Wijck bij Kesteren in de Betuwe
Ooit lag er in de Neder-Betuwe tussen Kesteren en de buurtschap Aalst een plaatsje Wijck.
Wijck is een naam die we op meerdere plekken in Nederland tegen komen. De naam betekent volgens de Nederlandse Etymologiebank hoeve, dorp of nederzetting. Het woord
stamt van het Latijnse vicus, dat in het Nederlands wich, wijck en tenslotte wijk werd. In de
Romeinse tijd werd hiermee een nederzetting aangeduid dat bij een Romeins grensfort of
bij een castellum lag. Het fort werd bewoond door soldaten, terwijl in de vicus de handelaren en de arbeidslieden gevestigd waren.
Het is dus niet vreemd dat er bij Kesteren ooit ook zo’n ‘wijk’ heeft gelegen. Van Kesteren
is immers bekend, dat hier zo’n fort gestaan moet hebben. Hoewel het tot nu toe nooit gevonden is, zijn er belangrijke aanwijzingen dat dit wel het geval moet zijn geweest, gelet op
de Romeinse grafvelden die in Kesteren werden ontdekt.
Dat hier vlakbij een Wijck lag, biedt een scala aan perspectieven voor de ligging van Dorestad en voor de ligging van het Oude Traiectum of Traiectum Vetera zoals deze naam voorkomt in de allereerste oorkonden in ons land…

Aanwijzingen voor Wijck

Grenzend aan Kesteren ligt de buurtschap Aalst dat tot het dorp Lienden gerekendd wordt.
In 1135 hebben de inwoners van Aalst plotseling te kampen met wateroverlast en kunnen
daardoor niet meer naar hun moederkerk in Wijck, waar ze voorheen altijd kerkten. Ze krijgen daarom van hogerhand toestemming om een eigen kapel te stichten, dat vervolgens
vastgelegd wordt in een oorkonde.
De reden dat ze niet meer naar Wijck konden gaan, moet te maken hebben met een veranderend rivierloop of een al dan niet opzettelijk doorgebroken dam. Dat water moet niet zomaar een of andere slootje zijn geweest, daar kon immers een houten brug overheen gelegd
worden.
Dit Wijck kan niet op het huidige Wijk bij Duurstede slaan, daar ligt immers geen Aalst.
De mensen uit Aalst gaan ook niet naar Wijk bij Duurstede lopen, als er vlakbij ook kerkjes
zijn.
Het is ook niet aannemelijk dat het op Aalst en Wijck in de Bommelerwaard slaat. Dat
wordt gescheiden door de Oude Maas, een bevaarbare rivier, die pas in 1273 is afgedamd.
Als je het stratenplan daar bekijkt, is er nergens een weg te bekennen die over de Maas richting Wijk (bij Aalburg) loopt.
In de genoemde oorkonde is ook sprake dat de proost van Tiel op voordracht van de pastoor van Wijck de kapelaan in Aalst benoemt. Dit alles wijst op Aalst dat niet ver van Tiel
afligt.
Waar lag Wijck?

Waar moeten we Wijck bij Aalst/Kesteren zoeken? Het moet op een niet al te verre loopafstand van Aalst gelegen hebben, dus niet verder dan van Aalst naar Lienden of van Aalst
naar Kesteren. Op oude kaarten loopt behalve de oude doorgaande weg van Kesteren (via
Aalst) naar Lienden een weg door de Oudenwaard naar het voormalige kasteel Ter Leede.
Dit is de Hogedijksestraat.
Op een kaart uit 1850 maakt deze weg vanuit Aalst naar het noorden op een gegeven moment een scherpe buiging naar het oosten. Aan dit stuk weg ligt een groepering huizen
voordat je uiteindelijk bij kasteel ter Leede uitkomt. Ook aan de Leegraaf die parallel aan
deze weg loopt, staan huizen gegroepeerd. In dit gebied moet ergens de moederkerk van
Wijck gestaan hebben. Hierover later meer in een vervolghoofdstuk.
De plaats van de kapel in Aalst

De mensen in Aalst mochten dus een kapel oprichten; waar hij stond is helaas niet te achterhalen. Op de perceelnamenkaart van Aalst vinden we wel de benamingen Kerkeland en
Kerkewei. Er is in de huidige buurtschap maar één goede plaats aan te wijzen: op het kruispunt van de hierboven genoemde wegen, waar nu een omheind speeltuintje is. Volgens de
volksoverlevering is dit de plek van een oud heiligdom en stond hier voorheen een duizendjarige linde. Ook volgens bekende wichelroedelopers was dit een bijzondere plek, een
zogenaamd leycentrum, een kruising van verschillende leylijnen. De oudste kerken zouden
Links de mogelijke plaats waar in de 12e eeuw de kapel stond.

op dergelijke plekken gebouwd zijn. De etymologische verklaring voor de naam Aalst is
ook dat het afkomstig is van ‘alhusta’, dat afgeleid is van ‘alah’, een heiligdom of tempelplaats.
Veranderende rivierlopen

In het jaar 1135 wanneer er sprake is van de wateroverlast bestonden er nog geen bandijken.
De wateroverlast moet in verband staan met de rivier De Oude Rijn, in die tijd de bevaarba-

re hoofdtak van de Rijn. Iets meer naar het
noorden stroomde de Leede. Bij Aalst ligt
aan de noordkant van de Oude Rijn boerderij De Ouden Dam, een aanwijzing dat
hier ooit een dam gelegd is. Door deze
dam was het mogelijk dat de inwoners
naar de kerk van Wijck konden gaan. Het
is niet duidelijk waarom dat in 1135 plotseling niet meer kon.
Is deze dam een tijdlang opgeruimd en is
er ergens anders een dam gelegd zodat de
Leede de bevaarbare rivier werd? Heeft
dit te maken met een andere dam, eveneens bij een Wijck gelegen?
Een oorkonde uit 1165

Dertig jaar later is er sprake van een dam bij Wijck. In 1165 vergunt keizer Frederik I dat
door de Neude een ‘waterlei-ding’ (waterloop) gegraven wordt voor het (een betere?) afvoer van het water van de Rijn naar zee. De dam bij Wijck mag dan blijven bestaan, maar
de dam bij Zwammerdam moet worden opgeruimd. Is hier sprake van hetzelfde Wijck? Of
De Oude Rijn bij de Ouden Dam.

is het toeval? Algemeen wordt aangenomen dat met dit Wijck Wijk bij Duurstede bedoeld
wordt, maar is dat wel zo? Hadden de inwoners van Aalst in 1135 last gekregen van de dam
die bij Wijck in de Oudenwaard gelegd was? Het is helaas niet bekend wanneer die dam bij
Wijck gelegd is. Dit alles laat onverlet dat er bij Wijk bij Duurstede geen dam gelegen zou
hebben, maar dat hoeft niet de dam te zijn waar in 1165 sprake van is.
In 1165 had men kennelijk last van het water dat zich in de Nude tussen Wageningen en
de Grebberg bij Rhenen ophoopte. Men besloot toen bij de Nude een doorgraving te realiseren. Dit had volgens Christopher Rigg te maken met een nieuwe bedding vanaf de Wageningse Berg in de buurt van het huidige centrum van Wageningen naar de huidige Nude.
Deze gedeeltelijk kunstmatige bedding werd volgens hem gegraven langs de lijn HaarwegKromme Eem bij de huidige Blauwe Kamer. Vandaar stroomde toen het meeste water langs
het toenmalige laatste stuk van de Eem naar de Leede of naar de Oude Rijn?
Meer over Wijck en de kerk in de volgende hoofdstukken.
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Met dank aan Christopher Rigg uit Bennekom die mij op het spoor van een Wijck bij Aalst zette.

