
 

 

3. Ligging castrum Trecht en Dorestad 

 

In het vorige hoofdstuk is sprake van een kaartje van de ligging van Traiectum in 690 

op de Insula Batavorum. Daarop worden een aantal bijzonderheden getoond, 

waaronder het castrum Trecht. Als dit een castrum bij Kesteren is, waar in Kesteren of 

bij Kesteren moet dit castrum gezocht worden? Dat er een castrum in de nabijheid van 

Kesteren gelegen heeft, vinden we in ieder geval terug in de oorkonde uit 1328 die in 

het vorige hoofdstuk al besproken is. Daarin wordt het castrum genoemd samen met 

de rechtsmacht en de voormalige tienden bij Rhenen. De situatieschets toont ons ook 

waar het castrum precies lag, namelijk tussen twee Rijnlopen in, op een eiland met de 

naam Batavorum Insula.  

 
Twee Rijnlopen 

Op het kaartje zien we twee Rijnlopen die een bepaald gebied omvatten, maar er is 

nog een waterloop, die het castrum scheidt van het op de kaart vermelde 

Thomaskerkje. Door deze drie waterlopen hebben we als het ware te maken met twee 

afzonderlijke eilanden. Het ene grote gebied tussen de twee Rijnlopen is een eiland en 

er is een kleiner eilandje met daarop het castrum Trecht en het Thomaskerkje. Dat kan 



maar op één bepaald gebied bij Kesteren wijzen! Dat is het gebied van Leede en 

Oudenwaard, ten noorden van Kesteren en ten zuiden van Rhenen! Dit waren ooit 

twee afzonderlijke heerlijkheden, die later samengevoegd zijn.  

Een en ander betekent dat de bovenste Rijnloop de Leede moet voorstellen. De kleine 

waterloop die ten zuiden van het castrum en het Thomaskerkje stroomt, heeft geen 

naam, maar moet een zijtak van de Leede zijn. Het is waarschijnlijk een opzettelijke 

uitgegraven gracht ter verdediging, zoals bij veel Romeinse castella het geval was. Het 

castrum was daarmee geheel omgeven door water. De Insula Batavorum is dan 

identiek aan de Oudenwaard, terwijl het castrum zelf de heerlijkheid Ter Leede is. De 

naam Oud vinden we terug in de naam Vetera dat op het kaartje vermeld wordt. (Nb. 

Vetera betekent oud). Het gebied boven de noordelijke Rijnloop is de Mars, met daarin 

gelegen de vicus vetera, of wel het Oude Wijck.  

 

Het kasteel Ter Leede 

We zullen het castrum Trecht dus in de buurt van het vroegere kasteel Ter Leede 

moeten zoeken. Bekijken we het castrum op het plaatje met de vier hoektorens en 

vergelijken we dit met een tekening van de ruïne ter Leede, dan zien we daar diezelfde 

gelijksoortige hoektorens terug. 

 

 
Bijschrift: links de hoektorens van het castrum en rechts de hoektorens van het kasteel ter Leede. 

Het kasteel zelf moeten we niet zoeken op de hoger gelegen plek waar nu de 

woonboerderij of de stallen staan. Daar is niets Romeins gevonden, maar wel muntjes 

uit de 8e eeuw en later, de periode van de situatieschets. Waar het kasteel precies stond, 

kunnen we terugvinden op de kadasterkaart van 1811-1832.  Dit is duidelijk ten westen 

van de woonboerderij.  

 

Het Telonium 

Op het kaartje (690) wordt ten zuidoosten van het castrum een haventje aangegeven 

dat Telonium heet, dit wil zeggen dat er tol geheven werd. Dit moet ongeveer op de 

plaats van de Huize den Oord zijn. Er wordt duidelijk een haventje aangegeven, terwijl 



bij de afgang van de dijk naar Huize den Oord een perceel is dat de Kermishaven heet. 

Een andere mogelijkheid is dit het Telonium bij de Hollenboomgaard lag. Daar moet 

namelijk een kade hebben gelegen, dat komt in een ander hoofdstuk aanbod.   

 

 

De Romeinse weg 

Op het kaartje wordt ook de via militatis aangegeven of wel de militaire weg. Is dit 

een weg uit de Romeinse tijd? De term via doet dit wel vermoeden. Die weg moet dan 

gelopen hebben parallel aan de onderste Rijnloop en is kennelijk de oude Rijnbandijk. 

Dit kan niet de Romeinse Limesweg zijn, want de Vicus Vetera of wel het Oude Wijk 

ligt ten noorden van de bovenste Rijnloop en dus in de Mars. Eerder moeten we die 

Limesweg zoeken bij de Hogeweg die door de Mars loopt of de Hogedijkseweg ten 

zuiden van de Leede.  

 

 

 

Het kaartje van de situatie uit 690 met daarop de ligging van het castrum Trecht en het St. 

Thomaskerkje. Om de ligging van de haven bij het Telonium t.o.v. het castrum te vergelijken met 

de 19e eeuwse situatie, is de kadasterkaart van 1811-1832 gebruikt.  



De Vecta flumen 

De Vecta Flumen op de kaart moet een oude Rijnmeander zijn, die later ook wel de 

Lake genoemd werd. Deze Vecht moeten we niet  verwarren met de Utrechtse Vecht! 

Dat er bij Rhenen sprake was van een riviertje de Lake vond ik terug in het archief van 

de Duitse orde. In 1383 is er sprake van Gijsbert van Westrienen, de hof- en 

tijnsmeester, die  uit naam van ‘mr. Wouter van Rienen vanwege de kapel van der 

Horst, houdende opdracht door Tideken Roever Tidemanssoen ten behoeve van het 

Duitse huis te Utrecht van een hofstede met de tijns daaruit gelegen buiten Rhenen 

aan de Lake en de gemene weg’. Die ‘gemene’ weg is mijns inziens de Hogeweg door 

de Mars.  

Een bewijs van een stroom ten noorden van de Leegraaf  en ten zuiden van de huidige 

Rijn zien we nog terug op een kaartje uit 1610.  

De Lake stroomde vanaf Lakemond naar het westen door het natuurgebied De Blauwe 

Kamer en langs de voet van de Heimenberg. De lijst van bezittingen in de perioden 

777-866 van de St. Maartenkerk geven ook eigendommen aan die tussen de Lake en de 

Rijn gelegen zijn.  

 

 

Een kaartje uit 1610. We kijken hier vanaf het noorden naar het zuiden. 

 

Het Thomaskerkje 

Nabij het Castrum Trecht is sprake van een Thomaskerkje. Dit zou het allereerste 

kerkje in ons land geweest zijn, dat rond 630 gesticht werd oor de Merovingische 

koning Dagobert. Dat de Merovingen hier in dit gebied actief waren, bewijzen de vele 

Merovingische graven op de Donderberg bij Rhenen. Het grootste Merovingische 

grafveld van Nederland! Het lage gebied in de Betuwe was voor hen belangrijk als 
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havengebied! Daar stroomde immers de Rijn en de Leede. Het was ook een zeer 

strategisch gebied, een gebied op de grens tussen de Franken en de Friezen.  

Het kerkje werd verwoest door de Friezen en naderhand onder leiding van Willibrord 

weer herbouwd tot Sint-Maartenskerk. Bij het hoofdgebouw (castrum) had hij al 

eerder een kerk gebouwd ter ere van Sint Salvator, de verlosser. In diezelfde tijd is er 

in een oorkonde ook sprake van een Sint Maarten basiliek in Marsum. Volgens C. Rigg 

is Marsum identiek aan de Mars. In diezelfde oorkonde is ook sprake van de Ostia 

Mosae. De schrijver van deze oorkonde in Echternach bedoelt hier niet de monding 

van de Maas maar de monding van de Amuda, ook wel de Amuson genoemd.1 Het 

betreft hier de monding bij boerderij de Ambtse, iets ten noorden van Kesteren ligt.  

Dit zou betekenen dat het oorspronkelijke Thomaskerkje op het grondgebied van de 

Mars stond. Deze Sint Maartenskerk moet identiek zijn aan de moederkerk van de 

inwoners van Aalst, die in Wijck (vicus vetera) stond (zie vorige hoofdstuk). De 

grenzen van toen tussen Lede/Oudenwaard en Mars hoeven niet exact de grenzen te 

zijn, zoals die nu gehanteerd worden. De rivierlopen hebben zich immers in de loop 

der tijd verlegd. Daarbij is er voor ca. 1300 nog een nieuwe Leede gegraven, die 

volgens een acte uit 1328 de ‘Nijerleeden’ genoemd wordt.  

 

Waar stond het Thomaskerkje?  

Waar nu moeten we dit Thomaskerkje, later de Sint Maartensbasiliek zoeken? In mijn 

optie bij boerderij Het Bosch, dat erg hooggelegen is en dat bestempeld is tot 

archeologisch monument. Bij de toegangsdam over de Leede vanaf de Hogeweg 

liggen nog twee brokstukken van stenen. Het ene grote stuk is van grijze steen met wit 

geaderde steen erin. Zijn deze stenen nog overblijfselen van de oude kerk? Vanaf de 

zuidzijde loopt eveneens een weg vanuit Kesteren hiernaar toe, de Bossche Dreef 

genaamd.  

 

In de oud-rechterlijke 

archieven van de Mars is in 

de 17e en 18e eeuw steeds 

sprake van een  ‘Kercke-

bouwing’, waarvan de pacht 

verschuldigd is aan de kerk 

van Rhenen. De bouwing 

werd ook wel Remitte of 

Remmerden genoemd. Dit 

slaat niet op Remmerden ten 

westen van Rhenen, want de 

bouwing Remitte lag tussen 

de Leegraaf en de Hogeweg 

in en was vlakbij het Bosch 

gelegen.  



In een andere acte, in het oud-rechterlijke archief van Lienden,  is in 1698 sprake van 

de Kaukerckensdijk. Hier zit het woord kau of kou in,  een verwijzing naar een oude, 

niet meer bestaande kerk. Die dijk moet op de huidige Hogedijksestraat slaan, die 

loopt van boerderij de Oude Dam richting noorden, om vervolgens een knik naar het 

oosten te maken richting boerderij het Bosch.   

Als de kerk op het hoger gelegen deel bij boerderij Het Bosch stond, dan lag hij ten 

zuiden, bijna op een noord-zuid gerichte lijn, van de Cunerakerk. Dan moet de 

Cunerakerk van voor de brand in 1400 van oorsprong de zogenaamde Upkirika zijn 

geweest zoals die in een oorkonde uit 777 genoemd wordt (zie afbeelding).  

Met de St. Maartenskerk in het Oude Trecht moet dus de St. Maartensbasiliek bedoeld 

zijn in de Mars. Aangezien in diezelfde oorkonde ook Dorestad genoemd wordt, 

kunnen we tevens achterhalen waar Dorestad lag!  

 

 

De ligging van Dorestad 

In die oorkonde schenkt niemand minder dan Karel de Grote goederen zowel aan de 

Sint Maartensbasiliek in het oude Trecht als aan de Upkirika in Boven Dorestad. 

Er staat letterlijk in de oorkonde: Ad basilicam sancti Martini, que est constructa Traiecto 

Veteri subtus Dorestad!2 Subtus betekent beneden. Het Oude Trecht lag dus beneden 

Boerderij Het Bosch gezien vanaf de Hogeweg. Duidelijk is de hoge ligging ervan te zien. 



Dorestad!  Dorestad moet dus in Rhenen of in de onmiddellijke nabijheid gelegen 

hebben!  

 

 

In dezelfde oorkonde is sprake van een andere kerk van St. Maarten die in Boven 

Dorestad (zie de Latijnse tekst in de illustratie) is gebouwd en de Upkirika wordt 

genoemd. Dorestad moet dus tussen Rhenen en Ter Leede hebben gelegen.  

 

 

Dat Karel de Grote hier bezittingen had liggen is niet vreemd, want zijn familielid 

Folker, de kleinzoon van Karel Martel, had eveneens in de omgeving van Rhenen en 

in de Betuwe diverse bezittingen liggen.3  

Deze oorkonde kan dus nooit op Dorestad bij Wijk bij Duurstede en het tegenwoordige 

Utrecht slaan! Want Dorestad ligt ten zuiden van Utrecht en niet andersom.   

Zeker heeft er bij Wijk bij Duurstede eveneens een havenplaats gelegen, zoals de 

archeologische vondsten daar aantonen, maar het is in ieder geval niet het Dorestad 

van de oorkonde uit 777.   

 

Noten 

1. Amuson (949, oorkonde no. 113 uit het oorkondenboek van Utrecht). Amuda 

(953, oorkonde no, 93 uit het oorkondenboek van Gelre etc.). 

2. Oorkonde no. 48 uit het Oorkondenboek van Utrecht.  

3. Zie over Folker (855) een van de volgende hoofdstukken. 
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