 tot een roede voor paal 100 moest worden opgehoogd.  Dat gold ook voor de dijk van 

de bovenste schuur van Willem Crijnen junior tot aan de Knodsenburgse dijk beneden het huis aan 

de Hollantsen Tuijn. In beide gevallen gaat het dus om het meest zuidelijke deel van Lent. De dijk 

moest doorgaans 3 à 4 voeten worden verhoogd.621 

In 1757 werd een iets groter plan gemaakt voor de verhoging van een aantal dijkblokken, te weten 

16 tot 18 ( 1½ voet aarde in ’t midden op de laagste plaats), 21 (aan de binnenkant met 2 voet 

611  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 02-05-1688

612  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2652, d.d. 1689-1691

613  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781, d.d. 07-09-1699

614  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2654, d.d. 1699

615  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781

616  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781, d.d. 04-05-1720 en 19-06-1721

617  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 15-12-1733

618  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 07-07-1734

619  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1770, d.d. 01-08-1793

620  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1770, d.d. september 1793

621  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 05-05-1734
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aarde), 25 (aan de binnenkant met 1½ voet aarde, en ophoging van de laagte tegen de afweg), 34, 

35, 36, 57, 62 en 65 (aan de binnenkant met een voet aarde), de afweg bij nummer 67 en 68 tot 69 

(aan de binnenkant 3½ voet aarde met een docering van 1 voet naar de buitenzijde), twee roeden 

boven paal 78 tot 86 (aan de binnenkant op de laagste plaats 4½ en 4 voet aarde, met docering 

van 1 voet naar buiten toe), 86 tot en met 89 (aan de binnenkant 2 voet) en 164 en 165 (tegen de 

waai, ophoging met 1½ voet). Wat opvalt is de variabele ophogingshoogte en de gewenste helling 

naar de buitenzijde toe.622 

Soms gingen verbredingen en verhogingen samen. In 1762 werd een aantal dijkblokken tussen 

128 en 168 verhoogd en/of verbreed. Ook werden hierbij enkele afwegen op het oude niveau 

gebracht.623 Eenzelfde beperkte ingreep vond in 1764 plaats, toen de dijkblokken tussen de palen 

133 en 134, 139 en 141, 154 en 156, en 168 en 169 aan de binnenzijde ½ tot 1 voet werden ver-

hoogd. Daarnaast werd de helling van dijkblok 128 aan de buitenzijde hersteld en nam men zich 

voor van no 148 tot 149 den dijck aan de buijten kant stortender aarde aan te storten, soo dat er de 

kneep uijtkoomt.624 Veel latere zogenaamde verhogingen betroffen feitelijk ophogingen met grind-

zand om de begaanbaarheid te waarborgen. In 1794 moest de dijk bij de twee inwendige boch-

ten voor de schans Knotsenburg verbreed worden. Dat werd aanbesteed; het bestek is bewaard 

gebleven.625

In 1799 werd geconstateerd dat voor het eerst een buitengewone verhoging noodzakelijk was. 

Omdat er echter door de omstandigheden zoveel reparaties aan de dijken noodzakelijk waren, 

werd besloten de verhoging voorlopig uit te stellen.626 Bij paal 128 werd daarna tot een plaatselijke 

verhoging besloten.627 In 1801 werd alsnog besloten de dijk systematisch te verhogen, maar uitvoe-

ring hiervan ging vervolgens heel geleidelijk. De dijk moet tot dat moment nog een heel wisselende 

opbouw van smalle en bredere, hogere en lagere delen gekend hebben.628 

In 1806 werd bepaald dat de dijk van paal 99 tot voorbij dijkpaal 111 moest worden verhoogd naar 

de hoogte bij paal 99 en 111, waarbij in de kruin een opening moest worden gemaakt van 12 voet 

breed en 6 duim diep. Daarin werd één schaft grindzand per roede gestort.629

In 1810 werd besloten de dijk bij de achtermuur van het achterhuis van Kamp Schreur in dijkblok 

114, waar de dijk 27 voet Nijmeegs peil hoog is, tot aan de nieuwe dijk bij het Hof van Holland te 

verhogen, te verzwaren en op te werken volgens maten die worden voorgeschreven.630 Het ver-

hogen, verzwaren en begrinden van het dijkvak vanaf paal 114 (ongeveer ter plaatse van zone 

L), even beneden Fort Knodsenburg, tot aan het Hof van Holland werd in april 1826 publiek aan-

622  
Verder was er nog sprake van een dijkgedeelte dat met 4 voet aarde moest worden verhoogd, of wel zodanig, dat de dijk een ½ voet hoger werd 
dan in de nummers 128 en 130. Mogelijk gaat het hier om het gedeelte van 94 tot 129, maar dat is niet zeker (Regionaal Archief Rivierenland, 
archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 11/12-05-1757).

623  
Het betreft de dijkblokken 128, 133, 134, 140, 145-147, 162 en 167-168 alsmede dijkblok 21. Waar aan de orde vonden de verhogingen door-
gaans plaats aan de binnenzijde, de verbredingen aan de buitenzijde. Ook werden laagtes opgevuld (‘uitgehoogd’) (Regionaal Archief Rivieren-
land, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 05-05-1762).

624  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1764

625  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2528, d.d. 1794

626  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1771, d.d. 19-06-1799

627  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 03-05-1805

628  
Mentink & Van Os 1985, 107

629  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1773, d.d. 08-05-1806

630  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1773, d.d. 11-05-1810; deze maten staan in het 
dijksignaat, maar hebben we hier niet overgenomen.
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besteed. J.G. van Oppenraaij te Bemmel kreeg deze opdracht voor 5200 gulden.631 Op 1 juli 1826 

werden de werkzaamheden gekeurd en in orde bevonden.632

Voor het eerst was er in 1826 sprake van de noodzaak tot het wegruimen van huizen bij een dijk-

verzwaring. Een eigenaresse verzoekt om, wanneer haar beide huizen gesloopt zouden moeten 

worden voor de dijkverzwaring bij dijkblok 9 en 10, zij daarvoor schadeloos gesteld zou worden.633

Een nieuwe dijkverzwaring was in 1840 voorzien.  Ook hierbij werd gesproken over het wegrui-

men van een huis, waarvoor een taxatie werd verricht. De eigenaar van het huis, in dit geval J.A. 

Crijnen, was vervolgens verantwoordelijk voor het wegruimen van huis en schutting. De verzwa-

ring zou in augustus of begin september beginnen, maar een daadwerkelijk bewijs van uitvoering 

hebben we niet.634 In 1846 wordt namelijk opnieuw over een dijkverzwaring gesproken, nu in de 

dorpspolders Lent en Doornik. Daarom bleef het dijkonderhoud tussen paal 1 en 68 dat jaar ach-

terwege. De verzwaring zou plaatsvinden door het plaatsen van een kade op de binnenkruin van 

de dijk. De geraamde totale kosten, dus inclusief Doornik, bedroegen 10.600 gulden, maar uitein-

delijk werd het op 20 juni 1846 voor 9650 gulden aan Cornelis Gerritsen uit Lent aanbesteed.635 

Dit leidde bovendien tot de noodzaak enkele afwegen te herstellen en openingen in de kade te 

maken.636 De werkzaamheden liepen al snel vertraging op door het langzame tempo van de aan-

nemer. Hij had in 33 werkdagen slechts ongeveer 2000 schagten aardspecie aangebracht, terwijl 

hij er in 70 werkdagen 9400 moest doen. De aannemer werd daarop door de dijkstoel aangeschre-

ven onder verwijzing naar de aannemingsvoorwaarden. Voerde hij het tempo niet op, dan werd het 

werk op zijn kosten door anderen voltooid.637 In september werd bovendien een aanpassing in het 

bestek doorgevoerd; het buitentalud in dijkblok 113 (Knodsenburgerdijk) moest verzwaard wor-

den.638 Op 14 november 1846 bleek de dijkverzwaring conform bestek afgewerkt te zijn.639 De grond 

voor de dijkverzwaring was overigens afkomstig uit de uiterwaard van Johannes Crijnen. Hij ont-

ving hiervoor 50 cent per schacht zand en 125 gulden voor het wegnemen van de zoden.640

Ook in de laatste anderhalve eeuw zijn nog meerdere dijkverzwaringen en –verhogingen uit-

gevoerd. Het onderzoek hiernaar is summier geweest. Een aantal belangrijke momenten hierin 

kunnen we nochtans aangeven. 

Zo zou tussen 1856 en 1900 de hele Waalbandijk geleidelijk zijn aangepakt.641 Enige decennia na 

het begin kwam Lent aan bod. In de jaren 1876-1877 werd, vooruitlopend daarop, de spoordijk van 

631  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 24-03-1826 en 15-04-1826

632  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 01-07-1826

633  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 15-04-1826

634  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 28, d.d. 22-07-1840

635  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 29, d.d. 16-04-1846 en 25-04-1846

636  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 29, d.d. 30-07-1846

637  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 29, d.d. 15-08-1846

638  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 29, d.d. 03-09-1846

639  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 29, d.d. 14-11-1846

640  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 29, d.d. 23-04-1847

641  
Mentink & Van Os 1985, 107
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de spoorlijn Arnhem-Nijmegen aangelegd. Het Polderdistrict Overbetuwe procedeerde destijds 

tegen de Commissaris des Konings in Gelderland vanwege de onteigening van een gedeelte van 

de dijk.642 

De verzwaring van de dijk in Lent tussen de hectometerpalen 149 en 137 werd samen met een 

deel van de dijk bij Doornik in juni 1880 aanbesteed, en die tussen 179 en 175 samen met de hele 

dijk bij Oosterhout in mei 1881. Na enige jaren werd de dijk tussen de hectometerpalen 175 en 

157 in april 1886 aanbesteed, en die tussen 155 en 149 in april 1894. Daarmee was de hele dijk bij 

Lent integraal verzwaard. In de administratie van de dijkstoel zijn de overeenstemmingen tot aan-

koop van gronden bewaard gebleven.643

Aan de weduwe Peters en aan Willem Jansen, beiden wonend te Lent, werd in het kader van voor-

gaande verzwaring in 1884 een gerechtelijke aanzegging gedaan enkele gebouwen aan de bandijk 

op te ruimen.644 Aan de Bemmelsedijk zien we vergravingen en rijshoutaanplant voor de dijkverzwa-

ring uit dat jaar. Tevens kocht het polderdistrict toen uiterwaarden aan.645

Rond 1927 werd de Waalbandijk in het polderdistrict Overbetuwe verzwaard. Daarvan zijn een 

lengteprofiel en dwarsprofielen bewaard gebleven. Hierop zijn de oude en nieuwe situatie inge-

tekend.646 Hierop zien we onder meer de bermen bij de kolken duidelijk terug. Het dwarsprofiel bij 

H.M. 160 lijkt qua contouren goed te kloppen met de scheiding tussen de lagen 7 en 8 in de dijk-

doorsnede van zone L en het dwarsprofiel bij H.M. 149 met de scheiding tussen de lagen 6 en 7 in 

de dijkdoorsnede van zone K. De exacte maten zijn nog niet vergeleken. Waarschijnlijk is op figuur 

3.9 de situatie vóór deze dijkverzwaring te zien. Daarbij herkennen we ook de karrensporen in het 

halfverharde wegdek.

Relevant voor de dijkgeschiedenis van Lent zijn daarnaast natuurlijk de verlegging van de dijk en 

de bouw van de Waalbrug in de jaren vóór 1936.647 Na de Tweede Wereldoorlog werden er nieuwe 

afwegen aan de dijk bij Lent gemaakt.648

Vanaf 1965 werden er, als gevolg van de Deltawet (1958), voorbereidende werkzaamheden uitge-

voerd vanwege de verhoging en verzwaring van de rivierdijken in Gelderland.649 Onduidelijk is of de 

dijk in Lent toen ook is aangepakt. In de jaren 1971-1975 werden er in elk geval plannen gemaakt 

om de Waalbandijk van Doornenburg en Dodewaard te verbeteren. In de jaren erna werden de 

technische voorbereidingen uitgevoerd en in de periode 1977-1979 is de verzwaring vermoedelijk 

uitgevoerd, in elk geval in het oostelijk deel, inclusief Lent.650

642  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 964

643  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 928; Wegener Sleeswijk maakte een soortgelijk overzicht 
van bermen van kolken langs de dijken (inventarisnummer 931).

644  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 966

645  
Hermsen & Norde, in voorbereiding

646  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 949

647  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 932

648  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummer 2616

649  
Mentink & Van Os 1985, 107-108

650  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe, inventarisnummers 2449-2458 en 2850
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Figuur 3.9. Beeld van de Oosterhoutsedijk bij Lent richting het oosten, met op de achtergrond de oude spoor-
brug, met daarvoor nog de aarden verdedigingswerken herkenbaar in beeld (bron: www.gelderlandinbeeld.nl).  

Spijkwerk en ruwaar
Het aanbrengen van spijkwerk of ruwaar was een veel voorkomende wijze om het dijklichaam tegen 

afkalving te beschermen. Ook langs de Lentse dijken werden deze technieken toegepast, waarbij 

vooral het binnendijkse spijkwerk opvalt.

In 1630 werd al gesproken over rouwaer boven den Bollert tot Lenth en van den ganschen voor-

spijck op die plek. Daarnaast komen we ook nog het binnenspijck achter Jonas Lamberts tegen.651 

Ook de dijk bij Knodsenburg moest van ruwaar en spijk voorzien worden. In 1677 beklaagde de 

dijkstoel zich bij de Raad van State over het uitblijven van een behoorlijke ruwaar en spijkwerk.652 

De Raad van State voegde kort daarna de daad bij het woord: Bevonden dat de ruwaeren tegen den 

dijck over Cnotsenburgh waren gemaeckt, maer dat aen de voorspijcken noch wierden gearbeit.653 

Op 19 december, twee weken later, werd geconstateerd dat ook het spijkwerk nu klaar was.654

In het dijkcedul van 1698 is er sprake van localiseerbaar ruwaar en spijkwerk van dijkblok 85 tot en 

met 91 en van ruwaar in dijkblok 92.655 In 1733 wordt gesproken over de inspectie van ruwaar in de 

dijkblokken 76, 78, 82 en 86 656, in 1737 over de ruwaren en spijkwerken in de blokken 77 tot 89 657 

en in 1739 over spijkwerk ter breedte van 16 voet op sijn kruijn off boven op sijn lijf tussen de palen 

75 en 79.658 In 1760 en 1774 begon het ruwaar en spijkwerk zelfs al bij dijkblok 71, en wordt ook voor 

651  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 12-11-1630

652  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 29-10-1677

653  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 05-12-1677

654  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 19-12-1677

655  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnr. 2827

656  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 06-05-1733

657  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 27-11-1737

658  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 26-05-1739

http://www.gelderlandinbeeld.nl
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dijkblok 92 weer het stuk van 1½ roede ruwaar genoemd.659 Ook was in 1774 in dijkblok 9 7 roede 

spijkwerk aanwezig. In 1801 en 1810 was de situatie nog slechter. Ook in dijkblok 68 was pakwerk 

aanwezig, en ook nu begon in dijkblok 71 het lange stuk pak- en spijkwerk. Het spijkwerk was ook in 

dijkblok 92 nog aanwezig. Spijkwerk kwam in 1801 net als in 1774 ook in dijkblok 9 voor, maar nu ook 

in de dijkblok 10 en 11.660 

Spijk- of pakwerk bestond lage gevlochten hordes van rijshout, die net boven de waterlijn in de winter 

tegen het talud van de dijk werden aangebracht en met palen werden vastgezet. Soms werden ze 

met puin of grind bezet.661 Uit Rossum zijn voorbeelden bekend van pakwerk dat op de waterlijn werd 

aangebracht met een buitenzijde die steiler was dan het talud van de dijk (figuur 3.10).662 Ruwaar was 

zwaar beslagwerk van rijshout, met puin, klei of mest vermegd, om een uitstekende hoek van een dijk 

tegen stroom en ijs te beschermen. De term is een samentrekking van ‘ruige waar’.663 De ruwaar werd 

door een opstaande voorkant van horden en palen op zijn plek gehouden.664

Figuur 3.10. Ontwerpen voor pakwerk in Rossum, 1825-1831 (bron: Gelders Archief, archief Familie Van Rand-
wijck, inventarisnummer 865).

Regelmatig komen we in de historische bronnen voorschriften tegen hoe die verstevigingsmaatrege-

len moesten worden uitgevoerd. In 1630 werd bepaald dat die schaerdijcken allenthalven voet bosch-

659  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnr. 2994 en 2995

660  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnr. 2996 en 2998

661  
Woordenboek der Nederlandse Taal, lemma spijk

662  
Gelders Archief, archief Familie Van Randwijck, inventarisnr. 865, d.d. 19-07-1825, augustus 1827 en 10-11-1831 

663  
Woordenboek der Nederlandse Taal, lemma ruwaard

664  
Mentink & Van Os 1985, 104
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dickte gerouwaert dat die t’peijnden vant holt boven aen dijcken staen, utgesondert die Dooren-

burchsche zoe binnen als buijten begroesde 665 dijcken, d’selve voerden gehalden voorbestendich.666 

Verderop in het reglement wordt dit nog duidelijker omschreven dat de top van de ruwaar boven aan 

de dijk moest staan: Dat men alle dijcken die gerouwaert geweest ende t’rouwaeren subiect verble-

ven zijn, wederom boschdickte zal rouwaeren ende wel tuijnen dat die tapeijnden vant holt boven 

aen die dijcken staen ende die eirteijnden beneeden op dat de eirde voor het affplassen bewaert 

blijve.667

In 1678 werden ook over de bouw van een ruwaar regels afgesproken, en wel over de afstand 

tussen de respectievelijke tuinen en het aantal tuinen per ruwaar: Noch wordtt gechiertt, datt deur-

gaens alle tuinen vande ruwaeren, soo op Rijn als Wahll, ten minsten maer drie voeten breete, van 

malcanderen sullen moeten geleidtt, ende datt de leechte ruwaeren ten minsten [m]itt dr[ie] tuinen 

sullen moeten betuintt worden.668 In 1748 moest de ruwaar nabij de blokken 74 tot 81 en 87 tot 91 

met riet of hout van bosdikte beslagen worden en met kribpalen worden vastgemaakt.669 

Herhaaldelijk moest de ruwaar volledig vernieuwd worden, zoals in 1749: wort geciert, dat den dijck 

van no 85 tot 87 en van 91 tot 92 (…) vervolgens voor de ruwaerschouw met een bequaeme ruwaer 

van riet of hout bosdickte sal worden beslaegen en met cribpaelen sufficant vast gemaekt. Dat de 

oude ruwaer van 88 tot 91 voor de eertschouw sal moeten opgebrooken, de uijtgespoelde gaeten 

en holligheden toegevult en seer docerende met goede aerde aangeset worden, en vervolgens 

mede voor de ruwaerschouw met een goede ruwaer bosdickte tegens malkanderen vast geslooten 

wederom sal moeten sijn beslaegen en met goede lange cribpaelen vastgehegt.670 In het aangren-

zende stuk was dat in 1751 aan de orde: dat den dijck in de blocken num: 88 89 en twee roeden 

lanck in num: 92 van buijten voor de aanstaande eertschouw met aarde wederom docerende soo als 

onder en boven sal worden aangeset, en dat vervolgens voor de aanstaande ruwaarschouw met een 

nieuwe ruwaar bosdickte met cribpaelen sal worden beslaegen en met tuijnen vastgemaakt, die niet 

verder als twee voeten van malkanderen sullen moogen staan.671

Lange tijd gaat het in de dijksignaten alleen over spijkwerk. Pas in 1825 wordt er weer gesproken 

over de ruwaard tegenover de kolk van de heer De La Court tot aan dijkpaal 82 die met groen rijs-

waardenhout en palen opgemaakt en gedekt moet worden.672 In de cier van 1806 was al opgenomen 

dat de dijkgeslaagden alle dijken met ruwaar met goed drie of vierjarig groen rijswaarden of willigen-

hout of lang riet, zes duim dik, van onderen tot boven moesten ruwaarden. Ze moesten dit vervol-

gens bewiepen, waarbij elke tuin of wiep 2 voet van de ander bevestigd was. In iedere roede moes-

ten 10 à 11 behoorlijke palen staan.673

In 1632 werden bij de ciering gebreken geconstateerd aan het spijkwerk bij de grote kolken van 

Lent: Dat de binnen ende buijten spijcken aen des lantschrijvers waeijen tot Lenth allenthalven 

met goet holt ende paellen opgemaeckt ende well geaert zullen worden, und insonderheijt sall aen 

665  
‘van graszoden voorzien’.

666  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

667  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

668  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

669  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 08-05-1748

670  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 07-05-1749

671  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 19-05-1751

672  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 28-04-1825

673  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806
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hoeck vande benedenste waeij tegens de willich over het binnenspijck drie roeden hooger aen ver-

lengt, ende achter daer den dijck utgekeldert is weder loopender eirde aengemaeckt mitsgaders 

het spijck nederwaerts tot aen Jonas Lamberts tuijn toe aengewerckt worden.674 Die slechte staat 

duurde nog enige jaren voort. In 1632 wordt daarover geconstateerd: Roeloff van Rinssen heeft 

noch gelooft voor Stockhems zoe binnen als buijten dijcxse spijckwercken beneden aen Crombt 

van lantschrijvers waeij het spijck niet gemaeckt ende Albert van Veirssen heeft daer voor gelooft. 

Ook de ruwaar werd door een ander op zich genomen.675 

Nadere regels werden vastgelegd in de ciering van 1678. Spijkwerken moesten binnendijks 12 

voet breed zijn, en zo hoog dat ze bij middelmatig water 2 voet boven water staan. Ze moesten 

dicht aansluiten op de bermen. Zowel binnen- als buitendijks moesten ze goed in de aarde verzon-

ken worden. Daarnaast werd nog gesteld dat boven ten lesten aerde selve spijckwercken ander-

halven voett aerde hooghgevuijrtt ende geladen sall worden.676 In 1806 werden de regels voor 

spijkwerken nog verder uitgewerkt: ook dezelve spijkwerken zoo buiten als binnen dijks, allent-

halve met grove grind wel te zinken en aan den grond te brengen, zodanig, dat ze tot aan den dijk 

of vaste land een halve duim per voet opdragt bekomen, waar van de twee bovenste lagen met de 

bollen naar buiten gewerkt en van boven gelijks de wiepen of tuinen / welke op dezelfde voet en 

wijze moeten gezet worden, als in art: 20 hier voren van de wiepen en tuinen bepaald / behoorlijk 

moeten worden begrind om die alzoo te beter aan den grond te houden. Kennelijk had men ook 

last van houtroof, want het bij dag of nacht weghalen van hout van spijken en ruwaarden werd in 

1806 verboden.677

Figuur 3.11. De grote kolken achter de 
bandijk van Lent, 1902. Op deze plek 
moesten eeuwenlang bijzondere ver-
stevigingen achter de dijk worden aan-
gebracht om een nieuwe doorbraak te 
voorkomen  (bron: Chromotopografische 
Kaart des Rijks, blad 533, d.d. 1902).

Bij Verschoors waeij was een stuk binnendijks spijkwerk van 12 voet in 1688 niet gemaakt.678 De 

situatie leidde bij de grote kolken nog in 1688 bijna tot een noodsituatie, waardoor de spijkwerken 

moesten worden verstevigd (figuur 3.11): D’heere dijckgreeff tot Lent aengecomen sijnde is bij de 

heeren van den dijckstoel bij nootchieringe verstaen, dat dewijle bij hooch water tegens over Ver-

674  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1632

675  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 25-10-1632

676  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

677  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

678  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 17-02-1688
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schoors waeij op den hoeck van den dijck de revier met groote force comt aentevallen, sodanigh 

dat den voet van den dijck aldaer ten eenemael wort ewegh genomen, en oversulcx den ampte 

miet buijten pericul van deurbraeck gestelt dat de spijckwercken aldaer buijten dijcx hoger aen 

sullen worden verlengt vijff roeijen, breet op sijn lijff anderhalve roeij, wel aen het oude spijckwerck 

vastgemaeckt, en met aerde gesoncken.679

Tussen de palen 87 en 92 moest in 1741, klaarblijkelijk binnendijks, een pakwerk worden aange-

bracht buijten de staande willigen met een ront op den laesten willigh een pakwerk van een roeij 

breet op sijn lijff. Op het parkwerk moest van de voet van de dijk een aarden berm worden gemaakt 

met een breedte van 8 voeten op zijn kruin. Deze moest 8 voeten van de waaizijde worden inget-

rocken. Aan de buitenzijde van de dijk moest tegen de dijk een schoeiing van bosdikte (zo dik als 

een gebonden bos) worden gemaakt.680

Bij de jaarlijkse schouwen kwam men ook in de 18e eeuw nog slecht onderhouden spijkwerk tegen. 

In 1743 bleek het binnendijkse spijkwerk in blok 78 niet behoorlijk met hout en aarde overkleed te 

zijn. Dat gold ook voor de binnendijkse spijken tussen de palen 87 en 92.681 In december van dat 

jaar bleken de mankementen verholpen te zijn.682

In 1757 bleek in de blokken 3 en 4 een verzinking te zijn geweest. Hier moest nieuw pakwerk 

worden aangebracht: is geciert, dat het hout in het block no 3 en 4 van binnen in den dijck gewer-

ckt, alwaar de versinckinge is geweest, wederom daar uijt sal moeten worden geremoveert, en den 

dijck seer docerende met aarde aengeset en vervolgens ter lengte tusschen de twee gebleste wil-

ligen onder vast tegen den voet van den dijck een packwerck sal worden geleijt breet op sijn kruijn 

een roede.683

Nieuw pakwerk werd in 1764 aangebracht tussen de dijkpalen 8 en 9. Het pakwerk moest 1 roede 

breed zijn op zijn kruin, te verstaan van de buijtenste rije willingen boomen, en dat de geheele 

sloot aan de buijten kant met aarde sal worden toegevult.684

Ook tussen de palen 7 en 13 waren klaarblijkelijk spijkwerken aanwezig, want deze moesten 

in 1781 tot op het peil van 8 voet worden vernieuwd, houdende op sijn kruijn ten minsten eene 

roede.685 In datzelfde jaar moest het pakwerk van paal 77 tot 3 roeden voor paal 81 opgemaakt 

worden tot de hoogte van 8 voet Nijmeegs peil aan de voorlinie, richting het land 2 voet hoger. Op 

de kruin moest het een roede breed zijn. De aldaar liggende grond mocht niet worden weggegra-

ven, maar sullende de voors: breette van eene roede gemeeten worden, soo als sig de aldaar lig-

gende grond onder en boven komt te bevinden, moetende almede soo breed worden aangelegt, 

dat aan de voorlinie op jeder voet hoogte eene voet koome te snijden.686 Het spijkwerk in dijkblok 3 

moest in 1790 hersteld worden.687

679  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 03-02-1688

680  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 17-05-1741

681  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 23-10-1743

682  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 18-12-1743

683  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 11-05-1757

684  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 02-05-1764

685  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 03/04-05-1781

686  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 03/04-05-1781; de exacte technische 
betekenis van het citaat is niet helemaal duidelijk.

687  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1770, d.d. ca 1790
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In 1820 moest rijswerk worden aangebracht vanaf 4 roeden boven dijkpaal 78 tot dijkpaal 87. De 

maatvoering ervan is deels onleesbaar door beschadiging van het archiefstuk.688

Om snel te kunnen ingrijpen moest te allen tijde hout paraat zijn om het ruwaar te kunnen aan-

brengen. Daartoe vorderde de dijkstoel van Overbetuwe in 1630 een statuut uit: Wort geordon-

neert ende gestatueert dat ijderen geheelen bouman aenstonts in voorraet zal doen maecken twee 

horden ende vier paelen, ijder aen twaelff voeten lanck, ende zes voeten hooch, de paelen thien 

voeten lanck, ende elcken halven bouman halff zoo veel, omme die voorde aenstaende rouw-

aerschau precies gereet te hebben, ende te brengen te weeten d’inwoonderen des scholtampts 

Bemmel, aen kerck van Bemmell [c]ome doorden scholtis aldaer opden kercksolder in goede 

bewaringh gelecht te worden, die vant scholtampt van Elst aen kerck van Lenth omme aldaer voor 

oiren scholtis inde kerck ewech gelecht te worden, die vant scholtampt Valburch aen kerck tot 

Slijckewick die vant scholtampt Heeteren aende kercken van Heeteren ende Drijell, in voegen als 

boven, op poene dat d’heer dijckgreef in vall van nalatichtigh: d’selve horden ende paelen zal vers-

orgen opten weerpenninck tot last vande geene die de leveringe niet gedaen zullen hebben.689 Kort 

daarna wordt echter geconstateerd dat dit niet gebeurd is en wordt de dijkschrijver gevraagd billet-

ten te schrijven en die aan alle kerken af te kondigen.690

In 1678 werden die regels iets aangepast, maar er bleef een plicht om dit materiaal paraat te 

hebben: Datt elck geheell bouwman sal doen maecken twee ende een ijder halve bouwman een 

hord van seven voeten lanck, waer vande palen lanck sullen sijn, vier voeten, ende sunst vas ende 

dichtt betuijntt van utgesnoeijtt houtt, latende onder aende palen eenen voett onbetuintt, deur-

gaens well gescherptt, mitt noch ijder geheell bouwman achtt well gescherpte palen ende elck 

halve bouwman vier diergelijcke palen, om gebrachtt te worden daer de heer geautoriseerde dijck-

greeff sall ordonneren.691

In 1828 bleek die praktijk van een voorraad planken en palen al enige tijd niet meer te bestaan. 

Men bepaalde daarom dat als de rivier de Waal nog konden worden gepasseerd en ijsgang te ver-

wachten was, dat dan in Nijmegen bij aankoop of huur een grote voorraad van planken en sparren 

diende te worden aangeschaft. Die moesten dan op een geschikte plaats worden opgeslagen.692

Ringkaden, kweldammen en zomerkades

Het land achter de dijken werd niet alleen door dijkdoorbraken bedreigd. Ook kwel kon een serieus 

probleem vormen. Eén van de manieren om dat te bestrijden was het aanleggen van een ringkade 

rond doorbraakkolken (figuur 3.12). 

Al in 1600 werd bij de loofschouw bepaald dat men rond een waeijtgen ten Lenth tegens der 

Haelldorn[s] va[…] z: Henrick des Ruijtters landt geleg:, bringen sall, als andre waeijen, mets 

eene [rijngken], diewelcke thijen voet breedt vand: [in] den leeghten vijff voete hoogh sijn sall aen 

beiden sijden affloopen: eodem vand: datum den graeff be[nen] vand: beneden tegens die waijtg: 

688  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 04-05-1820

689  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

690  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

691  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

692  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 01-05-1828
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gelegen toe [da…en] sall.693 In 1602 was deze ringkade nog niet aangebracht, en was het inmid-

dels ook op een andere plek gewenst: dat waaijtg: tott Lenth tege:s die Haelldorne, unnd d... nijhe, 

unnd [Eert] Jaelss waeijen tott Lenth, bring: sall als andre waeije:, mett een rijngken, diewelcke 

bene: op et lijff thijen vet breedt, unnd in den leegh ten vijff vet hoogh sijn sall aen beiden sijden 

guedt afflopen: [rden], unnd ent[…] den graeff benen und br[…]th teges dat waijtgen aen die Haill-

dornt geleg: toedammen sall, [alst lehert].694 

693  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1600

694  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1602
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Het schade toebrengen aan ringkaden werd al in 1630 en nog in 1806 zwaar bestraft: Dat nijmant 

eenige eurde aende ringhkaeijen haelen noch graeven zal, noch oock niet buitendijcx tot nadeel 

van des ampt wercken hooffden ofte kribben bij poen van zes golde schilden, zoe dickmaels zal 

bevonden werden ijmanden zulcx gedaen te hebben. In 1806 werd daaraan toevoegd dat de ver-

oorzaker van de schade dit ook moest herstellen en dat men deze ook niet mocht doorsteken.695

De voorgeschreven breedte van ringkaden werd in 1630 op 6 voet gesteld: Item dat men alle ring-

hkaeijen hoogh ende zes voeten ten beijden zijden affloopender eirde breet maecken zal op datse 

in groote waateren niet over en loopen, zonder d’selve te eeniger tijt te moogen doorsteecken, und 

sall een ijder op zijn eff oft gepachte landt gehalden zijn de zijtwange te halden, oock alle waeijen 

ende dijckdellen te beringen op poene van zes golde schilden zoe dickmaels als bevonden zal 

werden ter contrarie gedaen te zijn.696 In 1676 waren die maten al verruimd tot 8 voet voor ringka-

den en zijtvangen en 12 voet voor kweldammen.697 Die maten golden in 1806 nog altijd. Duikers of 

oude wilgen mochten er niet in worden gelegd, om doorkwijning van het water te voorkomen. Op 

alle kweldammen moesten wangen worden gezet, die eenvoudig geopend konden worden, zodat 

de schouw onbelemmerd kon passeren. Verder mocht er over deze kaden en dammen niemand 

rijden. Werden gebreken vastgesteld, dan moesten deze binnen 6 weken na publicatie worden her-

steld. Voortaan mocht er ook geen bebouwing binnen de kweldammen en ringkaden worden gezet, 

tenzij daarvoor toestemming was verkregen.698

In hetzelfde reglement uit 1630 komen ook andere maten voor, namelijk dat alle kades rond 

waaien en dijkdellen 5 voet hoog in de laagtes en 10 voet breed moesten zijn: Dat alle waeijen 

ende dijkdellen zullen beringt zijn met een kaeij van vijff voeten hooch inde leechten ende thien 

voeten breet, goeder affloopender eirde, zoe wel die waeijen ende dijckdellen binnen Pannerden 

als elders gelegen.699 Het is niet helemaal duidelijk welke maten voor welke situaties golden.

In 1806 moesten de ringkaden worden opgewerkt en de laagten gevuld.700

Kweldammen bestonden al in de 15e eeuw, maar zo vroeg kennen we ze in Lent nog niet.701 In 

1680 werden daar niet alleen de ringkades, maar ook de hoofden en kweldammen geschouwd. 

Daarbij werd nauwkeurig genoteerd welke 6 kweldammen er in Lent aanwezig waren. Zowel de 

hoogte als breedte waren niet altijd correct.702 In 1690 werden onder meer gebreken vastgesteld bij 

de zijtvang in vrouw Schaetsen weij en de ringkade beneden de Stelt.703 In hetzelfde jaar werd een 

nieuwe zijtvang aangelegd tussen de kweldam boven het Hof van Holland en de molenpol.704 De 

zijtvang bij de kolk op de grens van Doornik en Lent bleek in 1691 te laag en stroomde over, het-

695  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630; inventarisnummer 1772, d.d. 
26-04-1806

696  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

697  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1678

698  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

699  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1757, d.d. 1630

700  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1773, d.d. 09-05-1806

701  
Mentink & Van Os 1985, 106

702  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 16-01-1680

703  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 05-02-1690

704  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 1690
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geen verholpen moest worden. Een andere zijtvang was eveneens te laag en moest met sootjes 

worden bedekt.705

Interessant is de klacht van de heren Weck en Verschoor, die in 1699 beweerden dat in hun weide 

achter de boomgaard een kweldam lag, waardoor hun eigen land bij hoogwater onderliepen. Zij 

verzochten de kweldam te mogen verwijderen.706 Dit is een logisch gevolg van het feit dat het land 

van beide heren binnen een kwelkade, dus in een kwelkom, lag.

In 1759 bleken de Lentse kweldammen meerdere mankementen te vertonen. Deze liep ’s win-

ters op meerdere plaatsen over, en herstel was dus gewenst.707 Hierbij werden heel precies de 

gewenste werkzaamheden aan de kweldammen omschreven: heeft met veel attentie gesien, dat 

de queldammen aldaar seer vervallen waaren, en uijt den dijckschrijver vernoomen, dat de selve 

winters bij hoog waater op verscheijde plaatsen koomen over te loopen, waarom geciert is, dat 

den queldam te beginnen aan de Steltse Straat op het lant van de Stadt van Nijmegen van de 

doorene struijcken sal worden gesuijvert en aan den binnenkant ingevolge art: 29 van de chier-

onge sal worden opgemackt. Dat voorts van daar op ’t lant van de vrouwe van Raatsfelt tot aan het 

huijs door Lamert Reijers bewoont wordende alle willigen en struijcken aan den binnenkant van die 

queldam staande, met ten eersten sullen worden afgehouwen en geremoveert, op dat die dam des 

winters onverhindert en sonder gevaar door den dijckstoel ingevolge voorstaande 29 art: van de 

chieronge kan worden gepasseert en gereeden. Dat de gaaten en laagten in den queldam gelijck 

oock in ’t heckengat aan ’t eijnde van den boomgaart van ’t selve huijs sullen worden uijtgehoogt 

en dan vervolgens in ’t geheel de gemelte dam van ’t lant van de stadt van Nijmegen tot aan den 

boomgaart van Robbert de Bruijn, op de laagste plaatsen met anderhalven voet, op de mindere 

met een voet, en op de hoogste plaats ten minsten met een halven voet aarde in ’t geheel sullen 

worden verhoogt en op de breete van acht voeten op sijn kruijn seer doecerende sullen worden 

opgemaekt. Gelijck ook also den dam door den boomgaart en hoff van Robbert de Bruijn met de 

aldaar leggende aarde alsoo sal worden gerepareert.708 De kweldam bij en tegen de Salickstraat 

was bijna geheel weg en was voorgaande zomer overgelopen. Deze moest genoegzaam worden 

verhoogd en verbreed.709

In 1802 werden enkele kweldammen bij de huizen van Stoffel Windjes, Peter Janssen en het Hof 

van Holland opnieuw hersteld.710 De kweldammen bij Evert Schouten en beneden de molen bleken 

later dat jaar nog mankementen te vertonen.711 Ook in 1825 werd een drietal kweldammen onvol-

doende bevonden.712

Kennelijk kwam het voor dat akkers tegen dijken, ringkaden of zijdvangen last van kwelwa-

ter kregen. Eigenaren van deze percelen werden bij de cier van 1806 dan ook verplicht om een 

dwarsakker aan te leggen, zodat geen kwelwater door de voren op het land zou lopen.713

705  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 14-03-1691

706  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781, d.d. 02-11-1699

707  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1778, d.d. 03-05-1759

708  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 02-05-1759

709  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 03-05-1759

710  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1771, d.d. 06-05-1802 en 07-05-1802

711  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 24-09-1802 en 20-10-1802

712  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1776, d.d. 16-11-1825

713  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806
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Poldertje tegen wil en dank

Op 4 mei 1774 diende een zekere Kloppenburgh een verzoek in bij de dijkstoel van Overbe-
tuwe, omdat hij door de ophoging van de aangrenzende weg zijn kwel- en regenwater niet 
meer kwijt kon: gekoomen sijnde, op den dijck tegens over de hoffsteede van P. Kloppen-
burgh, is aldaar aan den riddermatigen dijckstoel geexhibeert:

Requeste van den selven P: Kloppenburgh en Gerrit Rutten, houdende hoe eerste supplt: 
was hebbende een hoffsteede met annexe uijtgeroeide boomgaard geapproprieert hofland, 
in de soogenaamde Vossepels onder ’t kerspel Lent gelegen 714, palende oostw: aan een 
wade omringt met een behoorlijke ringdam, zuijdw: den banddijck, westw: de gemeene 
straaten en noordw: een weijde den Waeijcamp gent:, welke weijde aan tweede supplt: was 
toebehoorende, en mede langs die gemeene straat schietende was; dat dit poldertje, groot 
ongeveer vijf mergen, als op sig selven gelegen sijnde, geene de minste uijtwetering ofte 
waterlossing was hebbende; waardoor het dan tot groote praejuditie en merkelijk nadeel 
voor de spplten quam te gebeuren, dat het overtollige quel en regenwater op dit land staan-
de, daar op moest blijven versuuren, en het selve geheel onvrugtbaar maakte, tot dat door 
langheid van tijd dit water voor de warme lugt, gedeeltelijk opdroogde, en gedeeltelijk in de 
grond verdween;
Al ’t gene voor de suppltn: sooveel te harder viel, gelet sij /: gelijk reeds gesegt :/ onder den 
kerspel Lent gehoorende, oversulks mede in alle de dorpslasten soo van zegen, weterings 
togtgraven, bruggen, deukers, en wat iets meer was, voor ’t algemeen moesten lasten en 
daarvan geen ’t allerminste genot hadden;
Dat wel in vroeger tijd dit kwel en regenwater bij eene buijtengemeene hoogte over de ge-
meene straat hadde heenen geloopen, en sig hier door tot dat het de hoogte van die straat 
bekoomen had, als van selve hadde gelost, dan dat ofschoon de suppltn daardoor maar een 
gedeelte hadden quijtgeraakt, sulks tegenswoordig geheel quam te …sseeren, aangesien 
gemelde straat te laag sijnde, voor eenigen tijd hadde moeten verhoogt worden.
Versoekende oversulx vermits het bekent was, dat er geen land konde sijn sonder waterlos-
singe, dat er voorsieninge moge worden gedaan en ordres gestelt, dat suppltn op de best 
convenieerende wijse, invoege als haare nabuuren en mede geerfdens een billijke en be-
hoorlijke aftogt of uijtloosing des gemelde waters van haare vrugtdragende landen mogten 
koomen te erlangen, tot voorkoominge van supplt: onleijdelijk nadeel; waartoe deselve de 
vrijheid namen te proponeeren, off thans niet het best convenabelst middel soude weesen, 
het leggen van een deuker door gem: verhoogde straat, omtrent den 14 of 16de staande wil-
lige boom tegens over de laagst trekking der voorn: weijde, waardoor dan het selve konde 
worden afgeleijd door en langs de togtgraven na de gemeene seeg.
Heeft den riddermaatigen dijckstoel het selve gestelt in handen van de tijdelijke buurmees-
ters des kerspels Lent, omme daarop voor de aanstaande weteringschouw, die gevoert 
staat te worden den 18e deeses maands maij, ten comptoire des dijckschrijvers te dienen 
van berigt, idque peremptoni.715

714  
Bedoeld is hiermee de Dorpshofstede, in 1832 bestaande uit de kadastrale percelen A 178, 179 en 180. 

715  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 04-05-1774
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Het localiseren van de genoemde waaien of kolken is niet eenvoudig, ook omdat ze vaak werden 

genoemd naar de toenmalige eigenaar. De naam kon daardoor nogal eens veranderen. Namen die 

in de eerste decennia van de 17e eeuw voorkomen, zijn het waaijtgen tott Lenth tegens die Haell-

dorne, [Eert] Jaelss waeijen ofwel Schencken [V]eurenste waeij , Spruijten wae, Lantschrijvers 

waeij ofwel Lantschrijver Seldents waeije, de Hans van Camerswaijen en de Swarte Waeije.716 De 

Seldentswaai was de westelijke van de twee grote kolken in het zuidelijk deel van Lent. De kolk 

met het omliggende land behoorde in de eerste helft van de 17e eeuw aan landschrijver Cornelis 

van Seldents, en later aan kapitein Peter Verschoor.717 In 1684 werd de dijk eerst nog als Sel-

dents waeij aangeduid, en even later als Verschoors waeij.718 Interessant is de constatering dat 

hier in 1640 een hoofd lag, waarvan in 1691-1694 besloten werd het niet te herstellen en in plaats 

daarvan een ritse te leggen. Er was toen sprake van een schaardijk op deze plek.719 Dat komt over-

een met de volgende vermelding in het verpondingskohier uit 1649, waarin sprake is van een kor-

ting op te betalen grondbelasting vanwege afslag van land: Reijn Meisters huijsken opt Lendtse 

Hooft, overmits den affbreuck (…).720

Zomerkades worden in historische bronnen relatief weinig genoemd. In 1775 vroeg Judith Petro-

nella Engelberts, weduwe van wijlen de heer schepen Smits, toestemming om een zomerdam aan 

te mogen leggen bij haar pas verworven bezitting, het Hof van Holland. Zij meende dat dit van nut 

voor de uiterwaarden zou kunnen zijn. De zomerdam zou worden aangelegd met een hoogte van 

17 voet Nijmeegs peil, en aansluiten op de bandijk. Die aansluiting zou 30 roeden boven het huis 

moeten komen, tegen het dijkblok 143. Het zou voor niemand nadelig zijn, en voor de geërfden 

benedenstrooms zelfs voordelig. De eigenaren van het dijkblok lieten de aanleg graag toe, met 

als idee dat daardoor ook de bandijk sterker zou worden. Overeengekomen werd om hier op de 

schouw in 1776 op te beslissen.721

Bouwen in en afgraven van de dijk
Het was vanouds heel gebruikelijk om in of tegen de dijk bebouwing te hebben staan. Zo stond vol-

gens het verpondingskohier uit 1649 Jan van Cleeffs hutgen buijten opden dijck.722

Herhaaldelijk komen we in de dijksignaten opmerkingen tegen dat bouwwerken van of uit de flank 

van de dijk moeten worden verwijderd. Des te opvallender en bovendien voor zover we weten niet 

eerder voorgekomen was het verzoek dat de nieuwe eigenaresse van het Hof van Holland in 1776 

indiende. Zij had het oude huis met koepel en schuur na aankoop wegens bouwvalligheid laten 

afbreken en wilde een nieuw bouwen. Het bestek dat was ingeleverd liet zien dat het huis minder 

problemen aan de passage opleverde en de voet van de bandijk niet zou raken. Nu echter diende 

716  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1756, d.d. 1602, inventarisnummer 1757, d.d. 
12-11-1630 en 25-11-1630 en inventarisnummer 1758, d.d. 26-11-1642

717  
In het verpondingskohier van 1649 wordt dit bezit omschreven als Cornelis van Seldents out landtschrijver huijs, hoff ende boomgaert met 7½ 
mergen bouwlandts (Spruit z.j.).

718  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 30-10-1684

719  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 3127-3129, d.d. z.j., 1691, 1694

720  
Spruit z.j., 7

721  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 06/07-12-1775

722  
Spruit z.j., 8
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zij een verzoek in om het huis en de schuur gedeeltelijk te mogen plaatsen tegen de bandijk of in 

de afweg voor het oude huis, en wel zo, dat de muren 20 voet uit de kruin van de bandijk zouden 

blijven. De bandijk bevond zich hier, bij de dijkpalen 146, 147 en 148, op een hoogte van 26 voet 
723, zijnde 1½ voet hoger dan die van de aangrenzende dijkblokken. Voorgesteld werd de dijk te 

verlagen, hetgeen de veiligheid van de passage zou vergroten. De aanvraagster was bereid de 

verlaging van de dijk en de verharding met grind of bikkelsand op zich te nemen. Met de vrijko-

mende aarde wilde ze de oude afweg aan het boveneinde van het Hof van Holland verhogen en 

verbreden. De dijkstoel bepaalde dat de muren van huis en schuur 20 voet uit de kruin van de dijk 

moesten blijven. De verlaging van de dijk mocht plaatsvinden, mits de nieuwe verharding door 

haar zou worden aangebracht.724

Ook in 1777 werd door de dijkstoel voorgenomen een voet van de kruin van de dijk af te nemen 

in de dijkblokken 122 tot en met 126, en wel aan de binnenkant, en in 128 tot op de distantie van 

eene roede voorbij den vierden post, aan den buijtenkant staande, insgelijks den dijck aan de bin-

nenkant soo veel te verlagen, dat de kruijn aldaar niet hooger blijft als deselve aan den buijten-

kant is. Met de vrijkomende aarde moest de buitenhelling van de dijkblokken 125 en 128 zodanig 

worden verbeterd, dat de knepen (knikken) daaruit zouden zijn. Uiteraard moest alles na afgraving 

behoorlijk van grind worden voorzien.725

Deze trend zette zich voort. In 1781 besloot men om de dijk in dijkblok 67, boven en beneden de 

afweg, een voet af te graven. De dijk was hier namelijk te hoog en te smal. Deze moest weer naar 

behoren worden begrind.726

In 1806 werd nadrukkelijk bepaald dat er op de kruin of tegen het talud geen mestvaalten mochten 

worden aangelegd.727

3.5.4 Dijkdoorbraken
Van de vroegste dijken hebben we wel indicaties voor verplaatsingen, maar nog niet voor echte 

doorbraken. Zo’n indicatie is de veldnaam Oplaag uit de 14e eeuw.728

Naarmate de overstromingsvlakte van de rivier steeds meer door dijken ingesnoerd raakte en de 

rivier vanaf de 15e eeuw ook actiever werd 729, nam het gevaar op doorbraak van de dijken toe. 

De druk kon zich immers steeds verder opbouwen, hetgeen vooral bij ijsgang problematisch kon 

worden. Met name locaties met een zandige ondergrond waren kwetsbaar. Dijken die op verlande 

geulen waren aangelegd behoorden daarmee tot de zwakste plekken. Op basis daarvan is aan te 

geven waar we het snijpunt van verlande geulen en de dijk kunnen verwachten.730

723  
Het is onduidelijk ten opzichte van wat dit gemeten is. In Rijnlandse voeten is dit namelijk meer dan 8 meter. Mogelijk gaat het om Nijmeegs peil.

724  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 15-05-1776

725  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 10-05-1777

726  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1768, d.d. 03/04-05-1781

727  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1772, d.d. 26-04-1806

728  
Heunks & Van Hemmen 2016, 155

729  
Van Hemmen 2010b

730  
Heunks & Van Hemmen 2016
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Het ontstaan van de verschillende kolken op het grondgebied van Lent laat zich op basis van his-

torische bronnen met enige slag om de arm reconstrueren.731 We kennen een aantal dijkdoorbraken 

uit de 16e en 17e eeuw, maar de identificatie van individuele kolken met exacte jaartallen, zoals 

Van Hemmen ze maakte en door Boeve & Cloïn werden overgenomen, zijn niet zeker.732 Opvallend 

is wel dat een cartograaf als Jacob van Deventer, die uiterst secuur werkte, op zijn kaart uit 1557 

geen kolken laat zien. We kennen enkele dossiers over herstel van dijken in Lent in 1551 (Gerit 

van Lenths werdt en Schinkenwerdt aigenstelt) en 1571 en documenten over kwelkaden uit de 

vroege 17e eeuw. Van Hemmen beschrijft de werkzaamheden uit die perioden in zijn landschaps-

biografie van Lent.733 

Op divers kaartmateriaal uit de 17e eeuw zien we wel enige kolken terug. Dat de nadruk van het 

ontstaan van de kolken op de tweede helft van de 16e en wellicht de vroege 17e eeuw ligt en dat 

er toen het noodzakelijke aan tijdelijk en permanent herstel gedaan moet zijn, lijkt dus niet aan 

twijfel onderhevig.734

Leenders wist een overzicht samen te stellen van dijkdoorbraken bij en rond Lent vanaf de vroege 

15e eeuw tot in de vroege 19e eeuw, dat we hier overnemen en verder hebben aangevuld. Bron-

nen over nog eerdere dijkdoorbraken zijn heel schaars. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat 

de dijken in die periode nog zo laag waren dat van opbouw van druk veel minder sprake was en 

het hoge water dus eerder over de dijkjes stroomde dan dat de dijk zal zijn weggedrukt.

- 1342: extreem hoog water in de Overbetuwe, met grote overstromingen tot gevolg.735

- 1374: grote watersnood met overstromingen.736

- 1407: tussen Lent en het Valkhof ontstaat een ijsdam. De dijk brak en de Betuwe stond 

blank.737 

- 1450, 5 januari: ijsgang bij Nijmegen en Arnhem. Op 29 januari kan er weer gevaren worden. 

Voor 26 januari breuk in een Waaldijk van de Over-Betuwe.738

- 1467, 26 oktober: wateroverlast bij Culemborg, mogelijk als gevolg van inbreuk in 

Neder-Betuwe.739 

- 1503: dijkbreuk bij Bemmel, de Betuwe staat blank.740

731  
Van den Broeke & Frank erkennen dit ook, en laten bij elke besproken kolk een ontstaansdatum voorafgaan door het woord ‘mogelijk’ (Van den 
Broeke & Frank 2009, 28).

732  
Mondelinge mededeling F. van Hemmen, Huissen.

733  
Heunks & Van Hemmen 2016, 165, 168: Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en Dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummers 1756, 
2669 en 2672. Voor het raadplegen, transcriberen en interpreteren van deze archiefstukken bestond helaas onvoldoende tijd binnen de context 
van dit project.

734  
Heunks & Van Hemmen 2016, 165

735  
Toonen e.a. 2013; zie ook Buisman 1996, 141-145

736  
Buisman 1996, 246250

737  
Lent lang vervlogen tijd, nr. 16, 22

738  
Buisman 1998, 20 en 103

739  
Buisman 1998, 103

740  
Lent lang vervlogen tijd, nr. 16, 48
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- 1551: de dijk van Bemmel en Lent breekt op verschillende plaatsen 741, de Betuwe loopt 

onder.742 De Kolk van Van Elferen, ten noorden van het fort Boven-Lent, ontstond mogelijk.743 

Heel letterlijk worden te Lent 3 gaten vermeld, namelijk id oeverste gat, dat tho Lent tusschen 

die zeegenstaecken, ende den bongart doergeschoert is, id middelste gat tho Lenth, dat bene-

den id veerstat tegen die stat van Nijmegen geschoert is en id gat dat bij doe moelen tho Lent 

geschoert ist.744

- 1551-1553: bij Bemmel worden twee dijkinlagen aangelegd.745

- 1564-1565: dooi en ijs leiden tot 5 dijkbreuken bij Lent.746 De Kolk van Van Wijk, de oostelijke 

van de twee kolken nabij de kruising Griftdijk-Bemmelsedijk, ontstond mogelijk.747

- 1565: de Waaldijk bij Lent breekt. Volgens Van Bavel (1993) een incident zoals dat iedere 10 

jaar voorviel.748 

- 1565, februari: bij Lent brak Waaldijk op 5 plaatsen door. Dooi na zware vorst.749

- 1570 – 1576: Linge- en Waaldijken bezweken. 1567 - 1575 is periode met oorlog, pest en over-

stromingen. 1575 was een dieptepunt.750

- 1571, februari: Na hevige vorst brak de Waaldijk bij Bemmel en Lent. Betuwe was haast hele-

maal overstroomd. Bij Culemborg en Buren was ook sprake van zware ijsgang.751 Bij Lent ont-

stond mogelijk de Kolk van Maters, in 1605 nog de Waeij van De Stelt genoemd, naar het 

nabijgelegen huis. De kolk werd in 1946 gedempt.752 Nabij de kruising van de Griftdijk en de 

Bemmelsedijk ontstond mogelijk de Kolk van Doorman. De kolk werd rond 1932 grotendeels 

gedempt.753

- 1573: tussen Oosterhout en Lent breekt de dijk door, vermoedelijk als gevolg van slecht onder-

houd 754; de basis voor het wielencomplex rond het Wolfsgat en de Waaiensteinkolk wordt 

gelegd. Een daarna aangelegde kade in het Lentse deel werd bij een keuring in 1573 afge-

keurd omdat deze niet hoog genoeg was en met rossen, dus plaggen, was opgebouwd. Daarna 

vond alsnog een goedgekeurde reparatie plaats.755 In 1651 en 1809 werden de kolken bij 

nieuwe doorbraken vergroot.756

741  
Van Hemmen noemt een plek nabij de Porrenhofstad, bij het Lentse Veer en bij de molen (Heunks & Van Hemmen 2016, 163). Hij haalt hiervoor 
inventarisnummer 2672 uit het archief van het Ambt en de Dijkstoel van Overbetuwe (Regionaal Archief Rivierenland) aan.

742  
Lent lang vervlogen tijd, nr. 16, 14

743  
Van den Broeke & Frank 2009, 28

744  
Regionaal Archief Rivierenland, Ambt en Dijkstoel van Overbetuwe, inventarisnummer 2672

745  
Mentink & Van Os 1985, 80-81

746  
Lent lang vervlogen tijd, nr. 16, 21; Heunks & Van Hemmen 2016, 163

747  
Van den Broeke & Frank 2009, 29

748  
Van Bavel 1993, 331

749  
Gottschalk 1975, 609 - 610

750  
Van Bavel 1993, 331

751  
Gottschalk 1975, 710-711

752  
Van den Broeke & Frank 2009, 28

753  
Van den Broeke & Frank 2009, 29

754  
Mulder e.a. 2002, 36 e.v.

755  
Mulder e.a. 2002, 37

756  
Van den Broeke & Frank 2009, 30



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

146

- 1575: Nijmegen verbood kribben op de Lentse oever omdat de Waal de Nijmeegse kant zou 

bedreigen.757

- 1586, 24-30 januari: er ontstond een ijsdam in Waal, dijkbreuk bij Lent, de hele Betuwe 

overstroomde.758

- 1587, juli: de Waaldijk bij Bemmel was gebroken. Heel de Betuwe overstroomde, oogst ver-

loren. Op 7 april spraken Staten van Holland echter al over “het ingebrooken gat boven Nij-

megen boven Bemmel”. 20 augustus: Betuwe moet van overstroming verlost worden. Herstel 

gebroken dijk bij Bemmel. Herstel blijft uit omdat men niet weet wat de vijand gaat doen, 18 

september. Gottschalk ziet er twee keer hoogwater in: lente en zomer.759

- 1592: voor defensiedoeleinden werd de dijk bij Bemmel doorgestoken. Er was daarna een 700 

roeden (2625 meter) lange inlaagdijk nodig.760

- 1595, 9 maart: de dijk bij Bemmel was gebroken, veel mensen en dieren in Over-Betuwe ver-

dronken. Grote rivieroverstroming in heel het rivierengebied, als gevolg van dooi na zware 

winter en regen.761

- 1634, januari: de Waal bij Nijmegen stond even hoog als in 1633. Op 19 januari brak de dijk bij 

Lent; de Over-Betuwe overstroomde. Op 24 januari spoelde de nieuw aangelegde sluis in de 

Grift weg. Gottschalk verwijst hier naar een waterwerk aan de Veluwekant, maar dat zal niet 

juist zijn.762

- 1644, 4 februari: dooi na strenge vorst. IJsdam. De dijk langs de noordelijke zijde van de 

Waal bij Oosterhout en bij Hulhuizen (tussen Gendt en Doornenburg) brak. De Over-Betuwe 

overstroomde.763

- 1651, januari: dezelfde dijken als in 1644 braken door, de Overbetuwe overstroomde 

opnieuw.764

- 1658: twee rivieroverstromingen, begin en eind 1658. In de Overbetuwe brak de Griftdijk door. 

22 dijkbreuken zetten heel de Betuwe onder water. Het water zou 12 tot 16 voet hoog gestaan 

hebben (3,6 tot 4,8 meter). De meeste verhalen gaan over februari/maart 1658.765 In Doornik, in 

Lent nabij Oosterhout en in Loenen brak de dijk door.766 De Kolk van Braam, ook bekend als de 

Grote Hofse Kolken, zou toen ontstaan zijn. De dijk was hier verzwakt door bekribbing door die 

van Weurt aan de overzijde van de Waal.767

- 1740-1741: in het najaar van 1740 viel veel regen. In november was er een periode met hoog-

water. Op 24 december 1740 brak de Waaldijk bij Bemmel en de Rijndijk bij Elden. Op 17 

januari 1741 was er opnieuw ongekend hoog water. Dat zorgde voor een doorbraak bij Elden: 

daags ervoor stroomde water over de dijk. Bij Bemmel werd geklaagd dat de rijshoutconstruc-

757  
Lent lang vervlogen tijd, nr. 16, 33

758  
Gottschalk 1975, 774

759  
Gottschalk 1975, 778-780

760  
Gottschalk 1975, 790

761  
Gottschalk 1975, 798-799

762  
Gottschalk 1977, 120

763  
Gottschalk 1977, 149

764  
Gottschalk 1977, 165

765  
Gottschalk 1977, 190

766  
Regionaal Archief Rivierenland, inventarisnummer 2684, d.d. 1658

767  
Van den Broeke & Frank 2009, 29
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ties, die de dijk tegen golfslag behoeden, al in november onder water lagen.  De Overbetuwe 

kende slechts 5 doden door overstroming, maar duizenden stuks vee zouden zijn verdronken. 

De Overbetuwe stond 5 tot 7 weken onder water. De herstelkosten werden omgeslagen met 2 

gulden per morgen. 768

- 1741: de dijk bij Bemmel werd over 425 meter herbouwd in mei - juli 1741.769

- 1781: de dijk in Lent nabij Sprokkelenburg brak door en moest hersteld worden.770

- 1784, 2 maart: een watersnood trad op.771

- 1799: geen dijkdoorbaak, maar ijs nam hier een bij de dijk staand huis weg.772

- 1809: kasteel Oosterhout en ook huis Waaijenstein gingen verloren door overstroming.773  Ook 

de dijk bij Lent zou zijn gebroken.774

- 1809: de weg op de Griftdijk werd verbeterd met zand uit de spoelgaten in de Waaldijk bij Oos-

terhout.775 De Waaiensteinkolk nabij Oosterhout ontstond.776

- 1810: twee dijkbreuken te Lent en Oosterhout.777

- 1820: doorbraak bij Oosterhout 778 en melding van getroffenen te Lent 779

- 1827: dijkbreuk bij Ochten.780

- 1833-1834: het dorp Lent werd in oudjaarsnacht geheel overstroomd. Van de 26 huizen bleven 

er maar 5 onbeschadigd.781

Uit bovenstaand overzicht kunnen we enkele conclusies trekken. Belangrijk is dat er zich bij Lent 

geen doorbraken lijken te hebben voorgedaan tussen de Griftdijkbreuk tussen 1658, waarvan we 

trouwens niet eens zeker weten of dat de Griftdijk bij Lent was, en de doorbraken van 1799. Ster-

ker nog: de ergste problemen traden al in de 16e eeuw op. Anderhalve eeuw was het dus relatief 

rustig langs de dijken bij Lent, ware het niet dat militaire omstandigheden, zoals in 1672, wel tot 

problemen leidden. Dat blijkt ook uit de dijksignaten. Alhoewel men druk bezig was om de dijken 

overeind te houden, kunnen we wel stellen dat de zorgen van de dijkstoel vanaf de 17e eeuw, met 

uitzondering van de gevolgen van de militaire acties, beslist niet bij de Lentse dijken lagen.

3.6 Tot besluit: beperkingen van de historische bronnen
Uit het historisch onderzoek hebben we enerzijds een beeld gekregen van de pogingen die men 

deed het onheil af te wenden. Kenmerkend is lange tijd het ad-hoc karakter van dijkonderhoud, 

768  
Van Zellem 2003, 9-11

769  
Van Zellem 2003, 18

770  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2692, d.d. 1781

771  
Lent Lang Verleden Tijd, nummer 3

772  
Van der Aa 1837-1851, lemma ‘Lent’

773  
Ruyten 1989, 33

774  
Lent Lang Verleden Tijd, nummer 3

775  
Van Schevichaven 1903, 142

776  
Van den Broeke & Frank 2009, 29

777  
Regionaal Archief Rivierenland, inventarisnummer 2707, d.d. 1810

778  
Leenders 2003

779  
Regionaal Archief Rivierenland, inventarisnummer 2741, d.d. 1820

780  
Driessen 1994, 41

781  
Van der Aa 1837-1851, lemma ‘Lent’
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deels gekoppeld aan de praktijk van dijkblokken die in sommige gevallen maar enkele tiental-

len centimeters (!) lang waren. Anderzijds is, zeker ook in relatie tot uitgevoerde archeologisch 

onderzoek, duidelijk geworden dat historisch(-geografisch) onderzoek ook voor de Nieuwe Tijd 

niet altijd zaligmakend is. Dat kan ermee te maken hebben dat de bemoeienis van de verantwoor-

delijke overheden vroeger relatief beperkt was in de uiterwaarden, zolang de oever maar niet te 

dicht bij de dijk kwam. Anderzijds moeten we ook opmerken dat het buitendijks gebied grotendeels 

onder het Lents Schependom viel, dat bestuurlijk niet tot de Overbetuwe, maar de stad Nijme-

gen behoorde. De archieven daarvan, die overigens vermoedelijk vrij beperkt zijn, hebben we niet 

geraadpleegd.782

Daar staat tegenover dat we ook zeker niet alle beschikbare bronnen hebben kunnen raadplegen 

in de beperkt beschikbare tijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aanzienlijk deel van de 17e-eeuwse 

dijksignaten, waaruit ongetwijfeld meer details naar voren zouden kunnen komen. Op basis van 

de geraadpleegde stukken menen we echter wel te mogen concluderen, dat het zwaartepunt van 

de aandacht van de dijkstoel in de hele onderzoeksperiode (1598 – 1850) niet of nauwelijks op 

Lent lag. Andere zwakke punten, zoals Oosterhout en Doornik, vroegen veel meer aandacht. Lent 

was voornamelijk een pleisterplaats tijdens de schouw, en vooral de plekken bij de kolken vroe-

gen aandacht in de vorm van ruwaar en spijkwerk. Gecompliceerd is wel dat in de vroege periode 

van de bewaard gebleven administratie geen dijkbloknummering in de signaten is gebruikt, waar-

door de locatie van problematische locaties vaak niet bekend is. Bovendien zijn de dijksignaten uit 

de meest problematische periode in Lent, tussen grofweg 1560 en 1580, niet bewaard gebleven. 

We zijn derhalve op een combinatie van meerdere methoden en technieken aangewezen om de 

geschiedenis van de Lentse waterstaat te achterhalen.

782  
Het betreft onder meer protocollen van bezwaar uit 1659-1739 (Regionaal Archief Nijmegen, Rechterlijk Archief Nijmegen 1410-1811, inventa-
risnr. 2093) en uit 1720-1811 (Regionaal Archief Nijmegen, Rechterlijk Archief Nijmegen 1410-1811, inventarisnr.2103).
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J.W.D. Tuinstra MA & ir. L.J. Keunen

4.1 Inleiding

4.1.1 De opkomst van vestingbouw in de Nederlanden
De eerste ontwikkelingen
Vanaf het midden van de 15e eeuw verloor het middeleeuwse kasteel langzaam zijn 

militaire functie.783 Het nieuw ontwikkelde geschut kon de muren van een gemiddeld 

kasteel in puin schieten. Hierdoor ontstond de noodzaak voor een nieuwe manier van 

verdedigen. De overgang van kastelen naar forten ging geleidelijk. Sommige kaste-

len zijn tegen het einde van de 15e eeuw versterkt door het aanleggen van aarden 

wallen rondom het fort die op strategische punten versterkt werd met ronde bastions 

waarop geschut geplaatst kon worden.784 Voorbeelden hiervan zijn kasteel Duurstede 

en Ter Eem, maar ook de stedelijke dwangburcht het Tolhuis in Tiel.785 In een aantal 

gevallen ontstonden uit deze tijdelijke maatregelen echte artillerieforten, die dezelfde 

kenmerken hadden als de aarden versterkingen, maar dan gebouwd in baksteen. 

Vanaf het eind van de 15e eeuw werden de Italianen de vestingbouwkundigen van 

Europa. Hun nieuwe bevestigingsmethoden, die waren berekend op de kracht van 

het vuurgeschut, vonden overal navolging. Zij waren op tal van manieren bezig om 

mogelijkheden uit te vinden tot bescherming tegen geschut: een samenhangend sys-

teem was er aan het begin van de 16e eeuw nog niet. 786 Toch zien we vanaf het begin 

van de 16e eeuw wel verschillende reacties op het nieuwe geschut.787 Zo werd tussen 

1529 en 1535 kasteel Vredenburg te Utrecht gebouwd met in gedachten het toenma-

lige vuurgeschut, en was het ontwerp uitgerust met een aantal experimentele oplos-

singen. Zo hadden de twee torens aan de stadszijde de vorm van een lindeblad waar-

door dode hoeken zoveel mogelijk voorkomen werden.788 De buitenmuren bestonden 

uit een massieve, bakstenen muur van 4 m dik, waarachter zich een aardlichaam van 

9 m dikte bevond dat door een 1 m dikke bakstenen muur op zijn plaats werd gehou-

783  
Janssen e.a. 1996, 106

784  
Janssen e.a. 1996, 108

785  
Verhelst & Hermans 2011

786  
De Roy van Zuydewijn 1988, 38

787  
Swart 2006, 158

788  
Janssen e.a. 1996, 110

4 Krijgsgeschiedenis 
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den. Het geheel was op deze manier ondoordringbaar voor zwaar geschut. Ondanks wat ‘middel-

eeuwse’ onpraktische oplossingen met betrekking tot het zware geschut was Kasteel Vredenburg 

de eerste stap op weg naar het echte artilleriefort, dat door een centrale overheid gebouwd werd.

Vanaf het midden van de 16e eeuw worden de Italiaanse ideeën over vestingbouw en verdediging 

daadwerkelijk geïmplementeerd in de Nederlanden.789 Het principe van de Italiaanse vestingbouw-

kunde is gebaseerd op de vraag naar een verdedigingssysteem zonder de eerdergenoemde ‘dode 

hoeken’.790 Wanneer een vesting volgens het gebastioneerde systeem gebouwd is, kunnen vanuit 

het bastion alle buitenzijden van het vestingwerk worden bestreken (figuur 4.1). 

Figuur 4.1. Een voorbeeld van een bastion gebouwd volgens de Italiaanse vestingbouwkunde (Poppema 1995, 
16).

Enkele voorbeelden van vestingen en bastions naar Italiaanse stijl zijn kustfort Rammekens op 

Walcheren en de twee Utrechtse bastions Zonnenburg en Manenburg. Deze vestingwerken zijn 

gebouwd naar het ontwerp van de Italiaanse vestingbouwer Donato de Boni.791

Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwamen de Nederlanden onder leiding van Willem van Oranje in 

opstand tegen het Spaanse Rijk onder koning Filips II. Deze oorlog, ook wel de Opstand genoemd, 

leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.792 Filips II wilde het 

789  
Westra 1992, 6

790  
Westra 1992, 7

791  
Poppema 1995, 17

792  
Groen e.a. 2013, 37
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Figuur 4.2. Frontlinies ten tijde van de Tachtigjarige oorlog (gebaseerd op Shepherd 1911).
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katholieke geloof beschermen en het protestantisme bestrijden. Mede door het zeer repressieve 

bewind van landvoogd Alva schaarden veel Hollandse en Zeeuwse steden zich achter Oranje 

en zijn geuzen (protestantse edelen).793 Het leger van Alva was superieur aan de troepen van de 

opstandelingen. Toch wisten de opstandelingen zich te handhaven in de noordwestelijke provin-

cies. In 1574 vond de slag op de Mookerheide plaats.794 Deze beslissende strijd tussen de troepen 

van Spanje en het huurleger onder leiding van Lodewijk en Hendrik van Nassau vormde op dat 

moment de zuidelijke frontlinie en werd gewonnen door de Spanjaarden (figuur 4.2).

Eind 1575 sloeg het leger van Filips aan het muiten in de Nederlanden. Hierdoor schaarden alle 

gewesten zich eind 1576 achter de Opstand in de Pacificatie van Gent.795 Deze politieke eenheid 

viel in 1579 uiteen in de koningstrouwe Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht waarin de opstan-

delingen zich aaneensloten.796 De opstandige gewesten waren afhankelijk van buitenlandse mili-

taire steun. Mede om dit te voorkomen werd vanaf 1585 al gesproken over het vormen van een 

zelfstandige Republiek.797 De Staten-Generaal deed een voorstel aan de Engelse koningin Eliza-

beth om de heerschappij van de Nederlanden op zich te nemen.798 Dit voorstel sloeg zij af. Daar-

naast weigerde Elizabeth in 1585 de soevereiniteit van de Nederlanden te erkennen omdat de ver-

houdingen tussen Engeland en Spanje al erg gespannen waren. In 1585 werd de toestand op het 

continent voor Elisabeth verontrustend. Filips II had zijn positie met de bezetting van Portugal ver-

sterkt, Parma veroverde in de Nederlanden stad na stad en bedreigde nu ook havens als Antwer-

pen en Oostende.799 Door de verzoening van Nijmegen en Spanje in maart 1585 werd deze stad de 

nieuwe frontlinie van ‘de Opstand’ (figuur 4.3).800 Na de verovering van Antwerpen en de geweld-

loze overgang van Nijmegen, ’s-Hertogenbosch en Groningen naar Spanje wil Parma de rest van 

het noorden van de Lage Landen veroveren. Koning Filips II had echter andere prioriteiten en zette 

alles in op de Spaanse Armada tegen Engeland. Dit was een keerpunt in de succesvolle opmars 

van Parma. 

Frankrijk was voortdurend verwikkeld in burgeroorlogen en kon het Spaanse overwicht ook geen 

halt toeroepen. Op deze manier leek het continent volledig uit balans te raken. Engeland had 

geen andere keus dan in te grijpen. Elisabeth beloofde de graaf van Leicester met een troepen-

macht van 6000 man naar de Nederlanden te sturen.801 In juli 1585 voer deze missie de Noordzee 

over.802 De graaf van Leicester zelf volgde in december 1585. Naast de militaire steun ontvingen de 

793  
Groen e.a. 2013, 37

794  
Groen e.a. 2013, 101

795  
Schulten 2005, 104

796  
Groen e.a. 2013, 37

797  
Fruin 1859, 55

798  
Groen e.a. 2013, 101

799  
Groenveld & Leeuwenberg 2012, 125

800  
Groen e.a. 2013, 75

801  
Schulten 2005, 126; Groenveld & Leeuwenberg 2012, 124

802  
Groenveld & Leeuwenberg 2012, 124



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

155 << naar INHOUD

Figuur 4.3. De opmars van Parma tussen 1579-1589. Door het verraad van Nijmegen werd de oever van de 
Waal de nieuwe frontlinie van de Tachtigjarige Oorlog (Groenveld & Leeuwenberg 2012, 118).
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opstandelingen een jaarlijks voorschot van 126.000 Engelse ponden.803 Op 20 augustus 1585 werd 

dit alles vastgelegd in vier overeenkomsten, die samen het verdrag van Nonsuch vormden.804 

In 1588 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden gevormd. De kansen van deze Republiek 

leken in 1588 erg klein. In de tien jaar daarna ontwikkelde deze Republiek zich echter tot een zeer 

succesvolle jonge staat. Dit is mede te danken aan de Spaanse inmenging in de Franse Hugeno-

tenoorlogen. Filips II koos ervoor om zijn hertog van Parma vanaf 1590 drie maal Frankrijk binnen 

te laten vallen. Hierdoor kon de hertog van Parma zijn succesvolle campagnes in de Nederlan-

den niet voortzetten en kon de Republiek sterker worden.805 De Staten-Generaal, het belangrijkste 

bestuursorgaan van de jonge Republiek, nam aan het einde van de jaren tachtig van de 16e eeuw 

twee besluiten die van belang zijn om de rol van fort Knodsenburg in de Tachtigjarige Oorlog te 

begrijpen. In de eerste plaats werd in 1588 een systeem ingevoerd voor de permanente betaling 

van defensielasten (het quotenstelsel), waardoor het Staatse leger veel slagvaardiger kon opere-

ren dan voorheen. In de tweede plaats besloot de Staten-Generaal op voorspraak van de bevel-

hebbers Maurits en Willem Lodewijk tot een offensieve strategie waarbij met name militaire steun-

punten langs de grote rivieren (riviervestingen) veroverd dienden te worden. Het doel hiervan was 

om vrije toegang te verkrijgen tot de waterwegen zodat troepen en materieel snel en efficiënt ver-

plaatst konden worden, hetgeen vooral van belang was voor het transport van kanonnen.806 De ver-

overing en reconstructie van Knodsenburg in 1590 vormde een onderdeel van dit strategische plan 

en kon gefinancierd worden door de structurele bijdragen van de gewesten in de defensiepot van 

de Republiek. 

In 1600 vond de Slag bij Nieuwpoort plaats. Dit werd uiteindelijk een overwinning voor het Staatse 

leger van prins Maurits. Het doel van de slag was het vernietigen van een kapersnest waarvan de 

opkomende Hollandse koopvaardij veel hinder ondervond.

Nadat in 1604 Oostende door de Spanjaarden werd veroverd, ontstond aan beide zijden de bereid-

heid om te praten over een wapenstilstand.807 In 1609 werd het bestand afgekondigd dat uiteindelijk 

12 jaar stand zou houden.

Op 9 april 1621 kwam een einde aan het Twaalfjarig Bestand. Onmiddellijk laaide de oorlog tussen 

Spanje en de Republiek weer op. Filips IV, die zijn vader had opgevolgd, koos voor het offensief 

tegen de Republiek, zowel te land als ter zee. Te land stond de territoriale winst voorop en ter zee 

moest het economisch hart van de Republiek getroffen worden. De stadhouder Frederik Hendrik 

werd de nieuwe aanvoerder van de Republiek. Frederik Hendrik was de jongere halfbroer van 

Maurits die in 1625 was overleden. Hij veroverde verschillende zuidelijke steden waaronder Den 

Bosch. De verovering van de Spaanse Zilvervloot in 1628 door Piet Hein heeft de oorlogvoering 

goed gedaan, aangezien 10 procent van de opbrengst ten goede kwam aan de oorlog. 
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Omstreeks februari 1635 sloot de Republiek een verdrag met Frankrijk over de verdeling van de 

Zuidelijke Nederlanden wanneer Spanje uitgeschakeld was. Op 19 mei 1635 verklaarde Frankrijk 

Spanje de oorlog en trok het Franse leger via Luxemburg de Spaanse Nederlanden binnen rich-

ting Maastricht. Omstreeks 1640 begon het tij echt te keren, onder andere door het instorten van 

de handel van Sevilla en de spanningen tussen de Iberische staten Castilië en Catalonië. Naar 

aanleiding van geweld tussen Catalaanse opstandelingen en het Spaanse leger ontstond een rela-

tie tussen Catalaanse edelen en Parijs. Hierdoor werd Catalonië in 1641 onder protectie van de 

Franse kroon geplaatst.808 In het oosten stond de Franse vijand nu dus op Spaanse bodem. 

Ook Portugal kwam omstreeks 1640 in opstand tegen het Castiliaanse bewind. Portugese edelen 

benoemden de hertog van Braganza tot koning Jan IV. Er werd een verdrag van tien jaar gesloten 

met de Nederlandse Republiek.809 Door de openstelling van Portugese havens werd het Spaanse 

embargo in Spaanse havens steeds minder betekenisvol. Madrid moest op deze manier toezien 

hoe in het westen de vijand duidelijke voordelen behaalde. 

Voor de Republiek zagen deze jaren er heel anders uit. Door allianties aan te gaan in 1640 met 

Zweden en 1641 met Portugal had de Republiek zijn internationale positie juist erg versterkt. Ook 

het huwelijk tussen Mary, de dochter van Karel I van Engeland, en de Nederlandse stadhouder 

Willem II in 1641 zorgde voor een nieuwe sterke band tussen Engeland en de Republiek.810 Hier-

door werd een mogelijk huwelijk met een zoon van Filips IV van Spanje voorkomen. 

Toch was de vraag naar vrede binnen de Republiek ook groot. Rond 1642 waren de betalings-

achterstanden van verschillende gewesten voor leger en vloot opgelopen tot 12 miljoen gulden.811 

Vooral de Hollanders spraken zich in de Staten-Generaal uit tegen de oorlog. De oorlog was vol-

gens hen nu geldverslindend en concentreerde zich teveel op het zuiden, terwijl ook andere pro-

blemen aandacht nodig hadden. Zoals het conflict tussen Zweden en Denemarken dat een risico 

vormde voor de Hollandse handel en scheepvaart. 

Omstreeks dezelfde tijd had paus Urbanus VIII zich vanuit Rome bemoeid met de voortdurende 

strijd. Een dergelijke strijd tussen katholieke vorsten was volgens de paus ongewenst. Mede door 

alle bovengenoemde gebeurtenissen ontstond aan beide zijden de wil om vrede te sluiten. De 

vrede werd in twee fases bewerkstelligd: wapenstilstand en de daadwerkelijk vrede. De wapenstil-

stand met erkenning van de Staatse soevereiniteit werd in januari 1646 gesloten. Met de onderte-

kening van de Vrede van Münster kwam op 15 mei 1648 officieel een einde aan de Tachtigjarige 

Oorlog. De onafhankelijkheid van de Republiek werd erkend door Spanje.

Oudnederlandse stelsel
Voor het aanleggen van een verdedigingssysteem naar Italiaans voorbeeld was tijd noch geld bij 

de start van de Tachtigjarige Oorlog.812 Als noodoplossing werden in veel Nederlandse steden hoge 
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aarden wallen achter de oude stadsmuren opgeworpen.813 Deze aarden wallen bleken een uitste-

kende verdediging tegen aanvallen met zwaar geschut, omdat de aarde de kracht van de projectie-

len kon opvangen. Hieruit ontstond een nieuw verdedigingssysteem, zo typisch en exclusief voor 

de Nederlanden, dat men het aanduidt als het Oudnederlandse stelsel. Een van de belangrijkste 

verschillen tussen dit verdedigingssysteem en het Italiaanse was het materiaal dat gebruikt werd 

om de bastions aan te leggen. De Italiaanse bastions bestonden deels uit gemetselde kazemat-

ten die door het gebruik van steen kwetsbaar waren voor aanvallen met zwaar geschut. Hierdoor 

was er een risico van wegspringend puin. Daarnaast was een kazemat door de kruitdampen van 

de verschillende vuurwapens slecht te verdedigen omdat manschappen het niet lang volhielden 

in de kazemat.814 Binnen het Oudnederlandse verdedigingssysteem werden deze kazematten ver-

vangen door gemakkelijk aan te leggen borstweringen bovenop de ruime bastions en wallen. Het 

geheel werd door een gracht omsloten en afgesloten door een tweede steile omwalling. Op deze 

manier was het onmogelijk voor vijandelijke troepen om zonder strijd dichterbij de stad of vesting 

te komen. Voordat men de hoofdwal kon bereiken moesten eerst deze buitenwerken gepasseerd 

worden. Het voordeel van een volledig aarden verdedigingswerk was dat zij sneller en goedkoper 

konden worden aangelegd dan met stenen beklede bastions en wallen, maar daar stond tegen-

over dat het onderhoud duurder uitviel.815 Het risico op verzakking en afbrokkeling vereiste dat de 

aarden werken regelmatig geïnspecteerd en waar nodig opgehoogd werden.816 Om bestorming van 

de wallen te voorkomen kon ervoor gekozen worden de werken te ‘fraiseren’. Duizenden storm-

palen, gepunte houten palen met een lengte van 2 tot 3 meter, werden daarbij horizontaal en zeer 

dicht naast elkaar net onder de borstwering in de wal geplant.817 Simon Stevin gaf in zijn boek 

´Sterckenbouwinghe´, dat in 1594 verscheen, het nieuwe stelsel voor het eerst een wiskundige 

grondslag (figuur 4.4).818 

Stevin verklaarde zich hierin overigens een tegenstander van buiten- en voorwerken in de bevesti-

ging omdat die teveel mankracht vroegen.

Het Oudnederlandse stelsel werd na de Tachtigjarige Oorlog gedurende de 17e eeuw volop toege-

past. Prins Maurits vroeg Simon Stevin in 1600 aan de Universiteit van Leiden een faculteit te star-

ten onder de naam Fortificatie en dependerende scientien.819 Deze opleiding leverde legeringeni-

eurs, landmeters en vestingbouwers af, die hun kennis later ook naar het buitenland exporteerden. 

Vier jaar na de Vrede van Münster, die in 1648 definitief een einde maakte aan de slepende strijd 

met Spanje, raakte de Republiek der Verenigde Nederlanden opnieuw in oorlog, nu met Engeland. 

Hierbij ging het om drie Engels-Nederlanse oorlogen, respectievelijk van 1652 tot 1654, 1665 tot 

1667 en 1672 tot 1674. De twee partijen bevochten elkaar op zee, en alle krachten concentreer-

den zich op de vloot. Aan het leger en de verdedigingswerken werd weinig aandacht besteed. De 

verdedigingswerken, die onderhouden moesten worden door de steden en de gewestelijke Staten, 
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of de Staten-Generaal, raakten in verval: men kon het geld wel beter gebruiken. 820 Aan steden en 

forten in de frontlinie werd de nodige zorg besteed, maar de verdedigingswerken van plaatsen die 

verder landinwaarts lagen of een tijdlang geen gevaar hadden te duchten, verkeerden vaak in ver-

vallen toestand. Bij nadering van de vijand moesten dan met grote haast buitenwerken worden 

aangelegd. 821 Overigens verplaatsen deze linies zich al tijdens de Tachtigjarige Oorlog door het 

veroveren en heroveren van steden en forten (zie figuur 4.2).

Het vernieuwde Nederlandse stelsel
Tijdens de Frans-Nederlandse Oorlog (1672-1678) werden vele forten en steden in Nederland met 

veel haast versterkt en verbeterd.822 Toch konden de Fransen binnen enkele weken doordringen tot 

in het hart van de Republiek. De stad Utrecht viel maar in Holland legde de Republiek in allerijl een 

waterlinie aan, waarmee men zich in juni 1672 beschermde door middel van inundaties. Hierdoor 

bleef Amsterdam gespaard. Na een jaar Utrecht bezet te hebben begonnen de Fransen met de 

belegering van Maastricht in juni 1673. De oorlog verplaatste zich hiermee van de Republiek naar 

de Zuidelijke Nederlanden. Na verschillende militaire en politieke tegenslagen trok Lodewijk XIV 

zich terug uit de Republiek. Met de vrede van 1678 werd voor de Republiek een conflict afgesloten 

dat haar aanvankelijk tot de rand van de afgrond had gebracht.
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821  
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Figuur 4.4. Een voorbeeld van het principe van het Oud-Nederlandse verdedigingssysteem (Duffy 1979, 80).
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Al in 1673 nam de Republiek het besluit om de provisorische verdedigingsgordel te laten ombou-

wen tot een permanent geheel. Aanvankelijk voldeed het oudnederlandse stelsel prima, maar na 

verloop van tijd kwamen er tekortkomingen aan het licht. Dit hing onder andere samen met een 

verandering in de belegeringstactiek.823 In het verleden was de aanval van een belegeraar vaak 

geconcentreerd op de wal maar naar verloop van tijd richtte deze zich meer op de bastions. Om 

deze goed te kunnen verdedigen moest de verdediger ervoor zorgen dat hij de ruimte vóór de 

schuine zijden van de bastions, de zogeheten face, effectief onder vuur kon nemen. Het geschut 

moest daarom worden opgesteld op de flanken van de aangrenzende bastions. Hiervoor is in de 

vernieuwde versie van het stelsel de aansluiting tussen flanken en de courtines omgezet van een 

rechte naar een stompe hoek (figuur 4.5). 

Figuur 4.5. De verschillende onderde-
len van een bastion (bron: RAAP).

4.1.2 Van aarden schans tot Fort Knodsenburg
De ontwikkelingen rond Nijmegen
Tussen 1584 en 1591 vonden veel militaire gebeurtenissen plaats rondom Nijmegen (zie tabel 1). 

Een belangrijke deelnemer van een aantal van deze gebeurtenissen was Maarten Schenk. Maar-

ten Schenk van Nydeggen was een veldheer die tot 1578 in Staatse dienst was, en daarna bevel-

hebber werd in Spaanse dienst. Na gevangenschap in 1582 kwam hij in 1585 opnieuw in Staatse 

dienst. Francisco Verdugo was de laatste Spaanse stadhouder in de gewesten Friesland, Gronin-

gen, Drenthe, Lingen en Overijssel. In het dagboek van kolonel Verdugo wordt Maarten Schenk 

gezien als de aartsvijand van Nijmegen. In de periode die voorafging aan de terugkeer van Nijme-

gen tot de dienst van de koning van Spanje, knoopten de Nijmegenaren alle soldaten van Schenk 

823  
Van Hoof 2004, 27
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die ze te pakken konden krijgen meteen op.824 Om Nijmegen meer dwars te zitten, wierp Schenk 

een schans op te Lent (omstreeks 1585).825 Dit zou betekenen dat de eerste schans te Lent door 

Maarten Schenk gebouwd is om de stad Nijmegen dwars te zitten in opdracht van Spanje. Tijdens 

de bouw van de schans voerden de Nijmegenaren al onderhandelingen over de terugkeer in dienst 

van de koning van Spanje. Nadat de overstap van Nijmegen naar Spanje een feit was geworden, 

werd opdracht gegeven om de schans te slechten. Maarten Schenk stapt ondertussen over van de 

Spaanse koning naar het Staatse leger door meningsverschillen met zijn bevelhebbers.826 Maarten 

Schenk was namelijk van mening dat zijn schans de Nijmegenaren had doen overstappen naar de 

Spaanse kant. De Spaanse legerleiding dacht daar anders over. Uit het dagboek van Verdugo blijkt 

dat de schans niet geslecht is maar vervolgens uit wraak bezet wordt door Maarten Schenk en de 

graaf van Meurs.827

Figuur 4.6. De verschillende vormen van de schans en fort Knodsenburg tussen 1585 en 1702 (v.l.n.r.: a. 
Maker onbekend, bron: Gelders Archief b. Vogelvlucht van Henrik Feltman uit 1669 coll: Museum Valkhof c. 
Gravure, maker onbekend coll: Rijksmuseum ) 

Vanuit het Staatse perspectief wordt de bouw van de schans iets anders gemotiveerd. Volgens 

meerdere historische bronnen werd in november 1585 in opdracht van Meurs-Nieuwenaar en in 

samenwerking met de troepen van Maarten Schenk  en Engelse troepen de eerste schans tegen-

over Nijmegen opgeworpen.828 De nieuwe schans diende volgens de Staatsen enerzijds om de 

Waal te controleren maar ook om Nijmegen te kunnen bombarderen vanuit het noorden.829 De 

schans had een vierkante vorm en bestond uit vier bastions met borstweringen (figuur 4.6, links). 

De schans werd bezet door twee compagnieën Engelsen en vijf vendels Ieren, onderdeel van de 

Britse troepenmacht van 6000 man die in juli 1585 over het Kanaal werd gevaren (zie § 4.1.1).830 

Alle bronnen bevestigen dus de bouw van de schans in 1585 maar het motief voor de bouw wordt 

op verschillende manieren uitgelegd. 

Naar aanleiding van beschietingen vanuit de schans tegenover Nijmegen besluit Claudius de Ber-

laymont, heer van Haultepenne en generaal in dienst van de hertog van Parma op 15 november 

1585 de schans aan te vallen. Hij steekt met een aantal schepen de Waal over met een leger van 
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825  
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circa 6000 man zowel te voet als te paard.831 De Engelse/Ierse bezetting vluchtte bij het zien van 

het naderende leger van Haultepenne, een gebeurtenis die treffend wordt afgebeeld in figuur 4.6, 

links. In januari 1586 brak de Lentse bandijk onder het ijsgeweld.832 Hierdoor raakte de schans 

beschadigd, werd verlaten en raakte in verval. In 1586 werd de vervallen schans bezet door de 

Staatsen onder leiding van Hohenlohe. In de vier volgende jaren wordt de omgeving van Lent 

gezien als een soort niemandsland.833

In 1590 arriveerde Prins Maurits met zijn troepen in Lent en liet de schans aanpassen naar de 

eisen van die tijd. Kapitein de Jonge werd vestingcommandant.834 De schans werd bemand door 

500 manschappen, voor zes maanden van leeftocht en munitie voorzien en met 24 vuurmon-

den begon de Jonge aan het bombardement van de stad.835 De hertog van Parma zag pas op 

20 juni 1591 kans om Knodsenburg te belegeren. Fort Knodsenburg blijkt tijdens dit beleg goed 

voorbereid. De schans is goed aangelegd en biedt de verdedigers alle kansen voor geconcen-

treerd musket- en geschutsvuur. Tijdens het beleg zijn in het geval van schade alle materialen en 

ambachtslieden aanwezig om de schans van binnenuit te herstellen.836 Wanneer de troepen van 

Prins Maurits eind juli 1591 richting fort Knodsenburg trekken wordt het beleg van Knodsenburg 

gestaakt. Maurits belegert in oktober 1591 de stad Nijmegen. Nijmegen geeft zich na een belege-

ring van een week over aan de prins.837
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16 november 1584

1e aanval Maarten Schenk op Nijmegen in opdracht van Spanje
15 maart 1585

Nijmegen verzoent zich met de Spanjaarden
november 1585

Vierhoekige schans langs de Waaloever (mogelijk al voor maart 1585?)

Engels/Ierse bezetting
eind 1585

De Engelse/Ierse bezetting vlucht voor het naderende leger van Haultepenne

januari 1586

Doorbraak van de bandijk bij Lent

Schans raakt beschadigd en wordt verlaten
begin 1586

Hohenlohe bezet de schans voor de Staatsen en laat hem vervallen

10 augustus 1589

Maarten Schenk verdrinkt in de Waal na mislukte aanslag Nijmegen

1586-1590

Niemandsland

mei-juli 1590

Prins Maurits laat de schans aanpassen (Knodsenburg)

n.a.v. mislukte aanslag Maarten Schenk

20 juni 1591

Belegering van fort Knodsenburg door Parma

eind juli 1591

Het fort wordt ontzet door het leger van Prins Maurits

Bombardementen vanuit Knodsenburg richting Nijmegen
21 oktober 1591

Maurits verovert Nijmegen, de Spanjaarden trekken zich terug (richting Frankrijk)

Tabel 1: Gebeurtenissen rondom Knodsenburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen 1584 en 1591 (Schenkels 
2002, Kloppers 1893, Baudartius 1615, Meteren van 1614, Jansz 1651)
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Na de belegering van Nijmegen werden de stadsmuren versterkt of vervangen door aarden wallen. 

Deze hervorming van het Nijmeegse verdedigingssysteem wordt overzien door de ingenieur Adri-

aen Anthonisz (burgemeester van Alkmaar).838 De herbouw van fort Knodsenburg in 1590 is uitge-

voerd volgens de principes van Simon Stevin.839 Hierbij ging het om een vierhoekige aarden schans 

met een natte gracht en twee hele en twee halve bastions (figuur 4.6, midden). Aan de zuidzijde 

was er een puntig uitsteeksel, een redan, om de stad beter te kunnen beschieten.840 Tijdens deze 

fase zien we, geheel volgens de principes van Stevin, geen voor- en of buitenwerken. Interes-

sant detail is dat Simon Stevin ook de citadel van Meurs heeft ontworpen (figuur 4.7). De eerder 

genoemde Adolf van Nieuwenaar was de graaf van Meurs.841

Figuur 4.7. De citadel van Meurs 
zoals gebouwd in of kort na 1601. Na 
de dood van Adolf van Nieuwenaar 
in 7 oktober 1589 erfde zijn weduwe 
Anna Walburga het graafschap. Toch 
kon zij door de Spaanse bezetting 
van Meurs niet aantreden als gravin. 
Daarom droeg zij het graafschap over 
aan haar familielid prins Maurits. Hij 
ontzette de stad in 1597 zonder strijd 
en droeg Simon Stevin op de verde-
diging van de stad te vernieuwen. 
(Blaeu 1652)

838  
Uitterhoeve e.a. 2005, 15; Schenkels 1997, 20

839  
Schenkels 2002, 10; Kloppers 1893, 79

840  
Haans, in voorbereiding

841  
Groenveld 2013, 60
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Ontwikkelingen omstreeks 1700
In 1698 werd door Menno van Coehoorn tijdens een inspectietocht van de verdedigingswerken van 

de Nederlanden geconstateerd dat de werken van Nijmegen in zeer slechte staat verkeerden.842 

Waarschijnlijk is fort Knodsenburg op dat moment ook onderworpen aan een inspectie. In 1702 

werd door Menno van Coehoorn in opdracht van de stad Nijmegen het fort opnieuw uitgebreid. 

Hierbij werden vijf ravelijnen aangelegd rondom het fort die een stervormige krans vormen (figuur 

4.6, rechts). Deze krans wordt vervolgens omringd door een gracht en vijf grotere ravelijnen. Dit 

ging tegen de principes van Stevin in en was duidelijk bedoeld om het fort in verschillende fases te 

kunnen verdedigen. Het fort is vernieuwd om een mogelijke Franse aanval uit het noorden, zoals 

in 1672, te kunnen opvangen.843 Een volgende aanval op het fort heeft waarschijnlijk nooit plaats-

gevonden. De Fransen hebben in 1702 getracht Nijmegen vanuit het zuiden aan te vallen. Deze 

aanval mislukte door ingrijpen van graaf Athlone.844

Paralellen voor de verschillende fases van Fort Knodsenburg
De schans voorafgaand aan Fort Knodsenburg

Een vergelijkbare schans uit de Tachtigjarige Oorlog zoals de voorganger van Fort Knodsenburg is 

aangelegd door het Staatse leger in 1627 tijdens het beleg van Groenlo (figuur 4.8, links).845 Deze 

Engelse schans heeft een vierkante vorm met vier bastions en een omvang van ongeveer 120 bij 

120 meter exclusief de gracht. De schans is aangelegd volgens de vestingbouwkundige principes 

van het Oud-Nederlandse stelsel. De schans bestond uit een binnenruimte die werd omgeven door 

een aarden hoofdwal waarop zich een borstwering bevond. Om de hoofdwal is een gracht aange-

legd met een diepte van ongeveer 1,90 m. 

Ditzelfde type schansen werd door de Staatsen gebruikt bij het beleg van Grave in 1602 en het 

beleg van Zutphen in 1586 (figuur 4.8, midden en rechts).846 Vanaf 1577 was Grave een opstan-

dige stad in handen van de republiek. In 1586 werd Grave belegerd door de Hertog van Parma.847 

Ondanks een poging tot ontzet door de Graaf van Leicester werd Grave op 7 juni 1586 overgege-

ven aan de Spanjaarden. In 1602 werd de stad met succes belegerd door Prins Maurits. De schan-

sen waren gemakkelijk aan te leggen omdat ze alleen uit aarde wallen bestonden. Hierdoor zijn 

tijdens de verschillende belegeringen van de Tachtigjarige Oorlog veel van dit soort schansen aan-

gelegd en later ook weer verdwenen.

842  
Van Hoof 2004, 64

843  
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844  
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845  
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Figuur 4.8. Staatse schansen vergelijkbaar met de eerste fase van de schans Knodsenburg (v.l.n.r.: a. Engelse 
schans bij Groenlo (Van Doesburg & Müller 2011), b. het beleg van Zutphen in 1586 (Gravure uit Michael Ait-
singer, De Leone Belgico 1588), c. één van de schansen aangelegd tijdens het beleg van Grave (Le Poivre, 
KBR Ms.19.611(68)).

Een vierde voorbeeld van een schans zoals de eerste fase van Fort Knodsenburg zijn de forten 

Liefkenshoek en Lillo bij Antwerpen. Tot de bouw van deze forten werd in 1578 besloten nadat Ant-

werpen de zijde van de Opstand had gekozen. Na de val van Antwerpen in 1585, waarbij de stad 

in Spaanse handen viel, werden de forten door de Republiek gebruikt om tol te heffen op scheep-

vaart, tot voordeel van de Hollandse en Zeeuwse steden. Het fort Lillo werd gesitueerd op de Bra-

bantse oever van de Schelde en het fort Liefkenshoek aan de Vlaamse zijde (figuur 4.9). Fort Lief-

kenshoek bestaat uit vier bastions en twee ravelijnen. Fort Lillo bestond tot 1609 uit vier bastions. 

In 1609 werd het fort uitgebreid met een vijfde bastion aan de rivierzijde.848 Een dergelijke uitbrei-

ding is vergelijkbaar met de uitbreiding van Fort Knodsenburg in 1590.

Het fort na de uitbreiding van 1590

De uitbreiding van fort Lillo in 1609 doet sterk denken aan de uitbreiding van Fort Knodsenburg in 

1590. Hierbij werd een extra redan aangelegd aan de Waalzijde van het fort. Bij Lillo betrof de uit-

breiding langs de Schelde echter geen redan maar een heel bastion. Voor zowel Lillo als Knodsen-

burg was controle over de aangrenzende rivier van groot belang voor het fort.

De herbouwde versie van Knodsenburg uit 1590 vertoont ook grote overeenkomsten met een door 

de Staatsen aangelegde schans tijdens het beleg van Grave in 1602 (figuur 4.10). De schans 

bevond zich ten noordoosten van Grave aan de Gelderse kant van de Maas als onderdeel van een 

circumvallatielinie. Deze schans bestond net als Knodsenburg uit een vierhoekige aarden schans 

met een natte gracht en twee hele en twee halve bastions. Een opvallende overeenkomst is verder 

de noordelijke redan die net als bij Knodsenburg aangelegd is aan de kant van de rivier richting de 

stad. Hoogstwaarschijnlijk is deze redan aangelegd om dezelfde reden; om de rivier te controleren 

en Grave te bestoken. Het is belangrijk te melden dat ondanks de overeenkomsten in vorm er geen 

overkomst is in grootte van de beide fortificaties. De schans bij Grave was waarschijnlijk een stuk 

kleiner dan Knodsenburg in 1590. 

Tijdens de belegering van Steenwijk op 28 mei 1592 door de legers van Prins Maurits werd ook 

gebruik gemaakt van een versterking die veel weg heeft van de herbouwde versie van Knodsen-

burg uit 1590. Deze versterking is ten noordoosten van de stad aangelegd als onderdeel van een 

circumvallatielinie rondom de stad. Geheel volgens de stijl van Stevin bestond ook deze schans uit 

848  
Leune 2006, 120
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twee hele en twee halve bastions met een redan (figuur 4.11). Ook deze schans was waarschijnlijk 

een stuk kleiner dan Knodsenburg. De exacte grootte van de schans is niet bekend maar het zal 

vergelijkbaar zijn met de bovengenoemde schans bij Grave. 

Figuur 4.10. Door de 
Staatsen aangelegde 
schans tijdens het beleg 
van Grave in 1602 inclu-
sief detail (Le Poivre, 
KBR Ms.19.611(68))

Figuur 4.9. De forten Liefkenshoek en Lillo aan beide oevers van de Schelde (Ferraris 1777).
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Figuur 4.11. Door de Staatsen aangelegde schans tijdens het beleg van Steenwijk op 28 mei 1592 (Le Poivre, 
KBR Ms.19.611(68))

Bovengenoemde forten zijn echter allemaal na 1590 gebouwd. Een mogelijk voorbeeld voor de 

verbouwing van Knodsenburg in 1590 is de citadel van Antwerpen. Al waren de omvang van fort 

Knodsenburg en de citadel van Antwerpen niet vergelijkbaar, het plan was dat zeker wel. De cita-

del van Antwerpen bestond uit vijf bastions en is in vorm en opbouw vergelijkbaar met het fort 

Knodsenburg uit 1590. Het belangrijkste verschil is de redan (half-bastion) van fort Knodsenburg 

in tegenstelling tot het volledige vijfde bastion van de citadel van Antwerpen (figuur 4.12).  Een 

belangrijke connectie tussen Knodsenburg en de citadel van Antwerpen was volgens Westra de 

meester mineur Gilles du Fay.849 Gilles du Fay had in de Zuidelijke Nederlanden goede diensten 

bewezen aan de Staten van Brabant bij het beleg van Antwerpen; hij werd door de Raad van State 

in april 1586 in dienst genomen als ingenieur ter repartitie van Holland.850 Prins Maurits had hem 

al op 6 september 1585 aangesteld en schreef over hem dat hij betrouwbaar was en overal goede 

diensten had bewezen.851 In juni 1590 betuigde hij vanuit Parijs schriftelijk zijn trouw aan prins 

849  
Westra 1992, 56

850  
Westra 1992, 56

851  
Nationaal Archief, archief Raad van State, 151, d.d. 8 april 1586; 1524, f. 21-21v, d.d. 24 april 1586; Mascheck 1853, 2
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Maurits; in december moest hij de Raad van State inlichten over de stand van zaken in het fort 

Knodsenburg bij Nijmegen, alsmede een specificatie opstellen van de kosten die daar nog moes-

ten worden gemaakt.852 Het is mogelijk dat Gilles du Fay zijn ervaring in Antwerpen gebruikt heeft 

voor de bouw van fort Knodsenburg. Westra noemt naast Du Fay de volgende ingenieurs voor Nij-

megen vanaf 1573: Anthony van der Velde, Jacob Kemp, Nicolaes de Kemp, Andries de Roy en 

David van Orliens.853 In tabel 2 en figuur 4.13 is een overzicht te zien van verschillende versterkin-

gen die vergelijkbaar zijn met fort Knodsenburg.

Figuur 4.12. De citadel van Antwerpen van boven gezien ca. 1570 (Muller 1863).

852  
Koninklijk Huisarchief, A 13, XI C 19 (26 juni 1590); Nationaal Archief, archief Raad van State, 10, f. 321, d.d.22 december 1590

853  
Westra 1992, 56
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Tabel 2: Een overzicht van de verschillende versterkingen vergelijkbaar met fort Knodsenburg, na de uitbrei-
ding van 1590.

Figuur 4.13 . Een overzicht van verschillende versterkingen vergelijkbaar met fort Knodsenburg (op basis van 
De Wit 1698)

Afb. 
nr.

locatie type versterking onderdelen van de versterking

1 Kampen Schans (overzijde rivier) Vier bastions, één redan

2 Grave Schans (overzijde rivier) Ravelijn en hoornwerk

3 Tholen Schans (overzijde rivier) Drie bastions

4 Goes Schansen (beide zijden rivier) Vier bastions (per schans) en één ravelijn

5 Bergen op Zoom Hoornwerken (beide zijden rivier) Halve bastions en redans

6 Gravelines Schansen (beide zijden kanaal) Twee en vier bastions

7 Steenbergen Schans Vijf hele bastions

8 Lillo Schans Vijf hele bastions

9 Stabroek Schans Vijf hele bastions

10 ‘s Hertogenbosch Citadel Vijf hele bastions

11 Antwerpen Citadel Vijf hele bastions

12 Rijssel/Lille Citadel Vijf hele bastions

13 Tournai/Doornik Citadel Vijf hele bastions

14 Kamerijk Citadel Vier bladvormige bastions, losse redan

15 Gent Citadel Vier bastions

16 Bourtange Vesting Vijf hele bastions
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De uitbreiding van fort Knodsenburg uit 1590 schijnt het best vergelijkbaar met het fort tegenover 

de stad Kampen, waarvan de voorganger in 1589 werd aangelegd ter bescherming van (de brug 

over) de IJssel (figuur 4.14).854 De periode tussen 1560 en 1598 was een onrustige tijd voor de 

stad Kampen. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog versterkten de Spanjaarden de kwets-

bare plekken van de stadsmuren van Kampen. Ondanks dat werd Kampen in 1572 veroverd door 

graaf Willem van den Bergh, neef van Willem van Oranje. De bezetting duurde echter niet lang, 

want nog hetzelfde jaar namen de Spanjaarden weer bezit van de stad. Een nieuwe bezetting van 

Kampen door Staatse troepen onder de graaf van Rennenberg volgde in 1578. 

De eerste zorg na het bezetten van Kampen in 1578 was de versterking van de verdedigingswer-

ken; hierbij maakte men gebruik van de adviezen van ingenieur Adriaen Anthonisz.855 Hij bezocht 

de stad in de jaren ’80 en ’90 van de 16e eeuw enkele malen. Anthonisz is ook betrokken geweest 

bij de vernieuwing van het verdedigingsstelsel van Nijmegen na het beleg van 1591. In mei 1589 

verzocht de stad Kampen de Staten van Holland om subsidie tot het aanleggen van ‘een bolwerk’ 

voor de IJsselbrug. Naar aanleiding van dit verzoek werd 6000 gulden verleend door de Staten 

van Holland. In samenwerking met Reinier Cant en Adriaen Anthonisz werd een contract gemaakt 

en een plan vastgesteld.856 De stad Kampen werd voortdurend door een vrij sterk Staats garnizoen 

bezet gehouden en in 1589 werd aangevangen met de aanleg van de schans over de IJsselbrug.857 

Figuur 4.14 . De twee verschillende vormen van de schans aan de IJssel tegenover de stad Kampen. Links: De 
schans zoals getekend door Utenwael (1598). Rechts: De schans zoals getekend door Blaeu (1649).

De schans bij Kampen staat afgebeeld op de kaart van Utenwael (1598) en de kaart van Blaeu 

(1649) (figuur 4.14). De oriëntatie van beide kaarten verschilt waardoor de schansen op het eerste 

gezicht niet op elkaar lijken. Door de kaart van Utenwael echter een kwartslag te draaien komen 

de schansen beter overeen. De schans op de kaart van Utenwael lijkt te bestaan uit twee halve 

bastions en een redan aan de rivierzijde. De landzijde van de schans bestond uit twee volledige 

bastions. Op de kaart van Blaeu (1649) staat de schans afgebeeld met vier elkaar flankerende 

bastions en één redan aan de rivierzijde. Door de oriëntatie van de kaart van Utenwael aan te 

passen zijn de twee bastions aan de landzijde van de schans het enige verschil tussen de twee 
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kaarten.  Het is niet duidelijk of er tussen het maken van beide kaarten verbouwingen hebben 

plaatsgevonden aan de schans. Volgens Augusteijn werd de schans aan het begin van de 17e 

eeuw verbouwd en krijgt vier elkaar flankerende bastions.858 Alleen is deze informatie alleen geba-

seerd op het verschil tussen de kaarten van Utenwael en Blaeu. Het lijkt waarschijnlijk dat de kaart 

van Utenwael geen goede weergave is van de vorm van de schans in die tijd, mogelijk door het 

perspectief van de kaart. Dit zou betekenen dat de schans waarschijnlijk in vorm niet veel ver-

anderd is tussen 1589 en het begin van de 17e eeuw. Op de kaart van Matthëus Merian (situatie 

omstreeks het begin van de 17e eeuw) is de schans afgebeeld met vier bastions en twee naar de 

rivier gericht redans.

De vorm van de schans bij Kampen is bijna één op één te vergelijken met de tweede fase van Fort 

Knodsenburg zoals afgebeeld op de kaart van Blaeu (1649) en de kaart van de Wit (1698). Ook 

hier diende de redan richting de rivier ter verdediging van de rivier en de (vlot)brug. 

Met het oog op deze overeenkomsten is het opvallend dat Adriaen Anthonisz omstreeks 1590 

betrokken is geweest bij de verbetering van de verdediging van zowel Nijmegen als Kampen. Het 

is goed mogelijk dat Anthonisz betrokken is geweest bij de bouw of verbouw van beide forten. Om 

een beter beeld te krijgen van de mogelijke rol van Anthonisz bij de bouw van beide forten is het 

van belang te kijken naar zijn carrière als ingenieur.859 

Adriaan Anthonisz (1541-1620) werd vermoedelijk bij Lourens Pietersz opgeleid als landmeter.860 

Hierbij hielp Anthonisz bij het ontwerpen van onder andere wegen, waterwerken, droogmakerijen 

en vestingwerken. Tussen 1573 en 1595 werden de versterkingen van de stad Alkmaar verbeterd 

naar ontwerp van Anthonisz.861 Alkmaar is de eerste stad in de Noordelijke Nederlanden die geheel 

volgens deze principes werd versterkt. Nadien werd Anthonisz ingehuurd als vestingbouwkundige 

voor talrijke steden en forten. Vanaf 1579 krijgt hij bij de Staten van Holland de titel ‘fortificatie-

meester’ en vanaf 1584 werd Anthonisz door Willem van Oranje aangesteld als ‘superintendent 

van de fortificatiën’. In 1580 werd door Adriaan Anthonisz een gebastioneerde vijfhoek ontworpen. 

Deze zou later bekend komen te staan als de schans Bourtange.862 Bourtange is later uitgebreid 

met een aantal kroonwerken en grachten maar is ontstaan als een gebastioneerde vijfhoek.

Anthonisz was hiermee de eerste ingenieur die het Oud-Nederlandse stelsel in de praktijk toe-

paste. Anthonisz was een leeftijdgenoot van Simon Stevin en samen met Stevin was Anthonisz. 

verantwoordelijk geweest voor de invoering van het oudnederlandse fortificatiestelsel.863 Als prak-

tijkgerichte ingenieur vormde Anthonisz een goed contrast met de meer op theorie gerichte Simon 

Stevin. Aangezien de uitbreiding van fort Knodsenburg in 1590 ontworpen is door Stevin lijkt ook 

hier een verband te zijn. 

858  
Augusteijn 2002, 60

859  
Veel informatie over de achtergrond van Anthonisz komt uit de publicatie van zijn zoon Adriaan Metius, die hoogleraar in de mathematische 
vakken aan de Academie van Franeker was. In zijn deel over sterckten-bouwinghe ofte fortificatie beschrijft hij de maten en proporties zoals deze 
door zijn vader werden gebruikt: Metius 1626.
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Schukking beschreef de tegenstelling tussen de beide personen als volgt: Is Stevin de vooruit-

ziende wiskunstenaar en vooruitziende technicus, wiens gedachten de verdere ontwikkeling van 

het stelsel stuwen en richten, Anthonisz, de vader der Metiussen beschouwen wij als de man die 

de beginselen van het Nederlandsche stelsel, met een ongeëvenaarde energie en vakbekwaam-

heid, het eerst in practische vormen in onze nationalen bodem vestigde en die met zijn werken en 

ontwerpen duidelijk aangaf hoe men overal in den lande verder moest arbeiden.  864

Uitleg van het fort door Menno van Coehoorn

De laatste uitleg van fort Knodsenburg in 1702 was gebaseerd op de vestingbouwprincipes van 

Menno van Coehoorn. Van Coehoorn was niet alleen gespecialiseerd in het verdedigingsstel-

sel van forten en steden, hij had ook veel ervaring met het veroveren van steden en forten. Rond 

1689 introduceerde Van Coehoorn een nieuwe belegeringstactiek. Bij deze tactiek kwam het erop 

neer dat op het minst sterk geachte punt van de vesting zo veel en krachtig mogelijk geschutvuur 

af moest worden gegeven. Deze tactiek moest het innemen van vestingen aanzienlijk versnellen. 

Zodra een voldoende brede bres was gevormd, kon de bestorming worden ingezet. Deze tactiek 

week sterk af van die van Vauban die een geleidelijke en stelselmatige aanpak hanteerde.

Sébastien Le Prestre de Vauban leefde van 4 mei 1633 tot 30 maart 1707 en was een maarschalk 

van Frankrijk in dienst van Lodewijk XIV. Hij werd gezien als de beste militair ingenieur van zijn 

tijd. Hij werd zowel geprezen voor zijn ontwerpen van forten als voor de verovering ervan.865 Van 

Coehoorn en Vauban werden tijdens hun leven veel met elkaar vergeleken. Van Coehoorn zag 

Vauban echter niet als zijn grote voorbeeld, getuige de kritiek die hij uit op diens ideeën in zijn 

boek ‘Nieuwe Vestingbouw’.866 Van Coehoorn was uit op de verrassing van de tegenpartij, die hij 

intimideerde met groot artillerievuur. Hij ontwierp een klein, draagbaar mortier, dat naar hem ‘Coe-

hoornmortier’ werd genoemd.867 Vauban had overigens alle lof voor de moed en kundigheid van 

Van Coehoorn, in wie hij tijdens het beleg van Namen, in 1692, een sterke tegenstander vond.868 

Het waren overigens de loopgraven ontworpen door Vauban waarmee fort Knodsenburg in 1672 

werd veroverd.869 

De wijze van belegering door Van Coehoorn zal invloed hebben gehad op zijn denkwijze over het 

ontwerpen van een goed vestingwerk. In de laatste uitbouw van Fort Knodsenburg zien we een 

dubbele uitbreiding van het fort door middel van stervormige aaneengesloten ravelijnen. Door deze 

ravelijnen was het moeilijker voor een belegeraar om snel in de buurt van het fort te komen.

Conclusie

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog lijken zowel Knodsenburg als zijn voorganger in de vorm van een 

schans van grote betekenis in tijden van oorlog te zijn geweest. Voor beide strijdende partijen was 
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het fort door zijn strategische positie tegenover Nijmegen langs de Waal van groot belang. Nij-

megen lag tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog zeker tot eind 1591 in de frontlinie van 

de strijd. Zeker na de overgang van Nijmegen naar de Spaanse koning in 1585 was de noorde-

lijke Waaloever vaak het toneel voor de strijd tussen de opstandelingen en de Spaanse troepen. 

Ondanks dat het motief voor de bouw van de eerste schans door beide partijen anders wordt uit-

gelegd is het duidelijk dat de eerste schans in 1585 werd opgetrokken. De vorm van deze oudste 

schans komt overeen met veel andere schansen uit die tijd en is gebouwd volgens het oud-Neder-

landse stelsel. De vermelding ‘Knodsenburg’ ontstond na de vernieuwing van het fort in 1590. De 

redan aan de waalzijde van het fort was het meest kenmerkende onderdeel van deze vernieuwing. 

Gilles du Fay heeft ervaring opgedaan met het bouwen van fortificaties in Antwerpen. Het is moge-

lijk dat hij deze ervaring heeft toegepast tijdens de bouw van fort Knodsenburg in 1590. 

Het fort aan de overzijde van de IJssel bij Kampen vertoont de meeste overeenkomsten met de 

uitbreiding van fort Knodsenburg in 1590. Interessant hieraan is de betrokkenheid van Anthonisz 

bij de versterking van Nijmegen en Kampen omstreeks 1590. Het is goed mogelijk dat Anthonisz 

en Stevin hierbij hebben samengewerkt tijdens het ontwerpen van fort Knodsenburg. Het bouw-

jaar van de schans in Kampen is door middel van meerdere bronnen vastgesteld op 1589. Het is 

goed mogelijk de Kampense schans uit 1589 en het vernieuwde fort Knodsenburg dezelfde vorm 

hadden. De omvang van de Kampense schans en het fort in Lent zijn echter zeer verschillend: 

Knodsenburg was bijna drie maal zo groot. Dit zou betekenen dat Anthonisz de uitbreiding van fort 

Knodsenburg uit 1590 heeft ontworpen en dat Gilles du Fay alleen geholpen heeft met de bouw en 

mogelijke herstelwerkzaamheden van het fort. 

De laatste uitleg van het fort vindt plaats op basis van de bouwprincipes van Menno van Coehoorn. 

De aanpak is duidelijk gebaseerd op het idee om aanvallers zo ver mogelijk van het fort te houden. 

Het fort was na deze uitbreiding niet opnieuw het toneel van strijd.

4.2 De aanleg van Knodsenburg en de eerste strijdperikelen 
870

4.2.1 Knodsenburg
De bouw van de eerste schans
Op 21 april 1580 had graaf Jan van Nassau de Nijmeegse Raad aangeraden een ‘goede ster-

cke schantz tho Lendt doen stellen’.871 In september 1585 mislukte een list van Maarten Schenk 

om de stad Nijmegen binnen te komen.872 Hij had een contact binnen de muren van de stad die 

ontdekt werd en na ondervraging alles bekende.873 Na het mislukken van deze aanslag op Nijme-

gen besloot graaf Adolf van Nieuwenaar een ‘groot deel’ ruiters en soldaten in de dorpen rondom 

870  
Voor een nadere uitwerking, zie Verhelst, in voorbereiding/a. De details uit dat rapport zijn niet integraal in deze iets algemenere tekst verwerkt. In 
dat kader werd een eerste scan uitgevoerd van archieven van de Raad van State. Er moet echter in dat archief nog veel meer interessant materi-
aal over Knodsenburg aanwezig zijn, dat we nu niet konden raadplegen. Daar ligt een interessante uitdaging voor de toekomst.
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Nijmegen te stationeren. In november 1585 werd in opdracht van Nieuwenaar en in samenwer-

king met Maarten Schenk zijn troepen en Engelse troepen de eerste schans tegenover Nijmegen 

opgeworpen.874 Vervolgens heeft liet de graaf de Waal blokkeren door oorlogsschepen.875 Vanuit de 

schans werd de Spaanse geallieerde stad onder vuur genomen.876 Er werden wat huizen binnen 

de stad beschadigd door onder meer vuurbommen, maar de rivier was te breed om de gehele stad 

goed te kunnen bombarderen.877 . In de nacht van 23 oktober 1585 togen soldaten en een 300-tal, 

met knodsen gewapende, burgers van Nijmegen over de Waal, maar hun doel, de schans te over-

rompelen, mislukte jammerlijk.878 

De verovering van de schans door Haultepenne
Naar aanleiding van de beschietingen vanuit de schans tegenover Nijmegen besluit de heer van 

Haultepenne eind 1585 de schans aan te vallen. Hij steekt met een aantal schepen de Waal over 

met een leger van circa 6000 man zowel te voet als te paard. De Staatse schepen vluchtten bij het 

zien van de Spaanse schepen.879 Dit vindt plaats op 14 of 15 december 1585.880 De op dat moment 

in de schans gestationeerde Engelse soldaten en de soldaten van Nieuwenaar vluchtten bij het 

naderen van het leger van Haultepenne.881 Bij het verlaten van de schans trekken de Engelse sol-

daten door Lent en steken de kerk in brand.882 Vervolgens bezet Haultepenne de schans voor de 

Spanjaarden.883

In januari 1586 brak de Lentse bandijk onder het ijsgeweld.884 Hierdoor raakte de schans bescha-

digd,  werd verlaten en raakte in verval.885 In 1586 werd de vervallen schans bezet door de Staat-

sen onder leiding van Hohenlohe. In de vier volgende jaren wordt de omgeving van Lent gezien als 

een soort niemandsland.

Schade aan landerijen
Interessant zijn de jarenlange discussies over de schade aan landerijen die de aanleg van Fort 

Knodsenburg met zich meebracht. In 1590 verzocht Adam van Weerdenburch, de vermoedelijke 

eigenaar van Huis Lent, aan de Raad van State om een schadevergoeding voor zijn vrouw en haar 

voorkinderen uit haar eerdere huwelijk met Walter Vaeck vanwege de schade die aan hun bezittin-

gen is veroorzaakt door het opwerpen van de schans Knodsenburg. Gerrit van der Vaart deed aan 

het Hof van Gelre en Zutphen een verzoek ten behoeve van Adams stiefkinderen.886
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Deze kwestie sleepte zich nog geruime tijd voort. In 1675 werd een verklaring afgegeven door de 

dijkgraaf dat de weduwe van Gerrit Schaets het gedeelte dijk wilde opmaken dat tot de goederen 

van Johan van Deelen behoorde, en eerder overste Weerdenburgh, waarop de Fortuin en andere 

gebouwen stonden, welke goederen zijn opgenomen of vergraven voor het fort Cnodsenburgh.  Zij 

deed dat onder voorwaarde dat zij afstand zou doen van de erfpacht van deze goederen.887

Maarten Schenk van Nydeggen kreeg de taak Nijmegen te heroveren op de Spanjaarden, maar de 

aanval in 1589 slaagde niet. Schenk van Nydeggen verdronk bij deze aanval. Een jaar later arri-

veerde Maurits met zijn troepen in Lent. Het fort werd daarbij aan de eisen van die tijd aangepast, 

waarbij de schans veelhoekige bastions kreeg en het geheel van schans tot fort Knodsenburg 

werd opgewaardeerd. Meer precies ging het om een vierhoekig aarden werk met een natte gracht 

en twee hele en twee halve bastions. Aan de zuidzijde was er een puntig uitsteeksel, een redan, 

om de stad beter te kunnen beschieten.888 In mei en juni 1590 werd Nijmegen vanuit Knodsenburg 

beschoten.889

Uit bovenstaande kunnen we, in combinatie met een vergelijking van de stadsplattegrond van 

Jacob van Deventer uit 1557 met later kaartmateriaal, ook opmaken wat er voor de aanleg van 

Knodsenburg heeft moeten wijken. Een aantal huizen langs de dijk werd afgebroken, alsmede een 

verder van de dijk gelegen huis dat De Fortuin heette. Bovendien moet de dijk hier rivierwaarts 

verlegd zijn om het noordelijke deel van de schans binnendijks te kunnen leggen. De buitenzijde 

van de schansgracht ging hier direct ook als nieuwe bandijk fungeren.

Voor de aanleg van de schans werden werklieden uit alle delen van het gewest gevraagd te 

komen. In september 1590 vroegen de ‘huislieden’ van Geesteren om restitutie van 13 paarden die 

waren gebruikt bij het maken van de schans.890 Lokaal zorgde de aanleg van deze schans uiteraard 

voor overlast. Adam van Weerdenburch stuurde in september 1590 een brief aan de Raad van 

State met een verzoek om schadevergoeding voor zijn vrouw en haar voorkinderen, veroorzaakt 

door het opwerpen van de schans Knodsenburg.891 In dat najaar waren er al reparaties nodig. De 

Raad van State verzocht om de meester-mineur Gille du Foy naar Knodsenburg te sturen, waarbij 

hij 30 personen uit de Overbetuwe en van de Veluwe mocht ontbieden hem te helpen.892 Deze repa-

raties en het zoeken naar arbeiders duurde voort, want op 30 december 1590 deelde het Hof van 

Gelre en Zutphen aan de Raad van State mee dat er uit de Overbetuwe 12 paarden, 12 arbeiders 

en 12 leiders naar Knodsenburg zouden worden gezonden.893

Kennelijk waren er op datzelfde moment, in december 1590, nog soldaten op Knodsenburg gele-

gerd. Op 8 december van dat jaar vroeg het Hof van Gelre en Zutphen namelijk aan Gerrit de 

Jonghe, gouverneur van Knodsenburg, om zijn soldaten een schadevergoeding aan drie inwoners 
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van Bemmel te laten geven, omdat hun koeien door de soldaten van Knodsenburg gevangen en 

geslacht waren.894

Een gebeurtenis in 1591 van het fort door 6000 à 7000 Spaanse manschappen met 1800 ruiters 

zorgde er echter niet voor dat het fort viel. Na een strijd van enige dagen werd Knodsenburg op 

25 juli door Maurits en zijn troepen ontzet (figuur 4.15).  De Spaanse landvoogd had het plan van 

Maurits voorzien en liet in korte tijd een redoute met een halve maan graven om de aftocht van 

zijn leger te dekken. Het voltallige leger kon uiteindelijk over de Waal worden gezet. Na een korte 

pauze werd in oktober 1591 ook Nijmegen belegerd en door Staatse troepen ingenomen. Knod-

senburg werd nu ingepast in het verdedigingssysteem van Nijmegen.

Figuur 4.15. Het ontzet van Knodsenburg in 1591, weergegeven door Simon Frans Hogenberg  (bron: www.
geheugenvannederland.nl).

894  
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4.2.2 Redoutes langs de Waal
Onder het gezag van prins Maurits (1584-1625) ontstond in het eerste decennium van de 17e 

eeuw langs de noordoever van de Waal een reeks wachttorens ofwel redoutes ter verdediging.895 

Op basis van diverse historische kaarten lijkt het erop, dat er redoutes nabij Huis Oosterhout, in 

Lent nabij het Hof van Holland en bij de Stelt, en vervolgens nabij Sprokkelenburg stonden, alle-

maal buitendijks.896 Vermoedelijk zijn ze nog tijdens de 17e eeuw in verval geraakt en verdwenen. 

De redoute van het Houten Wambuis op de grens van Lent en Doornik vinden we nog in 1676 

vermeld worden: Vergaderingh van den dijckstoell op ‘t verschriven van de heer geautoriseerde 

dijckgreeff tot Doornick aen t’houte wambuis ende vervolgens tot Oosterholt op den smallen ende 

affgevallen dijck aldaer den 25en november 1676. Ende is vervolgens tot Doornick aent’houte 

wambuis bij nootchironge verstaen dat den bult vant’voorne: houte wambuis, off wel daer het huis-

ken voordesen gestaen heeft ende dat soo vort over de dijck lanx de rivier sall moeten schuins aff-

gegraven ende overgeruimt worden, soo verne den berm aldaer binnendijcx leit, ende mit deselve 

aerde de berm soo hoogh maecken als de bandijck aldaer tegenwoordigh is, sodanigh dat den 

selven berm sall moeten gemaeckt worden tot dijck. Ende looffden welgeme: heer nootheimraet 

Hackfortt om die voors: nootchironge te voldoen ende op te maecken.897 Op een kaart uit 1649 

staat dit houten wambuis nog als redoute weergegeven (zie figuur 3.3). Die nabij Huis Oosterhout 

herkennen we op een kaart uit 1620 (zie figuur 3.6), en die nabij het Hof van Holland lijkt bij recent 

archeologisch onderzoek aan het licht te zijn gekomen.898

Die in het Lents Schependom is voor zover bekend niet getekend. In 1649 woonde volgens het 

verpondingskohier van Lent een zekere Jonas Lamberts in een huisje waarbij vermeld werd dit is 

een redout.899 Welke redout bedoeld is, is niet helemaal duidelijk – vermoedelijk gaat het om de 

redout tegen het Lents Schependom, in de omgeving van de Porrehofstad. Bij opgravingen in 

zone Q is hiervan niets teruggevonden. Als de redoute al binnen het plangebied lag, zijn de resten 

wellicht al in de 19e eeuw verstoord.

4.3 De belegering van Fort Knodsenburg in 1672

4.3.1 De aanloop
Na de belegering van Prins Maurits in 1590 is Fort Knodsenburg zeker in 1672 belegerd door het 

Franse leger onder leiding van Lodewijk XIV. In dit onderzoek zijn de belegeringen van 1672 en 

1702 uitgewerkt om een mogelijk verband te vinden tussen de loopgraven en skeletten die bij Fort 

Knodsenburg zijn opgegraven.

Het beleg van Fort Knodsenburg in 1672 stond niet op zichzelf. Na een lang politiek spel raakte 

de Republiek in 1672 in oorlog met zowel Engeland als Frankrijk. In mei 1672 begon Lodewijk XIV 
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zijn campagne tegen de Republiek. Hij ontweek onverwacht de Rijn- en IJssellinie en trok van Luik 

naar Keulen. Vervolgens liet hij Maastricht links liggen en viel zo de Republiek vanuit het oosten 

binnen.900 De Fransen trokken vanaf Keulen langs de Rijn en veroverden in tien dagen tijd de zes 

forten die het oostelijke deel van de Rijn moesten verdedigen, te weten Orsouw, Burik, Rijnberk, 

Wezel, Rees en Emmerik. Na deze snelle overwinning koos Lodewijk XIV ervoor om zijn leger in 

de omgeving van Tolhuis bij Lobith de Rijn over te laten steken, omdat het water erg laag stond 

door aanhoudende droogte.901 Vanaf Tolhuis trok het leger richting het westen naar Arnhem en 

Nijmegen.

Het Staatse leger was op dat moment flink in omvang gekrompen. De gewesten Gelderland en 

Overijssel namen hun aandeel van de Staatse krijgsmacht terug om Kampen, Zwolle, Deven-

ter, Zutphen en andere plaatsen te kunnen verdedigen.902 Daardoor was van de 22.000 soldaten, 

waar het Staatse leger eerst uit bestond, binnen een paar dagen tijd niet meer overgebleven dan 

een leger van 9.000 manschappen.903 Het totale Franse leger bestond uit minstens 150.000 man-

schappen zonder de troepen van hun bondgenoten, de bisschoppen van Munster en Keulen.904 De 

Franse troepen werden waarschijnlijk ondersteund door minstens 100.000 man aan personeel.905 

Zowel het Franse als het Staatse leger bestond op dat moment veelal uit huurlingen.906

Op het moment dat de Franse troepen in het begin van juni 1672 met steun van de bisschop van 

Keulen langs de Rijnoevers oprukten naar de Republiek en de bisschop van Munster het noord-

oosten van ons land bedreigde, werden in de wijde omgeving van Fort Knodsenburg alle huizen 

platgebrand of gesloopt.907 

De militaire bevelhebbers uit Nijmegen gaven bij de nadering van de Fransen opdracht om alle 

bomen te rooien en met man en macht de schans zo goed en zo kwaad als het kon in redelijke 

staat van verdediging te brengen om de oprukkende Fransen de overtocht over de Waal te belet-

ten.908 Er werd gegraven, gemetseld en bomen werden tot palissaden verzaagd. Mondvoorraad, 

munitie en geschut werden binnen het fort gebracht .909 De schans werd in goede staat gebracht 

door de vier bolwerken ‘behoorlijk’ te palissaderen en te bezetten met acht stukken geschut.910 De 

gracht was niet dieper dan ‘drie voeten’ en het magazijn werd van tevoren aangevuld en kon te 

allen tijde vanuit de stad over de Waal voorzien worden van voorraden. Nog voor de overgave van 

Arnhem was een deel van het Franse leger onder leiding van legeraanvoerder en maarschalk De 

Turenne naar Knodsenburg getrokken.  
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Een brief uit het Regionaal Archief Nijmegen bericht over de levering van boter aan Fort Knod-

senburg (figuur 4.16). In de brief is te lezen dat de weduwe van Coenrat Croone een verzoek van 

betaling indiende bij de stad Nijmegen voor de levering van boter aan Fort Knodsenburg op 4, 5 en 

17 juni 1672. De in de brief genoemde boter was bedoeld voor de aanstaande belegering (bijlage 

4). Deze brief toont aan dat de stad Nijmegen op de hoogte was van de aankomende belegering 

en zich heeft voorbereid door het inslaan van boter. De levering van 17 juni is opmerkelijk omdat 

Commandant Verschoor het fort op 16 juni heeft overgedragen aan het Franse leger (figuur 4.17). 

Mogelijk was deze levering bedoeld voor de aftocht naar Groningen.911

Figuur 4.16. De brief met het verzoek van betaling van boter voor Fort Knodsenburg (bron: Regionaal archief 
Nijmegen, Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 – 1810, Rubriek: 12.4.1 Franse bezetting in de 17e 
eeuw, inventarisnummer 3040, juni 1672).

911  
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Figuur 4.17. Vertrek van Verschoor uit Knodsenburg.

4.3.2 Het beleg van 1672
In deze paragraaf wordt het beleg van 1672 uiteengezet om een mogelijk verband te vinden tussen 

de archeologische vondsten en de historische bronnen. Het onderzoek naar het beleg van 1672 is 

gebaseerd op verschillende primaire historische bronnen.912

Op het moment dat het leger van De Turenne in aantocht was, werd de krijgsraad van Nijmegen 

bijeen geroepen en werd afgesproken Fort Knodsenburg tot het uiterste te verdedigen. Mocht het 

fort overweldigd worden, dan zou men zich terugtrekken naar de kruittoren (in Knodsenburg?) en 

het fort laten afbranden.913 Dit heeft de commandant Verschoor uiteindelijk niet gedaan. Op maan-

dagavond 13 juni 1672 kwam maarschalk De Turenne met zijn leger van ongeveer 5600 man aan 

bij Fort Knodsenburg.914 Knodsenburg zou op dit moment door 330 man verdedigd zijn onder lei-

ding van commandant Verschoor.915 Van deze manschappen waren 86 mannen uyt de stad gecom-

mandeerde volkeren.916 

Op maandag 13 juni en dinsdag 14 juni verkenden de Fransen de omgeving van Knodsenburg. 

Op woensdagavond 15 juni rond 20.00 uur viel De Turenne vervolgens het fort aan. De aanvallers 

splitsten zich op in een oostelijke groep onder leiding van graaf De Lovigni en een westelijke groep 

onder bevel van luitenant-generaal Foucault. Het aantal aanvallende Fransen was zo groot dat de 

verdediging tekort schoot en de Fransen het bolwerk aan de oostzijde konden bereiken. Tussen 11 

en 12 uur, toen ze eenmaal aangekomen waren aan de oostzijde van het fort, werden de Fransen 

zodanig bestookt door het geschut van Knodsenburg dat zij gedwongen werden zich in te graven 

of te verschansen. Een deel van het Franse leger zou in staat zijn geweest om zich in de kelders 

van de afgebrande huizen van Lent te verschansen.917 Zij groeven zich vervolgens in vanaf de voet 

van de gracht door de Schaatzen-Weyde naar de Griftdijk in Lent. Ondertussen werd de gracht aan 
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de oostzijde door graaf de Lovigni gepeild en ‘drie voet diep’ bevonden. De gracht zou dan een 

waterdiepte van zo’n 97 cm hebben gehad.918

Tijdens de strijd rondom Knodsenburg stuurde commandant Verschoor in de nacht van woensdag 

op donderdag om 03.00 ‘s nachts in het geheim zijn kapitein Peter Telissen met een brief over de 

wal naar Nijmegen. De brief was bedoeld voor het Nijmeegs stadsbestuur. In deze brief gaf com-

mandant Verschoor te kennen dat het fort in slechte staat verkeerde en dat de vermoeide en afge-

matte soldaten ontzet moesten worden. Daarnaast was er een tekort aan musketkogels en schroot. 

Op dit verzoek kwam geen antwoord vanuit Nijmegen. 

Bij het aanbreken van de donderdagmorgen trokken de Fransen door de gracht en schoten de 

helft van het ‘Bolwerk’ kapot, waardoor de ‘schanskorven’ (vlechtwerk rondom de kanonnen ter 

bescherming van vijandelijk vuur) grotendeels kapot waren. Hierdoor durfden de kanonniers niet 

de kanonnen vuurklaar te maken, omdat ze daarmee een gemakkelijk doelwit zijn voor de Fran-

sen. Op dat moment waren op hetzelfde bolwerk al een kanonnier en twee matrozen gestorven. 

Tegelijkertijd legden de Fransen aan de westzijde van de schans loopgraven aan. De aarde werd 

dicht tegen de gracht aangelegd. Bovenop deze wal van aarde brachten de Fransen 6 ‘kartouwen’ 

(een kanon of stuk geschut) in stelling. Deze werden overigens niet meer gebruikt in de aanval op 

Knodsenburg, maar wel bij de bombardementen op Nijmegen na de verovering van het fort. 

Op het moment dat commandant Verschoor zich op het ‘tenaille’ (het voorwerk van het fort aan de 

zuidkant) bevond, hoorde hij het trommelsignaal voor de algehele capitulatie. Eén van de trom-

melaars maakte een fout en gaf per ongeluk (of expres) het signaal voor capitulatie. De order om 

te capituleren werd dus niet door de commandant gegeven, maar het garnizoen was na dit signaal 

niet meer in gevechtshouding te krijgen. 

De Fransen waren op hun beurt ook tevreden met de capitulatie en stopten met aanvallen. Graaf 

de Lovigni ging vervolgens met commandant Verschoor en zijn officieren in overleg over een 

mogelijke capitulatie. De commandant besloot op dat moment om over te gaan tot de overgave van 

Fort Knodsenburg onder een aantal strenge voorwaarden die door de commandant en zijn onder-

schikten waren opgesteld.919

De Fransen hadden bij het beleg zware verliezen geleden, onder meer door de beschietingen van 

vier uytleggers 920 die, elk met tien á twaalf kanonnen bewapend, in het herhaaldelijk voorbijzei-

len de Fransen in hun loopgraven onder vuur namen.921 De Fransen namen waarschijnlijk genoe-

gen met de voorwaarden die door commandant Verschoor werden gesteld. Volgens het verslag 

van Verschoor hadden zij immers ondertussen al meer dan 700 soldaten en 34 officieren, die de 

dood vonden, verloren. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met het feit dat dit alleen 

het perspectief van Verschoor betreft. Het kan zijn dat deze getallen overdreven zijn. Waar deze 

gesneuvelde soldaten begraven werden, is vooralsnog niet bekend. 

918  
Tot de invoering van het metrieke stelsel in 1799 gebruikte Frankrijk officieel de koningsvoet (pied de roi), met een lengte die 1/6 was van de toise, 
een staaf die in Parijs bewaard werd, in Grand Châtelet. In sommige delen van het land gebruikte men een eigen standaardvoet die afweek van 
de koningsvoet. De lengte van de koningsvoet was 324,8 mm (Rentenaar 1971).

919  
Valkenier 1675, 471

920  
Een uitlegger was een met geschut bewapend platboomd vaartuig.

921  
Cambier 1916; Valkenier 1675
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Na een beleg van ongeveer één dag capituleerde het fort en mocht het garnizoen met volle wapen-

rusting en bagage uittrekken richting Groningen.922 Hierbij lieten ze 7 doden achter en namen ze 6 

gewonden mee.923 De capitulatie vond plaats in een loopgraaf bij Fort Knodsenburg. Het feit dat de 

manschappen van Verschoor een vrijgeleide naar Groningen kregen is op zijn minst opmerkelijk 

omdat deze stad nog in handen was van de Republiek en pas op 7 juli 1672 werd belegerd door 

de bisschop van Munster. Dit betekent dat de manschappen daar opnieuw ingezet konden worden 

tegen een bondgenoot van de Fransen. Hoogstwaarschijnlijk hebben de Franse bevelhebbers 

hier geen aandacht aan geschonken omdat zij zo snel mogelijk het westen van Nederland wilden 

bereiken. Hierbij is het ook belangrijk om te beseffen dat de Fransen haast hadden om de Repu-

bliek zo snel mogelijk te bezetten zonder de moeite te nemen om grote groepen gevangenen te 

transporteren.924

De capitulatie van Knodsenburg doet denken aan de capitulatie van één van de forten aan de Rijn, 

Fort Rijnberk, waar het complete garnizoen een vrijbrief kreeg en mocht marcheren naar Maas-

tricht.925 De historicus Fruin meldt dat een vrijgeleide in die tijd niet uitzonderlijk was en vaak werd 

gegeven op het moment dat de belegerden zich heldhaftig hadden verdedigd.926 

Na de capitulatie van kapitein Verschoor werd Nijmegen door de Fransen met buitgemaakt Staats 

geschut, eigen geschut vanuit Knodsenburg en batterijen op de Lentse oever met 12, 24, 26 

ponders en vuurpotten 927 onophoudelijk gebombardeerd.928 Dit veroorzaakte in de stad brand en 

enorme schade. Nijmegen beschikte over ongeveer 60 stukken geschut en een garnizoen van 

ongeveer 2600 man, voornamelijk voetvolk.929 Daarnaast waren er nog 5 compagnieën burgermili-

tie uit de provincie Utrecht en een groep schutterij van 2500 man.930 Op 3 juli startte het beleg van 

Nijmegen en op 9 juli capituleerde de stad. In 1678 nam de Raad van State het besluit om Knod-

senburg te ontmantelen.931

4.3.3 De aanval op Nijmegen van 1702
De gebeurtenissen in 1672 vormden niet te laatste keer dat Nijmegen werd aangevallen door het 

Franse leger. In 1702 belegerden de Fransen Nijmegen opnieuw, maar dit keer vanuit het zuiden. 

Deze belegering was onderdeel van de Spaanse Successieoorlog, een oorlog van verschillende 

Europese machten (‘de grote alliantie’) tegen onder meer Frankrijk en Spanje. Of Fort Knod-

senburg betrokken was bij deze belegering is maar de vraag. Kort ervoor was Knodsenburg wel 

922  
Verschoor 1672

923  
Valkenier 1675, 471

924  
Panhuysen 2009

925  
Fruin 1972, 129

926  
Fruin 1972, 129

927  
Een vuurpot was een pot met brandende of stankverwekkende stoffen gevuld, die men naar de vijand toewierp, meestal in een marinecontext 
gebruikt (bron: Woordenboek der Nederlandse Taal).

928  
Valkenier 1675, 473

929  
Fruin 1972, 171

930  
Valkenier 1675, 472

931  
Verhelst, in voorbereiding/a
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opnieuw in gebruik genomen en uitgebreid, wellicht als onderdeel van plannen voor een inundatie-

mogelijkheid van de Overbetuwe.932

Bij Kleef probeerde het Franse leger, onder leiding van commandant Boufflers, het leger van ‘de 

grote Alliantie’ te onderscheppen. Het leger was echter in staat commandant Boufflers te ontlopen 

en kon gecombineerd worden met het leger van Godard van Reede (1630-1703), graaf van Ath-

lone, in Klarenbeek.933 Het Franse leger probeerde vervolgens op 10 juni het leger van de graaf 

van Athlone te onderscheppen en uit te schakelen. De Franse commandant was van plan om over 

de weg langs Keversdonk, tussen Goch en Gennep, via Mook naar Nijmegen te trekken om zo het 

leger van Athlone van achter aan te vallen.

De graaf van Athlone was evenwel op de hoogte gesteld van het plan van commandant Boufflers. 

Om een nederlaag te voorkomen week Athlone naar ‘de werken’ van Nijmegen uit om zich binnen 

de muren te verschansen.934 Het feit dat Athlone zijn legers in Nijmegen stationeerde bleek uitein-

delijk een goede zet, omdat Nijmegen op dat moment maar twee bataljons en één stuk geschut tot 

zijn beschikking had. Mocht Athlone ervoor gekozen hebben om Nijmegen links te laten liggen, dan 

was de stad naar alle waarschijnlijkheid gevallen.

Op vrijdag 15 juni begonnen de Fransen de aanval op Nijmegen. Dit beleg duurde waarschijnlijk tot 

17 juni.935 De Fransen probeerden in deze dagen Nijmegen te veroveren, maar het beleg mislukte.

In de ‘Europische Mercurius’ van Philologe-Pilot wordt duidelijk uitgelegd dat er alles aan gedaan 

werd om te voorkomen dat de Fransen de Waal over zouden steken. Athlone stuurde een groep 

ruiters naar de overkant van de Waal om langs het water te patrouilleren en te voorkomen dat 

Boufflers de Waal over zou steken.936 Boufflers zag zelf ook in dat het oversteken van de Waal 

geen mogelijkheid was.937 Op zondag 17 juni vertrokken veel vrouwen en kinderen voor hun eigen 

veiligheid naar de overzijde van de Waal en verbleven daar een gehele dag en nacht onder den 

blaauwen hemel.938 Daarnaast was het voor schepen verboden om tijdens de belegering van Nij-

megen over de Waal te varen omdat men bang was dat deze schepen ingenomen werden door de 

Fransen en gebruikt zouden worden om te Waal over te steken.

Dit wijst erop dat de overkant van de Waal bij Nijmegen tijdens het beleg van 1702 een veilige 

plek was en niet werd aangevallen door de Fransen. Dit zou betekenen dat volgens deze bron de 

betrokkenheid van Fort Knodsenburg bij de aanval van juni 1702 zeer onwaarschijnlijk is. Het lijkt 

eerder dat Fort Knodsenburg aan de zijlijn van deze gebeurtenis heeft gestaan en dat de Lentse 

kant van de Waal niet betrokken was bij de aanval op Nijmegen in 1702.

932  
Verhelst, in voorbereiding/a

933  
Wijn 1956, 100

934  
Philologe-Philot 1702, 316

935  
Philologe-Philot 1702, 317

936  
Philologe-Philot 1702, 317

937  
Wijn 1956, 100

938  
Philologe-Philot 1702, 317
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4.3.4 Sébastien Le Prestre de Vauban
De loopgraven die in 1672 werden gegraven geven een indruk van de technieken die gebruikt zijn 

om Fort Knodsenburg te veroveren. Het ontwerp van een loopgraaf werd niet bepaald door de sol-

daten ter plaatse. Dit werd van tevoren door militaire ingenieurs gepland en uitgewerkt. De belang-

rijkste militair ingenieur tijdens het rampjaar 1672 was Sébastien Le Prestre de Vauban, Seigneur de 

Vauban (4 mei 1633 - 30 maart 1707). Hij was maarschalk in dienst van Lodewijk XIV. Vauban werd 

gezien als de beste militair ingenieur van zijn tijd. Hij werd zowel geprezen voor zijn ontwerpen van 

forten als voor de verovering ervan.939 Vauban ontwikkelde een gesystematiseerde belegeringsaanval 

die ertoe leidde dat alleen nog steden en forten voorzien van zeer uitgebreide en goed onderhouden 

verdedigingswerken met omvangrijke garnizoenen een langdurige verdediging konden volhouden.940 

Op basis van deze belegeringsaanval heeft Vauban twee standaardwerken geschreven die tot ver in 

de 19e eeuw werden geraadpleegd bij de belegering van een stad of fort.941

Tijdens de oorlog van 1672 was Vauban in dienst van Lodewijk XIV als adviseur. Het lijkt aannemelijk 

dat Vauban ook betrokken is geweest bij het beleg van Nijmegen en Knodsenburg, omdat de oorlog 

van 1672 zijn kans was om zich te bewijzen tegenover Lodewijk XIV. Dat de oorlog van 1672 gebruikt 

werd als toetsing voor de nieuwe gesystematiseerde belegeringsaanval van Vauban wordt bevestigd 

door meerdere historici.942

Op basis van de opgravingsresultaten lijkt tijdens het beleg van Knodsenburg ook gebruik gemaakt 

te zijn van deze gestandaardiseerde manier van werken. De twee loopgraven zijn aangelegd aan 

de oost- en westkant van het fort. Een deel van de oostelijke loopgraaf is tijdens het archeologisch 

onderzoek teruggevonden. Dit oostelijke deel komt goed overeen met een deel van de loopgraven op 

een kaart van De Turenne uit 1730, die de situatie in 1672 weergeeft en wellicht op een oudere bron 

gebaseerd is. De hoekige vorm, de diepte en breedte van de loopgraaf komt overeen met de stan-

daardwerken van Vauban (figuur 4.18). 

Bij deze manier van werken werd de loopgraaf tot op heuphoogte gegraven (circa een meter diep). 

De uitgegraven grond werd als borstwering voor de loopgraaf gelegd om achter te schuilen. Zoals te 

zien op figuur 4.18 worden deze ophogingen soms versterkt met rieten korven. Hiervan is tijdens de 

opgraving niets meer aangetroffen.

Vauban testte zijn nieuwe standaardwerk voor het eerst in Maastricht in juni 1673. Op basis van het 

in Lent opgegraven stuk van de loopgraaf is weinig te zeggen over een bepaald patroon, maar in 

combinatie met een kaart van De Turenne uit 1730 is een beter overzicht te verkrijgen van het toe-

gepaste patroon (figuur 4.19). Bij het beleg van Maastricht in juni 1673 onder leiding van Vauban is 

gebruik gemaakt van hetzelfde patroon in combinatie met parallelle loopgraven. Deze parallelle loop-

graven werden verbonden met naderingsloopgraven. De naderingsloopgraven (‘approches’) waren 

939  
Ostwald 2007

940  
Van Nimwegen 2006

941  
Vauban 1672; Vauban 1704; Duffy 1985

942  
Duffy 1985; Ostwald 2007
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Figuur 4.18: De techniek voor het graven van een loopgraaf volgens het standaardwerk van Vauban (Vauban, 
1704).
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om flankerend vuur te voorkomen in een zigzagpatroon aangelegd.943 Dit zigzagpatroon was ook 

van belang omdat één kanonschot in een te rechte loopgraaf zeer veel mensenlevens kon eisen.

Tijdens het beleg van Knodsenburg is niet gekozen voor de aanleg van parallelle loopgraven, maar 

voor twee loopgraven uit het oosten en westen. Toch zijn deze loopgraven vergelijkbaar in opbouw 

en vorm met de naderingsloopgraven die gebruikt zijn tijdens het beleg van Maastricht. 

Aangezien bij de gestandaardiseerde manier van werken van Vauban begonnen werd met de 

aanleg van een parallelle loopgraaf is er bij deze aanval bewust voor gekozen om dit over te slaan. 

Dit zou te maken kunnen hebben met de keuze voor tactiek. Uit de historische verslaggeving van 

de slag in 1672 blijkt dat de Fransen eerst getracht hebben om het fort te bestormen met een over-

macht aan soldaten om zo het fort te overrompelen (figuur 4.20). Deze aanval werd afgeslagen en 

de Fransen werden gedwongen om zich in te graven vanaf de gracht terug naar de Griftdijk.944 Het 

is daarom goed mogelijk dat deze loopgraaf eerder is aangelegd omwille van veilige communica-

tie met de achterhoede dan uit aanvallende overwegingen. Op basis van de vergelijking tussen het 

beleg van Knodsenburg en de belegeringstechnieken van Vauban is het niet ondenkbaar dat het 

beleg van Knodsenburg en andere kleinere forten in de Republiek gediend hebben als oefening 

voor de belegering voor grotere schansen en steden zoals Maastricht en Utrecht.

Figuur 4.19. Vauban’s belegeringstechniek met drie parallellen en naderingsloopgraven (Duffy, 1985, 11).

943  
Van Nimwegen 2006

944  
Willemsz 1674
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Figuur 4.20. ‘Sieges du E’de Knotsem-
bourg et de Nimegue’ van De Turenne, 
met de situatie in 1672 (www.gallica.
fr).

4.3.5 Conclusies
Op basis van de verzamelde historische bronnen is een goed beeld ontstaan van de belegering 

van 1672 en de aanval van 1702. Verschoor, Willemsz en Valkenier omschrijven in detail de krijgs-

verrichtingen rondom Fort Knodsenburg van 13 tot 16 juni 1672. In combinatie met een kaart uit 

1730 van de situatie in 1672 (zie figuur 4.20) is hierdoor met grote zekerheid te zeggen dat de 

loopgraaf ten oosten van Fort Knodsenburg is gegraven tijdens het Franse beleg van het fort in 

juni 1672. De aangetroffen loopgraaf vertoont overeenkomsten met de belegeringstechnieken van 

de Franse militair ingenieur Vauban. Op basis van de historische bronnen lijkt de loopgraaf aan-

gelegd te zijn als communicatieloopgraaf tussen het front en de achterhoede. De loopgraaf is niet 

aan het begin van het beleg van Knodsenburg aangelegd, maar naar aanleiding van de eerste mis-

lukte aanval door de Fransen op het fort. 

De historische bronnen over de aanval op Nijmegen in 1702 geven een duidelijk beeld van de 

gebeurtenissen rondom deze aanval. Op basis van deze bronnen lijkt Fort Knodsenburg niet actief 

betrokken te zijn geweest bij de strijd om Nijmegen in 1702. Hierdoor valt te concluderen dat de vijf 

individuen in de loopgraaf bij Fort Knodsenburg met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

zijn gesneuveld in 1672.

http://www.gallica.fr
http://www.gallica.fr
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4.4 Uitbreiding van het fort en onderhoud aan en verlegging van 

de dijk bij Knodsenburg
De opbouw van het 17e-eeuwse fort is bekend (figuur 4.21), maar zo bleef de schans niet door de 

eeuwen heen.

Figuur 4.21. Doorsnede en plattegrond van de schans Knodsenburg in de 17
de

-eeuwse staat. Uit: M.A.G.M. 
Schenkels, Lent lang vervlogen tijd. Historische cahiers van de Lentse historische kring nrs 1 (1985) – 26  
(2005). De schans had in deze opzet een lengteas van ongeveer 176 meter, de afstand tussen de zuidelijke 
bastions was ongeveer 128 meter en tussen de noordelijke ongeveer 110 meter. De wallen moeten ruim 7 
meter hoog zijn geweest met een breedte op de kruin van 4 meter. Op het terreplein waren een commando-
post, onderkomens, wapenkamers en kruithuizen ondergebracht (citaat: Haans, in voorbereiding).

Een kaart uit 1702 uit de collectie van het Rijksmuseum geeft voor het eerst een realistisch beeld 

van de uitbreiding van het fort die vermoedelijk het gevolg was van een besluit van de Raad van 

State uit februari 1701 om het gebied tussen Arnhem en Nijmegen te kunnen inunderen 945: twee 

nieuwe lunetten, naar binnen gebroken, met een enveloppe ertussen, als een soort schil om de 

noordelijke helft van de schans (figuur 4.22).946 Ook de noordoever van de nieuwe gracht was van 

een wal voorzien. Bij de aanleg van deze uitbreiding moet uiteindelijk ook de tweede weg, weste-

lijk van de Griftzanddijk, zijn doorsneden en daardoor grotendeels verdwenen.

Tevens zien we, dat het tracé van de bandijk werd hersteld naar de situatie van vóór 1585. Ver-

moedelijk was de rivierzijde van het fort door ijsgang beschadigd geraakt en door de oriëntatie van 

de schans op het noorden niet meer noodzakelijk geacht.947 De zuidelijke punt van de schans werd 

hiermee afgesneden van de rest; de oude dijk bleef nog jarenlang liggen (zie hierna).

945  
Verhelst, in voorbereiding/a

946  
Haans, in voorbereiding

947  
Haans, in voorbereiding
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Figuur 4.22. Fort Knodsenburg in of omstreeks 1702 (bron: Rijksmuseum.nl).

Naast het geweld van het water leverde ook het geweld van oorlogssituaties soms problemen op. 

In 1673 bleek de dijk bij Lent beschadigd te zijn door kanonvuur van de Fransen; in de jaren erna 

moest deze hersteld worden.948 Het onderhoud van de Knodsenburger dijk was al sinds 1591 een 

twistpunt tussen de Raad van State en het Ambt Overbetuwe en laaide ook tussen 1674 en 1679 

weer op.949 In 1701 werd besloten dat de Raad van State de dijk in beheer zou nemen.950 Daarna 

bleek toch dat dit beheer herhaaldelijk niet was gebeurd.951 In 1793 verzocht de Raad van State 

tenslotte dat het ambt het onderhoud van de dijkblokken 113 en 114 zou overnemen, tegen het 

genot van dijkagepenningen.952 Interessant is dat in de dijkcedullen de generaliteit wordt genoemd 

als dijkgeslaagde voor de Knodsenburgerdijk vanaf 1677. In 1698 werd daarbij gesteld dat Frans 

van Lijnden, heer van Hemmen, deze destijds ‘maakte’. In 1801 was de dijk overgenomen door het 

ambt, zoals hierboven ook al geconstateerd. In 1825 onderhielden het ambt en Arend Crijnen de 

dijk voor de schans ieder voor de helft. In 1825 bleek de schans aan Arend Crijnen verkocht te zijn, 

maar het onderhoud van de Knodsenburgerdijk bleef volledig bij het ambt. Overigens hoorde dijk-

blok 114 aan de eigenaar van het huisje C152, al sinds de uitbreiding van het fort tussen buiten- en 

binnengracht van het fort lag.953

948  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2520, d.d. 1673 en inventarisnummer 2650, d.d. 
1674 -1679

949  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2648, d.d. 1591 

950  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2655, d.d. 1701

951  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2657, d.d. 1713

952  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2660, d.d. 1793

953  
Zie bijlage 1.
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Waarschijnlijk na de verwoestingen van 1672 werd bij Knodsenburg een nieuwe dijk overt’selve 

fort aangelegd. In 1688 kwam een verzoek bij de dijkstoel binnen om de oude dijk te mogen ver-

wijderen. Daarop werd besloten dat de oude dijk voorlopig nog als vanouds zou worden onderhou-

den.954 Dit past in het plan van de heer van Hemmen, die de oude Knodsenburgse dijk wilde ver-

vangen door een nieuwe dijk op de plaats van het oude fort. De steden Arnhem en Nijmegen waren 

hier op tegen. Het Hof van Gelre en de Landdag van Gelre en Zutphen kwamen tussen beide om 

een oplossing te zoeken. Een dossier over deze kwestie is bewaard gebleven.955

In 1699 werd het onderhoud van de oude dijk nog aanbesteed.956 Frans van Lynden, heer van 

Hemmen en Blitterswijk maakte nog bezwaar dat dit herstel op zijn kosten zou gebeuren.957 Het 

beheer van de oude Knodsenburgerdijk bleef daarna nog jaren problematisch, ook toen de oude 

dijk in 1711 ernstig was afgeslagen en een klein spijkwerk van een roede nodig was.958 Vanaf 1720 

reed de jaarlijkse schouw dan ook over de nieuwe Knodsenburgerdijk.959 Toch werd in 1733 nog 

gesproken over reparatie van de oude Cnodsenburgsen dijck (…) voor soo verre de securiteijt van 

den santdijck leggende langs ’t fort mocht vereijschen. Tevens werden afspraken gemaakt over het 

toekomstig beheer van deze oude dijk gedurende 20 jaar.960 Over de wijze waarop de dijk moest 

worden gerepareerd werd afgesproken: … den dijck hier bovengemelt begint van den pael no 112 

en eijndight tegen den pael no 114 en moet geseijden dijck ter geheele lenghte van den pael no 

112 tot den pael 114 namens haer ed: mo: opgemaeckt sijnde als onder en boven de andere ban-

dijcken sigh bevonden door den dijckstoel des ampts Overbetuwe in aerde en rijswerck en gelijck 

tot meeste securiteijt des voorsr: ampts vereijscht … en sal de aerde die tot reparatie en onderhout 

gebruijckt moet worden, niet mogen gehaelt worden ter plaetse daer eenige de minste nadeel aen 

’t Fort Cnodsenborgh ofte desselfs buijtenwercken sou konnen toegebraght worden …961 In 1790 

waren nog overblijfselen van de oude dijk aanwezig (figuur 4.23).962 In 1793 werd een verbreding 

van de Knodsenburgerdijk in de dijkblokken 113 en 114 voorzien.963 Herstel was hard nodig, want er 

waren inmiddels rijtuigen van de dijk gevallen.964

In 1726 werd een plan gesmeed om het fort zelf te herstellen en te versterken. Onduidelijk is of dit 

werd uitgevoerd. Dat de plannen niet uitgevoerd zouden zijn zou kloppen met het feit dat de Repu-

bliek zich kort na 1726 terugtrok uit een verdrag dat het in 1725 met Hannover, Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Pruisen tegen Spanje had gesloten. 

Wel zien we op de latere kaarten nog steeds het beeld van het oude fort met afgesneden zuide-

lijk deel en de noordelijke versterking, aan beide zijden omgeven door grachten. Wellicht past de 

954  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1761, d.d. 02-05-1688

955  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2652, d.d. 1689-1691

956  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781, d.d. 07-09-1699

957  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 2654, d.d. 1699

958  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781

959  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1781, d.d. 04-05-1720 en 19-06-1721

960  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 15-12-1733

961  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1764, d.d. 07-07-1734

962  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N155, d.d. 18

e
 eeuw

963  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1770, d.d. 01-08-1793

964  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1770, d.d. september 1793
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aanleg van Fort Hollandia (zie hierna) in dit herstel- en versterkingsplan. Interessant is daarente-

gen, dat Knodsenburg in 1748 gedemolieerd wordt genoemd (figuur 4.24).965 

Figuur 4.24. Het gedemolieerde Fort Knotsenburg in 1748.

965  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N118, d.d. 1748

Figuur 4.23. In 1790 waren zowel de oude Knodsenburgerdijk als het Fort Hollandia ruïneus nog in het land-
schap aanwezig.
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Waar op eerdere tekeningen de buitengedijkte gracht als vijver nog herkenbaar was, is die op deze 

kaart uit 1748 voor het eerst afwezig, op een kleine waterplas in het oostelijk deel na. Ook in 1748 

werden plannen gemaakt voor versterking van het geruïneerde Fort Knotsenburg.966

Een kaart uit 1790 geeft aan dat er van de buitendijkse fortwal nog iets over zou zijn, net als van 

de oude dijk (zie figuur 4.23).967 Ook in 1800 lijkt dat het geval geweest te zijn, waar we van beide 

zaken en van het oostelijke deel van de gracht nog relicten herkennen.968

4.5 Bebouwing in het fort
Al op de oudste afbeeldingen van het fort is bebouwing binnen het fort afgebeeld. Op het terreplein, 

dat lager lag dan de wallen van het fort, stonden op kaarten uit 1591 minimaal één en maximaal 

drie langwerpige bouwwerken van één bouwlaag met een zadeldak. In 1616 was dat één gebouw, 

maar in 1622 zou dat zijn toegenomen tot een groot aantal (minimaal 7) gebouwen die samen een 

binnenruimte omgaven. Eén gebouw stond binnen de kring van bouwwerken (figuur 4.25).

Figuur 4.25. Nijmegen in 1622, door Willem Baudartius (bron: www.edward-wells.nl).

966  
Nationaal Archief, verzameling Binnenlandse kaarten Hingman, inventarisnummers 3241.1 en 3241.2, d.d. 13-12-1748

967  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N155, d.d. 18

e
 eeuw

968  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N157, d.d. 1800
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Langzaam belanden we daarmee in de periode waarin aanzichten van dergelijke terreinen ook een 

betrouwbaarder beeld geven. Een kopergravure uit 1637-1639 laat, behalve een ophaalbrug vanaf 

de Waalbandijk, zien dat zich in het zuidelijk deel van het fort drie kleine gebouwen met zadeldak 

bevonden. In het hart stond een noord-zuid-gestrekt gebouw met een daarbij aangelegde tuin, 

door een zoom van boompjes omgeven (figuur 4.26). 

Figuur 4.26. Kopergravure van Nijmegen door J. van Geelkerck, 1637-1639. Hierop zien we van het zuidelijk 
deel van het fort de interne structuur.

Een aanzicht op de stadsplattegrond van Blaeu uit 1649 bevestigt dit beeld min of meer: een brug 

naar de Waalbandijk, drie wat verspreide gebouwtjes in het zuidelijk deel, een langgerekt gebouw 

met zadeldak en tuin in het centrale deel en nog één losstaand gebouw in het noordelijk deel. De 

oorspronkelijke noordelijke toegang werd nog wel aangegeven, maar was inmiddels niet meer 

functioneel.969 De resten van deze poort of poterne zijn inmiddels opgegraven. Van de overige 

969  
Haans, in voorbereiding
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gebouwen zijn slechts vloertjes en stookplaatsen aangetroffen. Mogelijk betrof het houtskeletbouw 

dat na beschietingen eenvoudig hersteld kon worden.970

Pas op het schilderij van Nijmegen uit 1668-1669 (figuur 4.27), dat voor Knodsenburg mogelijk 

deels gebaseerd is op de tekening van Blaeu uit 1649, zien we de interne structuur van Knodsen-

burg weer afgebeeld. Komend over de brug vanaf de Waalbandijk, die deels ophaalbaar was, trof 

men opnieuw de drie verspreide panden in het zuidelijk deel aan. Twee van de drie waren inmid-

dels van tuintjes voorzien, en de meest oostelijke van de drie bestond nu uit twee bouwdelen met 

eigen zadeldaken en klaarblijkelijk ook eigen tuinen. De situatie van het centrale en noordelijke 

deel van het fort was ten opzichte van de situatie in 1649 niet gewijzigd, zij het dat we nu de afzon-

derlijke tuintjes aan de achterzijde van de verschillende delen van het centrale gebouw herkennen. 

De grote tuin in het hart was ook toen nog aanwezig. Ook de dichtgezette noordelijke poort was 

nog aanwezig.971

Figuur 4.27. Schilderij van de stad Nijmegen en omgeving, 1668-1669 (bron: Museum Het Valkhof, Nijmegen, 
C.XVI.1).

970  
Haans, in voorbereiding

971  
Museum Het Valkhof, Nijmegen, C.XVI.1
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Een aanzicht van Nijmegen uit 1683 laat vermoedelijk een realistisch beeld van Lent op basis 

van een actuele veldinspectie zien, inclusief bebouwing ter hoogte van De Zon aan de Ooster-

houtsedijk, welk pand nog in puin lag na de gebeurtenissen van 1672. In het fort wordt slechts één 

verlaten pand getekend.972 Het is niet onaannemelijk dat deze reductie van het aantal bouwwerken 

het gevolg van de strijd in 1672 is geweest.

Een tekening van Schoemaker uit de periode 1710-1735 geeft eveneens een beeld van het fort, al 

is zeer de vraag hoe betrouwbaar dit beeld is. Binnen het fort stonden toen 4 gebouwen, verspreid 

over het hele fort. Eén van de bouwwerken was verlengd en van een aanbouw voorzien, waardoor 

een T-vorm ontstond. Op één van de bastions wapperde de vlag van de opstand, de Prinsenvlag.973 

Niet uit te sluiten is dat dit beeld was gebaseerd op een situatie vóór 1672.

Figuur 4.28. De nieuwe boerderij in Fort Knodsenburg, 1748 (bron: Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van 

Vestingen, inventarisnummer N126, d.d. 1748).

Kaarten uit 1748 en 1751 laten net als de tekening van 1683 zien dat er van de vroegere bebou-

wing van Knodsenburg, die in 1649 nog bestaan moet hebben, niet veel meer over was (figuur 

4.28). De contouren van de grote centrale tuin waren nog herkenbaar, en daarbinnen stond een 

klein gebouw. Alle overige bebouwing was verdwenen.974 Dat beeld is in 1800 nog altijd hetzelfde.975 

Het huisje, dat in 1832 aan Arend Crijnen toebehoorde en de kadastrale aanduiding C145 droeg, 

moet er toen dus al meer dan 80 jaar en wellicht zelfs al in 1683 gestaan hebben.

Interessant is dat het huis dat in 1832 aan Jacobus Peters toebehoorde en aan de dijk buiten de 

binnengracht van Knodsenburg stond, al voorkomt in het oudst bewaard gebleven dijkcedul uit 

1677.976 Omdat de nieuwe werken van omstreeks 1702 alleen de noordzijde van het oude fort omge-

ven, werd deze boerderij bij de uitbreiding net niet betroffen.

972  
Museum Het Valkhof, Nijmegen, IGEM C XVD 6b

973  
Atlas van Schoemaker, Knodsenburg (www.geheugenvannederland.nl) 

974  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummers N126, d.d. 1748 en N120, d.d. 1751

975  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N157, d.d. 1800

976  
Zie bijlage 1.

http://www.geheugenvannederland.nl
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4.6 Verdediging naar het oosten: Fort Hollandia

De dijkgraaf en heemraden van Overbetuwe verzochten in 1738 aan de Raad van State om het 

verlaten fort Hollandia, dat naar aanleiding van een besluit van de Raad van State uit 1728 977 was 

aangelegd, te renoveren om daarmee de dijk en het fort Knodsenburg te beschermen tegen de 

Waal.978 Inderdaad vinden we op een kaart uit 1731 voor het eerst een beeld van het nieu Bast: 

Hol:, een bastionvormige schans, gericht op het oosten, en schijnbaar bedoeld om Nijmegen 

vanuit de richting van Bemmel tegen aanvallen te beschermen.  Het lag in de zuidwestelijke punt 

van de Lendtze waert, ingeklemd tussen de Waal en de kil tegen de dijk. Op een kaart uit 1732 

zien we het Fort Holland nog afgebeeld. Hetzelfde geldt voor een kaart uit 1751, waar het Fort 

Hollandia lag tegen een diep gescheurde kil. In de jaren erna moet het fort gedeeltelijk zijn geëro-

deerd. In 1790 wordt op een kaart bij het restant van het fort de omschrijving overblijfsel van Hol-

landia gegeven (figuur 4.29 en 4.30).979

Figuur 4.29. Het intacte Fort Hollandia tussen een diep gescheurde kil en de Waal, in 1751 (bron: Nationaal 
Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N154).

4.7 Een Pruisische inval in 1787
Militaire handelingen in de uiterwaarden kennen we vooral uit 1787.980 De Pruisische regering zond 

toen enkele legereenheden om stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen, zuster 

van de toenmalige Pruisische koning Frederik Willem II, te beschermen. Die had een jaar ervoor 

zijn legendarische oom Frederik de Grote opgevolgd, en was in 1787 betrokken geraakt bij de 

strijd tussen Patriotten en Orangisten in de Republiek. Stadhouder Willem V was reeds verdreven 

naar Nijmegen; zijn vrouw werd op 28 juni 1787 aangehouden bij Bonrepas aan de Vlist, tussen 

Schoonhoven en Haastrecht, toen zij op weg was naar Den Haag om daar de Staten van Holland 

te overtuigen haar man naar Den Haag te laten terugkeren. 

977  
Verhelst, in voorbereiding/a

978  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, 1427-1838, inventarisnr. 1541, d.d. 1738

979  
Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummers N104, N106, N154 en N155

980   
Met dank aan Paul Franzen, die ons attent maakte op het bestaan van de kaartenreeks in het Rijksmuseum te Amsterdam.
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In reactie op de aanhouding en na verloop van ultimata vielen Pruisische legereenheden half sep-

tember bij Nijmegen de Republiek binnen. Het geing om 20.000 tot 30.000 Pruisische soldaten 

en stadhouderlijke huurlingen. Daarna trok men verder, onder meer naar Gorinchem, Utrecht en 

Amsterdam. De inval had zijn effect en het stadhouderlijk paar kon naar Den Haag terugkeren. Op 

de kaart die van de inval op 13 september gemaakt werd, herkennen we enkele kampementen van 

legereenheden rond Nijmegen (figuur 4.31). Ten zuidwesten van Nijmegen lag een legeronderdeel 

van B.G. Banin, en in de Lotwaard lagen de artillerie en legereenheden onder leiding van de ons 

onbekende Merwitz en van de latere diplomaat Friedrich Wilhelm Ernst von Knobelsdorff (1752-

1820).981 De aanduiding Quart G (Quartier Générale?) wijst mogelijk op een hoofd- of officierskwar-

tier, dat gevestigd kan zijn in het pand Lent B 44, in 1832 van logementhouder Arend Crijnen. Het 

gaat om het Logement Lent, de latere uitspanning Wildenbeest, in 1907 nieuw gebouwd als Hotel 

Lent en in 1989 afgebroken. Op een kaart van de gehanteerde routes zien we dat de Pruissiche 

soldaten vanuit Nijmegen via Lent naar het westen trokken, in de richting van Tiel (figuur 4.31).982

981   
Von Knobelsdorff huwde later met een Nederlandse, een dochter van een collega-diplomaat. Zijn dochter huwde met een zoon van Rutger Jan 
Schimmelpenninck (1761-1825), één van de leidende Patriotten uit 1787. Ook binnen families kwamen de stromingen dus bijeen.

982   http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.505275

Figuur 4.30. Overblijfsel van Hollandia op een smalle strook land tussen de kil en de naar het noorden opschui-
vende Waal, in 1790 (bron: Nationaal Archief, archief Oorlog: Plans van Vestingen, inventarisnummer N155).

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.505275
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Figuur 4.31. Pruisische legerkampementen in de uiterwaarden bij Lent, 1787, door een onbekende tekenaar, 
1790-1792. De kaart is onderdeel van een reeks van 14 kaartjes en werd afgedrukt in een publicatie van The-
odor Philipp von Pfau over de inval (bron: Rijksmuseum Amsterdam; http://hdl.handle.net/10934/RM0001.
COLLECT.505276).

4.8 De Franse inval en de opheffing van Knodsenburg
Uit weerstand tegen de adel en de wens om te komen tot een gelijkwaardiger maatschappij ont-

wikkelden zich overal in Europa en ook daarbuiten in de late 18e eeuw revoluties. Vanuit Frankrijk 

breidden de revoluties zich vanaf 1792 over Europa uit, waardoor ook in de Republiek onrusten 

ontstonden en patriotten met de Franse opstandelingen overlegden. Vanaf 1793 was het onrustig 

in de Nederlanden. Generaal Dumouriez trok in februari 1793 de Nederlanden binnen. Op 8 maart 

werd hem bevolen zich terug te trekken. Eind 1794 volgde een nieuwe aanval tegen gealllieerde 

troepen met Britten, Hessen, Hannoverianen en Staatse troepen in de gelederen. 

In 1794 werden mannen uit de bevolking opgeroepen om naar Pannerden, Gent, Bemmel en Lent 

te komen om batterijen (schansen) te komen herstellen of aanleggen.983 Aan de zuidzijde van de 

Waal waren in 1794 gevechten gaande tussen de Engelsen en de Fransen. Op 6 november waren 

de Fransen zover dat zij met hun batterijen de Betuwe konden beschieten. Spoedig daarna viel 

Nijmegen in Franse handen.984 Op 27 december openden de Fransen de aanval op de Bommeler-

waard. De Over- en Neder-Betuwe bleven vooralsnog in geallieerde handen, maar er werden wel 

voorbereiden getroffen ingeval een terugtrekkende beweging over de Rijn noodzakelijk zou zijn. 

Op meerdere plaatsen langs de Waal kwam het inderdaad tot een dergelijke beweging, en uitein-

delijk op 10 januari 1795 ook bij Millingen, Ooij en Bemmel. De daar gelegerde Oostenrijkers trok-

ken zich terug. Op 20 januari viel Amsterdam.985

983  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, 1427-1838, inventarisnr. 1508, d.d. 1794

984  
De Militaire Spectator 1834, artikel 9

985  
De Militaire Spectator 1834, artikel 10

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.505276
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.505276
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In de vroege morgen van 10 januari 1795 trokken meerdere colonnes Fransen over de zuidelijke 

rivierdijk. Benedenstrooms van Nijmegen trokken Franse troepen over het ijs naar de overkant, ter-

wijl bij Nijmegen schuiten te water werden gelaten. Bij Lent en Bemmel kregen de Fransen relatief 

gemakkelijk vaste voet aan de grond. De batterijen 9, 10 en 11 en de batterijen bij Lent en het fort 

Knodsenburg waren door Oostenrijkers en Hannoveranen bezet en stonden onder leiding van gene-

raal Von Hammerstein. Deze generaal koos voor een terugtocht naar Elst, waardoor de Fransen zich 

gemakkelijk in Bemmel en Lent konden vestigen. Dat ging overigens wel met een klap: toen de laat-

ste afdeling Hannoveranen Knodsenburg verliet, lieten zij de munitie de lucht in gaan.986 Deze ver-

dedigers uit Hannover hadden overigens een spoor van vernieling achtergelaten: Lent was echter 

speerpunt in de linie tussen Gorinchem en Emmerich en werd grotendeels overhoop gehaald. Overal 

in de dijken werden artilleriestellingen ingegraven, landerijen en groentetuinen werden vertrapt, 

boomgaarden moesten worden gerooid. Vele huizen en schuren werden gesloopt, niet alleen om vrij 

schutsveld te krijgen maar ook omdat veel hout nodig was voor de bivak en de houtvuren. De lands-

verdedigers - in Lent waren dit de bondgenoten van de republiek, de Hannoveriaanse regimenten - 

lieten een spoor van vernielingen achter, alsof het gebied door de vijand was ingenomen. En dat was 

nog voor de inname door de Fransen in 1795.987

In 1795 kwam het 3e bataillon jagers onder Hoynck van Papendrecht aan in Lent. De gecommitteer-

den van de stad Nijmegen wilden de eed afnemen.988 Knodsenburg bleek echter onbruikbaar, terwijl 

Lent door bondgenoten van de Republiek – regimenten uit Hannover, zoals we zagen – zwaar geha-

vend achtergelaten werd.989 In 1808 werden de resten van de schans verkocht en spoedig daarna 

werden de wallen geslecht.990 Interessant is echter dat koning Lodewijk Napoleon op 13 februari 

1809 het decreet uit 1808 introk dat afstand van het fort Knodsenburg inhield. Het fort werd samen 

met de Grebbelinie en het fort Geldersoord weer ter beschikking gesteld aan de Minister van Bin-

nenlandse Zaken.991 In hoeverre die intrekking daadwerkelijk is uitgevoerd, is niet bekend.

4.9 Nieuwe defensieve werken
Nijmegen was door de Nederlandse staat als vesting aangewezen. In het midden van de 19e eeuw 

constateerde men gebreken als het ging om verdediging van deze vesting. Waar nog in 1840 sprake 

was geweest van mogelijk herstel van Knodsenburg 992, werden kort daarna ter verbetering de forten 

Beneden-Lent (Nieuw-Knodsenburg) en Boven-Lent (Sprokkelenburg of Wijnfort) aangelegd. Bene-

den-Lent bestaat uit een bomvrij gebouw, omgeven door een aarden redoute en een gracht. Boven-

Lent wordt gekenmerkt door een gebouw met kazematten, een toren, een gracht en een glacis daar-

omheen. Na de invoering van de Vestingwet in 1874 en daarmee de opheffing van de stad Nijmegen 

als vestingstad veranderde de functie. Vanuit Fort Boven-Lent moest men nu de spoorbrug gaan 

beschermen.

986  
Sabron 1893, 200-202

987  
Haans, in voorbereiding

988  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, 1427-1838, inventarisnr. 1427, d.d. 1795

989  
Haans, in voorbereiding

990  
Haans, in voorbereiding

991  
Gelderse Plakkatenlijst, nummer 795

992  
Verhelst, in voorbereiding/a
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Bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen in 1879 werden bovendien verdedigingswer-

ken aangelegd op het noordelijk landhoofd van de brug (figuren 4.32 en 4.33). Daartoe was in 

1876/1877 al een gedeelte van de dijk onteigend, vermoedelijk om die landinwaarts te kunnen ver-

leggen.993 Het betrof borstweringen en een opstelplaats voor een geschutsbatterij.994

Figuur 4.32. Zicht op het verdedingswerk op het bruggehoofd van de spoorbrug, met op de achtergrond de 
bomenrij langs de Veerdam (bron: www.gelderlandinbeeld.nl).

Figuur 4.33. Hetzelfde beeld als de vorige afbeelding, maar nu vanaf een locatie op de brug wat verder naar de 
rivier toe genomen, 1926 (bron: www.gelderlandinbeeld.nl).

993  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Polderdistrict Overbetuwe 1838-1981, inventarisnummer 964, d.d. 1876/1877

994  
Boeve & Cloïn 2010

http://www.gelderlandinbeeld.nl
http://www.gelderlandinbeeld.nl
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4.10 Mobilisatie en Tweede Wereldoorlog

Al enige jaren voor de Tweede Wereldoorlog werden 3 kazematten aangelegd als onderdeel van 

de Strategische Beveiliging en bezet door leden van het Korps Politietroepen, één nabij de spoor-

lijn en twee met zicht op de verkeersbrug. De laatste waren met een kanon uitgerust, de eerste 

(slechts) met zware mitrailleurs. Ze droegen de namen Lent-West, Lent-Midden en Lent-Oost. Ze 

waren bedoeld om een Duitse opmars vanuit het zuiden tegen te houden of te vertragen. Zowel de 

kazematten als de beide forten uit de 19e eeuw zijn beschermd als rijksmonument.

Fort Beneden-Lent heeft een defensieve rol gespeeld. Vanuit het fort werden in september 1944 de 

overstekende geallieerde militairen beschoten.995 Al in mei 1940 was er vanuit de Nederlandse stel-

lingen op de aanvallers geschoten.

4.11 Koude Oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een conflict tussen de overwinnaars van die oorlog, name-

lijk enerzijds de landen in de NAVO, met de Verenigde Staten als leider, en anderzijds de landen 

van het Warschaupact, aangevoerd door de Sovjet-Unie. De ontstane verhoudingen leidden vooral 

tot een hoogoplopende bewapening. Ook in Midden-Nederland leidde dit tot ruimtelijke ontwik-

kelingen, zoals de aanleg van de IJssellinie. Tussen Arnhem en Nijmegen werd een nieuwe dijk 

aangesloten op het talud van de spoordijk, en de doorgangen in de spoordijk werden afsluitbaar 

of zelfs helemaal dicht gemaakt. Dat moest verhinderen dat opgestuwd water naar het westen zou 

doorstromen. Deze Slaperdijk verloor al vóór het einde van de Koude Oorlog haar functie door ver-

schuiving van de defensieve lijn naar het oosten.996

4.12 Tot besluit
Lent heeft sinds de late 16e eeuw met enige regelmaat in de frontlinie gelegen, hetgeen zijn 

sporen moet hebben nagelaten. Werden huizen niet verwoest door oorlogshandelingen, dan was 

het wel de aanleg van forten, of uiteraard het wassende water (zie hoofdstuk 3). De oorlogshande-

lingen zelf zijn altijd maar van vrij korte duur geweest, maar het stempel dat de defensieve werken 

op het Lentse landschap hebben achtergelaten, zijn vele malen groter. Knodsenburg is daar – in 

zekere zin tot op vandaag – het levende bewijs van.

995  
Van den Broeke & Frank 2009, 46

996  
Van den Broeke & Frank 2009, 47
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Het voor u liggende onderzoek geeft een overzicht van de rijke middeleeuwse en 

nieuwetijdse geschiedenis van Lent. De landschappelijke dynamiek, de veelzijdigheid 

aan thema’s, de sociale stratificatie in relatie tot de landschapsontwikkeling en de 

continue wisselwerking met de Overbetuwe in het noorden en westen en Nijmegen in 

het zuiden lopen als rode draad door het verhaal.

Tegelijk moeten we ook vaststellen dat dit geschreven verhaal de landschappelijke 

ontwikkeling vooral vanuit het perspectief van de geschiedwetenschap belicht. Dat 

was ook de bewust gekozen opzet van dit rapport (zie hoofdstuk 1). Doel was om aan 

de hand van verifieerbare bronnen een verhaal op te bouwen en tevens bestaande 

theorieën, bijvoorbeeld over vroegmiddeleeuwse domeinen, kritisch tegen het licht te 

houden. 

Dit rapport hoefde vanuit het perspectief van de auteurs niet het volledige integrale 

verhaal van de Lentse landschapsgeschiedenis te bevatten. Het is immers versche-

nen als deel in een langere reeks rapporten, en heeft daarin ook een expliciete plek 

als historisch basisdocument. In de andere rapporten ligt de nadruk op de resulta-

ten van het archeologisch onderzoek van de laatste jaren, waarbij we steeds de kop-

peling met de historische gegevens hebben proberen te leggen. Die integratie vond 

derhalve steeds op het lagere schaalniveau van de vindplaats plaats, ook al hebben 

we daarmee in dit rapport ook wel een begin gemaakt. We legden in de detailstudies 

in de andere rapporten steeds verbanden met tussen archeologische onderzoeksre-

sultaten en historische gegevens over die specifieke locatie. Daarmee vormden we 

als het ware geïntegreerde bouwstenen voor het grote verhaal van Lent. Dit rapport 

vormt zodoende de kennisbasis voor de verdere detailuitwerkingen per vindplaats die 

we in de andere rapporten hebben gemaakt.

Dat legt ook meteen datgene bloot waar het nu ons inziens nog aan schort. In de 

afgelopen jaren zijn er zowel door de gemeente Nijmegen als door RAAP hele series 

basisrapporten over de archeologische of zelfs bredere landschapsgeschiedenis van 

Lent verschenen. De term ‘basisrapporten’ moeten we meteen enigszins nuanceren, 

want het gaat vaak om zeer uitgebreide uitwerkingen per archeologische site. Ook 

zijn er heel specifieke gebiedsbrede studies verschenen, zoals het eerder aange-

haalde rapport van Heunks & Van Hemmen en het voorliggende rapport. 

5 Tot besluit
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Daaruit wordt wel meteen duidelijk dat een integrale synthese op al het uitgevoerde onderzoek nog 

volledig ontbreekt. De enorme hoeveelheid archeologische data, inclusief die van eerdere waar-

devolle onderzoeken zoals het Merovingische grafveld aan de Azaleastraat en het Ottoonse erf in 

het Lentse Veld, biedt in combinatie met dit rapport ons inziens een prachtige kans om een inte-

grale ‘geschiedenis van Lent’ te schrijven. Een dergelijke studie zou dan niet alleen voor Lent een 

unieke mogelijkheid geven om haar verleden zo compleet als nu mogelijk op een rij te zetten, maar 

zou tevens theoretische modellen kunnen bieden voor lange-termijnontwikkelingen van dorpsge-

bieden in het rivierengebied en daarbuiten, wellicht meer nog dan de individuele rapporten dat nu 

kunnen. Daarmee zouden vergelijkende studies in een breder perspectief mogelijk worden. De 

dataset voor Lent biedt een uitgelezen kans daarvoor. We hopen van harte dat dit rapport daar een 

bijdrage aan mag leveren.
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Bijlage 1.  
Transcriptie van de dijkcedullen, 
1677-1852
1852_
nr

1852_ellen 1852_palmen 1852_duimen Lengte dijkvak Afstand van 
grens met 
Doornik tot 
einde dijkvak

1852_Naam 1852_
Polder

1852_kadaster 1852_
bunders

1852_
roeden

1852_
ellen

1852_soort 1852_eig 1852_
woonpl

1852_aanm

1 14 4 4 14,44 14,44 Flemingshof Lent Lent C 1 tot 10 14 9 30 Hofstede en 
bouwland

Valkes G.A.A.C. Ophemert

2 19 0 8 19,08 33,52 De Viervijfviertals Lent Lent A 30 3 8 50 bouwland Crijnen Arend Lent Mevr wed: Versteegh te Tiel

6 3 6 6,36 39,88 De Hutten Lent Lent A 31 3 21 80 bouwland Ranitz J.F. (wed:) Doornik Mevr wed: Versteegh te Tiel

3 19 9 1 19,91 59,79 Ressen en 
Doornik

Ressen A 119 tot 
130, B 7 tot 78 
(alles doorgehaald), 
Ressen B 8

Ranitz J.F. (wed:) 
(doorgehaald), 
Dijk, Gerrit Johs 
van

Doornik Zie Staat C van 24 Mei 1860

4 50 5 8 50,58 110,37 De Stelt Lent Lent B 24 tot 32 33 55 80 hofstede Smith Johs Lent Jac: Janssen en Dijkman

5 17 7 2 17,72 128,09 Sleutelstuk Lent Lent A 192 en 193 1 26 50 tuinland Daams H. Arnhem Nicolaas Evers

6 7 4 2 7,42 135,51 Lent Lent A 93, 94 en 95 14 42 hofstede Wittekamp W. Lent

7 13 1 5 13,15 148,66 De Boonenkamp Lent Lent A 68 3 94 30 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C: van 20 octb: 1858

8 12 1 5 12,15 160,81 Lent Lent A 132, 133, 135 
en 136

2 41 10 hofstede Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders

9 52 7 9 52,79 213,6 Lent Lent A 216, 216bis, 
219, 220 en 221

2 34 50 hofstede Janssen Jz Johs Lent

10 4 3 9 4,39 217,99 Ressen en 
Doornik

Ressen 2 (doorge-
haald), 23, 24 en 25

91 40 hofstede Ranitz wed: J.F. de 
(doorgehaald), Dijk 
Gerrit Johs van

Doornik Zie Staat C van 24 Mei 1860

11 9 9 6 9,96 227,95 Lent Lent A 132, 133, 135 
en 136

2 41 10 hofstede Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders

12 8 7 1 1/2 8,715 236,665 Lent Lent A 181, 182, 183 65 70 hofstede Janssen Rosier Lent G. Janssen Nz

8 7 1 1/2 8,715 245,38 Lent Lent A 184, 185 en 
186

63 20 hofstede Sebus Johs Lent G. Janssen Fz

13 27 4 1 27,41 272,79 Lent Lent Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders

14 5 6 3 5,63 278,42 Lent Lent A 207 - 212 1 25 30 hofstede Domis, A.J. (door-
gehaald), Arts, 
Hendrik

Bemmel 
(doorge-
haald), 
Lent

Zie Staat C van 20 october 
1858

4 3 1 4,31 282,73 Lent Lent A 144 - 147 98 30 hofstede Hoogen Hendrik Lent Cornelis Arts
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2 1 6 2,16 284,89 Lent Lent A 148 en 149 50 10 hofstede Houterman Jan Lent W: Houterman

8 4 0,84 285,73 Lent Lent A 142 en 143 17 80 hofstede Wieleman Hermen Lent Joh: Janssen Az

15 6 7 8 6,78 292,51 De Waaikamp Lent Lent A 172 4 79 10 weiland Hoek R: en A: 
Knipping

Lent

16 13 2 6 13,26 305,77 Knippingsland Lent Lent A 64 1 93 20 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Rijnsberger mej: 
de wed: geboren 
Crijnen

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

17 5 4 6 5,46 311,23 Lent Lent A 102 43 90 bouwland Houterman Jan Lent

5 4 6 5,46 316,69 Lent Lent A 99, 100 en 
101

57 20 tuin Meuleman Ant: Lent Jan Houterman

10 9 3 10,93 327,62 Lent Lent A 87 - 91 1 9 40 tuin Pasman en cons: 
Johs:

Lent

10 9 3 10,93 338,55 Lent Lent A 109 - 112 77 92 tuin Janssen J: (zand) Lent

18 15 4 4 15,44 353,99 Smitjesland Lent Lent A 117 3 21 80 bouwland Sanders Gradus Lent

19 6 4 8 6,48 360,47 Lent Lent A 194 1 99 70 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Knipping Gz, 
Antoon

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

20 30 6 2 30,62 391,09 Lent Lent A 134 95 70 weiland Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders

21 22 0 0 22 413,09 Lent Lent B 8 1 27 80 bouwland Kampschreur W.J. Lent

16 0 0 16 429,09 Lent Lent C 131, 132 en 
133

27 60 hofstede Kreemer Wm: Lent Jacob Bekker

19 3 0 19,3 448,39 Lent Lent B 9 1 78 50 bouwland Kempers Jan Lent Andries van Kempen

22 8 8 1 1/2 8,815 457,205 De Kezeling Lent Lent B 164 tot 169 1 71 30 hofstede Schouten R: Lent

8 8 1 1/2 8,815 466,02 De Kezeling Lent Lent B 158 tot 162 53 50 hofstede Peters P.J. en L. 
Braam

Lent

23 15 4 4 15,44 481,46 Lent Lent B 116 tot 123 5 79 60 hofstede Reijers N: Lent

24 15 4 4 15,44 496,9 Porre hofstad Lent Lent B 146, 153, 
155, 156 en 163

9 51 40 bouwhof Zehelein H.C. Deventer G. Hendricks

25 113 9 9 113,99 610,89 Het Lauwke Lent Lent A 1, 2, 3, 4, 5, 
61, 62 en 65; B 10, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 en 157

54 70 30 bouwhof Besserer wed: 
(doorgehaald), 
Kuijk, H: van

Nijmegen Zie Staat C van 20 october 
1858

26 20 2 1 1/2 20,215 631,105 Pelsenland Lent Lent A 85 2 37 40 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

20 2 1 1/2 20,215 651,32 3 morgen land van 
Schiff

Lent Lent A 20 2 61 40 bouwland Crijnen W. Lent Mevr: wed: Versteegh

27 9 9 6 9,96 661,28 De Boterpot en 
Schoutenmorgen

Lent Lent A 28 6 15 0 bouwland Crijnen W. Lent Mevr: wed: Versteegh



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

221

1852_
nr

1852_ellen 1852_palmen 1852_duimen Lengte dijkvak Afstand van 
grens met 
Doornik tot 
einde dijkvak

1852_Naam 1852_
Polder

1852_kadaster 1852_
bunders

1852_
roeden

1852_
ellen

1852_soort 1852_eig 1852_
woonpl

1852_aanm

28 15 9 4 15,94 677,22 De Voorste 
Smachtkamp

Lent Lent A 131 2 19 0 bouwland Reijers N: (door-
gehaald), Mourus 
H.P.

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

29 22 1 1 22,11 699,33 De Lebsche 
Weide

Ressen en 
Doornik

Ressen B 28 3 46 50 weiland Sanders Gradus Lent

30 8 7 5 8,75 708,08 Bonenkamp Lent Lent A 119, 224, 225 2 7 20 bouwland Sanders Gradus Lent

31 4 3 7 1/2 4,375 712,455 Lent Lent A 119, 224, 225 1 91 0 bouwland Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders

4 3 7 1/2 4,375 716,83 De Roos Lent C 54, 55, 55b 64 50 hofstede Bekker wed: G: Lent W. Janssen Gz

32 8 8 5 8,85 725,68 Brouwersweidjes Lent Lent A 19 4 27 50 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Hoefnagel W:

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

33 11 9 5 11,95 737,63 De Molenweide Lent Lent C 178 4 63 80 weiland Rijnders W.J. Lent

34 129 1 2 129,12 866,75 Het Lauwke Lent Lent A 1, 2, 3, 4, 5, 
61, 62 en 65; B 10, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 en 157

54 70 30 bouwhof Besserer wed: 
(doorgehaald), 
Kuijk, H: van

Nijmegen Zie Staat C van 20 october 
1858

35 17 7 4 17,74 884,49 Ressen en 
Doornik

Ressen B 26 2 51 bouwland Ranitz wed: J.F. 
de, Dijk Gerrit 
Johs: van

Doornik Zie Staat C van 24 mei 1860

36 21 9 2 21,92 906,41 Het Vischveld Lent Lent A 10, 11, 12, 
25, 26, 27, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82 en 83

52 46 50 bouwhof Mourus H.P. Lent

37 4 4 9 4,49 910,9 De 1 1/2 morgen Lent Lent A 84 1 48 0 bouwland Sanders Gradus Lent

38 13 5 5 13,55 924,45 Porre hofstad Lent Lent B 146, 153, 
155, 156 en 163

9 51 40 bouwhof Zehelein H.C. Deventer G. Hendricks te Tiel

39 10 9 5 10,95 935,4 3 morgen land van 
Schiff

Lent Lent A 20 2 61 40 bouwland Crijnen W. Lent Mevr: wed: Versteegh

40 17 6 4 17,64 953,04 Wouter Ooms land Lent Lent C 68 en 69 61 26 tuinland Rijnders W.J. Lent

41 18 0 9 18,09 971,13 Molenweide Lent Lent C 178 4 63 80 weiland Rijnders W.J. Lent

42 4 5 2 4,52 975,65 De Dorpshofstede Lent Lent A 175 - 180 3 6 10 hofstede en kolk Janssen Willem Lent

43 17 6 4 17,64 993,29 Porre hofstad Lent Lent B 146, 153, 
155, 156 en 163

9 51 40 bouwhof Zehelein H.C. Deventer G. Hendricks

44 17 6 2 17,62 1010,91 27 2 13 60 Ranitz wed: J.F. de 
(doorgehaald), Dijk 
Gerrit Johs van

Doornik Zie Staat C van 24 mei 1860

45 7 7 1 1/2 7,715 1018,625 Lent Lent A 13 3 5 0 weiland Hoefnagels W.B. Lent

7 7 1 1/2 7,715 1026,34 De Hutten Lent Lent A 31 3 21 80 bouwland Ranitz wed: J.F. de Doornik Mevr: wed: Versteegh
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46 25 5 0 25,5 1051,84 Het Vischveld Lent Lent A 10, 11, 12, 
25, 26, 27, 69, 70 
tot 83

52 46 50 bouwhof Mourus H.P. Lent

47 23 6 0 23,6 1075,44 Veldzigt Lent Lent A 37 tot 43 1 46 90 huis, tuin en 
boomgaard

Breekpot F. Lent

48 10 9 6 10,96 1086,4 De Kosterij Lent Lent A 21 78 20 bouwland Tijdelijken Koster 
te

Lent

49 16 1 3 16,13 1102,53 Lent Lent A 58, 59, 59bis, 
60

77 90 hofstede Beijer J.H. de Lent

50 17 6 4 17,64 1120,17 Lent Lent A 28 6 15 0 bouwland Crijnen W. Lent Mevr: Versteegh

51 4 9 8 4,98 1125,15 Lent Lent A 34, 35, 35bis 95 30 hofstede Boven Bart van 
(doorgehaald), 
Meurs de erven 
Christiaan

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

52 4 9 8 4,98 1130,13 Lent Lent A 36 3 24 80 bouwland Ranitz wed: J.F. de Doornik Mevr: Versteegh

53 4 9 9 4,99 1135,12 Lent Lent A 33 99 10 bouwland Boven Bart van Lent

54 4 4 9 4,49 1139,61 Lent Lent A 16 3 11 10 bouwland Mulder J: Appel-
doorn

55 4 2 9 4,29 1143,9 Lent Lent A 16 3 11 10 bouwland Mulder J: Appel-
doorn

56 8 8 7 8,87 1152,77 Lent Lent A 16 3 11 10 bouwland Mulder J: Appel-
doorn

57 123 3 5 123,35 1276,12 Het Lauwke Lent Lent A 1, 2, 3, 4, 5, 
61, 62 en 65; B 10, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22 en 157

54 70 30 bouwhof Besserer wed: 
(doorgehaald), 
Kuijk, H: van

Nijmegen Zie Staat C van 20 october 
1858

58 8 9 7 8,97 1285,09 Lent Lent A 22 en 23 3 27 0 bouwland Mulder J: Appel-
doorn

59 17 4 4 17,44 1302,53 Lent Lent B 11 tot 16 1 79 50 hofstede Knipping Pz W en 
G Rikken

Lent W Knipping en W van Kempen

60 22 1 1 22,11 1324,64 Porre hofstad Lent Lent B 146, 153, 
155, 156 en 163

9 51 40 bouwhof Zehelein H.C. Deventer G. Hendricks

61 4 4 9 4,49 1329,13 De Boonenkamp Lent Lent A 60 2 59 70 bouwland Leenders Evert Lent

62 14 6 4 14,64 1343,77 Lent Lent B 31, 32, 33 
en 34

97 40 tuin en 
boomgaard

Rikken Johs: Lent

63 6 6 8 6,68 1350,45 De Krumpt Lent Lent B 78 tot 81 90 20 tuin en 
boomgaard

Heteren R. van Lent Jan Arends

64 10 0 6 10,06 1360,51 Lent Lent B 82, 83 en 84 89 70 tuin en 
boomgaard

Houterman Rut Lent
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65 26 5 9 26,59 1387,1 Lent Lent B 138 tot 145 34 52 tuin en 
boomgaard

Rau Mr: S.J.E. Lent

66 20 0 2 20,02 1407,12 Den Hoogen 
Boomgaard

Lent Lent C 50, 50bis, 51 
en 51bis

1 72 20 tuin en 
boomgaard

Nab B.J. Lent

67 68 1 9 68,19 1475,31 Lent Lent A 7, 8 en 9 8 44 10 bouwland Mourus H.P. Lent

Lent C 30 2 69 50 bouwland “ “

Lent C 31 tot 35, 
182 en 185

17 96 8 bouwland “ “

68 61 5 7 61,57 1536,88 Het Tolleke Lent Lent B 64, 65 en 66 39 40 tuin Rau Mr: S.J.E. en 
mej: S.H.

Lent

61 5 7 61,57 1598,45 Lent Lent B 37 2 65 40 weiland Crijnen J.A. Lent

69 6 6 8 6,68 1605,13 Het Gravenhuis Lent Lent B 62, 63, 67, 
69 tot 76

6 7 40 tuin, boomgaard 
etc.

Rau Mr: S.J.E. en 
mej: S.H.

Lent

70 6 6 8 6,68 1611,81 Lent Lent B 124 tot 130 1 51 58 tuin en 
boomgaard

Berends J.W. Lent

71 6 3 8 6,38 1618,19 De Waaikamp Lent Lent A 172 4 79 10 weiland Hoek R. en A. 
Knipping

Lent

72 6 2 8 6,28 1624,47 De Drie Morgen Lent Lent A 118 2 78 40 bouwland Sanders Gradus Lent

73 6 1 8 6,18 1630,65 De Achterste 
Smachtkamp

Lent Lent A 130 2 36 20 bouwland Reijers Nicolaas 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

74 11 9 5 11,95 1642,6 De Drie Morgen Lent Lent A 118 2 78 40 bouwland Sanders Gradus Lent

75 6 8 8 6,88 1649,48 De Boonenkamp Lent Lent A 68 3 94 30 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

76 2 7 0 2,7 1652,18 B 27 2 13 60 Ranitz wed: J.F. de 
(doorgehaald), Dijk 
Gerrit Johs: van

Doornik Zie Staat C van 24 mei 1860

77 37 3 5 37,35 1689,53 Algemeene 
gronden

Lent Lent B 154 2 2 40 weiland Lent het Dorp

78 5 8 9 5,89 1695,42 B 26 2 51 0 Ranitz wed: J.F. de 
(doorgehaald), Dijk 
Gerrit Johs: van

Doornik Zie Staat C van 24 mei 1860

79 5 9 7 1/2 5,975 1701,395 Lebsche Weide Lent Lent A 121 2 55 80 bouwland Sanders Gradus Lent

5 9 7 1/2 5,975 1707,37 Het Burke Lent Lent A 214, 214bis 1 32 70 tuin en 
boomgaard

Polkamp wed: G. Lent Cornelis Hendriks

80 4 8 9 4,89 1712,26 De Waaikamp Lent Lent A 172 4 79 10 weiland Hoek R. en A. 
Knipping

Lent

81 16 0 3 16,03 1728,29 Lent Lent A 128 2 35 0 weiland Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders
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82 5 3 9 5,39 1733,68 Ranitz wed: J.F. de Doornik J.W. van Driel

83 24 2 0 24,2 1757,88 Algemeene 
gronden

Lent Lent C 215 en 
215bis

15 82 20 weiland Lent het Dorp

84 16 4 3 16,43 1774,31 Lent Lent A 129 2 91 80 weiland Ranitz wed: J.F. de Doornik G. Sanders

85 6 9 8 6,98 1781,29 De Boonenkamp Lent Lent A 68 3 94 30 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

86 4 8 9 4,89 1786,18 Ranitz wed: J.F. de Doornik J.W. van Driel

87 17 4 4 17,44 1803,62 Algemeene 
gronden

Lent Lent C 215 en 
215bis

15 82 20 weiland Lent het Dorp

88 15 2 5 15,25 1818,87 Flemingshof Lent Lent C 5 4 3 50 bouwland Derksen Aaltje en 
Arend

Lent

89 8 2 7 8,27 1827,14 Achterste 
Smachtkamp

Lent Lent A 130 2 36 20 bouwland Reijers Nicolaas 
(doorgehaald), H.P. 
Mourus

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

90 7 1 8 7,18 1834,32 Het Sleutelstuk Lent Lent A 194 1 99 70 bouwland Knipping Antoon Lent

91 4 9 9 4,99 1839,31 Ranitz wed: J.F. de Doornik J.W. van Driel

92 23 6 1 23,61 1862,92 De Stelt Lent Lent B 24 tot 32 3 55 80 hofstede Smith Johs: Lent Jac: Janssen en Dijkman

93 26 0 9 26,09 1889,01 Steenenkamer Lent Lent B 1 tot 5 2 35 30 twee hofsteden Geurts G: en C: 
Smith

Lent

94 22 5 4 22,54 1911,55 Lent Lent B 52, 53, 54 
en 55

31 82 hofstede Crijnen J.A. Lent

95 2 7 9 2,79 1914,34 Lent Lent A 56 en 57 62 70 hofstede Lamers Jan Lent H. Holleman

96 2 2 6 2,26 1916,6 De Boterpot en 
Schoutenmorgen

Lent Lent A 28 6 15 0 bouwland Crijnen Wm: Lent Mevr: wed: Versteegh

97 6 7 6 6,76 1923,36 Brouwersweide Lent Lent A 19 4 27 50 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Hoefnagel W.

Lent Zie Staat C van 20 october 
1858

98 9 0 2 9,02 1932,38 Lent Lent B 240 1 2 60 bouwland Aalbers Evert Lent J.W. van Driel

99 13 5 2 13,52 1945,9 De Steenenkamer Lent Lent B 1 tot 5 2 35 30 twee hofsteden Geurts G: en C: 
Smith

Lent

100 2 2 6 2,26 1948,16 Lent Lent A 49 tot 54 1 77 40 hofstede Smits P.J. Bemmel J.H. de Raadt

2 2 6 2,26 1950,42 Lent Lent A 44 tot 47 1 82 90 hofstede Hoefnagels W.B. Lent

101 33 5 1 33,51 1983,93 Lent Lent B 52 tot 55 31 82 hofstede Crijnen J.A. Lent
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102 15 4 2 15,42 1999,35 De Zwaan Lent Lent B 50 en 51 17 90 huis en tuin Crijnen Arend Lent H. Knipping

103 4 5 1 1/2 4,515 2003,865 Lent Lent B 88 tot 91bis 65 82 hofstede Mourus H.P. Lent

4 5 1 1/2 4,515 2008,38 Lent Lent B 97 en 98 3 86 huis en tuin Knipping Gradus Lent

104 9 0 2 9,02 2017,4 De Zon Lent Lent C 142 tot 144 45 0 hofstede Bronswijk, wed: 
E. van

Lent W. Jansen

9 0 2 9,02 2026,42 Den Engel Lent Lent C 139 4 80 huis en erf Peters H. Lent G. Jacobs

105 5 0 8 5,08 2031,5 De Roos Lent Lent C 54, 55 en 
55b

64 50 hofstede Bekker wed: G. Lent W. Janssen Gz:

106 13 5 4 13,54 2045,04 Lent Lent A 7, 8 en 9 8 44 10 bouwland Mourus H.P. Lent

Lent C 30 2 69 50 bouwland “ “

Lent C 31, 32, 33, 
34, 35, 182 en 185

17 96 8 bouwland “ “

107 9 0 2 9,02 2054,06 De Pastorij Lent Lent B 103 tot 106 72 20 huis en tuin De tijdelijke predi-
kant te

Lent

Lent Lent C 74 en 75 15 50 hofsteedje Ranitz F.H. de Lent

Lent Lent C 64 en 65 17 40 hofsteedje Lucassen W. Lent

108 5 0 7 5,07 2059,13 Lent Lent A 7, 8, 9; C 30 
tot 35, 182 en 185

29 9 68 bouwland Mourus H.P. Lent

2 5 3 2,53 2061,66 Lent Lent B 113 en 115 66 40 hofstede Kempen Wm: van Lent

1 6 9 1,69 2063,35 Lent Lent B 116 tot 123 5 79 60 hofstede Reijers Nicolaas Lent

1 2 5 1/2 1,255 2064,605 Lent Lent B 109 en 110 28 60 hofstede Doevespek D: Lent

1 2 5 1/2 1,255 2065,86 Lent Lent B 107 15 50 tuingrond Kerk R.C. te Lent

1 0 2 1,02 2066,88 Lent Lent B 92, 93 en 94 32 40 hofstede Evers Johs: Lent H.N. Evers

4 6 0,46 2067,34 Den Engel Lent Lent C 139 4 80 huis en erf Peters H. Lent G. Jacobs

2 5 3 2,53 2069,87 De Zon Lent Lent C 142, 143 en 
144

45 0 hofstede Bronswijk wed: E. 
van

Lent W. Jansen

2 8 0,28 2070,15 Lent Lent C 77 en 81 67 30 hofstede Lucassen W. Lent

1 1 1 1,11 2071,26 Lent Lent C 72 en 73 38 20 hofstede Velp erven H. van Nijmegen Roelof Janssen

8 4 0,84 2072,1 Het Molentje Lent Lent C 61, 62 en 63 91 40 hofstede Daams Johs: Lent Erve H.P. Mourus

109 4 5 2 4,52 2076,62 De Hooge 
Boomgaard

Lent Lent C 50, 50bis, 51 
en 51bis

1 72 20 tuin en 
boomgaard

Nab B.J. Lent

110 14 9 3 1/2 14,935 2091,555 De Wijngaard Lent Lent C 93 tot 96 1 7 0 hofstede Spork J.F. Lent J.H. Noorduijn
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14 9 3 1/2 14,935 2106,49 Lent Lent C 1 tot 10 14 9 30 hofstede en 
bouwland

Valkes G.A.A.C. Ophemert

111 33 0 8 33,08 2139,57 Hollandsche Tuin Lent Lent C 232 en 233 15 40 huis en tuin Derksen Aaltje en 
Arend

Lent

112 7 1 1 1/2 7,115 2146,685 Lent Lent C 116 en 118 31 20 hofstede Gerritsen wed: W. Lent

7 1 1 1/2 7,115 2153,8 Lent Lent C 119 en 121 28 6 hofstede Jacobs Israel Lent

113 276 0 8 276,08 2429,88 Ambt van 
OverBetuwe

114 157 1 9 157,19 2587,07 Lent Lent C 151, 152, 
153 en 158

1 1 90 hofstede Peters Jacobus Lent Joh: van Bronswijk

115 83 0 2 83,02 2670,09 Lent Lent C 154, 155, 
156, 157 en 159

2 3 0 hofstede Kempen Gradus 
van

Lent

116 48 5 8 48,58 2718,67 De Boomgaard op 
het Zandige Land

Lent Lent B 59 en 60 56 0 tuin en 
boomgaard

Knipping G. Lent

117 132 5 5 132,55 2851,22 Lent Lent C 160 tot 165, 
168 en 168bis

4 85 80 tuin en 
boomgaard

Hofs Hendrik Lent

118 59 4  59,4 2910,62 Zandige Land Lent Lent C 166 en 167 2 95 40 tuingrond Mourus H.P. Lent

26 7  26,7 2937,32 Zandige Land Lent Lent C 56, 57 en 58 1 23 0 hofstede Janssen Andries Nijmegen W. Janssen Gz:

119 31 2 7 31,27 2968,59 Lent Lent A 7, 8, 9; B 30; 
C 31 tot 35, 182 tot 
185

29 10 40 bouwland Nijmegen de Stad

120 8 8 8 8,88 2977,47 De Pol Lent Lent C 102 tot 106 1 28 10 hofstede Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Man M.J. de

Lent Zie Staat C dd 20 octbr 1858

4 4 4 1/2 4,445 2981,915 Lent Lent C 87 tot 90 1 17 62 hofstede Daams Johs: Lent C. Gerritsen

4 4 4 1/2 4,445 2986,36 Lent Lent C 82 tot 86 81 90 hofstede Zeegers Jan Lent

2 2 2 2,22 2988,58 Lent Lent C 81 36 10 tuingrond Mourus H.P. Lent

2 2 2 2,22 2990,8 Lent Lent C 70, 71 en 
71bis

34 20 hofsteedje Reijnen erve D. Lent

121 22 2 1 22,21 3013,01 Lent Lent B 116 tot 123 5 79 60 hofstede Reijers Nicolaas Lent

122 23 9  23,9 3036,91 Flemingshof Lent Lent C 1 tot 10 14 9 30 hofstede en 
bouwland

Valkes G.A.A.C. Ophemert

123 13 2 5 13,25 3050,16 Lent Lent C 169, 170 en 
175

22 40 huis en tuin Rijnders P. en wed: 
Vermaat

Wamel W.J. Rijnders

124 28 9 8 28,98 3079,14 Pastorij Lent Lent B 103 tot 106 72 20 huis en tuin Tijdelijke predi-
kant te

Lent

125 6 7 8 6,78 3085,92 Lent Lent A 22 en 23 3 27 0 bouwland Mulder J. Appel-
doorn
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1852_
nr

1852_ellen 1852_palmen 1852_duimen Lengte dijkvak Afstand van 
grens met 
Doornik tot 
einde dijkvak

1852_Naam 1852_
Polder

1852_kadaster 1852_
bunders

1852_
roeden

1852_
ellen

1852_soort 1852_eig 1852_
woonpl

1852_aanm

126 6 4 8 6,48 3092,4 Het Buschken Lent Lent A 213 1 67 30 weiland Champs wed: en 
kinderen van P.A. 
de

Nijmegen W. Hoefnagels

127 40 5 2 40,52 3132,92 Molenweide Lent Lent C 178 4 63 80 weiland Rijnders W.J. en 
H.J. Leijser

Lent / Tiel W.J. Rijnders

128 285 0 2 285,02 3417,94 Lent Lent A 7, 8, 9 8 44 10 bouwland Mourus H.P. Lent

Lent C 30 2 69 50 bouwland

Lent C 31 tot 35, 
182 en 185

17 96 8 bouwland

129 9 0 4 9,04 3426,98 Lent Lent C 186 en 187 13 50 hofstede Janssen Arie Lent W. Hoefnagels

17 8 8 17,88 3444,86 Lent Lent C 117 en 118 36 50 hofstede Jacobs Gradus Lent

17 8 8 17,88 3462,74 Lent Lent C 97 tot 101 2 7 90 hofstede Schouten wed: 
E. (doorgehaald), 
Man M.J. de

Lent Zie Staat C van 20 octob 1858

2 2 3 1/2 2,235 3464,975 Arme Kamer Lent Lent C 124 en 125 14 80 hofstede Alwicher J.W. Lent

2 2 3 1/2 2,235 3467,21 Lent Lent C 122 en 123 4 80 huis en tuin Saaijer W.F. Oosterhout Antn: Meuleman

4 4 6 4,46 3471,67 Lent Lent C 110 en 112 20 64 huis en tuin Schaeffer Johs Lent wed: G. Janssen

22 3  22,3 3493,97 Lent Lent C 113 en 115 60 30 hofstede Brands Nicolaas 
(doorgehaald), 
Schillemans, Ger-
hardus Johannes

Nijmegen Zie Staat C van 24 mei 1860

6 7  6,7 3500,67 Lent Lent C 66 en 67 27 40 hofstede Iserman Johs Lent

130 13 4 5 13,45 3514,12 Lange Akkers Lent Lent A 32 3 4 20 bouwland Lucassen W: Lent W. Janssen Gz.

131 4 4 9 4,49 3518,61 De Boterpot en 
Schoutenmorgen

Lent Lent A 28 6 15 0 bouwland Crijnen Wm: Lent Mevr: wed: Versteegh

132 8 8 7 8,87 3527,48 Lent Lent A 44, 45, 46, 47 1 82 90 hofstede Hoefnagels W.B. Lent

133 13 4 5 13,45 3540,93 Lent Lent A 7, 8, 9 8 44 10 bouwland Mourus H.P. Lent

Lent C 30 2 69 50 bouwland

Lent C 31 tot 35, 
182 en 185

17 96 8 bouwland

134 17 8 3 17,83 3558,76 Baaijenweg Lent Lent C 36 tot 42 4 40 30 hofstede Kater J. de Heteren

135 20 9 1 20,91 3579,67 Brouwersweide Lent Lent A 19 4 27 50 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Hoefnagel W.

Lent Zie Staat C. van 20 octb 1858

136 6 7 8 6,78 3586,45 Het Gravenhuis Lent Lent B 62, 63, 67, 
69 tot 76

6 7 40 huis, tuin en 
boomgaard

Rau Mr: S.J.E. en 
mej: S.H.

Lent

137 6 6 8 6,68 3593,13 Lent Lent C 44 tot 47 95 30 hofstede Ibes Jan Lent

138 9 7 7 9,77 3602,9 Lent Lent A 49 tot 54 1 77 40 hofstede Smits P.J. Bemmel J.H. de Raadt
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1852_
nr

1852_ellen 1852_palmen 1852_duimen Lengte dijkvak Afstand van 
grens met 
Doornik tot 
einde dijkvak

1852_Naam 1852_
Polder

1852_kadaster 1852_
bunders

1852_
roeden

1852_
ellen

1852_soort 1852_eig 1852_
woonpl

1852_aanm

139 17 9 2 17,92 3620,82 Koptenland Lent Lent A 17 3 12 80 bouwland Mulder J. Appel-
doorn

140 22 2 1 22,21 3643,03 Lent Lent A 7, 8, 9; C 30 
tot 35, 182 tot 185

29 10 40 bouwland Nijmegen De Stad

141 22 2 1 22,21 3665,24 Pothoeven Lent Lent A 14 en 15 4 61 80 bouwland Kerk van Ressen

142 61 7 8 61,78 3727,02 Lent Lent A 7, 8, 9; C 30 
tot 35, 182 tot 185 
(doorgehaald ‘tot 
185’)

29 10 40 bouwland Nijmegen De Stad Zie Staat letter C dd: 13 sep-
tember 1864 en dijkstoel-
besluit dd: 24 september 1864 
# 11

142A 19 7 3 19,73 3746,75 en 347 25 52 11 Nijmegen De Stad

142B 42 0 5 42,05 3788,8 C 346 3 58 29 vestingwerken het Domein van 
Oorlog

143 38 1 2 38,12 3826,92 Arme Weide Lent Lent C 196 2 44 90 weiland Hervormde Diaco-
nie van

Lent

19 0 6 1/2 19,065 3845,985 Hoezelaarskamp Lent Lent C 197 1 24 50 bouwland Berends J.W. Lent

19 0 6 1/2 19,065 3865,05 Vijf Cents Lent Lent C 198 1 29 20 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
W.J. Rijnders

Lent Zie Staat C. van 20 octb 1858

144 26 7 9 26,79 3891,84 Lent Lent C 189 en 190 
(doorgehaald ‘C 189 
en 190’

1 65 50 weiland 
(doorgehaald)

Bronswijk wed: E. 
van (doorgehaald)

Lent

C 346 vestingwerken Oorlog het Domein 
van

Zie Staat C: dd: 13 september 
1864

145 26 0 3 26,03 3917,87 Lent Lent C 199 2 37 30 weiland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
W.J. Rijnders

Lent Zie Staat C. van 20 octb 1858

26 0 3 26,03 3943,9 Lent Lent C 191 - 195 1 53 50 hofstede Janssen Arie Lent

146 11 0 6 11,06 3954,96 Sanders Weide Lent Lent C 29 5 20 40 weiland Champs wed: en 
kinderen van P.A. 
de

Nijmegen

147 20 1 2 20,12 3975,08 Lent Lent C 21 tot 27 3 39 20 hofstede Phaff C.H. Nijmegen Th: Opgenoort

148 22 3  22,3 3997,38 De Drie Koningen Lent Lent C 11, 12, 13, 
17 tot 20

4 48 20 hofstede Kempen wed: G. 
van

Lent R. Knipping en C. van Kempen

149 4 3 9 4,39 4001,77 Lent Lent C 14, 15 en 16 73 70 hofstede Peters Peter 
(Griftdijk)

Lent Ant: Doorman en A. Willemsen

150 4 3 9 4,39 4006,16 De Drie Koningen Lent Lent C 11, 12, 13, 
17 tot 20

4 48 20 hofstede Kempen wed: G. 
van

Lent R. Knipping en C. van Kempen

151 11 4 6 11,46 4017,62 Sleutelstuk Lent Lent A 63 2 40 60 bouwland Coenen W.N. Herveld G. Sanders

152 10 5 6 10,56 4028,18 Sleutelstuk Lent Lent A 194 1 99 70 bouwland Knipping Ant: Lent

153 4 9 9 4,99 4033,17 De Zandakker Lent Lent A 24 3 2 60 bouwland Derksen Aaltje en 
Arend

Lent
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nr

1852_ellen 1852_palmen 1852_duimen Lengte dijkvak Afstand van 
grens met 
Doornik tot 
einde dijkvak

1852_Naam 1852_
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1852_kadaster 1852_
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1852_
ellen

1852_soort 1852_eig 1852_
woonpl

1852_aanm

154 4 9 9 4,99 4038,16 De Zandakker Lent Lent A 24 3 2 60 bouwland Derksen Aaltje en 
Arend

Lent

155 10 2 6 10,26 4048,42 De Zandakker Lent Lent A 24 3 2 60 bouwland Derksen Aaltje en 
Arend

Lent

156 15 9 3 15,93 4064,35 Lent Lent A 18 2 64 90 bouwland Reijers N. Lent

157 2 5  2,5 4066,85 Lent Lent A 38 95 0 weiland Kater J. de Lent

158 8 4 7 8,47 4075,32 De Fruithof Lent Lent A 36 2 86 10 bouwland Derksen Aaltje en 
Arend

Lent

159 16 4 3 16,43 4091,75 Lent Lent C 61 47 60 boomgaard Daams Johs Lent H.P. Mourus

160 16 5 3 16,53 4108,28 Lent Lent C 178 4 63 80 weiland Lijser H.J. Tiel W.J. Rijnders

161 18 5 2 18,52 4126,8 Baaijenweg Lent Lent C 36 tot 42 4 40 30 hofstede Kater J. de Heteren

162 31 0  31 4157,8 Oude Kamp Lent Lent C 203 3 98 30 weiland Phaff C.H. Nijmegen W.J. Rijnders

13 0  13 4170,8 Lent Lent A 6 3 48 80 weiland Hoefnagels W.B. Lent

164 3 4 164,34 4335,14 Lent Lent A 7, 8, 9; B 30; 
C 31 tot 35, 182 tot 
185

29 10 40 bouwland Nijmegen de Stad

163 6 6 5 6,65 4341,79 Lent Lent C 212 en 212b 2 81 10 weiland Reijers N. (door-
gehaald), Mourus 
H.P.

Lent Zie Staat C van 20 octbr 1858

164 21 9 1 21,91 4363,7 Pelsenland Lent Lent A 113 en 114 4 38 90 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 octbr 1858

165 14 5 3 1/2 14,535 4378,235 Sleutelstuk Lent Lent A 195 1 87 20 bouwland Kortenhof Arie Lent Johs: Kortenhof

14 5 3 1/2 14,535 4392,77 Lent Lent A 68 3 94 30 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 octbr 1858

166 17 1 3 17,13 4409,9 Lent Lent A 207 tot 212 1 25 30 hofstede Hoek Roelof Lent

17 1 3 17,13 4427,03 Lent Lent A 196 - 200 1 41 70 hofstede Doorman Jacob en 
Hendk:

Lent

167 9 8 7 9,87 4436,9 Kraakdel Oosterhout Slijk Ewijk A 104, 
105 en 106

4 12 0 hofstede Tax Jan Oosterhout

168 2 9 9 2,99 4439,89 Lent Lent A 20 2 61 40 bouwland Crijnen Wm: Lent Mevr: wed: Versteegh

2 9 9 2,99 4442,88 Lent Lent A 85 2 37 40 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 octbr 1858

169 5 9 8 5,98 4448,86 Lent Lent A 68 3 94 30 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 octbr 1858
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1852_
nr

1852_ellen 1852_palmen 1852_duimen Lengte dijkvak Afstand van 
grens met 
Doornik tot 
einde dijkvak

1852_Naam 1852_
Polder

1852_kadaster 1852_
bunders

1852_
roeden

1852_
ellen

1852_soort 1852_eig 1852_
woonpl

1852_aanm

170 5 9 8 5,98 4454,84 De Waaikamp Lent Lent A 172 4 79 10 weiland Hoek R. en A. 
Knipping

Lent

171 12 9 5 12,95 4467,79 Lent Lent A 68 3 94 30 bouwland Beijerinck A.J. 
(doorgehaald), 
Mourus H.P.

Lent Zie Staat C van 20 octbr 1858

172 4 4 9 4,49 4472,28 Lent Lent A 122 tot 127 96 78 hofstede Hoogen Hendk: Lent Cornelis Arts

Heemraad 
van het 
Polderdis-
trict Over-
Betuwe en 
het Pol-
derbestuur 
van den 
Dorpspol-
der Lent

10 julij 
1852

Polderdis-
trict Over-
betuwe 
1838-1981, 
invnr 873



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

231

1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

Gedeel-
telijk

Geheel

R: V: D: R: V: D:

1 Flemings Hof, groot 15 morgen, aan den Griftzanddijk wed: A. Crijnen 2 12 1, 26b, 27

2 De vier vijfvierdels en de hutten te zamen groot 7 1/2 morgen a) C:W: Geijl 2 14 7a

b) F: Beijerink 2 14 5 12 26, 32

3 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 5 " " 10

4 De Stelt C: Wintjes 11 8 "

5 Een stuk bouwland in de Modderstraat Het Sleutelstuk wed: B: Diesveld 4 " "

6 Een hofsteedje op 't Zand wed: H: van Welij 1 12 "

7 De Boonenkamp groot 4 morgen en eene weide bij het Vischveld G:W: Geijl 3 " "

8 Eene bouwing in de Vossepels M: Derks 2 12 "

9 Eene hofstede in den Vossepels Jan Jansen (sp) 12

10 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 1

11 Eene bouwing in den Vossepels M: Derks 2 4 8, 11, 13, 30

12 A: Eene hofstede a) wed: B. Diesveld 2 " "

B: eene hofstede beiden in den Vossep: b) wed: D: Sebus 2 " " 4 "

13 Eene bouwinge in den Vossepels M: Derks 6 4 " 8, 11, 13, 30, 31a

14 Een stuk land in den Vossepels, gr 3 morgen, toebehoorende, in hofsteed-
jes, arm

a) D: Jansen a) 14a, 51

wed: F: Lensen

wed: J. van Geelen

wed: A: Wieleman 3 " "

15 De weide de Waaikamp W: Bendiger 1 8 " 15, 26a, 71

16 Knippingsland, twee morgen bouwland, in de Modderstraat de erven Schelkes 1 8 " 16, 53

17 Vijf morgen lands in den Vossepels in bezit bij de nevenstaanden a) J: van Haren 1 3 "

b) G: Meeuwsen 1 8 "

c) C: van 't Hullener 3 " "

d) J: Jansen / zand 3 " " 9 " "

18 Smetjesland wed: D: de Beijer 3 8 "

19 Een morgen lands in de Modderstraat C:W: Geijl 1 8 "

20 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 7 " " 3, 10, 20, 35

21 De drie geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 13 " "
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

22 De Kezelingen twee hofsteden Rasier Schouten

Peter Peters 4 " "

23 Eene hofstede aan de Steltsche straat Barend Jansen 3 8 "

24 Porre Hofstad de HWGeb Hr: Zehlijn 3 8 " 24, 38

25 De drie geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 26 " " 21, 25, 34, 36, 57, 46

26 Pelsenland in de Vossepels groot 5/4 a) W: Bendiger a) 15, 26a, 71

b) wed: A: Crijnen 9 2 " b) 1, 26b, 27, 39

27 De Boterpot en Schoutenmorgen wed: A: Crijnen 2 4 " 1, 26b, 27, 39

28 De Voorste Smachtkamp N: Reijers 3 10 "

29 De Lebse weide onder Doornik A: Sanders te Ressen 5 " "

30 Eene bouwing in den Vossepel M: Derks 2 8, 11, 13, 30, 31a, 72

31 Een stuk land in de bouwing van Derks gr 2 morgen, afkomstig van J: 
Rekken en de hofstede de Oude Roos

a) M: Derks 8, 11, 13, 30, 31a, 72

b) G: Bekker 2

32 Brouwers weidjes F: Beijerink 2 26, 32

33 De Molenweide gr 6 morgen W: Rijnders 2 33, 40, 41

34 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 30 21, 25, 34, 36, 57

35 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 4 3, 10, 20, 35, 37

36 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 5 21, 25, 34, 36, 57, 46

37 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 1 3, 10, 20, 35, 37

38 Porrehofstad H:W:Geb: Hr: Zehlijn 3 2 24, 38

39 3 morgen land van Schif wed: A: Crijnen 2 8 1, 26b, 27, 39

40 5/8 morgen land W: Rijnders 4 " " 33, 40, 41

41 Zes morgen weiland van J: Vermeer W: Rijnders 4 33, 40, 41

42 Dorpshofstede Joh: Jansen 1 " "

43 Drie morgen weiland aan den Bandijk den HWGeb Hr Zehlijn 4 " " 24, 38, 43, 60

44 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 4 3, 10, 20, 35, 44, 76

45 A) Eene weide in de Visveldschestraat a) L: van Bronswijk

B) 5/4 morgen lands aan den uitweg b) C:W: Geil 3 8 " 2a, 7, 19, 45b, 52

46 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 6 8

47 Eene hofstede aan den Griftkleidijk wed: W: Beijerinck 4 8 "

48 De Kosterij De koster in der tijd 2 8 "

49 Eene hofstede aan de Visveldsche straat wed: D: de Beijer 3 10 7 1 slash 3 18, 49

50 Twee morgen lands aan den uitweg van H: Nolbeek wed: A: Crijnen 4 " " 1, 26b, 27, 39, 50, 54, 55, 56
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

51 De hofstede van J: Philipsen aan den uitweg groot 5/4 morgen Dk: Jansen 1 2 " 14a, 51

52 5/4 morgen land aan den uitweg C:W: Geijl 1 2 2a, 7, 19, 45b, 52, 75

53 Wm: Jansens land 5/4 morgen aan den uitweg Erven Schelkes 1 2 " 16, 53, 61

54 3/4 morgen land van Schif aan den Kleidijk wed: A: Crijnen 1 0 " 1, 26b, 27, 39, 50, 54, 55, 56, 
58

55 3/4 morgen land van Baltus Klaassen aan den Kleidijk wed: A: Crijnen 1 " " 1, 26b, 27, 39, 50, 54, 55, 56, 
58

56 1 3/4 morgen land van de kinderen van Muurman aan den Kleidijk wed: A: Crijnen 2 " " 1, 26b, 27, 39, 50, 54, 55, 56, 
58

57 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 28 " " 21, 25, 34, 36, 57, 46

58 Geurt Jansensland groot 3 1/4 morgen aan den Kleidijk wed: A: Crijnen 2 " " 1, 26b, 27, 39, 50, 54, 55, 56, 
58

59 Eene hofstede aan de Steltsche straat Dk: Kampschroer 4 " "

60 Porrehofstad den HWGeb Hr Zehlijn 5 " " 24, 38, 43, 60

61 Het bouwland den Boonenkamp genaamd de erven Schelkes 1

62 de hofstede van G: van Randwijk wed: P: van Raaij 3 3 5 1 slash 2

63 De hofstede de Krumpt GJ Brandenburg 1 8 "

64 Eene hofstede aan den Griftkleidijk JW: Logenraad 2 5 "

65 Eene hofstede aan den Hoogendijk W: van Hoorn 6 " "

66 De hofstede genoemd den Hoogen Boomgaard G: van den Wildenburg 5

67 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 15 21, 25, 34, 36, 46, 57, 67

68 a) Het Heufke en hofsteedje, en a)PH: de la Court 14 a) 68a, 69

b) 3 morgen uiterwaards weiland b) J A Crijnen 14 28

69 Het groote huis van Randwijk PH de la Court 1 8 " 68a, 69

70 Eene Hofstede H: Derksen 1 8 "

71 De weide de Waaikamp W: Bendiger 1 6 7 1 slash 3 15, 26a, 71

72 Een bouwing in den Vossepels HM: Derks 1 6 7 1 slash 3 8, 11, 13, 30, 31a, 72, 74, 79a

73 De achterste Smachtkamp G: Kampschroer 1 6 7 1 slash 3

74 Eene bouwing in den Vossepels HM: Derks 2 12 " 8, 11, 13, 30, 31a, 72, 74, 79a, 
81
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

75 De weide de Boonenkampen CW: Geijl 1 8 2a, 7, 19, 45b, 52, 75, 85

76 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 10 3, 10, 20, 35, 44, 76, 78, 82

77 Algemeene Gronden de geerfden van Lent 8 8 " 77, 83

78 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 1 5 " 3, 10, 20, 35, 44, 76, 78, 82

79 a) Het Langste Weidje a) HM: Derks 1 6 8, 11, 13, 30, 31a, 72, 74, 79a

b) Het Buske b) G: van Megen 1 6 2 12 "

80 De weide de Waaikamp W: Bendiger 1 2 " 15, 26a, 71, 80

81 Eene bouwing in den Vossepels HM: Derks 3 10 8, 11, 13, 30, 31a, 72, 74, 79a, 
81

82 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 1 3 " 3, 10, 20, 35, 44, 76, 78, 82

83 Algemeene Gronden de geerfden van Lent 5 8 77, 83, 87

84 Eene bouwing in den Vossepels HM: Derks 3 11 5 1 slash 2 8, 11, 13, 30, 31a, 72, 74, 79a, 
81, 84

85 De weide de Boonenkampen CW: Geijl 1 9 5 1 slash 2 2a, 7, 19, 45b, 52, 75, 85

86 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 1 2 " 3, 10, 20, 35, 44, 76, 78, 82, 86

87 Algemeene Gronden de geerfden van Lent 3 15 " 77, 83, 87

88 Flemings Hof wed: A: Crijnen 3 8 " 1, 26b, 27, 39, 50, 54, 55, 56, 
58, 88

89 De achterste smachtkamp G: Kampschroer 1 12 " 73, 89

90 a) Drie stukken land de Sleutelstukken gent: a) F: Beijerink en CW: Geijl 1 12 "

b) De weide de Boonenkamp b) CW Geijl 1 12

91 De goederen van Doornik de erven de Ranitz 1 12 " [of 1 - 2 ?]

92 De hofstede de Stelt C: Wintjes 5 6 "

93 Eene hofstede aan den Kleidijk B: Jansen 5 14

94 Een hofsteedje buitendijk groot 1/12 m: J A Crijnen 5 " "

95 Eene hofstede in de Visveldsche straat Erven Eimert Arissen 10 "

96 2 morgen bouwland aan den uitweg wed: A: Crijnen 8

97 Brouwers weide F: Beijerinck 1 8 "

98 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 2 " "

99 Eene hofstede aan den Kleidijk Barend Jansen 3 " "

100 Twee hofsteden aan den Kleidijk a) M: van Bronswijk

b) L: van Bronswijk 1 " "

101 Een woonhuis buitendijks JA: Crijnen 7 7 "
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

102 Het huis den Zwaan gent: wed: A: Crijnen 3 7 "

103 Twee hofsteden aan den Kleidijk a) H: Prokop 1

b) G: Knipping 1 2 " "

104 Twee hofsteden aan den Bandijk a) Et van Bronswijk 2 " "

b) Erven Conrad 2 " " 4 " "

105 De hofstede de Roos G: Bekker 1 2

106 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 3 " "

107 a) De Pastorij, en a) de tijdelijke predikant der H: 
Gemeente

b) Twee hofsteden b) wed: H: Evers

c) s: c) WC: Nibbeling 2 " "

108 De onderscheidene bouwhoven en hofsteden der nevengenoemden a) de stad Nijmegen 1 2 "

b) wed: Hk: Derksen 9 "

c) Bd: Jansen 6

d) Joh: van Haren 4 5 1 slash 2

e) de RC: Kerk 4 5 1 slash 2

f) J: Mouritz 3 5 1 slash 2

g) G: Knipping 9 5 1 slash 2

h) H: Prokop 9 "

i) wed: W: van Dijk 1 "

j) Wm: Roering 4 "

k) Erven G: Visser 3 "

4 " "

109 de hofstede de Hooge Boomgaard Erven G: van den Wildenberg 1

110 a) de hofstede de Wijngaard a) Bart Reijers 3 5

b) Flemingshof b) wed: A: Crijnen 3 5 6 10 "

111 de herberg de Hollandsche Tuin de wed: A: Crijnen 8 " "
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

112 Twee hofsteedjes aan den Griftzanddijk a) P: Hijmen

b) wed: W: Gerritsen 3 2 5 1 slash 2

113 De schans Knodsenburg Het ambt van Overbetuwe 61 4 " Ingevolge oude dijkceduls, 
hoewel deze schans bij ver-
koop overgaan is aan A: Crij-
nen, zonder verpligting tot het 
maken van eenige dijk al zoo dit 
dijkvak aan het ambt van Over-
betuwe verbleven is. Zonder 
aan eenig grondstuk verbonden 
te zijn.

114 Eene hofstede in de Schans de erven W: Peters 34 14 "

115 Eene hofstede groot 2 m: Joh: van Bronswijk 18 10 "

116 de boomgaard op het zandige land G: Knipping 10 14 "

117 Eene hofstede aan den Bandijk W: Dibbes 29 13 "

118 Het zandige land a) wed: W: van Dijk 13 6 "

R: Kastijn 6 " " 19 6

119 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 7 " "

120 a) De Pol a) erven Schelkes 2 " "

b) een hofstede b) Joh: Daams 1 " "

c) idem c) Joh: van Bronswijk 1 " "

d) een boomgaard d) wed: W: van Dijk 8 "

e) een hofstede e) erven D: Reinen " 8 5

121 Een hofstede aan den Kleidijk Berend Jansen 5

122 Flemingshof wed: A: Crijnen 5 6 "

123 De molen en het groote huis W: Rijnders 3 " "

124 de Pastorij de tijdelijke predikant 6 8 "

125 De Molenweide wed: A: Crijnen 1 8 "

126 Het land het Buske genaamd P:A: des Champs 1 8

127 de Molenweide W: Rijnders 9 " "

128 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 64 " "

129 a) zijne hofstede a) Dk Jansen 2

b) idem b) C: Detmers 4
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

c) idem c) wed: E: Schouten 4

d) De Armenkamers d) wed: A: Crijnen 8

e) hofstede e) J: Philipsen 8

f) idem f) J: Schaefer sn: 1

g) idem g) wed: C: Leenders 5

h) idem h) Jufrr: Jamin 1 8 18 8 "

130 De Lange Kamp wed: D: de Beijer 3 " "

131 Twee morgen land aan den uitweg wed: A: Crijnen 1 " "

132 Eene hofstede L: van Bronswijk 2 " "

133 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 3 " "

134 De hofstede van W: Jansen 5 1/4 m: Rosier Jansen 4 " "

135 Brouwersweide F: Beijerinck 4 12 "

136 Het groote huis van Van Randwijk PH de la Court 1 8 "

137 Eene hofstede aan den Griftdijk Erven van Haren 1 8 "

138 Eene hofstede Ms: van Bronswijk 2 2 7 9 slash 16

139 Koptenland wed: A: Crijnen 4 " 3 7 slash 16

140 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 7 3 5 1 slash 2

141 De Pothoeven groot 5 morgen de kerk van Ressen 5 " "

142 De geestelijke bouwhoven de stad Nijmegen 13 13 "

143 a) de armenweiden a) de armen van Lent 8 9 "

b) de Hoeselaarskamp b) H: Derksen 4 4 5 1 slash 2

c) idem c) de erven Visser 4 4 5 1 slash 2 17 2 "

144 Een hofstede aan den Bandijk A: van Bronswijk 6 " "

145 a) Knippingsweide a) erven Visser

b) Fokkenakker b) P: Peters/Griftdijk 11 10 9

146 Sanders weide Karel Reijers 2 8 "

147 Eene hofstede aan den Griftdijk de erven van Hulst 4 8

148 De herberg den 3 Koningen G: van Kempen 5 " "
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

149 Eene hofstede aan den Griftdijk P Peters ibid: 1 " "

150 Wegens den 3 Koningen G: van Kempen 1 " "

151 Het Sleutelstuk B: Crijnen 2 8

152 a) Drie stukken land Sleutelstukken gend: a) F: Beijerinck - W. Geijl

b) De Boonenkamp b) W: Geijl 2 8 "

153 De Zandakkers 1 3/4 morgen de wed: A: Crijnen 2 8 "

154 De Zandakkers gr 1 3/4 morgen wed: A: Crijnen 1 2 "

155 idem idem 2 5  "

156 Drie morgen aan den uitweg Bendiger 3 10 5 1 slash 2

157 Eene weide in de Zaliker straat Lan's van Bronswijk 8 4

158 Het land de Fruithof genaamd wed: A: Crijnen 1 15 4

159 Het land achter het molentje erven G Visser 3 11 10

160 De weide van Jufrr: Vermeer W: Rijnders 3 11 6

161 Hofstede van W: Jansen Rosier Jansen 4 3 3

162 a) de Oude Kamp a) F: van den Steen 7

b) een stuk bouwl: b) H: Koppers 3

c) de geestelijke bouwh: c) de stad Nijmegen 37 47 " "

163 Agnents weerdje Lambertus Reijers Wz: 1 8 "

164 Pelsenland W: Bendiger 5 " "

165 Drie stukken de Sleutelstukken gend: en de weide de Boonenkamp a) F: Beijerinck - CW Geijl

b) CW Geijl 6 9 8

166 Twee hofsteden a) Dk: Jansen 4

b) H: Doorman 4 8 " "

167 De hofstede Kraakdel te Oosterholt gr 2 1/2 m: de wed: Lamers 2 " "

168 Een stuk land in den Vossepels gr 5 1/4 morgen a) wed: A Crijnen

b) W: Bendiger 1 5 3 2/3

169 De drie Sleutelstukken en de Boonenkamp a) F: Beijerinck - CW Geijl

b) CW Geijl 1 5 3 2/3

170 De weide de Waaikamp W: Bendiger 1 5 3 2/3

171 De drie Sleutelstukken en de Boonenkamp a) F: Beijerink en CW: Geijl

b) CW Geijl 3 " "

172 Eene hofstede in de Vossepels H: Hoek 1 " "
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1825_
Volgnom-
mer der 
vakken

Naam en Bepaling der gronden, waartoe zij behooren Namen der eigenaren Grootte 
der dijk-
vakken

Terugverwijzing op andere 
nommers aan dezelfde eige-
naren toebehoorende

Aanmerkingen veran-
deringen verbeteringen 
enz.

25 julij 1825 994 6 7,5

Aldus deze dijklijst opgemaakt door de buurmeesteren van Lent Roelof 
Kastijn en N: Rijers ten overstaan van de ondergeteekende geerfden ten 
huize van den eerstgenoemden buurmeester te Lent den 31 mei 1825.

988 3 7,5 (potlood)

Herm: Derksen 993 12 7,5 (potlood)

L: v: Bronswijk

R: van der Horst

J: Schelkes qq

W: Crijnen

Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, Invnr 2999
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

1 A: Crijnen, tot zijn bouwinge, Flemings Hov gent: 2 12 1 Derk Janssen tot sijn bouwing Flemingshof gent: 
groot 15 m: aan de Griftlanddijk gelegen

2 12 nu A: Crijnen

2 De wed: W: Crijnen, tot de vier vijfvierdels aan den 
uijtweg, als mede nog 2 1/2 mr: van de kinderen 
van H: Muurman ieder de helft

5 12 2 de wed: Willem Crijnen tot de vier vijf verdeels aan 
den uijtweg gelegen en de kinderen van Hend: 
Muurman tot een stuk land 2,5 m: aan den uijtweg 
gelegen ieder voor de helft

5 12

3 De Erven De Ranitz tot de goederen van Doornik 5 3 de erven de Ranitz tot de goederen v. Doornik 5

4 C: Wintjes tot de hofstede de Stelt gent: 11 8 4 Christoffel Wintjes tot de hofstede de Stelt gen: 
groot 3 m:

11 8

5 B: Disvelt, tot een stuk bouwland aan de 
Modderstraat

4 5 Berend Disvelt tot een stuk bouwland aan de Mod-
derstraat gelegen

4

6 H: Derksen, tot de bouwing in de Vossepels 
gelegen

1 12 6 Johannis Ricken tot de bouwing in de Vossepels 
gel:

1 12

7 De wed: W: Crijnen, tot een weide den Boonen-
kamp gent: op het Visvelt

3 7 de wed: Will Crijnen tot een weide den Boonekamp 
gen: bij 't Visvelt

3

8 H: Derksen, tot zijn gem: bouwinge 2 12 8 Joh: Ricken tot sijn voorg: bouwing no 6 2 12

9 Jan Jansen, tot 3 mr: bouwland hier in 7 roede 
spijkwerk

12 9 Jan Janssen tot 3 m: bouwl: in de Vossepels hier in 
7 roede Spijkwerk

12

10 De Erven De Ranitz tot de goederen van Doornik - 
dit is spijkwerk

1 10 de erven de Ranitz tot de goederen v. Doornik dit is 
Spijkwerk

1

11 H: Derksen tot zijn bouwinge - dit is spijkwerk 2 4 11 Joh. Ricken tot sijn bouwing dit is Spijkwerk 2 4

12 B: Disvelt, en de wed: D: Zebus tot hun hofstede 
ieder de helft

4 12 Berend Disvelt en Derk Zebus tot hun hofstede 
ieder de helft

4

13 J: Derksen, tot zijn bouwing 6 4 13 Joh. Ricken tot sijn bouwing 6 4

14 Derk Jansen, en de wed: F: Linzen van 3 mr: land 
in de Vosseps:, ieder de helft

3 14 Dirk Janssen en de wed: Frans Lenzen tot 3 m: land 
in de Vossepels

3

16 De wed: W: Crijnen, tot haar weide de Waaijkamp 1 8 15 de wed: Will Crijnen en A: Schelkes tot haar weijde 
de Waaijkamp gen:

1 8

15 De wed: W: Crijnen, 2 mr: bouwl: in de Modder-
straat van D: Knipping

1 8 16 de wed: Will Crijnen tot 2 m: bouwland aan de 
Modderstraat

1 8

17 H: Derksen tot zijn bouwing 9 17 Johannis Ricken tot sijn bouwing 9

18 Den Hr: Beijer tot Smitjesland 3 8 18 de wed: J: de Beijer tot Smitjesland 3 8

19 De wed: W: Crijnen tot 2 mr: bouwland 1 8 19 de wed: Will Crijnen tot 2 m: land 1 8

20 H: Derksen tot zijn bouwinge 7 20 Joh: Ricken tot sijn bouwing 7
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

21 De stad Nijmegen, tot haar geestelijke bouwhoven 13 21 de stad Nijmegen tot haar geestelijke bouwhoven 13

22 Klaas Jansen en P: Peters tot hofstedens de Kese-
ling gent:

4 22 Klaas Jansen en Peter Peters tot haar hofstede de 
Keseling gen:

4

23 Klaas Jansen tot zijn hofstede groot 6 mr: aan de 
Steltze straat

3 8 23 Klaas Jansen tot sijn hofstede groot 6 m: aan de 
Steltse straat gelegen

3 8

24 GH van Randwijck tot Porre hofstad groot 6 mr: 3 8 24 GA van Randwijck tot Porrehofstad gt: 6 md: 3 8

25 De stad Nijmegen tot haar drie bouwhoven 26 25 De stad Nijmegen tot haar 3 bouwhoven 26

26 A: Crijnen, en de wed: W: Crijnen tot 5 1/4 mr: land 
in de Vossepels

9 2 26 De wed: W: Crijnen en A: Crijnen tot 5,25 m: land in 
de Vossepels

9 2

27 A: Crijnen, tot den Boterpot en Schoutenmr: 2 4 27 B: Crijnen tot den Botterpot en Schoute merge 2 4

28 W: Reijers tot de Smagtkamp van GH van 
Randwijck

3 10 28 GA van Randwijck tot de Smagtkamp in de Vosse-
pels gel:

3 10

29 J: Sanders tot de Lebse weide onder Doornick 5 29 Jan Sanders tot de Lebreweiden onder Doornick 
gelegen

5

30 H: Derksen tot zijn bouwinge 2 30 Joh. Ricken tot sijn bouwing 2

31 De wed: G: Remie, tot haar hofstede de Oude 
Roos gent: 

2 31 de wed: G: Remie tot haar hofs: de Oude Roos gen: 
en Joh: Ricken tot 2 m: land

2

32 De wed: W: Crijnen tot de weidjes van Brouwer 2 32 de wed: W: Crijnen tot de weide v. Brouwer 2

33 J: Rijnders tot de Molenweide groot 6 mr: 2 33 Jan Rijnders tot de Molenweide gr: 6 m: 2

34 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 30 34 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 30

35 De erven De Ranitz tot de goedere van Doornick 4 35 de erven de Ranitz tot de goederen v. Doornik 4

36 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 5 36 de stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 5

37 H: Derksen tot zijn bouwinge 1 37 Joh. Ricken tot sijn bouwing 1

38 GH van Randwijck tot Porre Hofstad 3 2 38 GA van Randwijck tot Porrehofstad 3 2

39 A: Crijnen tot 3 mr: land van Schiff 2 8 39 A Crijnen tot 3 m: land van Schiff 2 8

40 W: Rijnders tot 5/8 mr: land 4 40 Wouter Rijnders tot 5/8 m: land 4

41 J: Rijnders tot 6 mr: land van […] Vermeer 4 41 Jan Rijnders tot 6 m: weijland van Juffr: Vermehr 4

42 Johs: Jansen tot zijn hofstede 1 42 Johannes Janssen tot sijn hofstede 1

43 GA van Randwijck, tot 3 mr: land aan den Bandijk 4 43 GA van Randwijck tot 3 m: weijland aan de Bandijck 4

44 De erven De Ranitz tot de goederen onder 
Doornick

4 44 De erven de Ranitz, tot de goederen v. Doornik 4
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

45 Jan Bierman tot zijn weide in de Visveltze straat, 
en de wede: W: Crijnen tot 1 1/4 mr: land aan den 
uijtweg gelegen

3 8 45 Jan Bierman tot sijn weide aan de Visveldstraat en 
de wed: W: Crijnen tot 1 1/4 m: land aan den uijtweg 
gelegen

3 8

46 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 6 8 46 de stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 6 8

47 De wed: W: Beijerinck tot haar hofstede 4 8 47 W: Beijerink tot sijn hofstede 4 8

48 De custerij van Lenth 2 8 48 de Custerij van Lenth 2 8

49 D: De Beijer, tot zijn hofstede aan de Visveltze 
straat gelegen

3 10 7 1/3 49 de wed: J. de Beijer tot haar hofstede aan de 
Visveltsestraat

3 10 7 1 sl 3

50 A: Crijnen, tot 2 mr: land aan den uijtweg van H: 
Nolbeeck

4 50 A Crijnen tot 2 m: land aan de uijtweg v Nolbeek 4

51 J: Phijlipsen tot 1 1/4 mr: land aan den uijtweg van 
de wed: J: van der Horst

1 2 51 de wed J van der Horst tot 5/4 m: land aan de 
uijtweg

1 2

52 De wed: W: Crijnen tot 5/4 mr: land aan den 
uijtweg

1 2 52 de wed W Crijnen tot 5/4 m: land aan den uijtweg 1 2

53 Wm: Jansen tot 5/4 mr: land aan den uijtweg 1 2 53 Willem Jansen tot 5/4 m aan de uijtweg 1 2

54 A: Crijnen, tot 5/4 mr: land aan de Kleijdijk van 
Schif

1 54 Arent Crijnen tot 3/4 m van Schiff aan de Kleijdijck 1

55 A: Crijnen, tot 3/4 mr: land van Baltus Klaassen, 
aan de Kleijdijk

1 55 A Crijnen tot 3/4 m van Baltus Klaassen aan de 
Kleijdijck

1

56 A: Crijnen, tot 1 3/4 mr: van de kinderen van 
Murman aan de Kleijdijk

2 56 de kinderen van H: Muurman tot 1 3/4 m aan de 
Kleijdijck

2

57 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 28 57 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 28

58 A: Crijnen, en de wed: W: Crijnen tot 3 1/2 mr: land 
van Geurt Jansen aan de Kleijdijk

2 58 de wed: W Crijnen en A Crijnen tot 3 1/2 m van 
Geurt Jansen aan de Kleijdijck

2

59 De wed: W: van Neerven tot haar hofstede in de 
Steltze straat

4 59 Willem van Neerven tot sijn hofstede aan de Steltse 
straat

4

60 GH: van Randwijck, tot Porre Hofstad 5 60 GA van Randwijck tot Porrehofstad 5

61 Wm: Jansen tot zijn land den Boonenkamp 1 61 Willem Jansen tot sijn land de Boonekamp 1

62 P: van Raaij, tot de weide van GH van Randwijck 3 3 5 1/2 62 GA van Randwijck tot de hofs: Geurt Jansen 3 3 5 1 sl 2

63 GJ: Brandenburg tot zijn hofstede De Krumt gent: 1 8 63 GJ Brandenburg tot sijn hofstede de Krumpt 1 8

64 JW: Logenraad, tot zijn hofstede 2 5 64 JW Loogeraad tot sijn hofstede 2 5

65 Peter Jansen tot zijn hofstede 6 65 Peter Janssen tot sijn hofs: v: Robbert de Bruijn 6

66 Gerrit van den Wildenberg, tot zijn hofstede den 
Hogenboomgaard

5 66 W: van de Pauwert tot sijn hofstede de Hooge 
Boomgaard

5

67 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 15 67 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 15
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

68 G van Randwijck tot het Heufke en de wed: W: 
Crijnen tot 3 mr: uijterweerth ieder de helft - hier in 
.. Roede spijkwerk

28 68 G: van Randwijck tot het Heufken en de wed: W: 
Crijnen tot 3 m: uijtterweerd ieder de helft hier in … 
roede pakwerk

28

69 G: van Randwijck tot zijn Groote Huijs 1 8 69 G: van Randwijck tot sijn groothuijs gr 6 m: 1 8

70 H: Derksen, tot zijn hofstede - nu begint pak en 
spijkwerk

1 8 70 de erven van H: de Bruijn tot haar hofstede nu 
begint pak en spijkwerk

1 8

71 De wede: W: Crijnen, tot haar weide de Waaijkamp 1 6 7 1/3 71 de wed W Crijnen en A Schelkes tot haar weijde de 
Waaijkamp

1 6 7 1 sl 3

72 Hr: Derksen tot zijn bouwinge 1 6 7 1/3 72 Joh Ricken tot sijn bouwing 1 6 7 1 sl 3

73 W: Reijers tot de Smagtkamp 1 6 7 1/3 73 Willem Reijers tot de Smagtkamp 1 6 7 1 sl 3

74 Hr: Derksen , tot zijn bouwinge 2 12 74 Joh Ricken tot sijn bouwing 2 12

75 De wed: W: Crijnen tot haar weidens de 
Boonenkamp

1 8 75 de wed W Crijnen tot haar weide de Boonecamp 1 8

76 De erve De Ranitz tot de goederen van Doornik 10 76 de erven de Ranitz tot de goederen v Doornick 10

77 De geerfdens van Lenth 8 8 77 de geerfdens van Lenth 8 8

78 De erve De Ranitz tot de goederen van Doornick 1 5 78 de erven de Ranitz tot de goederen v Doornick 1 5

79 Hn: Derksen, tot Hengste weidje 2 12 79 Joh Ricke tot Hengste weidje 1 6 in

en Derk Jansen, tot zijn land het Buske gent: ieder 
voor de helft

Derk Jansen tot sijn land t'Buske 1 6

80 De wed: W: Crijnen tot haar weide de Waaijkamp 1 2 80 de wed W Crijnen en A Schelkes, tot de weide de 
Waaijkamp

1 2

81 H: Derksen tot zijn bouwinge 3 10 81 Joh Ricken tot sijn bouwing 3 10

82 De erven De Ranitz tot de goederen van Doornik 1 3 82 de erven de Ranitz tot de goederen v Doornick 1 3

83 De geërvden van Lenth 5 8 83 de geerfdens van Lent 5 8

84 H: Derksen tot zijn bouwinge 3 11 5 1/2 84 Joh Ricken tot sijn bouwing 3 11 5 1 sl 2

85 De wed: W: Crijnen tot haar weide de Bonenkamp 1 9 5 1/2 85 de wed W Crijnen tot de weide de Boonecamp 1 9 5 1 sl 2

86 De erve De Ranitz tot de goederen van Doornick 1 2 86 de erven de Ranitz tot de goederen v Doornick 1 2

87 De geërvden van Lenth 3 15 87 de geerfdens van Lent 3 15

88 A: Crijnen, tot zijn bouwing Flemingshof 3 8 88 Derk Jansen tot sijn bouwing Flemingshof 3 8 nu A Crijne

89 W: Reijers, tot zijn land de Smagtkamp 1 12 89 Willem Reijers tot sijn land de Smagtkamp 1 12

90 De wed: W: Crijnen, tot drie stukke land de Sleutel-
stukken, en tot de weide de Bonenkamp

1 12 90 de wed W Crijnen tot drie stukken land de Sleutel-
stukken en een weide de Boonekamp

1 12

91 De erven De Ranitz tot de goederen van Doornik 1 2 91 de erven de Ranitz tot de goederen v Doornick 1 2

92 C: Wintjes, tot zijn hofstede de Stelt - hier in 1 1/2 
roede spijkwerk

5 6 92 Christoffel Wintjes tot de hofs: de Stelt hier is 1 1/2 
roede spijkwerk

5 6

93 Kl: Jansen tot zijn hofstede aan de Grift Kleijdijk 5 14 93 Klaas Jansen tot de hofs: aan de Griftkleijdijck 5 14
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

94 De wed: W: Crijnen, tot 1/12 mr: hofstede van G: 
de Bruijn

5 94 de wed: W Crijnen tot 1/12 m: hof van Gisbert de 
Bruijn

5

95 Steven van Welij een hofstede 10 95 Eijmert Arijzen tot sijn hofs: Visveltse straat 10

96 A: Crijnen, tot 2 mr: bouwland aan den uijtweg 8 96 H Crijnen tot 2 m bland aan de uijtweg 8

97 De wed: W: Crijnen, tot de weide van Brouwer 1 8 97 de wed Willem Crijnen tot de weide van Brouwer 1 8

98 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 2 98 de stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 2

99 Kl: Jansen, tot zijn hofstede aan de Kleijdijk 3 99 Klaas Jansen tot sijn hofs: aan de Kleijdijck 3

100 De wed: C: Vermeer tot haar hofstede aan de 
Kleijdijk, en de erven van E: van Bronswijk ieder 
de helft

1 100 de wed: C: Vermheer tot haar hofstede aan de 
Kleijdijck 0 - 8 - 0 en de wed: Eijm: van Bronswijck 
tot haar hofs: aan de Kleijdeijck 0 - 8 - 0

1

101 De wed: W: Crijnen tot haar huijs buijtendijks 
gelegen

7 7 101 de wed W Crijnen tot haar huijs buijtendijcks 7 7

102 A: Crijnen, tot zijn huijs de Zwaan 3 7 102 A Crijnen tot sijn huijs de Zwaan 3 7

103 H: Prokop tot zijn hofstede, en W: Willems ieder 
de helft

2 103 Hendrik Prokop tot sijn hofsted: 1 - 0 - 0 en Willem 
Willems tot sijn hofs: 1 - 0 - 0

2 in

104 Jan Heijman tot zijn hofstede en de wed: F: Coen-
rad ieder de helft

4 104 Gerrit Gerritsen tot sijn hofs aan de bandijck 2 en 
FW Conrad tot sijn huijs binnedijcks 2

4 in

105 De wed: G: Remie tot haar hofstede 1 2 105 de wed: G: Remie tot haar hofs: 1 2

106 De stad Nijmegen tot de 3 bouwh: 3 106 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 3

107 De pastorij, de hov van H: Evers en W: Nibbelink 
ied: 1/3

1 107 de Pastorij tot den hof, H Everse Anthoni Bischop 
tot hun hofstede ieder 1/3

2

108 De stad Nijmegen tot de 3 bouwh: 1 2 108 de stad Nijmegen tot 2 bouwhoven 1 2

Kl: Peters tot zijn hofstede 9 Klaas Peters tot sijn hofs: 9

Kl: Jansen tot zijn hofstede aan de Griftdijk 6 Klaas Jansen tot sijn hofs aan de Griftd: 6

R: Rikken tot zijn hofstede 4 6 1/2 Rik Rikken tot sijn hofs: 4 5 1 sl 2

De Roomsche Kerk 4 5 1/2 de Roomse Kerk 4 5 1 sl 2

J: Mouritz tot zijn hofstede 3 6 1/2 de wed: Derk Mourits tot haer hofs: 3 5 1 sl 2
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

W: Willemse tot zijn hofstede 1 5 1/2 Willem Willemse tot sijn hof 1 5 1 sl 2

H: Prokop tot zijn hofstede 9 Hendk Prokop tot sijn hofs: 9

W: van Dijk tot zijn hofstede 1 Hend: Ma[rine]s tot sijn hof 1

W: Roerink tot zijn hofstede 4 Willem Roering tot sijn hofs: 4

en G: Visser tot zijn huijs 3 en Jan Jansen tot het molentje 3

109 Gerrit van den Wildenberg tot zijn hofstede den 
Hogenboomgaard

1 109 W van de Pauwert, tot den Hooge Bongart 1

110 B: Reijers tot zijn hofstede den Wijngaard, en A: 
Crijnen tot zijn bouwing Flem: hof ieder de helft

6 10 110 Bart Reijers tot sijn hofs: de Wijngaard 3 - 5 - 0 en 
Derk Jansen tot sijn bouwing Flemmingshof 3 - 5 - 0

6 10 in

111 A: Crijnen, tot zijn huijs den Hollandsche Tuijn 8 111 A: Crijnen, tot sijn huijs de Hollandsche Tuijn 8

112 De wed: W: van Neerven, en W: Gerritsen, tot hun 
hofsteden ieder voor de helft

3 2 5 1/2 112 Willem van Neerven en Joh: Alewicher tot haar hof-
steden aan de Griftlandijck ijder de helft

3 2 5 1 sl 2

113 Het Ambt OverBetuwe, en A: Crijnen, voor de 
schans Knotzenburg ieder de helft

61 4 113 Het Ampt van Overbetuwe, aan de Knodsenburg 61 4

114 W: Peters tot zijn hofstede in de schans 34 14 114 de erven van Cobus Helt tot de hofstede in de 
Schans gr 2 m:

34 14

115 Johs: van Bronswijk tot zijn hofstede groot 2 
morgen

18 10 115 Joh: van Bronswijck tot sijn hofs: gr 2 m: 18 10

116 W: Willems tot zijn boomgaard op het Zandige land 10 14 116 Willem Willemse tot sijn boomgard op t'sandig land 10 14

117 De wed: J: van der Horst tot haar hofstede aan den 
Band-dijk

29 13 117 de wed Jan van der Horst tot haar hofst: aan de 
Bandijck

29 13

118 De wed: J: van der Horst voor 3 1/2 mr: land van 
Piek 13-6-0 en W: Dibbes voor 1 1/2 mr: het Zan-
dige land gent: 6-0-0

19 6 118 de wed: J van der Horst tot haar hofst: aan de 
Bandijck

29 13

119 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 7 119 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 7

120 A: Schelkes tot de Poll 2 120 M: Schelkes tot de Poll 2 in

De erven van W: Daams 1 de wed Willem Daams tot haar hofstede 1

J: Meertens, tot zijn hofstede 1 Joseph Meertens tot sijn hof 1

W: van Dijk, tot zijne boomgaard van J: Langen 8 Hend: Mour[…]s tot sijn boomgard van Jacob 
Langen

8

De erven van D: Reine tot hun hofstede 8 de erven van Derk Remie tot haer hofstede 8

121 Kl: Jansen, tot zijn hofstede groot 6 mr: 5 121 Klaas Jansen tot sijn hofs: groot 6 m: 5

122 A: Crijnen, tot zijn bouwinge Flemingshof gent: 5 6 122 Derk Jansen tot sijn bouwing Flemmingshof 5 6
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

123 J: Rijnders, tot de molen en huijs groot 1/2 mr: 3 123 Jan Rijnders tot de molen en het huijs 1/2 m 3

124 De Pastorij van Lenth 6 8 124 de Pastorij van Lent 6 8

125 A: Crijnen tot de Molenweide 1 8 125 A Crijnen tot de Molenweide 1 8

126 W: Reijers tot zijn land het Buske gent: 1 8 126 Willem Reijers tot sijn land het Buske 1 8

127 J: Rijnders tot de Molenweide en de weidens van 
Juffr: Vermeer ieder de helft

9 127 Jan Rijnders tot de Molenweide en de weijde van 
Juff: Vermehr ijder voor de helft

9

128 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 64 128 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 64

129 Derk Jansen, tot zijn hofstede buijtendijks gelegen 2 129 Derk Jansen en hofs: buijtedijks 2

De wed: E: Leenders tot haar hofstede 4 de wed Evert Leenders tot haar hofs: 4

E: Schouten tot zijn hofstede 4 Evert Schouten tot sijn hofs 4

A: Crijnen tot de Arme Kamers 8 A Crijnen tot de armekamers 8

J: Phijlipsen tot zijn hofstede 8 Jan Philipsen tot sijn hofs 8

J: Schaeffer tot zijn hofstede 1 en Joh Schoeffer tot sijn hofs 1 [als laatste 
genoemd]

de wed: C: Leenders tot haar hofstede 5 Cornelis Leenders tot sijn hofs 5

Juffr: Jamin tot haar hofstede 1 8 Juff Jamin tot haar hofs 1 8

18 8

130 D: de Beijer tot zijn land de Lange Kamp gent: 3 130 de wed Jan de Beijer, tot haar land de Lange Kamp 3

131 A: Crijnen, tot 2 mr: land aan den uijtweg 1 131 A Crijnen tot 2 m: land aan den uijtweg 1

132 De erve van E: van Bronswijk tot hun hofstede aan 
de Kleijdijk

2 132 de wed Eijmert van Bronswijk tot de hofstede aan 
de Kleijdijck

2

133 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 3 133 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 3

134 Wm: Jansen, tot zijn hofstede groot 5 1/4 mr: 4 134 Willem Jansen tot sijn hof gr 5 1/4 m 4

135 De wed: W: Crijnen tot de weide van Brouwer 4 12 135 de wed W Crijnen, tot de weijde van Brouwer 4 12

136 G: van Randwijck tot zijn groot Huijs 1 8 136 G van Randwijck tot sijn groot huijs 1 8

137 De wed: J: van Haaren tot haar hofstede 1 8 137 de wed Jan van Haren tot haar hofs: 1 8

138 De wed: C: Vermeer tot haar hofstede 2 2 7  3/16 138 de wed: C: Vermehr tot haar hofs: 2 2 7  9/16

139 A: Crijnen tot Kopsenland van de wed: C: Vermeer 4 3  7/16 139 de wed: C: Vermehr tot haar land Kopsenland gen: 4 3  7/16

140 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 7 3 5 1/2 140 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 7 3 5 1/2

141 De kerk van Ressen tot 5 mr: land de Pothove 
gent:

5 141 de Kerk van Ressen tot 5 m de Pothoven gen: 5

142 De stad Nijmegen tot de drie bouwhoven 13 13 142 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 13 13
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

143 Den Armen van Lenth tot een weide - 8-9-0, HJ 
Derksen tot het land den Hoeselaarskamp 4-4-5 
1/2, en G: Visser tot een weide den Hoeselaars-
kamp 4-4-5 1/2

17 2 143 de Arme van Lent tot een weijde 8 -9 - 0, Jan de 
Bruijn cum suis tot de Hoeselaarskamp gen: 4 - 4 
- 5 1/2 en de wed: J van der Horst, tot een weijde 
Hoeselaarskamp gen: 4 - 4 - 5 1/2

17 2 in

144 Aalbert van Bronswijk tot zijn hofstede aan den 
Bandijk

6 144 Jan Peters tot sijn hofs: aan de Bandijck 6

145 G: Visser tot een weide van Knipping, en P: Peters, 
tot zijn hofstede Fokken Akker gent: ieder de helft

11 10 9 145 de wed: J van der Horst tot een weijde van Knipping 
en de wed Ruth Peters, tot haar hofstede Fockenac-
ker gen: ijder de helft

11 10 9

146 De Heer J.E. Sanders van wel[…] tot een weide 
van de stad en cons: 3 mr:

2 8 146 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 2 8

147 JH van Hulst tot een hofstede van Kampschreur 4 8 147 Jan Kampscheur tot sijn hofstede 4 8

148 Geurt en Willem van Kempen tot hun hofstede de 
3 Kon: gent:

5 148 Frederik van Beek tot sijn hofs de 3 Koninge 5

149 De wed: H: Peters tot haar hofstede 1 149 Hendrick Peters tot sijn hof 1

150 G: en W: v: Kempen tot gem: hofstede 1 150 Fred: van Beek, tot sijn hofs: 1

151 B: Crijnen tot zijn land het Sleutelstuk gent: 2 8 151 B Crijnen tot sijn land t'Sleutelstuk 2 8

152 De wed: W: Crijnen, tot haar drie stukken land, en 
de weide den Boonenkamp gent:

2 8 152 de wed W Crijnen tot haar 3 stukken land en de 
weijde de Boonecamp

2 8

153 A: Crijnen, tot 1 3/4 mr: de Zandakkers van B: 
Crijnen

1 2 153 B Crijnen tot 1 3/4 m de Zand Akkers 1 2

154 A: Crijnen tot gem: Zandakkers 1 2 154 B Crijnen tot de Zandakkers 1 2

155 A: Crijnen tot meergem: Zandakkers 2 5 155 B Crijnen tot 1 3/4 m de Zandakkers 2 5

156 De wed: W: Crijnen tot 3 mr: land aan den uijtweg 
gel:

3 10 5 1/2 156 de wed W Crijnen tot 3 m l: aan de uijtweg 3 10 5 1/2

157 J: van Bronswijk tot zijn weide aan de Zalikestraat 8 4 157 de wed Eijmert v Bronswijk tot de hofs aan de 
Zalikerstraat

8 4

158 A: Crijnen, tot zijn land den Fruijthof gent: 1 15 4 158 A Crijnen tot sijn land de Fruijthof 1 15 4

159 G: Visser tot zijn land agter zijn huijs gelegen 3 11 10 159 de wed J van der Horst tot haar hofst agter het 
molentje

3 11 10

160 J: Rijnders, tot zijn weidens van Juffr: Vermeer 3 11 6 160 Jan Rijnders tot de weide van Juff Vermehr 3 11 6

161 W: Jansen, tot zijn gem: hofstede 4 3 3 161 Willem Jansen tot sijn meergt: hofst: 4 3 3

162 Mejuffr: Smith, den Oudenkamp van de stad 
aangek: gr 5 mr:

7 162 de stad Nijmegen tot de 3 bouwhoven 47
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1810_nr 1810_omschr 1810_r 1810_v 1810_d 1810_opm 1801_nr 1801_omschr 1801_r 1801_v 1801_d 1801_opm

H: Koppers voor 4 mr: bouwl: de Voorste Keijm: 
gent: van de stad

3

De stad Nijmegen tot meergem: bouwhoven 37

163 W: Reijers tot Angenente Weertje 1 8 163 de kinderen van H: Muurman tot Angenente 
Weerdje

1 8

164 De wed: W: Crijnen tot Pelsenland 5 164 de wed W: Crijnen tot haar land Pelseland gen: 5

165 De wed: W: Crijnen, tot de Sleutelstukken, en een 
weide de Boonenkamp

6 9 8 165 de wed: W Crijnen tot de Sleutelstukken en weide 
de Boonecamp

6 9 8

166 Derk Jansen, en Hk: Doorman tot hun hofstedens 
ieder de helft

8 166 Peter Jansen en de wed Jacob Doorman tot haar 
hofstede ijder de helft

8

167 Corn: Sanders, tot 2 1/2 mr: hofsteden onder Oos-
terholt gel:

2 167 Cornelis Sanders tot 2 1/2 m hofs: onder Oosterhout 2

168 A: Crijnen, en de wed: W: Crijnen, tot een stuk 
bouwland in de Vossepels groot 5 1/4 mr:

1 5 3 2/3 168 de wed: W: Crijnen en A: Crijnen tot een stuk bouw-
land groot 5 1/4 m in de Vospels

1 5 3 2/3

169 De wed: W: Crijnen, tot haar Sleutelstukken, en de 
weide den Bonenk:

1 5 3 2/3 169 de wed: W: Crijnen tot de Sleutelstukken en de 
weijde de Boonecamp

1 5 3 2/3

170 De wed: W: Crijnen, tot haar weide den Waaijkamp 1 5 3 2/3 170 de wed: W: Crijnen en A Schelkes tot haar weijde de 
Waaijkamp

1 5 3 2/3

171 De wed: W: Crijnen, tot haar Sleutelstukk: en 
Boonenkamp

3 171 de wed W: Crijnen tot de Sleutelstukken en 
Boonecamp

3

172 Hk: Hoek tot zijn hofstede in de Vossepels 1 172 Hendrik Hoek tot sijn hofs: in de Vosepels 1

23 wijnmaand 
1810

Den 
geheele dijk 
lang 996 
- 6 - 7 1/3 
__ 24 junij 
1801

x Buurmees-
teren Derk 
Kamp-
scheur 
en Bernt 
Disvelt

Invnr 2998 Invnr 2996
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1774_nr 1774_omschr 1774_r 1774_v 1774_d 1774_opm 1760_nr 1760_omschr 1760_r 1760_v 1760_d 1760_opm

1 Arnoldus Hendriks, tot zijne bouwinge Fle-
mingshoff gent: aan de Griftzanddijk gele-
gen groot 15 morgen

2 12 1 Jan Peters, voor sijn bouwingh gen: Fle-
mings Hoff, groot 15 morgen

2 12

2 Gradus Crijnen tot 5/4 morgen land aan 
den zoogen: uijtweg gelegen 1 - 7 - 0, 
Willen en Matijs Jansen, tot haare hoff-
stede, aan gem: uijtweg gelegen, groot 5/4 
morgen 1 - 7 - 0, en Gradus Crijnen, tot 2 
1/2 morgen land, aan den zelven uijtweg 
gelegen 2 - 14 - 0

5 12 2 De erffgen: van Rut Gosens, tot vijvie-
rendeel /: een vierde part :/ in dit blok is 
1-7-0, de wede van Cuijk tot vijff vieren-
deel, ook 1-7-0, Gradus Crijnen tot 2 1/2 
mr: boulant, alle aan den uijtweg gelegen 
2-14-0

5 12

3 de wed: Ranitz tot den goederen van 
Doornick

5 3 De Heer Ranitz tot de goedere van 
Doornik

5

4 de wed: Hendrik Aarnts, tot haar hoffstede 
de Stelt gent: groot 3 mr:, aan den Band-
dijk gelegen

11 8 4 Hendrik Arentz, tot de Stelt groot 3 
mergen

11 8

5 Derk Willemsen tot 1 1/2 mr land, aan de 
Modderstraat gelegen

1 5 Derk Willemse tot 1 1/2 mr: het 
Sleutelstuk

4

6 Arnoldus Mos, tot zijn bouwinge in de Vos-
sepels gelegen groot 23 morge

1 12 6 de Heer de Raat tot sijn bouwinge groot 
31 mr: in de Vossepels

1 12

7 Willem Crijnen Graduszoon tot eene weijde 
groot 2 mr: den Boonenkamp gent: aan de 
Vosveltse straat gelegen

3 7 De erffgen: van Derk Smit, tot 2 mr:, den 
Bonenkamp

3

8 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 2 12 8 De Heer de Raat tot zijn voorgem: 
bouwinge

2 12

9 Michiel Schelkes tot 3 mr: land in de Vos-
sepels gelegen, den Dries gent: / hier 
onder 7 roede spijkwerk

12 9 Michiel Schelkes, en Gradus Crijnen, tot 
5 mr: gen: den Driest, in de Vossepels 
gelegen

12

10 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

1 10 De Heer Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

1

11 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 2 4 11 De Heer de Raat tot zijn voorgen: 
bouwinge

2 4

12 Derk Willemse en Willem Peters tot haare 
hoffstede groot 1 1/2 mr: in de Vossepels 
gelegen

4 12 Derk Willemse, en Johanna Valkman, 
tot hare hoffstede groot 1 1/2 mr:, het 
Sleutelstuk

4

13 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 6 4 13 De Heer de Raat, tot zijn voorgen: 
bouwinge

6 4

14 De heer O: de Raat tot 3 mr: land in de 
Vossepels gelegen

3 14 De erffgen: van Derk Smit tot 3 mr:, het 
Sandige Lant

3

15 Gerrit Rutten tot een weijde de Waaijkamp 
gent: in de Vossepels gelegen groot 4 1/8 
mr:

1 8 15 De Heer van Triest, tot een derde pert in 
de Waaijkamp

1 8
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1774_nr 1774_omschr 1774_r 1774_v 1774_d 1774_opm 1760_nr 1760_omschr 1760_r 1760_v 1760_d 1760_opm

16 Den schepen Derk Knipping tot 2 mr: land, 
aan de Modderstraat gelegen

1 8 16 De Heer Knippingh, tot de 2 mr: aan de 
Modderstraat

1 8

17 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 9 17 De Heer de Raat, tot zijn voorgem: 
bouwinge

9

18 Jan de Beijer tot 4 mr: land in de Vosse-
pels gelegen Smitjes land gent:

3 8 18 De erfgen: van Derk Smit, tot 4 mr: lantz, 
in de Vossepels

3 8

19 Den schepen Derk Knipping tot gem: 2 mr 
land

1 8 19 De Heer Knippingh, tot de 2 mr: aan de 
Modderstraat

1 8

20 Arnoldus Mos tot zijne gemelde bouwinge 7 20 De Heer de Raat, tot zijn voorgem: 
bouwinge

7

21 de stad Nijmgeen, tot desselfs drie geeste-
lijke bouwhoven gent: t'Laauke, Het Visvelt 
en den Broodkorv zaamen groot 158 mr

13 21 De stadt van Nijmegen wegens de Com-
manderije van Sint Jan tot desselfs 
bouhoven

13

22 Klaas Jansen, en de wed: Jan Beelman, 
tot haar hoffstede de Keeseling gent: groot 
3 mr: aan de Steltse Straat gelegen

4 22 Philip Hengst, tot de Keseling, voor de 
helft gebruijkster de wede van Jan Beek, 
en de andere helft Barent Jansen, groot in 
het geheel 3 merge

4

23 De Freulens van Blitterswijck tot haar hof-
fstede aan de Steltsestraat gelegen groot 
5 mr:

3 8 23 Mevrouw van Blitterswijk, tot haar hof-
stede, bij Hent Mouritz in pagt groot 6 mr:

3 8

24 Den HWGeb: Heer GA Baron van Rand-
wijck, tot Porrehoffstad groot 6 mr: aan den 
Band-dijk gelegen

3 8 24 Mevrouw van Raatzfelt, tot Porre Hof-
stede, groot zes mr:

3 8

25 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

26 25 De stadt van Nijmegen, wegens de Com-
manderije van St. Jan, tot desselfs 
bouhove

26

26 Klaas Jansen, tot een stuk land in de Vos-
sepels gelegen, groot 5 1/4 mr:

9 2 26 De erffgen: van Rut Gosens en Klaas 
Baarns tot ses mergen

9 2

27 Gradus Crijnen tot 3 mr: land den Botter-
pot gent: en tot 1 mr: land Schoutenmor-
gen gent:, beijde aan den zoogen: uijtweg 
gelegen

2 4 27 Gradus Crijnen, tot 3 mr: den Botter-
pot, en Schoutemerge aan den uijtwegh 
gelegen

2 4

28 Den Hwgeb Heer van Randwijck, tot 2 mr: 
land, den Smagtkamp gent:, in de Vosse-
pels gelegen

3 10 28 Mevrouw van Raatzfelt, tot de Smagtkamp 
2 merge

3 10

29 Michiel Schelkes, tot 3 mr: weijland de 
Lebbe gent: onder Doornick gelegen

5 29 De erffgen: van Derk Smit, tot 3 mr: weij 
gen: de Lebbe

5
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30 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 2 30 De Heer de Raat tot zijn voorgem: 
bouwinge

2

31 Gijsbert Remie tot zijn hoffstede groot 1 
mr: aan de Griftzanddijk gelegen

2 31 De wede: Remie, tot hare hoffstede, groot 
1 mr:

2

32 de wed: van dom: Brouwer tot 1 mr: weijde 
aan de Visveltse straat gelegen

2 32 De wede: van Dor: Brouwer tot 4 mr: 
weijde aan de Visvelse straat

2

33 Jan Rijnders tot de Meuleweijde groot 6 
mr: aan den Band-dijk gelegen

2 33 Jan Reijnders tot de Meuleweijde, groot 
6 mr:

2

34 de stad Nijmegen, tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

30 34 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

30

35 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

4 35 De Heer Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

4

36 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

5 36 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

5

37 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 1 37 De Heer de Raat, tot zijn voorgem: 
bouwinge

1

38 Den HWGeb Heer van Randwijck tot gem: 
Porre Hoffstad

3 2 38 Mevrouw van Raatzfelt, tot gem: Porre 
Hoffstede

3 2

39 Johannes van Rethie, tot 3 mr: land, aan 
den zoogen: uijtweg gelegen

2 8 39 Johannes van Rethie tot 3 mr: Hussens 
Lant gen:

2 8

40 de wed: Jan van Brakel tot 5/8 mr: land 
't Zandige Land gent: omtrent de Lentse 
meulen gelegen

4 40 Jantjen Derkse en de wede: van Jan van 
Brakel, tot het Sandige Lant, groot 5/8 
mergen

4

41 Mejuffr Vermher tot 6 mr: bouw- en 
weijland, mede omtrent gem: meulen 
gelegen

4 41 Mevrouw Vermeer, tot 6 mr: weij en lant 4

42 P: Kloppenburg tot zijn hoffstede groot 1 
mr: aan den band-dijk gelegen

1 42 Barent Hulsteijn, tot zijn hoffstede 1 mr: 1

43 den HWGeb Heer van Randwijck tot 3 mr: 
weijland aan den Band-dijk gelegen

4 43 Mevrouw van Raatzfelt tot Pavortz Camp 4

44 de wed Ranitz tot de goederen van 
Doornick

4 44 De Heer Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

4

45 Gerrit Rutten tot 3 mr: weijde aan de Vis-
veltse straat gelegen, en Gradus Crijnen 
tot 1 1/4 mr: land aan den zoogen: uijtweg 
gelegen

3 8 45 De erffgen: van Rut Gosens, tot tot 3 1/2 
mr: weij en 1 1/4 mr: lant

3 8

46 de stad Nijmegen, tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

6 8 46 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan tot desselfs 
bouhoven

6 8
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47 Willem Roeleven, tot zijn hoffstede groot 1 
1/2 mr aan de Grift Kleijdijck gelegen

4 8 47 Willem Roelefs tot 1 1/2 mr: lant, in erf-
pagt van Jacob van Cuijk, aan de Kleijdijk 
gelege

4 8

48 de Custerij van Lenth 2 8 48 De custerij van Lenth 2 8

49 Jacob van Kuijk tot 4 mr: hoffstede en 
bouwland, aan de Modderstraat gelegen

3 10 7 1/3 49 De wede: van Jacob van Cuijk, tot 3 mr: 
hofste

3 10 2/3

50 de wed: Pieter van Endt, tot 2 mr land aan 
den zogen: uijtweg gelegen

4 50 Willem Crijnen, voor 4 mr: boulant van 
Jan Kragt

4

51 Juffr: Margarita Piek tot 5/4 mr land aan 
den zoogen: uijtweg gelegen

1 2 51 Juffr: Wilhelma Piek, tot 1 1/4 mr: lant, 
aan den uijtwegh

1 2

52 Gradus Crijnen tot 5/4 mr land, aan den 
zoogen: uijtweg gelegen

1 2 52 De erffgen: van Rut Gosens, voor vijf vie-
rendeel lant

1 2

53 Willem Jansen tot 5/4 mr: land, aan den 
zoogen: uijtweg gelegen

1 2 53 De erffgen: van Rut Gosens, voor 1 1/4 
mr: aan den uijtweg

1 2

54 Johannes van Rethie tot 3/4 mr land aan 
de Griftkleijdijk gelegen

1 54 Johannes van Rethie, voor 3/4 mr: aan de 
Kleijdijk

1

55 Baltus Klaasen tot 3/4 mr land aan den 
Grift Klijdijk gelegen

1 55 De erffgen: van Rut Gosens, voor 3/4 mr: 
aan de Kleijdijk

1

56 Gradus Crijnen tot 1 3/4 mr: land aan den 
Grift Klij-dijk gelegen

2 56 Gradus Crijnen, voor seven vierendeel 
lant, aan de Kleijdijk gelege

2

57 de stad Nijmegen, tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

28 57 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan tot desselfs 
bouhoven

28

58 Gradus Crijnen tot twee zevenvierendeel 
land, aan de Grift Kleij-dijk gelegen

2 58 Geurt Jansen, tot zeven vierendeel lant 2

59 Matijs Peters tot een hoffstede groot 1 1/2 
mr: aan de Steltse straat gelegen

4 59 Matijs Peters, tot zijn hoffstede groot 1 
1/2 mr:

4

60 den Hwgeb: Heer van Randwijck tot meer-
gem: Porrehoffstad

5 60 Mevrouw van Raatzvelt, tot gem: Porre 
Hofste groot 6 mr:

5

61 Johannes van Rethie tot 3 morgen land 
den Boonenkamp gent: in de Vossepels 
gelegen

1 61 Johannes van Rethie, tot 3 mr: de 
Smagtkamp

1

62 den Hwgeb Heer van Randwijck tot een 
hoffstede groot 2 1/2 mr: agter de twee vol-
gende gelegen

3 3 5 1/2 62 Geurt Jansen, tot zijn hofste groot 2 1/12 
mergen

3 3 1/2

63 G: Brandenburg tot 1 mr: hoffstede de 
Krumpt gent: aan de Gift Kleij-dijk gelegen

1 8 63 Kerst van Aalst, tot zijn hofste groot 1 mr: 
gen: de Krumpt

1 8

64 Arije de Bruijn tot 1/2 mr: hoffstede aan 
den Band-dijk gelegen

2 5 64 Willem Crijnen, tot 1 mr: aan de Grift 
Kleijdijk gelegen

2 5

65 Robbert de Bruijn tot 1/2 mr: hoffstede aan 
den band-dijk gelegen

6 65 Robbert de Bruijn tot zijn hofste groot 3 
1/2 mr:

6
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66 Derk Egberts tot 3 mr: land den Hoogen-
boomgaard, en Boelseheufken gent: aan 
de Griftzanddijk gelegen

5 66 Mevrouw van Raatzfelt tot 3 mr: den 
Hogen Boomgaart en Boelse Hoofke aan 
de Sandijk gelegen

5

67 de stad Nijmegen, tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

15 67 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan tot desselfs 
bouhoven

15

68 Willem Crijnen tot 't Hoofke aan den band-
dijk gelegen groot 1/4 mr: en Willem Crij-
nen G:zoon, tot 3 mr: uijterweert

28 68 Willem Crijnen, tot de Waaij  3 mr: uijterw: 
en Hoofken, van Reijgersma gekogt

28

69 Den Hwgeb Heer van Randwijck tot zijn 
groot huijs

1 8 69 Den Heere Lants: van Hulst tot zijn huijs 1 8

70 de kinderen van Hermen de Bruijn tot 1 
1/2 mr: hoffstede, agter het schoolhuijs 
gelegen

1 8 70 De wede: van Hermen de Bruijn, tot haar 
hofstede, groot 1 1/2 mr:

1 8

Hier begint Ruwaar en Pakwerk Hier 
begint de 
Ruwaar, 
en 
Spijkwerk

71 Gerrit Rutten tot zijn voorgem: weijde de 
Waaijkamp

1 6 7 1/3 71 De erffgen: van Rut Gosens, tot een derde 
pert in de Waaijkamp

1 6 2/3

72 Arnoldus Mos tot zijne gemelde bouwinge 1 6 7 1/3 72 De Heer de Raat, tot gem: bouwinge 1 6 2/3

73 Matijs Peters tot 2 mr: land den Smagt-
kamp gent: in de Vossepels gelegen

1 6 7 1/3 73 Matijs Peters, tot de Smagtkamp, groot 2 
merge

1 6 2/3

74 Arnoldus Mos, tot zijne gemelde bouwinge 2 12 74 De Heer de Raat, tot zijn gem: bouwinge 
groot 31 mr:

2 12    

75 Willem Crijnen Gszoon, tot gem: weijde 
den Boonenkamp groot 2 mr: aan de Vis-
veltse straat gelegen

1 8 75 De erfgen: van Derk Smit, tot 2 mr: den 
Bonenkamp

1 8    

76 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

0 10 76 De Heer Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

0 10    

77 de geerfdens van Lenth 8 8 77 De geerfden van Lenth 8 8    

78 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

1 5 78 De Heer Ranitz tot voorgem: goedere 1 5    

79 Peter Hengst tot 1 mr: weijde in den Vos-
sepels gelegen 1 - 6 - 0 en Derk Willemsen 
tot 1 1/2 mr land 't Busken gent in de Vos-
sepels gelegen 1 - 6 - 0

2 12 in 79 Peter Hengst tot 1 1/2 mr: weij 1-6-0 en 
Derk Willemse tot het Buskens 1 1/2 mr: 
1-6-0

2 12    

80 Gerrit Rutten, tot zijne gem: weijde de 
Waaijkamp

1 2 80 De Heer van Triest, tot een derde part in 
de Waaijkamp groot 1 1/2 mr:

1 2    
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81 Arnoldus Mos tot zijne gemelde bouwinge 3 10 81 De Heer de Raat, tot zijn gem: bouwinge 
groot 31 mr:

3 10    

82 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

1 3 82 De Heer Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

1 3    

83 de geerfdens van Lenth 5 8 83 De geerfde van Lenth 5 8    

84 Arnoldus Mos tot zijne gemelde bouwinge 3 11 5 1/2 84 De Heer de Raat, tot zijn gem: bouwinge 
groot 31 mr:

3 11 1/2

85 Willem Crijnen Gszoon, tot zijne gem: 
weijde den Boonenkamp, aan de Visveltse 
straat gelegen

1 9 5 1/2 85 De erffgen: van Derk Smit, tot 2 mr: den 
Bonenkamp

1 9 1/2

86 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

1 2 86 De Heer De Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

1 2    

87 de geerffdens van Lenth 3 15 87 De geerfden van Lent 3 15    

88 Arnoldus Hendriks tot zijne gem: bouwinge 
Flemingshoff gent:

3 8 88 Jan Peters, tot zijne bouhoff groot 15 
mergen

3 8    

89 Matijs Peters tot zijn gem: stuk land de 
Smagtkamp gent:

1 12 89 Matijs Peters, tot de Smagtkamp, groot 
2 mr:

1 12    

90 Willem Crijnen Gszoon, tot 3 stukken land 
groot 6 morgen, de Sleutelstukke gent: 
aan de Modderstraat gelegen, en tot eene 
weijde den Boonenkamp gent: aan de Vis-
veltse straat gelegen groot 2 mr:

1 12 90 De Heer de Raat, tot sijn gem: bouwinge, 
groot 31 mr:

1 12    

91 de wed: Ranitz tot de goederen van 
Doornick

1 2 91 De Heer Ranitz, tot de goedere van 
Doornik

1 2    

92 de wed: Hendrik Sarntz tot haare gem: hof-
fstede de Stelt gent: zijnde in dit blok nog 1 
1/2 roede ruwaar, en de rest zijnde 3 roede 
en 14 voet landdijk, is dus

5 6 92 Hendrik Arentz, tot zijn hofstede, de Stelt 
3 mr:, heeft nogh 1 1/2 roede ruwaar, en 
nogh 3 roede 14 voet lantdijk te zame

5 6    

93 Jan Huijberts tot zijne hoffstede groot 2 1/2 
mr: aan de Grift Kleijdijk gelegen

5 14 93 Jan Huijbertz, tot zijn hofstede groot 2 1/2 
mr:

5 14    

94 Gijsbert de Bruijn tot 1/12 mr: hoffstede 
aan den Band-dijk buijtendijx gelegen

5 94 Gijsbert de Bruijn tot zijn hofstede groot 
1/12 mr: buijtendijks

5

95 Eijmert Arijzen, tot zijn hoffstede groot 3/4 
mr:, aan de Visveltse straat gelegen

0 10 95 Eijmert Arijsen, tot zijn hofstede groot 3/4 
mr:

0 10    

96 Gradus Crijnen tot 2 mr: land, aan den 
zoogen: uijtweg gelegen

0 8 96 Gradus Crijnen, tot 2 mr: aan den uijtweg 
gelege

0 8    

97 de wed: Dom: Brouwer tot haar gem: 
weijde aan de Visveltse straat gelegen

1 8 97 De wede: van Do: Brouwer, tot 4 mr: weij, 
aan de Visveltse straat

1 8    

98 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

2 98 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselvs 
bouhove

2

99 Jan Huijberts tot zijne voorgem: hoffstede 3 99 Jan Huijbertz, tot zijn hofste groot 2 1/2 
mr:

3
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100 Jan Langenberg tot zijne hoffstede groot 1 
3/4 mr: aan de Grift Kleijdijk gelegen 0 -8 - 
0 en Johs: van Rethie, tot zijne hoffsteden 
groot 1 3/4 mr: mede aan de Grift Kleijdijk 
gelegen 0 -8 - 0

1 100 Peter Langenberg tot zijn hofste groot 7 
vierdel 0-8-0, Johannes van Rethie, tot 
zeven vierdel aan de Kleijdijk 0-8-0

1

101 Willem Crijnen Gszoon, tot zijn huijs aan 
den Band-dijk buijtendijx gelegen

7 7 101 Willem Crijnen, bij zijn huijs 7 7

102 Hermannus Nolbeek, tot zijn huijs de 
Zwaan, aan den Band-dijk gelegen

3 7 102 Willem Crijnen, tot de Swaan 3 7

103 Paul Prokop tot zijn hoffstede groot 1 1/8 
mr: aan de Grift Kleijdijk gelegen 1 - 0 - 0 
en Willem Willemsen tot 1/8 mr: hoffstede 
aan 't kerkhoff gelegen 1 - 0 - 0 

2 in 103 De wede: van Brummelen, tot haar hof-
stede groot 1 1/8 mr: 1-0-0, Frederik 
Rutjes tot zijn hoffstede groot 1/8 mr: 
1-0-0

2

104 Gerrit Gerrits tot 1/2 mr: hoffstede aan den 
Banddijk gelegen 2 - 0 - 0 en Hermanus 
Nolbeek tot zijn schuur 1/12 mr: mede aan 
den Band-dijk gelegen 2 - 0 - 0

4 in 104 Aalbert Heijnen tot zijn hofstede groot 1/2 
mr:, Willem Crijnen tot zijn schuur 1/12 
mr: 2-0-0

4

105 Gijsbert Remie tot zijne voorgem: 
hoffstede

1 2 105 De wede: Remie, tot haar hofste groot 1 
mr:

1 2

106 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

3 106 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

3

107 de wed: van Beem tot haaren hoff, Jan 
Rijnders, en Fredrik Zadelaar tot haar hof-
fstede, alle aan de Griftzanddijk gelegen, 
en ijder groot 1/6 mr

2 107 De drie Pastorij Hoofkens, ijder een hont 
lant, in pagt bij Jan Reijnder, procurator 
van Wijk, en Hermen van Beem, waarbij 
hoort

2

108 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

1 2 108 Zijnde vier roede dewelke eenige hofstee-
tjes toestendig en verscheijde personen 
moeten maken, als de stadt van Nijmegen

1 2

Elbert Hendriks tot 1 mr: hoffstede aan de 
Steltse straat gelegen

9 Elbert Hendriks 9

Jan Huijberts tot zijne meergem: hoffstede 0 6 Jan Huijbertsz 6
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Jacob Beerns tot 1/2 mr hoffstede ter zijde 
van den pastorijen boomgaart gelegen

0 4 5 1/2 Peter Elsen van Brakel 4 1/2

Jan van Hoek tot zijn hoffstede groot 1/3 
mr neffens 't pastorije huijs gelegen

0 4 5 1/2 Juffr: Johann: Chatr: Berten 4 1/2

Derk Mouritz tot 5/8 mr: hofftsede en land, 
agter 't schoolhuijs gelegen

0 3 5 1/2 De wed: Klop 3 1/2

Willem Willemsen tot zijne gem: hoffstede 0 1 5 1/2 Frederik Rutjes 1 1/2

Paul Prokop tot zijne gem: hoffstede 0 9 De wed: van Brummelen 9    

Jean Roque tot 3/4 mr: hoffstede aan de 
Griftzanddijk gelegen

0 1 Hermen van Beem 1    

Reijn Roering tot 2/3 mr hoffstede ter zijde 
de voorgaande gelegen

0 4 De erffgen: van de Heer Jan van [Z]ugte-
len, voor 3 hont

4    

en Derk de Bruijn tot 1/3 mr: hoffstede aan 
de Griftzanddijk elegen

0 3 Derk de Bruijn, voor sijn hofste groot 2 
hont

3    

4

109 Derk Egberts, tot zijn gem: land den Hoog-
enboomgaard gent:

1 109 Mevrouw van Raatzvelt, voor 2 mr: Den 
Hogen Boomgaart aan de Sandijk

1

110 Jan Ijsenbrand, tot 1 mr: hofstede den 
Wijngaard gent: aan de Griftzanddijk gele-
gen 3 - 5 - 0 en Arnoldus Hendriks tot gem: 
bouwinge Flemings Hoff gent: 3 - 5 - 0

6 10 110 Jan Ijsenbrant, tot zijn hofstede, de Wijn-
gaart, groot 1 mr: 3-5-0-, Jan Peters tot 
zijn bouhoff groot 15 merge 3-5-0

6 10    

111 Gradus Crijnen tot een huijs den Hol-
landsche Yuijn gent: aan den Band-dijk 
gelegen

8 111 Gradus Crijnen tot zijn huijs, den Hol-
lantse Tuijn

8

112 Willem van Neerven, en HW Kragt tot haar 
hoffstede ijder groot 1/4 mr, en beijde aan 
de Griftzanddijk gelegen, ijder de helft in 
dit blok

3 2 5 1/2 112 Jan van Eldik, en HW Kragt, tot haar hof-
steetjes, een ijder de helft van

3 2 1/2

113 de Generaliteijt voor ofte om 't zoogen: 
Fort Knotsenburg

61 4 113 Den dijk van de Generalitijt, voor offte om 
't Fort Knotsenburg

61 4

114 Kobus Helt tot zijn hoffstede groot 2 mr: in 
de voorgem: schans gelegen

34 14 114 Kobus Helt, tot een hofste groot 2 mr: in 
de schans gelege

34 14

115 Jan Zebus, tot zijn hoffstede groot 2 mr: 
aan den Band-dijk gelegen

18 10 115 Jan Zebus, tot zijn hofste, groot 2 mr: 18 10

116 Willem Willemse tot 3/4 mr: land, op 't 
zoogen: zandige land gelegen

10 14 116 Willem Crijnen tot 3/4 mr: boulant, het 
Sandige Lant gen:

10 14

117 Johannes van der Horst tot 3 1/2 mr hoff-
stede, en land, aan den Band-dijk gelegen

29 13 117 De wed: van Jan van der Horst, tot haar 
hofste, groot 3 1/2 mr:

29 13
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118 Juffr: Margarita Piek tot 5 mr: land aan den 
Band-dijk, en op 't zoogen: zandige land 
gelegen

19 6 118 Juffr: Margrita Piek tot 5 mr: het Sandige 
Lant

19 6

119 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

7 119 De stadt van Nijmegen wegens de 
Commanderij van St. Jan tot desselfs 
bouhoven

7

120 Jacob van Gaalen tot 1 mr: hoffstede aan 
de Griftzanddijk gelegen de Pol gent:

2 120 Zijnde vijf toede, welk blok door de vol-
gende persone wort gemaakt, Jan van 
Ameren en Jacob van Galen tot haar 
hofste groot 1 mr:

2

de wed: Hendrik Daams tot 1 mr: hoffstede 
op 't zandige land gelegen

1 Hendrik Daams, tot zijn hofste groot 1 mr: 1

Hend: Kusters tot 1 mr: hoffstede mede op 
't zandige land gelegen

1 Hendrik Custers, tot zijn hofste groot 1 mr: 1

Jan Ijsenbrand tot 1/2 mr boomgaard op 't 
zandige land gelegen

0 8 Jan Ijsbrant, tot een 1/2 mr: lant 8

en Derk Reijnen tot 1/2 mr hoffstede ook 
op 't zandige land gelegen

0 8 Derk Reijnen tot zijn hofste groot 1/2 mr: 8

121 De Freulens van Blitterswijk tot haare 
voorgem: hoffstede aan de Steltse straat 
gelegen

5 121 Mevrouw van Blitterswijk, tot haar gem: 
hofstede groot 5 mr:

5

122 Arnoldus Hendriks, tot zijne gem: bou-
winge Flemingshoff gent:

5 6 122 Jan Peters tot zijn bouwinge groot 15 mr: 5 6

123 Jan Rijnders tot de meulen en 't huijs groot 
1/2 mr aan den Band-dijk gelegen

3 123 Jan Reijnders tot de Meulen en huijs groot 
1/2 mr:

3

124 De Pastorij van Lenth groot 6 mr: 6 8 124 Tot de Pastorij van Lenth groot 6 mr: 6 8

125 Gradus Crijnen tot 5 mr: weijde de Meulen-
weijde gent: aan den Band-dijk gelegen

1 8 125 Gradus Crijnen tot 5 mr: de Meuleweijde 1 8

126 Jan Ijsenbrand tot 1 1/2 mr: land in de Vos-
sepels gelegen het Busken gent:

1 8 126 Jan Ijsebrant tot het lant gen: het Busken 
1 1/2 mr:

1 8

127 Mejuffr: Vermehr tot haare voorgem: 6 mr: 
bouw- en weijland, en Jan Rijnders tot 
zijne gem: Meulewijde, ijder voor de helft 
hier in

9 127 Mevrouw Vermeer en Jan Reijnders, tot 
haar weije een ijder voor de helft

9

128 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

64 128 De stadt van Nijmegen wegens de Com-
manderij van St. Jan tot desselfs bouho-
ven gehorende

64

129 Matijs Jansen tot zijn hoffstede, aan den 
band-dijk buijten dijks gelegen

2 129 Zijnde 18 roede en 8 voet, welk blok door 
de volgende persone wort gemaakt, en tot 
haare hofstede zijn gehorende, als Matijs 
Jansen

2
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Jan Hoek tot 1/3 mr hoffstede aan de Grift-
zanddijk gelegen

4 Jan van Niftrik 4

Rosier Schouten tot 2 1/6 mr: hoffstede 
agter 't fort Knodsenburg gelegen

4 Resier Scholten 4

de diakonij van Lenth tot 1/4 mr: hoffstede 
aan de Griftzanddijk gelegen

0 8 De diakonij van Lent 8

Geurt van Doesburg tot 1/6 mr: hoffstede 
aan de Griftzanddijk gelegen

0 8 Peter Jaspars 8

Willem Jansen tot 5 1/4 mr: hoffstede en 
land, aan de Griftzanddijk gelegen en Hen-
drina van Stijl tot 1/2 mr: hoffstede aan 't 
zandige land gelegen

1 Egbert Derkse en zuster 1

Juffr: E: Verhaag tot 11/12 mr: hofftsede 
aan de Griftzanddijk gelegen

5 Jan Ijsebrant 5

en Casper Hendrik Bergvelt tot 1/2 mr: hof-
fstede aan 't zandige land gelegen

1 8 De kindere van Barent van Beem 1 8

130 Willem Crijnen tot 3 1/2 mr: land, de Lan-
gekamp gent: aan de Visveltse straat 
gelegen

3 130 Willem Crijnen tot de Langen Kamp gen: 3

131 Gradus Crijnen tot 2 mr: land, aan de 
zoogen: uijtweg gelegen

1 131 Gradus Crijnen tot 2 mr: aand en uijtwegh 1

132 Johannes van Rethie tot zijne voorgem: 
hoffstede

2 132 Johannes van Rethie tot zijn hofste groot 
1/8 mr:

2

133 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

3 133 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

3

134 Willem Jansen tot zijne voorgem: hoffstede 
en land groot 5 1/4 mr:

4 134 Egbert Derksen tot zijn hofste groot 5 1/4 
mr:

4

135 de wed: van Dom: Brouwer tot haare meer-
gem: weijde

4 12 135 De wede: van Do: Brouwer, tot 4 mr: weij 4 12

136 den HWGeb: Heer van Randwijck tot zijn 
gem: huijs

1 8 136 Den Heere Lantsr: van Hulst, tot zijn 
welede huijs

1 8

137 Gerrit Leenders tot 1 mr: hoffstede aan de 
Griftzanddijk gelegen

1 8 137 Gerrit Leenders, tot zijn hofste groot 1 mr: 1 8

138 Jan Langenberg tot zijne gem: hoffstede 2 2 7  9/16 138 Peter Langenbergh, tot zijn hofste groot 
1 3/4 mr:

2 2 11/16

139 Jan Langenberg tot 3 1/2 mr: land Kopsen-
land gent: aan de Griftkleijdijk gelegen

4 0 3  7/16 139 Jan Peters, tot 3 1/2 mr: gen: het Kopse 
Lant

4   5/16

140 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

7 3 5 1/2 140 De stadt van Nijmegen, wegens de Com-
manderij van St. Jan, tot desselfs bouho-
ven gehorende

7 3 1/2
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141 de Kerk van Ressen tot 5 mr: land de Pot-
hoeven gent: t'eijnde den zoogen: uijtweg 
gelegen

5 141 De Kerk van Ressen tot 5 mr: lant gent: 
de Pothoeven

5

142 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

13 13 142 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

13 13

143 de Diakonij van Lenth tot 3 mr: weijde, de 
kinderen van Hermen de Bruijn tot 1 1/2 
mr: land, en Johannes van der Horst tot 1 
1/2 mr: weijde, den Hoeselaarskamp gent: 
bij ofte omtrent 't zoogen: Hoff van Holland 
gelegen

17 2 143 De diakonij van Lent, tot 3 mr:, de wede: 
van Hermen de Bruijn tot 1 1/2 mr:, de 
wede: van Jan van der Horst ook 1 1/2 
mr:, sijnde te zamen 6 mr: gent: den Hoe-
selaars Kamp

17 2

144 Jan Peters tot 2 mr: hoffstede, aan den 
Band-dijk gelegen

6 144 De wede: van Arent Gesingh, tot 2 mr: 
hoffste

6

145 den schepen Dr Knipping, tot 3 mr: weijde, 
en Rut Peters tot 1 1/2 mr: hoffstede Fok-
kenakker gent: en beijde aan den Band-
dijk gelegen, ijder de helft in dit blok

11 10 9 145 De erffgen: van de Heer van Weerde-
burgh, en Rut Peters, een ijder voor de 
helfte, tot Focken Akker groot 4 1/2 mr:

11 10 9

146 de stad Nijmegen tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

2 8 146 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

2 8

147 Geurt van Beem tot 4 mr: hoffstede aan de 
Griftzanddijk gelegen

4 8 147 De erffgen: van de Heer Jan van Zugtele, 
tot 4 mr: hofste

4 8

148 Baltus Klaasen tot 4 mr: hoffstede aan de 
Griftzanddijk gelegen

5 148 De erffgen: van Rut Gosens, tot een 
hofste groot 4 mr:

5

149 Hendrik Peters, tot 1 mr: hoffstede aan de 
Griftzanddijk gelegen

1 149 De kindere van Peter Janse, tot 1 mr: 
hoffste

1

150 Baltus Klaasen, tot zijne voorgem: 
hoffstede

1 150 De erffgen: van Rut Gosens, tot een 
hofste groot 4 mr:

1

151 Gradus Crijnen tot 2 1/2 mr: land, het Sleu-
telstuk gent: aan de Modderstraat gelegen

2 8 151 Gradus Crijnen tot 2 1/2 mr: gent: het 
Sleutelstuk

2 8

152 Willem Crijnen Gszoon, tot zijne voor-
gem: 2 stukke land, en de weijde den 
Boonenkamp

2 8 152 De Heer de Raat, tot zijn gem: bouwinge 
groot 31 mr:

2 8

153 Gradus Crijnen tot 3/4 mr: land, den Zand-
akkers gent:, aan de Grift Kleij-dijk gelegen

1 2 153 Gradus Crijnen tot 3/4 mr: de Sandtak-
kers gent:

1 2

154 Gradus Crijnen, tot gem: Zandakkers 1 2 154 Gradus Crijnen tot 3/4 mr: de Sandtak-
kers gent:

1 2
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155 Gradus Crijnen, tot meergem: 1 3/4 mr: 
land, aan de Grift Kleij-dijk gelegen

2 5 155 Gradus Crijnen tot de zevenveerdel gent: 2 5

156 Gradus Crijnen tot gem: 3 mr: land den 
Botterpot gent: aan den zoogen: uijtweg 
gelegen

3 10 5 1/2 156 Gradus Crijnen tot 3 mr: aan den uijtwegh 3 10 5 1/2

157 Eijmert van Bronswijk tot 1 mr: hoffstede 
aan de Zalikerstraat gelegen

0 8 4 157 Eijmert van Bronswijk tot een hofste van 
1 mr:

8

158 de wed: Evert Everts tot 3 mr: land den 
Fruthoff gent:, aan den zoogen: uijtweg 
gelegen

1 15 4 158 Evert Evertz, tot de Fruthof groot 3 mr: 1 15 4

159 Hendrina van Stijl, tot haare gem: hoff-
stede groot 1/2 mr:

3 11 10 159 Henderijna van Stijl tot haar hofste groot 
1/2 mr:

3 11 10

160 Mejuffr: Vermehr, tot haar meergem: land, 
en weijde

3 11 6 160 mevrouw Vermeer, tot 6 mr: weij 3 11 6

161 Willem Jansen tot zijne gem: hoffstede 
groot 5 1/4 mr:

4 3 3 161 Egbert Derkse, tot zijn hofste groot 5 1/2 
mr:

4 3 3

162 de stad Nijmegen, tot desselfs geestelijke 
bouwhoven

47 162 De stadt van Nijmegen, wegens de 
Commanderij van St. Jan, tot desselfs 
bouhoven

47

163 Gradus Crijnen tot 3 mr: uijterweert 1 8 163 Hermen Ang en Ent, tot 3 mr: uijterweert 1 8

164 Klaas Jansen tot 5 1/2 mr: land, in de Vos-
sepels gelegen, Pelseland gent:

5 164 Gijsbert Baarns, tot 5 1/2 mr: boulant, 
gent: 't Pelseland

5

165 Willem Crijnen Gszoon, tot zijne gem: 
Sleutelstukken, en Boonenkamp

6 9 8 165 De Heer de Raat tot zijn gem: bouwinge 
groot 31 mr:

6 9 8

166 Peter Jansen, en Jacob Dormans, tot 
haare hoffstede, beijde groot 4 mr: in de 
Vossepels gelegen, ijder de helft van

8 166 Do: Johannes Eijker tot 4 mr: bouwlant in 
de Vossepels

8

167 Gerrit Zanders, tot een hoffstede onder 
Oosterhout gelegen groot 2 1/2 mr:

2 167 Gerrit van Weert, tot een hofstede onder 
Oosterhout gelegen, groot 2 1/2 mr:

2

168 Klaas Jansen, tot meergem: 5 1/4 mr: land 
in de Vossepels gelegen

1 5 3 2/3 168 De erffgen: van Rut Gosens en Klaas 
Baarns tot 6 mr: een ijder voor de helft 
van

1 5 1/3

169 Willem Crijnen Gszoon, tot meergem: 
Sleutelstukke, en Boonenkamp

1 5 3 2/3 169 De Heer de Raat tot zijn gem: bouwinge 
groot 31 mr:

1 5 1/3

170 Gerrit Rutten, tot meergem: weijde de 
Waaijkamp

1 5 3 2/3 170 De Heer van Triest tot een derde part in 
de Waaijkamp groot 1 1/2 mr:

1 5 1/3
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171 Willem Crijnen Gszoon, tot evengem: Sleu-
telstukken, en Boonenkamp

3 171 De Heer de Raat tot zijne gem: bouwinge 
groot 31 mr:

3

172 Matijs Peters, tot 1 mr: hoffstede in de Vos-
sepels gelegen

1 172 De erffgen: van Derk Smit, tot 1/2 mr: 
boomgaart

1

Den geheele dijk 
lank 996 - 6 - 7 1/3 
__ 27 oktober 1774

15 febr 1760

Buurmeesteren H. 
Schelkes en Jan de 
Beijer, en G Crijne, 
de sierschol-
ten als buurm:, 
Gerrit Gerritse als 
buermeester

Ten huize van Gradus Crijnen, met buur-
meesteren Gradus Crijne als buermeester 
en Jan Ijsebrant als burmester

Invnr 2995 Invnr 2994
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1 De erffgen: van Frans 
Willem Fleming

2 12 1 De Heer Frans Willem Fleeming 
twee roeden twaalf voeten

2 12 1 Den hr: Frans Wilhem Fle-
mingh twee roeden xij voeten

2 12

2

2 Willem Crijnen den 
ouden, mijnheer Pal-
mers en Bart Baltussen

5 12 2 De wed: Bartholomeus Goossens 
ende consorten vijf roeden en 
twaalf voeten

5 12 Jan Claessen met sijne con-
sorten vijff roeden twaelff 
voeten

5 12

3 De Heer Ranitz 5 3 De Heer ontfanger Cornelis Ver-
meer qq vijf roeden / modo Wolfer 
[etz]

5 0 3 Dns: Huissen en consorten 
vijff roeden

5 0

4 De geerffde van Lent 11 8 4 De geerfden van Lent elf roeden 
en een half

11 8 4 De geerffden van Lenth elff 
roeden en een half

11 8

5 Cornelus van Varsen 4 5 Cornelis Verversen cum suis vier 
roeden

4 0 5 De wed: Wilhem Verheijden 
vier roeden

4 0

6 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

1 12 6 De Heer Ditmar de Raat een roed 
twaalf voeten

1 12 6 Diemer de Raedt onmundige 
soon van Diederick de Raeth 
eene roeij twaelff voeten

1 12

7 De erffgen: van Derk 
Smit

3 7 Derk Smit cum cuis drie roeden 3 7 De kinderen van Hendrick 
Smith zalr: drie roeden

3 0

8 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

2 12 8 De Heer Ditmaris de Raat twee 
roeden twaalf voeten

2 12 8 Diemer de Raeth onmundige 
soon van Diederick de Raeth 
twee roeden twaelff voeten

2 12

9 De geerffde van Lent 12 8 9 De geerfden van Lent twaalf 
roeden en een half / modo Wolfer 
[etz]

12 8 9 De geerffde van Lenth 
darthiende halven roede

12 8

10 De Heer Ranitz 1 10 De Heer ontfanger Cornelis Ver-
meer qq een roed / modo Wolfer 
[etz]

1 10 Dns: Huissen en consorten 
erffgn: dns: Stijlius een roede

1

11 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

2 4 11 De Heer Ditmaris de Raat twee 
roeden vier voeten

2 4 11 Diemer de Raath onmundige 
soon van Diederick de Raeth 
zalr: twee roeden vier voeten

2 4

12 Barent Rutten 4 12 Hendrik Rutten vier roeden 4 12 De erffgn: Wolter Schuts vier 
roeden

4

13 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

6 4 13 De Heer Ditmaris de Raat ses 
roeden vier voeten

6 4 13 Diemer de Raath onmundige 
soon van Diederick de Raath 
zalr: ses roeden vier voeten

6 4

14 De erffgen: van Derk 
Smit

3 14 De erfgen: Hendrik Diemer mr: 
ende Derk Smit cum suis drie 
roeden

3 14 Hendr: Diemer […] en de kin-
deren Hendr: Smith zalr: drie 
roeden

3 0
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15 Mijn Heer van Triest 1 8 15 De kinderen en erfgen: van 
Marten van Mullicum een roed en 
een half

1 8 15 De wed: Marten van Mulicom 
anderhalve roede

1 8

16 Mijn Heer Knipping 1 8 16 De wed: van Derk Knipping ander-
halve roed

1 8 16 De wed: van zalr: Derck Knip-
pingh anderhalve roede

1 8

17 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

9 17 De Heer Ditmaris de Raat neegen 
roeden

9 0 17 Diemer de Raath onmundige 
soon van Diederick de Raath 
negen roede

9 0

18 De erffgen: van mijn 
Heer Smit

3 8 18 Derk Smit cum suis drie roeden en 
aght voeten

3 8 18 De kinderen Hendrick Smith 
drie roeden acht voeten

3 8

19 Mijn Heer Knipping 1 8 19 De wed: van Derk Knipping een 
roed en agt voeten

1 8 19 De wed: van Derck Knippingh 
eene roede en acht voeten

1 8

20 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

7 20 De Heer Ditmaris de Raat seeven 
roeden

7 20 Diemer de Raath onmundige 
soon van Diederick de Raath 
zalr: seven roijen

7 0

21 De stadt Nijmegen 13 21 De stat Nijmeegen weegens 
de Commanderie van Sint Jan 
darthien roeden

13 21 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
darthien roeden

13 0

22 Philip Henghst 4 22 De Heer Ditmaar de Raat vier 
roeden tot de Keeseling

4 In de marge: Jan Teu-
niss 2 roeij / Rein Ver-
maes 1 roeij / Roeloff 
Derixs 1 roeij

22 Diemer de Raath onmundige 
soon van voorn: vier roijen tot 
de Keeselingh

4 0

23 De overste Haarsolte 3 8 23 De Heer amptman Lijnden drie 
roeden en agt voeten

3 8 23 Den heer amptman Caspar 
Anthonis van Linden vierden-
halven roij

3 8

24 Mevrouw Weck 3 8 24 De Heer Capiteijn Erkelens cum 
suis drie roeden en agt voeten

3 8 24 De wed: en erffgn: van Gerrit 
Schats vierdenhalven roij

3 8

25 De stadt Nijmegen 26 25 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van St. Jan ses en 
twintigh roeden

26 25 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
ses en twintich roijen

26 0

26 Cornelis van Varsen 9 2 26 Cornelis Ververssen cum suis 
neegen roeden twee voeten

9 2 In de marge: Derick 
Nab en Arien Romein 
ieder voor de helft

26 De wed: Wilhelm Verheijen 
negen roijen twee voeten

9 2

27 Do: Johannes Brouwer 2 4 27 Frans Broestershoese twee 
roeden vier voeten

2 4 27 Frans Broestershuijssen twee 
roeden vier voeten

2 4

28 Mevrouw Weck 3 10 28 De erfgen: van de Heer Capite-
ijn [P] Verschoor drie roede tien 
voeten

3 10 28 de wed: en kinderen vande 
hr: captn: Peter Verschoor 
zalr: drie roeden thien voeten

3 10



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

264

1733_nr 1733_omschr 1733_r 1733_v 1733_d 1733_opm 1698_nr 1698_omschr 1698_r 1698_v 1698_d 1698_opm 1677_nr 1677_omschr 1677_r 1677_v 1677_d

29 Derk Smit 5 29 Derk Smit cum suis vijff roede tot 
de Lebbe

5 29 De kinderen van Hendrick 
Smith totte Lebbe vijff roijen

5 0

30 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

2 30 De Heer Ditmaris de Raat twee 
roeden

2 30 Diemer de Raath onmundige 
soon van Diederick de Raath 
twee roijen

2 0

31 Hendrik Remie 2 31 De Heer Raats Heer Romswinkel 
cum suis als erfgen: van de Heer 
Beijer van Cleeff twee roeden

2 In de marge: modo 
Weck tot Lenth, maer 
de verpond: wort door 
de vrouw Roomswinc-
kel [.e.]

31 David Thonissen twee roijen 2 0

32 Do: Johannes Brouwer 2 32 Frans Broestershuijsen twee 
roeden

2 In de marge: modo 
Hermen van Cuijck

32 De erffgn: Evert Martens 
twee roijen

2 0

33 Leendert Hendrik 
Vermehr

2 33 De Heer ontfanger Vermeer twee 
roeden

2 33 Den rentmr: Hermen [S]
ingendonck en den hr: bur-
gemr: Johan Tulleken twee 
roijen

2 0

34 De stadt Nijmegen 30 34 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van St. Jan dartig 
roeden / N: dit is 2 roeden te 
weijnig volgens doude ceel

30 34 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
dartich roeden. Nota dat dit 
volgens de oude cedullen 
twee roeden te weijnigh is.

30 0

35 De Heer Ranitz 4 35 De Heer Ontfanger Vermeer vier 
roeden

4 35 Joncker Hendr: Johan Hack-
foort tot de Locht en Doornick 
vier roijen

4 0

36 De stadt Nijmegen 5 36 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan vijf 
roeden

5 36 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
vijf roijen

5 0

37 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

1 37 De Heer Ditmaer de Raat eene 
roed

1 37 Diemer de Raath onmundige 
soon van voorn: D: de Raeth 
een roij

1 0

38 Mevrouw Weck 3 2 38 De Heer Capiteijn Erkelens cum 
suis drie roeden twee voeten

3 2 38 De wed: en erfgenamen van 
Gerrit Schats zalr: drie roijen 
twee voeten

3 2

39 Johannes van Reethij 2 8 39 Jan en Frans Broestershuijsen 
twee roeden en aght voeten

2 8 39 Dne: Huissen voor sijn selven 
dardehalven roij

2 8

40 Jan Klasen Eendel en 
Michiel van Brakel

4 40 De erfgen: Hendrik [Janes] de 
wed: Jacob Beerns Helgert Geurts 
ende consorten vier roeden

4 In de marge: modo 
Mels Gerritse

40 De erffgn: Evert Martens 
twee roijen

2 0

Hendr: Janssen, d'erffgn: van 
Wessel de Smit, en Maas 
Rutgers twee roijen

2 0

41 Leendert Hendrik 
Vermehr

4 41 De Heer Ontfanger Vermeer vier 
roeden

4 41 Den rentmr: Hermen Sin-
gendonck en den Hr: Bur-
gemr: Tulken vier roijen

4 0

42 De erffgen: van Jan 
Willems

1 42 De Heer drossardt Jacob van der 
Heijde eene roed

1 42 De weduwe Roeloff Verheijen 
eene roij

1 0
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43 Mevrouw Weck 4 43 De erfgen: van de wed: capiteijn 
Peeter Verschoor vier roeden tot 
Pavorts Kamp

4 43 De wed: en kinderen van den 
Heer Capt: Peter Verschoor 
tot Pavorts-camp voer roijen

4 0

44 De Heer Ranitz 4 44 De Heer Ontfanger Vermeer qq 
vier roeden

4 44 Jo: Hendr: Johan Hackfoort 
Hr: tot de Locht en Doornick 
vier roijen

4 0

45 Mons: van den Enden, 
en Hendrik Hoogvelt

3 8 45 De wed: van Bartholomeus Goos-
sens vierde halve roeij

3 8 45 Andries Gijsberts van Will tot 
[H]uijssen vierdenhalven roij

3 8

46 De stadt Nijmegen 6 8 46 De stat Nijmeegen weegen de 
Commanderie van St. Jan ses 
roeden agt voeten

6 8 46 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie vant St. Jan 
sevendenhalven roij

6 8

47 De erffgen: van Harma-
nus van Kuijk

4 8 47 Hermanus van Cuijk vier roeden 
en aght voeten

4 8 In de marge: Jan van 
Kuijl de helft

47 Jacob Cornelissen vijftenhal-
ven roij

4 8

48 De Custerij van Lent 2 8 48 De Custerie van Lent darde halve 
roeij

2 8 In de marge: Arien 
Romein

48 De Costerie van Lenth dar-
denhalven roij

2 8

49 Do: Johannes Brouwer 3 10 2/3 49 Frans Broestershuijsen een 
darden deel van elf roeden is drie 
roeden tien en 2/3 voet

3 10 2/3 In de marge: modo 
Hermen van Cuijk

49 Johan vanden Pavort 1/3 part 
van elff roijen is drie roijen en 
thien en tweedendeel voets

3 10 2/3

50 Jan Kragt 4 50 De Heer Capiteijn Erkelens vier 
roeden

4 In de marge: modo 
Hermen van Cuijck en 
Willem Crijnen

50 De erffgenamen van Goert 
Martens tweedardendeel van 
elff roijen, sijnde seven roijen 
vijffen een dardendeel voets

7 5 1/3

51 De weduwe van de 
Pavort

1 2 51 Hendrik van Steen 1 roeij 2 voet 1 2 In de marge: modo 
Jan van de Pavert

51

52 Gosen Rutten, en mijn 
Heer Palmers

1 2 52 Rut Goossens een roeij en 2 voet 1 2 52

53 Frans Hoogvelt 1 2 53 De wed: Barth: Goossens eene 
roed en twee voeten

1 2 53

54 Johanna van Rethij 1 54 Frans Broestershoese eene roed 1 54 Dito erffgenamen van Goert 
Martens een roij

1 0

55 Jan Klasen Wendel 1 55 Jan Claassen eene roed 1 55 Jan Claessen een roij 1 0

56 Willem Crijnen den 
ouden

2 56 De wed: Laamert van Vugt twee 
roeden

2 56 Hendrick Buddingh twee 
roijen

2 0

57 De stadt Nijmegen 28 57 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan agt en 
twintig roeden

28 57 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
ses en twintigh roijen

26 0

De erffgen: Evert Martens 
twee roijen

2 0

58 Geurt Jansen 2 58 Hendrik van Steen twee roeden 2 In de marge: Jan 
Sanders

58 Jan Leenderts twee roijen 2 0

59 Rut Jansen 4 59 Rut Jansen vier roeden in erf-
pagt van mijn Heer Abraham de 
Gooijert domheer tot Uijtreght vier 
roeden

4 59 De kinderen van de hr: Abra-
ham de Goijer domheer tot 
Utrecht en Maria de Beijer 
vier roijen

4 0

60 Mevrouw Weck 5 60 De Heer Capiteijn Erkelens cum 
suis vijf roeden

5 60 De wed: en kinderen van 
Gerrit Schats vijff roijen

5 0
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61 De geerfde van Lenth 1 61 De geerfdens van Lent tot de Stelt 
eene roeij beneeden den Lentsen 
dam

1 61 De geerffde van Lenth tot de 
Stelt beneden den Lenthsen 
dam een roij

1 0

62 Geurt Jansen 3 3 1/2 62 De kinderen en erfgen: van Willem 
Jansen drie roede en vierde halve 
voet inde voorgaande dijkcedul 
gestaan in twee blocken

3 3 1/2 In de marge: Derik 
Pesser 2 1/2 r: en 
Pouwel de Kuper de 
rest

62 Wilhem Janssen twee roijen 
en sesthiendenhalven voet

2 15 1/2

Willem Janssen vier voeten 0 4    

63 Derk van Aalst, en 
Kerst van Aalst

1 8 1/2 63 Geertgen Rutten eene roeden 
aght en een halve voet

1 8 1/2 In de marge: modo 
Derck Ijsebrants 
modo Ijsebrandt 
Dercxen

63 De kinderen en erffgn: van 
Jenneke Backers wed: Ruth 
Cornelissen een roij en ach-
tenhalven voet

1 7 1/2

64 Juffr: van Haaff 2 5 64 De Heer Commis Benouw van 
Haaf twee roeden vijf voeten

2 5 64 Johan de Leeuw twee roij en 
vijff voeten

2 5    

65 Mevrouw Weck 6 65 De Heer Borgemr: Johan van 
Lennip ses roeden

6 65 De Hr: Borgermr: Johan van 
Lennip ses roijen

6 0    

66 Mevrouw Weck 5 66 De erfgen: van de Heer Capiteijn 
Peeter Verschoor vijf roeden tot 
den Hooge Kamp

5 In de marge: NB: alle 
voorgaende noemers 
sijn eertschouw

66 De wed: en kinderen van 
captn: Peter Verschoor tot de 
Hoogencamp vijff roijen

5 0    

Lantdijck 
-  321 
- 3 2/3 
[reken-
som 1 
t/m 9 niet 
overge-
nomen, 
is optel-
ling voor-
gaande 
dijkvak-
ken]

67 De stadt Nijmegen 15 67 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van St. Jan vijfthien 
roed

15 In de marge: NB: van 
dese 15 roeden is 7 
roeden rouwaer wae-
rvan Jan Verkuijl 4  en 
Pavert 3 roeden / hont 
om dat het afgeliert is 
en is nu santdijck

67 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
vijftien roijen

15 0    
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68 Juffr: van Haaff 28 68 De Heer Commis Benou van Haaff 
agt en twintig roeden

28 NB: van dese 28 
roeden is 12 roeden 
spijckwerck en de 
16 roeden rouwaer. 
Memor: in no 67 sijn 
rouwaer 7 r:, in no 
68 sijn rouwaer 16 r: 
[samen 23 r:], in no 
67 sijn spijck 8 r:, in 
no 68 sijn spijck 12 r: 
[samen 20 r], t'samen 
43-0-0

68 Joan de Leeuw acht en twin-
tich roijen

28 0    

69 Mevrouw Weck 1 8 69 De erfgen: van de Heer Capiteijn 
Peeter Verschoor eene roed agt 
voeten

1 8 In de marge: rouwaer 69 De wed: en kinderen van de 
hr: captn: Peter Verschoor tot 
haer huijs en hoffstadt ander-
halve roij

1 8    

70 Hermen de Bruijn 1 8 70 De wed: Isaak Oorlans eene roed 
agt voeten

1 8 In de marge: rouwaer 70 […]oan Wamers anderhalve 
roij

1 8    

71 Cornelis van Varsen 1 6 2/3 71 Cornelis Ververssen cum suis 
eene roed ses en 2/3 voet

1 6 2/3 In de marge: Hier van 
3/4 roeden spijck, en 
wort 10 2/3 voeten 
rouwaer genomen

71 De wed: Wilhem Verheijen 
eene roij en ses en tweeder-
dendeel voet

1 6 2/3

72 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

1 6 2/3 72 De Heer Ditmaris de Raat eene 
roed ses en 2/3 voet

1 6 2/3 In de marge: rouwaer 
en spijck

72 Diemer de Raeth onmundige 
soon van de Hr: D: de Raeth 
een roij en 6 2/3 voet

1 6 2/3

73 Juffr: van Krugten tot 
Arnhem

1 6 2/3 73 Hendrik van Steen eene roed ses 
en 2/3 voet

1 6 2/3 In de marge: rouwaer 
en spijck

73 d'erffgn: Wolter Schats een 
roij en 6 2/3 voet

1 6 2/3

74 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

2 12    74 De Heer Ditmaris de Raat twee 
roeden en twaalf voeten

2 12    In de marge: rouwaer 
en spijck

74 Diemert de Raath voorss: 
twee roijen en twaelf voet

2 12    

75 De erffgen: van Derk 
Smits

1 8    75 Derk Smit cum suis 1 1/2 roed: 1 8    In de marge: rouwaer 
en spijck

75 De kinderen van Hendr: 
Smith anderhalve roij

1 8    

76 De Heer Ranitz 0 10    76 De Heer Ontfanger Vermeer qq 
tien voeten

0 10    In de marge: rouwaer 
en spijck

76 Dne: Huissen en consorten 
thien voeten

0 10    

77 De geerffde van Lent 8 8    77 De geërfde van Lent agt roeden 
en een halve roed

8 8    77 De geerffde van Lenth 
negendenhalven roij

8 8    

78 De Heer Ranitz 1 5    78 De Heer Ontfanger Vermeer qq 
eene roed en vijf voeten

1 5    78 Dne: Huissen en consorten 
eene roij en vijf voeten

1 5    

79 Cornelus van Varsen 2 12    79 Cornelis Verversen cum suis twee 
roeden twaalf voeten

2 12    79 De wed: Wilhem Verheijen 
twee roijen xij voeten

2 12    

80 De Heer van Triest 1 2    80 De kinderen en erfgen: van 
Marten van Mullicum eene roed 
twee voeten

1 2    80 De wed: van Marten van 
Mulicom een roij en twee 
voeten

1 2    

81 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

3 10    81 De Heer Ditmaris de Raat drie 
roeden tien voeten

3 10    81 Diemer de Raath voors: drie 
roeden en thien voeten

3 10    
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82 De Heer Ranitz 1 3    82 De Heer Ontfanger Vermeer qq 
eene roed en drie voeten

1 3    82 Dne: Huissen en consorten 
eene roij en drie voeten

1 3    

83 De geerffden van Lent 5 8    83 De geërfdens van Lent vijf roeden 
agt voeten

5 8    83 De geerffde van Lenth vijff 
roeden 8 voeten

5 8    

84 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

3 11 1/2 84 De Heer Ditmaris de Raat drie 
roede elf en een halve voet 
bestaande in twee blocken inde 
voorgaande dijk cedul 

3 11 1/2 In de marge: alle 
voors: aengehaelde 
noemers [vanaf 77] is 
rouwaer en spijck

84 Diemer de Raeth onmundige 
soon van Diederick de Raeth 
voors: twee roijen en elften-
halven voet

2 10 1/2

Diemer de Raath voors: een 
roij en eene voet

1 1    

85 De erffgen: van Derk 
Smits

1 9 1/2 85 Derk Smit cum suis eene roed 
neegen en een halve voet

1 9 1/2 85 De kinderen Hendr: Smith 
anderhalff roede en ander-
halve voet

1 9 1/2

86 De Heer Ranitz 1 2    86 De Heer Ontfanger Vermeer qq 
eene roed twee voeten

1 2    86 Dne: Huissen en consorten 
eene roij en twee voeten

1 2    

87 De geerffden van Lent 3 15    87 De geërfden van Lent drie roeden 
vijftien voeten

3 15    87 De geerffde van Lenth drie 
roijen vijfthien voet

3 15    

88 De erffgen: van Frans 
Willem Flemingh

3 8    88 De Heer Frans Willem Flemmingh 
drie roeden en aght voeten

3 8    88 De Hr: Frans Wilhem Fle-
mingh vierde half roij

3 8    

89 Juffr: van Krugten tot 
Arnhem

1 12    89 Hendrik van Steen eene roed 
twaalff voeten

1 12    89 De erffgenamen van Wolter 
Schats eene roij twaelff voet

1 12    

90 De Heer Ranitz 1 2    90 De Heer Ditmaris de Raat eene 
roed en twaalf voeten

1 12    90 Diemer de Raath voorn: een 
roij en xij voeten 

1 12    

91 post incl nummer niet 
vermeld

91 De Heer Ontfanger Vermeer qq 
eene roed en twee voeten

1 2    In de marge: de 
voorgaende nomers 
aengehaelt sijnde 
is rouwaer en spijck 
[vanaf 85]

91 Dne: Huissen en consorten 
een roij en twee voeten

1 2    

92 De geerffden van Lent 5 6    92 De geërfd van Lent vijf roeden ses 
voeten

5 6    In de marge: NB No 
92 is rouwaer alleen

92 De geerffde van Lenth vijff 
roijen en ses voeten

5 6    

93 Huijbart Jansen 5 14    93 De Heer Amptman Lijndens vijf 
roeden veertien voeten soo tee-
genwoordig is maaekende Theun-
tje van Uchte

5 14    In de marge: modo 
Huibert Janssen

93 De heer amptman Casper 
Anthonis van Lijnden vijff 
roijen en xiiij voeten

5 14    

94 Hendrik Tunissen 5 94 Hendrik Teunisse vijf roeden heer-
koomende van d'erfgen: Peeter 
Puijn

5 94 Wilhem Habes den drager 
en Jan de wever gecomen 
vande erffgn: Peter Poijns 
vijff roijen

5 0    

95 De erffgen: van Joost 
van Wijk

0 10 95 De erfgen: Cornelis Schaats tot 
Lampen lant thien voet

0 10    in de marge: modo 
Jan Verkuil

95 Cornelis Schats tot Lampen 
Landt thien voeten

0 10    

96 Willem Crijnen den 
ouden

0 8 96 De Heer Frans vander Lijnden een 
halve roed

0 8    In de marge: modo 
Jan Broestershuijsen

96 Joan Slabbers den halve roij 0 8    

97 Do: Johannes Brouwer 1 8 97 De erfgen: van Gijsbert Laamers 
eene roed en agt voeten 1-8-0 en 
d'erfgen: van Metjen Janss een 
halve roeij 0-8-0

In de marge: modo 
Schipper Henrick heer 
Jan Broestershuijsen

97 De kinder van Arnt van Wels 
anderhalve roij 1-8-0, de 
erffg: Metien Janssen een 
halve roij 0-8-0
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98 De stadt Nijmegen 2 98 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan twee 
roeden

2 In de marge: N: begint 
weder hier lantdijck 
t'samen […]

98 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
twee roijen

2 0    

99 Huijbart Jansen 3 99 Huijbert Jansen drie roeden in 
erfpagt van de heer Frans van der 
Lijnden

3 99 Joan Slabbers drie roijen 3 0    

100 Mevrouw Weck, Fred: 
Broestersh: en Garrid 
van Leijen

1 100 De erfgen: van de heer capiteijn 
Peeter Verschoor en Jan Janse 
Woertman eene roed:

1 In de marge: NB: hier 
van Willem Nab de 
helfte

100 De wed: en kinderen vande 
hr: captn: Verschoor en Jan 
Janssen Woertman voor haer 
beijde een roij

1 0    

101 Willem Crijnen den 
jongen

7 7 101 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan tien 
roeijen seeven voeten

10 7 In de marge: dit Jan 
Broestershuijsen 
geheel

101 De erfgn: van Dirck Offerman 
en Jan Caspers voor haer 
beijde drie roijen

3 0    

De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
een roede daer [….] sluijs

1 0    

Jan Dirck Broestershuijsen 
sluijs breet dardenhalve roij

2 8    

De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
over de sluijs een roij en x 
voeten

1 10    

Jan Dercksen Broestershuij-
sen twee roijen en vijff voeten

2 5    

102 Gijsbart Coppers 3 7 102 Hermanus van Cuck drie roeden 
seeven voeten

3 7 102 Jacob Cornelissen drie roijen 
en seven voet

3 7    

103 De weduwe Westerveld 2 103 Hendrik van Westervelt twee 
roeden

2 In de marge: hier van 
Carel Willemss 1 roeij

103 De wed: van Hermen van 
Dorp twee roijen

2 0    

104 Hendrik Jansen Bakker 4 104 Hermanus van Cuijk wegens 
deesen vier roeden

4 In de marge: modo 
Caspar Broestershuij-
sen en Peter Jansen 
Smit

104 De erffgn: van Joffr: Margreta 
van Bronckhorst vier roijen

4 0    

105 Hendrik Remie 1 2 105 De wed: Jacob Beerns eene roed 
en twee voeten

1 2 In de marge: modo 
Mals Gerritsen

105 Claas Rutgers eene roij twee 
voet

1 2    

106 De stadt Nijmegen 3 106 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan drie 
roeden

3 106 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
drie roijen

3 0

107 De Pastorij van Lent 2 107 De pastorie van Lenth Haafkens 
twee roeden

2 In de marge: den 
domine 1 roeij / Jan 
van Leijen 1 roeij

107 De Pastorie van Lenth Haef-
kens twee roijen

2 0    
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108 Is gemeijnen dijk, ook 
is zij van verscheijde 
hoffstede

4 108 Vier roeden gemeijnen dijk inde 
voorgaande cedul gestelt in twee 
blocken dewelke eenige hofstee-
dekens toestendig sijn ende ver-
scheijdene persoonen moeten 
maaken als, de Stat van Nijmee-
gen weegens de Commanderie 
van Sint Jan 12 hont agtien voeten

0 18 108 Noch twee roijen gemeijnen 
dijcx dewelcke eenige hof-
steedtgiens toestendigh 
ende verscheijde persoo-
nen moeten maken hier twee 
roijen 2-0-0; Noch twee roijen 
gemeijne dijcx toestendigh 
als volght 2-0-0 / 12 hondt De 
stadt Nijmegen wegens de 
Commanderie 18 voeten

0 18

de wed: Derk Wolters weegens 6 
hont 9 voeten

9 In de marge: Derck 
vanden Heuvel

6 hondt - De wed: van Derck 
Wolters

0 9

Huijbert Jansen in erfpagt van de 
Heer van der Lijnden 4 hont ses 
voeten

6 4 hondt - Jan Slabbers 6 
voeten

0 6

Rut Goossens weegens 3 h: vier 
en een halve voet

4 1/2 3 hondt - Rutger Goossens 0 4 1/2

d'erfgen: Jacob Geurts modo 
kooper Roelof den Timmerman 
weegens 3 hont vier en een halve 
voet

4 1/2 3 hondt - Jacob Geurts 0 4 1/2

Jan van Galens erfgen: modo Jan 
van Bronkhorst weegens 2 h: 3 
1/2 voet

3 1/2 2 hondt - Jan van Galen 0 3 1/2

de wed: van Hermen Dorp modo 
Carel Willemse weegens 1 hont 
anderhalve voet

1 1/2 1 hondt - de wed: van 
Hermen van Dorp

0 1 1/2

Hendrik van Westervelt van Jan 
Abraham weegens 3 h: vier en 
een halve voet

4 1/2 3 hondt - Jan Abrahams van 
Elsbroeck

0 4 1/2

Hendrik van Westervelt van Gerrit 
Lubbers weegens 3 hont vier en 
een halve voet

4 1/2 3 hondt - de wed: van Gerrit 
Lubbers en haer kinderen

0 4 1/2

d'erfgen: Gijsb: Laamers 1/2 h: 
eene voet

1    1/2 hondt - Gijsbert Lamerts 0 1    

1/2 hondt - Het dorp van 
Lenth

0 1    

Laamert van Westervelt van Jan 
Leenders weegens twee hont drie 
voeten

3    2 hondt - Jan Leenders 0 3    

de wed: Barth: Goossens wee-
gens 12 h: drie voeten

3    2 hondt - Bartholomeus 
Goossens

0 3    

makende alsoo dese 64 
voeten 4 roijen gemeijne dijcx 
als boven uijtgetogen
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109 Mevrouw Weck 1 109 De erfgen: van de heer capiteijn 
Peeter Verschoor eene roeij tot 
den Grooten Bongert toestendigh

1 109 De wed: en kinderen van de 
heer captn: Peter Verschoor 
tot den Grooten Boomgaerdt 
toestendigh eene roij

1

110 De Heer van Delen, en 
de erffgen: van Frans 
Flemingh

6 10 110 De heer van Deelen en de heer 
Frans Willem Fleemingh ses 
roeden tien voeten

6 10    In de marge: Aernt 
Peters voor 3 r: 2 
voeten / Arien Romein 
3 r: 3 voeten

110 Peter Arnts en de hr: Frans 
Wilhem Flemmigh ses roeden 
en thien voet

6 10    

111 De Heer Gijsbart 
Vermeer

8 111 De heer commis Benou van Haaf 
agt roeden daervan een gedeelte 
Derk Jansen onderhout soo ver 
sijn huijs daar langs strekt

8 In de marge: modo 
Frederick Rijcken

111 De heer schepen Wilh: Water 
acht roijen daer van Derck 
Janssen een gedeelte onder-
hout soo verre sijn huijs dae-
rinne hij woont, daer langs 
streckt - dus roijen

8 0

112 Barent de Bruijn en Jan 
van Eldik

3 2 1/2 112 De heer capiteijn Erkelens cum 
suis / modo Deelen / drie roeden 
en dardenhalve voet

3 2 1/2 In de marge: modo 
Claes den Snij-
der en Frans de 
Schoenmaker

112 De wed: en kinderen van 
Gerrit Schats drie roijen en 
derdenhalven voet

3 2 1/2

113 De Generaleteijts Dijk 61 4 113 Den dijk van de generaliteijt voor 
ofte om 't fort Knodsenburg is lang 
een en sestig roeden en vier voet 
soo teegenwoordig gemaakt wordt 
door den hoogwelgeb: heer Frans 
van Lijnden heer van Hemmen

61 4 113 Den dijck vande Generalite-
ijt voor offe om 't fort Cnod-
senburgh is lanck lxj roijen 
iiij voet

61 4

114 De erffgen: van 
Roomswinkel

34 14 114 Den raatsheer Romswinkel vier en 
dartig roeden veertien voeten

34 14 114 De hr: Romswinckel xxxiiij 
roijen en xiiij voeten

34 14

115 De wed: Garridt Zebus 18 10 115 De heer Frans vander Lijnden 
agtien roeden en thien voeten

18 10 115 Jan Slabbers xviij roijen en x 
voeten

18 10

116 De erffgen: van Hel-
ligert Geurts, en zijn 
consorten

10 14 116 De wed: van Jacob Beerns met 
haare consorte vijf roeden seeven 
voeten 5-7-0 en de kinderen van 
Hendrik Jansen Heijligert Geurts 
[…] Jan van Bronkhorst vijf roeden 
en 7 voeten 5-7-0

In de marge: modo 
Mels Gerritsen

116 De erfgn: van Evert Martens 
de helft van x roijen en xiiij 
voeten - 5 -7-0

5 7

Hendrick Janssen de erffe-
namen van Wessel de Smith 
ende Maes Rutgers voor haer 
drijen de ander helft van x 
roijen en xiiij voeten 5-7-0

5 7

117 De wed: Reijn Hendriks 29 13 117 De erfgen: van den rentmr: Jan 
Cornelissen als Reijn Hendrix cum 
suis neegen en twintig roeden dar-
tien voeten

29 13 117 De erfgn: vanden rentmr: Jan 
Cornelissen, als Berndt Ger-
rits en consorten xxix roijen 
xiij voet

29 13

118 Juffr: Piek, en de Vries 19 6 118 De wed: van den heer amptman 
Pieck ende Derk de Vries cum 
suis neegentien roeden en vier 
voeten

19 4 118 De erfgen: van Juffr: Vervoert 
xix roijen en iiij voeten

19 4



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

272

1733_nr 1733_omschr 1733_r 1733_v 1733_d 1733_opm 1698_nr 1698_omschr 1698_r 1698_v 1698_d 1698_opm 1677_nr 1677_omschr 1677_r 1677_v 1677_d

119 De stadt Nijmegen 7 119 De stat Nijmeegen weegens 
de Commanderie van Sint Jan 
seeven roeden

7 119 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
seven roijen

7 0

120 De Heer van Deelen 5 120 De Heer van Deelen vijf roeden 5 In de marge: Henrick 
Peters voor 3 roeijen 
/ Willem Peters voor 2 
roeijen / modo Helgert 
Geurden en Peter 
Karlen

120 De Hr: van Deelen vijff roijen 5 0

121 Den overste Haarsolte 5 121 De heer amptman Lijnden vijf 
roeden

5 121 Den heer amptman Caspar 
Anthonis van Lijnden 5 roijen

5 0

122 De erffgen: van 
Flemingh

5 6 122 De heer Frans Willem Fleemingh 
vijf roeden ses voeten

5 6 122 De hr: Frans Wilh: Flemingh 
vijf roijen en ses voet

5 6

123 Mijn Heer Winterkamp 3 123 Gerrit Vermaaten drie roeden 3 123 Hermen Peters Mulder drie 
roijen

3 0

124 De Pastorij van Lent 6 8 124 De Pastorie van Lent vier roeden 
nog de pastorie onder deese N: 
twee roeden en een half saamen 
ses roed: agt voeten

6 8 In de marge: Jan 
Woertman 3 1/2 
roeijen / Aernt Pee-
ters 4 roei / modo 
Woertman heel

124 De Pastorie van Lenth iiij 
roijen

4 0

Noch de pastorie twee roijen 
en viij voeten

2 8

125 Do: Johannes Brouwer 1 8 125 Evert Boners een roeij agt voeten 1 8 In de marge: bij 
Willem Crijnen te 
korten

125 Jacob Cornelissen ander-
halve roij

1 8

126 De erffgen: van Frans 
Broestershuijsen

1 8 126 Frans Broestershuijsen een roeij 
agt voeten

1 8 In de marge: modo 
Hermen van Cuijck

126 d'erfgn: van Evert Martens 
anderhalve roij

1 8

127 Leendert Hendrik 
Vermehr

9 127 De Heer Ontfanger Vermeer 
neegen roeden

9 127 Den rentmr: Herm: Sin-
gendonck en Burgermr: 
Tulken negen roijen

9 0

128 De stadt Nijmegen 64 128 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan vier en 
sestigh roeden

64 128 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
lxiiij roijen

64 0
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129 De Heer van Delen 18 8 129 De Heer van Deelen agtien en een 
halve roeij waer onder Claas Hen-
drix twee roeijen is maakende

18 8 In de marge: Claes 
Henrix Kort 2 roeijen 
/ Helgert Geurden 
1 roeij / Jan Broes-
tershuisen 2 roeij / 
Pouwel Willemss 2 
en 3 r: dus 5 roeijen / 
Henr: van Steijl 1 roeij 
/ Joost Gerritse voor 4 
roeijen

129 D'hr: van Deelen negenthien-
den halven roij waervan de 
hr: landts: Wilhem Kuijper 2 
roijen is makende

18 8

130 Willem Crijnen den 
ouden

3 130 De kinderen en erfgen: van de 
wed: van Derk Bruijns drie roeden

3 In de marge: modo 
Willem Crijnen

130 De wed: van Derck Bruijns 
drie roijen

3 0

131 Willem Crijnen den 
ouden

1 131 De Heer Frans vander Lijnden 
eene roeij

1 In de marge: modo 
Jan Broestershuijsen

131 Jan Slabbers eene roij 1 0

132 Johannes van Rethij en 
Fred: Broestersh:

2 132 Jan Jansen Woertman twee 
roeden

2 In de marge: Rein 
Henrix 1 roeij / Jan 
Woertman 1 roeij

132 Jan Janssen Woertman twee 
roijen

2 0

133 De stadt Nijmegen 3 133 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van St. Jan drie 
roeden

3 133 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
drie roijen

3 0

134 Arent Hendriks 4 134 De kinderen van Hendrik Jansen 
vier roeden

4 134 Hendrick Janszen vier roijen 4 0

135 Do: Johannes Brouwer 4 12 135 Evert Bovers vier roeden twaalf 
voet

4 12 In de marge: bij 
Willem Crijnen te 
korten

135 Jacob Cornelissen vier roijen 
xij voet

4 12

136 Mevrouw Weck 1 8 136 De erfgen: van de heer capiteijn 
Peeter Verschoor anderhalve roeij

1 8 136 De wed: en kinderen vande 
heer captn: Peter Verschoor 
en Girrit Leenderts met haer 
beijde drie roijen

3 0

137 Garrid Leenders 1 8 137 Claas Jansen den Heun ander-
halve roeij / modo eijgen: Jan 
Janssen Welij

1 8 137

138 Mevrouw Weck 2 2 11/16 138 d'erfgen: van de heer capiteijn 
Peeter Verschoor twee roeden 2 
11/16 voet

2 2 11/16 138 De wed: en kinderen van 
captn Peter Verschoor twee 
roijen en 2 11/16 voet

2 2 11/16
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139 De kinderen van Jan 
Verkuijl

4   5/16 139 Jan Broestershuijse vier roeijen 
en 5/16 voet

4   5/16 139 De erfg: van Derrick Offer-
mans vier roijen en 5/16 voet

4   5/16

140 De stadt Nijmegen 7 3 1/2 140 De stat Nijmeegen weegens 
de Commanderie van Sint Jan 
seeven roeijen en vierdehalve 
voet

140 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
seven roijen en 3 1/2 voet

7 3 1/2

141 De Kerk van Ressen 5 141 De Kerk van Ressen vijf roeden 5 141 De kerck van Ressen vijff 
roijen

5 0

142 De stadt Nijmegen 13 13 142 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van Sint Jan dartien 
roeden 13 voeten

13 13 142 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
darthien roijen xiij voet

13 13

143 Harmen de Bruijn, en 
Harmen Reijnen, en 
den Armen van Lent

17 2 143 de wed: van Isaak Orlans seeven-
tien roeden en twee voeten

17 2 In de marge: modo 
de diaconie tot Lenth 
en Herman de Bruijn 
ieder voor de helft

143 De wed: van Floris Elbrecht 
seventhien roijen en twee 
voet

17 2

144 Mijn Heer Wijnen 6 144 De kinderen en erfgen: van Derk 
Bruijns ses roeden

6 144 De wed: van Derik Bruijns 
ses roijden

6 0

145 De wed: Reijn Hen-
driks, in pagt van de 
Heer van Weerdenburg

11 10 9 145 De wed: van den heer van Weer-
denburgh en de weesen tot Nij-
meegen elf roeden thien voeten 
neegen duijm

11 10 9 145 De wed:  vanden Hr: van 
Weerdenborgh ende de 
weesen tot Nijmegen elf 
roijen thien voeten en negen 
duijm

11 10   9/10

146 De stadt Nijmegen 2 8 146 De stat Nijmeegen weegens de 
Commanderie van St. Jan twee 
roeden 8 voeten

2 8 146 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
derdenhalven roij

2 8

147 Kornelus Meeuwsen 4 8 147 De Heer Borgemr: Johan van 
Lennip tot Deventer vier roeden 
en aght voeten

4 8 147 De hr: burgermr: Joan van 
Lennip tot Deventer vijften-
halven roij

4 8

148 Goosen Rutten 5 148 d erfgen: van Cornelis Schaats vijf 
roeden

5 148 Cornelis Schats vijf roijen 5 0

149 Peter Jansen 1 149 Nog d erfgen: van Corn: Schaats 
eene roeij

1 In de marge: de wed: 
Henr: Kuper dese

149 Noch Cornelis Schats een roij 1 0

150 Gosen Rutten 1 150 d erfgen: van Evert Martens 1 roeij 1 In de marge: modo 
Leendert Meussen

150 De erfg: van Evert Martens 
een roij

1 0

151 Willem Crijnen den 
ouden

2 8 151 De heer doctor Thomas Pels twee 
roeden aght voeten

2 8 In de marge: Jan van 
Kuil

151 De hr: Dr: en professor Pels 
twe roijen een halff

2 8

152 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

2 8 152 De heer Ditmaer de Raat darden-
halven roeij

2 8 152 Diemer de Raath onmundige 
soon van zalr: Diederick de 
Raeth derdenhalven roeij

2 8
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153 Willem Crijnen den 
ouden

1 2 153 d erfgen van Jan [Tor] eene roeij 
en twee voeten

1 2 In de marge: modo 
Willem Crijnen

153 Hendrick Janssen en Geurt 
Geurtsen twee roeijen en vier 
voeten

2 4

154 Willem Crijnen den 
ouden

1 2 154 Dirk Geurts eene roeij twee 
voeten

1 2 154

155 Willem Crijnen den 
ouden

2 5 155 Claas Jansen Heun twee roeden 
vijf voeten vijf en een halve duijm

2 5 5 1/2 155 De erfgen: van Henrick vande 
Wal ende Metgien Janssen 
twee roijen vijf voet 5 1/2 
duijm

2 5 5 1/2

156 Willem Crijnen den 
ouden

3 10 5 1/2 156 De heer capiteijn Erkelen en de 
wed: Barth: Goossens cum suis 
drie roeden en tien voeten 5 1/2 
duijm

3 10 5 1/2 In de marge: modo 
Leendert Meussen

156 De erffgn: van Gerrit Schats 
ende Leendert Janssen drie 
roeijen thien voeten 5 1/2 
duijm

3 10 5 1/2

157 Elbart Winkelman 8 4 157 Hendrik van Steen cum suis aght 
voeten vier duijm

8 4 In de marge: modo 
Leendert Janssen

157 Gerrit Leenders een halve 
roeij en 4 duijm

0 8 4

158 Fred: Broestershuijsen 1 15 4 158 Jacob van Crugten in naame van 
sijn vrouw de wed: van Louwerens 
Puijn eene roeij 15 voet 4 duijm

1 15 4 In de marge: modo 
Jan Broestershuijsen

158 Johan Pluijm in name van 
sijne vrouw de wed: van 
Johan Poein een roeij xv voet 
en vier duijmen

1 15 4

159 Peter Peters 3 11 10 159 Jan van Bronkhorst ende de wed: 
van Jacob Beerns eene roeij 13 
voeten 11 duijm

1 13 11 159 Joan van Galen en Maes Rut-
gers de helfte van drie roijen 
elf voet en ses duijmen

1 13 13

de erfgen: van Hendrik Jansen 
Heijligert Geurts ende wed: Jacob 
Beerns met haer drijen de helfte 
van drie roeijen 11 voeten 6 duijm

1 13 11 In e marge: modo 
Mels Gerritsen [voor 
de hele post]

Hendr: Janssen de erfgen: 
van Wessel de Smith, ende 
Maes Rutgers de helfte van 
drie roeijen elf voeten en ses 
duijm

1 13 13

160 Leendert Hendrik 
Vermehr

3 11 6 160 de heer ontfanger Vermeer drie 
roeden 11 voeten ses duijm

3 11 6 160 De rentmr: Hermen Sin-
gendonck cum suis drie 
roeijen elf voeten 6 duijm

3 11 6

161 Hendrik Arents 4 3 3 161 d'erfgen: van Hendrik Jansen vier 
roeden drie voeten drie duijm

4 3 3 161 Hendrick Janssen vier 
roeden drie voet en 3 duijm

4 3 3

162 De stadt Nijmegen 47 162 De stat Nijmeegen weegens 
de Commanderie van Sint Jan 
seeven en veertig roeden

47 162 De stadt Nijmegen wegens 
de Commenderie van St. Jan 
xlvij roeijen

47 0

163 Hendrik Jansen Bakker 1 8 163 De heer Hendrik Becker tot Seve-
naer een roed 8 voeten

1 8 In de marge: modo 
Jan Henrixe Backer

163 De erfgen: van zalr: Arnt 
Sweirs een halve roeij en vier 
duijm

0 8 4

Dr. Reijnier van den Bergh 
een halve roeij en 4 duijm

0 8 4

164 De erffgen: van Juffr: 
Pels

5 164 de Heer dr Thomas Pels vijf 
roeden 

5 In de marge: modo 
Jan vande Pavert

164 David Thonissen vijf roeijen 5 0 0

165 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

6 9 8 165 de heer Ditmaris de Raat ses 
roeden neegen voeten agt duijm

6 9 8 165 Diemer de Raath onmundige 
soon van zalr: Diederick de 
Raath ses roeijen 9 voeten 
en 8 duijm

6 9 8
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166 De geerfde van Lent 8 166 de geërfden van Lendt 8 roeden 8 166 De geerfden van Lenth acht 
roeijen

8 0 0

167 De Heer Ranits 2 167 de heer ontfanger Vermeer twee 
roeden

2 167 Dne: Huissen en consorten 
twee roeijen

2 0 0

168 Cornelus van Versen 1 5 1/3 168 Corn: Verversen cum suis een 
roeij 5 1/2 voet

1 5 1/3 168 De wed: Wilhem Verheijen 
een roeij 5 1/3 voet

1 5 1/3 0

169 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

1 5 1/3 169 de heer Ditmaris de Raat eene 
roeij 5 1/3 voet

1 5 1/3 169 Diemer de Raath voorn: een 
roeij 5 1/3 voet

1 5 1/3

170 De Heer van Triest 1 5 1/3 170 de kinderen en erfgen: van Marten 
van Mullicum eene roeij 5 1/3 voet

1 5 1/3 170 de wed: Marten van Mulicom 
een roeij 5 1/3 voet

1 5 1/3

171 De erffgen: van mijn 
Heer de Raat

3 171 de heer Ditmaris de Raat drie 
roeden

3 171 Diemer de Raath, onmundige 
soon van zalr: Diederick de 
Raeth drie roeij

3 0

172 De erffgen: van Derk 
Smit

1 172 Derk Smit cum suis een roed 1 172 De kinderen Hendrick Smith 
eene roeij

1 0

20 juli 1733 Dijckcedul van Lendt 1698 et 
renovatum in 1711

Meetinge en verdeijlinge over 
den Lendtschen dijck, voor-
gevallen in den jare ao 1677

Ten huize van Frederik 
Broestershuijsen, met 
buurmeesters Frede-
rik Broestershuijsen en 
Gosen Rutten

Invnr 2906 Invnr 2827 Invnr 2810
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Bijlage 2.  
Transcriptie van het verpondingskohier 
van Lent, 1649

BRONVERMELDING: Spruit, D., z.j. Transcriptie van de verpondingen in 1649 van de kerspelen 

Oosterhout, Lent, Doornik, Ressen en Bredelaar. Osenvorenreeks, nevenserie, nummer A4, SKN. 

Kesteren.



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

278



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

279 << naar INHOUD



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

280



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

281 << naar INHOUD



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

282



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

283 << naar INHOUD



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

284



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

285 << naar INHOUD



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

286



Een historisch-geografische analyse van de landschaps- en nederzettingsontwikkeling van binnen- en buitendijks Lent
Plangebied ‘Ruimte voor de Waal’ (RAAP-rapport 3212)

287 << naar INHOUD

Bijlage 3.  
Reglement voor bezanding van de boven-
zijde van de dijk, 1762

Vergadering van den dijckstoel tot Lent den 13 augustus 1762 1

(…)

Is vervolgens het project der twee dijckschrijveren van het Rijck van Nijmegen en het Ampt van 

Maas en Waal over het besanden der dijcken geformeert wederom gelesen, en nae examinatie van 

’t selve goetgevonden en geresolveert.

Project, waar nae de hooge dijckstoelen in den quartiere van Nijmegen vermenen dat de dijcken in 

denselven quartiere souden konnen en behooren te worden besant, en wat praecautien en schic-

kingen dien aangaade souden dienen te worden geobserveert, geformeert ingevolge en ter voldoe-

ninge van de resolutie der edele mogende heeren staaten des Furstendoms Gelre en graafschap 

Zutphen in dato den 30 april 1762.

De vier hooge dijckstoelen der vier boven ampte des quartiers van Nijmegen ingevolge en ter vol-

doeninge van voors: u edele mogende resolutie, ieder afsonderlijck en vervolgens te saamen met 

alle attentie gedelibereert hebbende over t subject bij Uedele mogende resolutie  uijtgedruckt, en 

in den hoofde deses vermelt; hebben eenpaarig vermeent, dat de besanding der dijcken in den 

quartiere van Nijmegen gevoegelijxst, en met genoegsame praecautie en schickingen souden 

konnen gedaan worden, soo wanneer u edele mogende bij forma van ampliatie der bijde dijckreg-

ten in gemelte quartiere geliefden vast te stellen en te arresteren, de nae volgende ses articulen:

Art: 1

Dat, blijvende het opmaaken en aensetten van alle afgeplaste dijcken met goede vaste kleijaarde, 

op den tegenswoordigen voet gelijck sulx nae dijckregten behoort, voortaen alle dijcken in den 

quartiere van Nijmegen, soo in de boven als beneden ampten de particuliere schouwen in of tus-

schen de hooge dijckschouwen gelegen, daar mede onder gerekent, immers voor soo verre ieder 

hooge dijckstoel in den sijnen die besandinge nae de constitutie of situatie van die dijcken nodig 

en dienstig bevonden souden worden belegt of bekleet, en vervolgens onderhouden, met grof sant 

of bickels, uijt de revieren te haalen, soo wel aen den eenen als anderen oever, of uijt het midden 

der selve ter plaatsen daar grof sant of bickels bequaamst sal wesen te bekoomen, sonder onder-

scheijdt van ampt of dorp, sullende ieder ampt of dorp ’t selve sant of bickels van den oever van 

een ander ampt of dorp, et vice versa, mogen haalen, mits dat daar door geene met regt geoccup-

peerde, en door iemant beseeten wordende buijtenlanden, werden benaadeelt, soo nog tans dat 

in dat geval evenswel het haalen van grof sant of bickels sal mogen geschieden tegens redelijcke 

vergoeding der veroorsaakte schaade, door den dijckstoel voor wiens ampt of dorp ’t grof sant of 

bickels gehaalt ende schaade veroorsaakt is, te taxeren.

2.

1  
Regionaal Archief Rivierenland, archief Ambt en dijkstoel van de Overbetuwe, inventarisnummer 1765, d.d. 13-08-1762
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Geen sant sal tot de bekleedinge der dijcken uijt binnenlanden mogen gehaalt worden, als alleen 

in de gevallen, dat aen den oever der revieren aen de seijde des quartiers van Nijmegen gelegen, 

in ’t geheel geen sant te bekoomen is, en dat aen den oever tot andere provintien of quartieren 

behoorende, swaarigheijt gemaakt wiert ’t selve van daar te laaten haalen, gelijck mede indien er 

binnendijx beter zoort van sant, en tot mindere kosten als in de revieren mogt wesen te bekoomen, 

waar op de dijckstoelen, ieder in den sijnen behoorlijcke achtinge geven, en op ’t bekoomen en 

haalen van dien de noodige ordre stellen sullen.

3.

De eerste besandinge der dijcken sal door de dijckstoelen, ampts geweijse, of door schouten en 

buurmeesteren dorps geweijse moeten gedaan worden, soo als ieder dijckstoel in den sijnen ten 

meesten dienste van den ampte sal oordeelen te behooren, in deser voegen dat den dijckstoel 

wegens ’t ampt, of schout en buurmeesteren op last van den dijckstoel wegens ’t dorp, bequaam 

grof sant of bickels in voege voors: t sij bij publijcqe besteding, of soo als men anders het mena-

gieus te bevinden mogt, sullen doen haalen en op behoorlijcke distantien soo nae bij de dijcken 

als eenigsints doenelijck is doen nederleggen, om van daar door de respective dijckgeslaagens of 

anderen, soo als ieder dijckstoel in den sijnen bequaamst sal agten ten haaren privativen kosten 

afgehaalt en op derselver vack of vacken dijx gebragt te worden tot sodaene hoogte, als bij den 

dijckstoel sal wesen geordonneert.

4.

Na welcke eerste gedaane besanding het volgende jaar en des noots mede het darde jaar de 

laage en vesonckene plaatsen wederom op gelijcke wijse ampts en dorps geweijse opgehaalt 

sullen worden, waar nae het verdere onderhout der dijcken in sant verblijven sal ten lasten der 

particuliere dijckgeslaagdens, op den voet als tot hier toe, ingevolge de dijckregten, met aarde 

geschiet is, sullende de geene die daar inne naelaatig bevonden worden, verbeuren de poena-

liteijten bij de dijckregten vast gestelt, om geinnet te worden gelijck volgens dieselve dijckreg-

ten behoort; ten welcken eijnde bij vervolg de dijcken met sant in plaats van aarde geheert sullen 

moeten worden ter plaatse daar sodaene heeringe met aarde hier toe in gebruijck is geweest, des 

sal het de respective dijckstoelen vrij staan absolut onvermogende dijckgeslaagdens nae redelijck-

heijt te subleveren.

5.

De kosten op ’t haalen van sant en ’t leveren van ’t selve op bequaame plaatsen bij de dijcken in 

voegen voors: voor de eerste besanding en vervolgens voor ’t ophaalen van dien, lopende sullen 

ampts of dorps geweijse over de mergentaalen in de ampts of dorpslasten gewoonelijck contribu-

erende werden omgeslaagen, soo nogtans, dat die kosten, te swaar bevonden wordende om in 

eene reijse te werden opgebragt, den omslag in redelijcke termijnen sal moeten worden gedaan, 

en inmiddels de penningen genegotieert, om met de interessen van dien uijt de geadsigneerde 

mergengelden ten spoedigsten wederom afgelost te worden, alles soo en in dier voegen, als in 

ieder ampt de besanding ampts geweijse, of in ieder dorp, de besanding dorps geweijse geschiet 

sijnde tot meesten dienst en voordeel van ’t selve sal bevonden worden te behooren.

6.

Bij ’t haalen van sant of grint uijt de revieren, en des noots in de voors: gevallen uijt de binnelan-

den, en ’t nederleggen van ’t selve aen den oever op andere bequaame plaatsen, soo naebij de 

dijcken als eenigsints doenelijck is, voorts in ’t vervoeren van ’t selve na een op de dijcken, sal 
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door de respective dijckstoelen goede agtinge gegeven worden, dat aen geene particuliere eijge-

naars eenige schaade werde toegebragt, ’t sij door ’t leggen van ’t sant, of door overreijden van 

landen; ten welcken eijnde ’t sant soo veel mogelijck is op gemeene plaatsen gelegt, en tot ’t ver-

voeren van dien de gewoone straaten en wegen, mede soo veel mogelijck is, gebruijckt sullen 

moeten worden. Daar egter dat een of ander geheel ondoenelijck wert bevonden, sullen de respec-

tive dijckstoelen de geerfdens wiens landen tot het leggen en overvaeren van sant dienstig bevon-

den worden, tot het gedoogen van dien sien te beweegen, of sulx des noots aen deselve mogen 

gelasten, egter niet anders als tegens redelijcke vergoedinge van de schaade daar door te leijden, 

bij de dijckstoelen te taxeren, en sal in dat geval maar een bequaam reijspoor over sodaene 

landen, op de minst naedeelige plaats, door de dijckstoelen bepaalt en aengewesen worden, met 

waarschouwing aen een iegelijck, dat wie dat bepaalde reijspoor te buijten gaat, en daar door of 

op andere weijse eenige verdere schaaden aen de eijgenaars van die landen veroorsaakt, tot ver-

goeding van die schaade gehouden, en daar voor aansprekelijck en executabel sal sijn.

Het arresteren en vaststellen van welcke ses articuleren, bij forme van ampliatie der bijde dijckreg-

ten in den quartiere van Nijmegen, de gemelte hooge dijckstoelen van hooghgemelte heeren staa-

ten reverentelijck sijn versoekende bij desen. Aldus gedaan in eene vergadering van de vier hooge 

dijckstoelen der vier bovenampten des quartier van Nijmegen, gehouden in de vertreckkamer der 

ordinaris heeren gedeputeerden desselven quartiers den 15 en 16 september 1762.
(…)
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Bijlage 4.  
Tekst uit de brief met het verzoek van 
betaling van de boter voor Knodsenburg, 
1672

Tekst uit de brief met het verzoek van betaling van de boter voor Knodsenburg

Regionaal archief Nijmegen, Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen 1196 – 1810, Rubriek: 12.4.1 

Franse bezetting in de 17e eeuw, inventarisnummer 3040, juni 1672.

Voorkant
 Aan den eerbare raadt der stadt Niemege

De weduwe van Coenrat Croone geeft met behoorlijke 

respekt te kenne hoe dat sij voor de belegerijngh  

gelevert heeft ijn drij postie soo voor ’t magasijn 

ijn ’t fort knodsenburgh als elders voor ene somme 

van drie hondert twee en dertijgh gulde en 

tijn stuivers en de wijl sij sulks gelevert heeft onder  

belofte van betalijngh van u.& d. en achtbare, mits 

sulks tot nogh nijdt geschijdt ijs, nimt sij haar 

toevlught tot u.& d. en achtbare ootmoedijghlijk bedende 

u.& d. en achtbare belijve sulks ordere te stelle dat  

sij moge genijdte haare betalijngh te meer sij nu 

een weude sijnde en haare pengesi…… van node 

heeft.

     Dijt doende
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Achterkant
Rekenijgh van de weduw van Coenrat

Croone over geleverdt boter soo ijnt 

Fort Knodsenburgh als elders voor de 

Belegerijngh dese stadt gelevert

1672 - 4 junij gelevert voor ’t magasijn ijnt Fort Knodsenburgh 

  -500- pond boter tot -5- st de pond 

 125

 Den 5 dijto nogh gelevert -

  530- pond boter tot -5- st per pond 

  132 - 

  10

 Den 17 dijto nogh aan Kapitijn Hijlkenbergh 

  voor -75- gl boter

  75

 332  

 10  

 FL

Dijt merk         heeft de weduwe 

Ammarenske Kroone met haar  

ijge hant getekent
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Grondgebruik in het dorpsgebied van Lent, 1832, met aanduiding van de
verschillende zones.
RAAP-rapport 3212, kaartbijlage 1, schaal 1:5.000
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Grondgebruik in het dorpsgebied van Lent, 1832, met aanduiding van de kadastrale
nummers en de dijkbloknummering.
RAAP-rapport 3212, kaartbijlage 2, schaal 1:5.000
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schaal 1:2.000
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schaal 1:2.000

zie detail 1

zie detail 2
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Verkaveling van het dorpsgebied van Lent, 1832, met per perceel een vermelding
van het dijkblok waarvan het onderhoud aan dat perceel gekoppeld was.
RAAP-rapport 3212, kaartbijlage 3, schaal 1:5.000
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Overzicht van bezitsverdeling in het dorpsgebied van Lent, 1832.
RAAP-rapport 3212, kaartbijlage 4, schaal 1:5.000
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Overzicht van bezitsverdeling in het dorpsgebied van Lent, 1677.
RAAP-rapport 3212, kaartbijlage 5, schaal 1:5.000
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