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Inleiding 

 

‘Kastelen en buitenhuizen behoren tot de meest tot de verbeelding sprekende 

monumenten van ons culturele erfgoed. Zij komen voor in onze dromen en bevolken 

onze oudste sprookjes. Er zullen maar weinig mensen zijn waarvan de fantasie niet 

gaat leven bij het zien van een van de vele kastelen of buitenhuizen die Nederland rijk 

is.’1 Zo luidt de opening van het voorwoord van Fons Asselbergs, de toenmalige 

directeur van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1000 jaar 

kastelen in Nederland, het huidige handboek voor de Nederlandse kastelenkunde. 

Hoewel het zeer waarschijnlijk is dat de fascinatie voor de vaak indrukwekkende 

verdedigingswerken van alle tijden is, kan niet worden gestaafd wanneer men zich 

begon te interesseren voor het kasteel en zijn ontwikkeling als architectonisch object. 

Prof. dr. Jaap Renaud, de eerste bijzonder hoogleraar kastelenkunde, stelt dat wie 

tracht erachter te komen, wanneer en waar kastelen als object de aandacht begonnen 

te trekken, een zware en vaak frustrerende opdracht op zich heeft genomen.2   

 

De afstudeerscriptie die U voor zich heeft, bestaat uit twee gedeelten. In deel A wordt 

een licht geworpen op verschillende benaderingen van het kasteel, op de 

problematische kasteeldefinitie en op de complexiteit van het toepassen van 

bouwtypologische categorieën. Er wordt aandacht besteed aan het pleidooi van 

archeoloog en castelloog Hans Janssen voor een interdisciplinaire en integrale 

benadering van het kasteel, waardoor beter inzichtelijk moet worden welke rol het 

kasteel in de middeleeuwse maatschappij heeft gespeeld.3 Daarna wordt aan de hand 

van een paragraaf over Jaap Renaud toegelicht op welke manier het pleidooi van 

Janssen als een voortzetting kan worden beschouwd van de multidisciplinaire aanpak 

van zijn voorganger Renaud. In de laatste twee paragrafen van deel A zal ik, 

gedeeltelijk op grond van een publicatie uit 2006 van historica Hanneke Ronnes, 

enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij de manier waarop men in de afgelopen 

                                                 
1 F. Asselbergs, Voorwoord, in: H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (red.), 1000 
jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen, Utrecht 1996. 
2 J. Renaud, De belangstelling voor het middeleeuwse kasteel, in: in: H.L. Janssen (e.a.) 1996, pp. 241-
250, aldaar p. 242. 
3 H.L. Janssen, Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object, Oratie 
Rijksuniversiteit Utrecht 20 februari 1992, Utrecht 1992, pp. 10-11. 
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decennia het kasteelbegrip heeft getracht te definiëren en hoe men om is gegaan met 

de methode van bouwtypologische categorisatie. 

Dit deel, in wezen een introductie op de problematiek binnen het academische veld 

van de Kastelenkunde, staat los van het onderzoek naar de kasteelbeschrijvingen in 

deel B. Er is echter voor gekozen dit deel vooraf te laten gaan aan het eigenlijke 

onderzoek, zodat duidelijk wordt dat bij de analyse van de kasteelbeschrijvingen 

rekening gehouden moet worden met uiteenlopende benaderingswijzen. Zo zal blijken 

dat de vraag naar kasteelbeschrijvingen met een meer bouwhistorische grondslag wel 

eerder gesteld is, maar dat hieraan lang niet altijd tegemoet werd gekomen. 

 

Het onderzoek in deel B, waarin wordt onderzocht hoe het kasteel ter sprake komt in 

verschillende kasteelbeschrijvingen vanaf, grofweg, het midden van de 19de- tot het 

midden van de 20ste eeuw, moet worden gezien als het zwaartepunt van mijn 

afstudeerscriptie. Hoewel meerdere benaderingswijzen van het thema kasteel zullen 

worden vergeleken en geduid, gaat de aandacht binnen mijn onderzoek vooral uit naar 

de manier waarop het Nederlandse kasteel in de verschillende beschrijvingen als 

architectonisch object wordt besproken. Dit houdt in dat bij de bestudering van de 

verscheidene kasteelbeschrijvingen hoofdzakelijk wordt gekeken naar de manier 

waarop het uiterlijk en de bouwgeschiedenis van een kasteel beschreven zijn, en naar 

de omvang van die beschrijvingen van uiterlijk en bouwgeschiedenis.  

 

Door het systematisch analyseren van kasteelbeschrijvingen in stads- en 

dorpsbeschrijvingen en in reisbeschrijvingen uit de 19de eeuw, en van – in het 

bijzonder – kastelenoverzichtswerken uit de 19de- en 20ste eeuw, wordt getracht in 

kaart te brengen welke ontwikkelingen zich voordoen in deze kasteelbeschrijvingen. 

Welk type belangstelling gaat uit naar het kasteel? Hoe groot is de aandacht voor 

zaken als de bouwgeschiedenis, de geschiedenis van de voormalige eigenaren en de 

historische gebeurtenissen die zich rondom het verdedigingswerk hebben afgespeeld? 

Wat is de verhouding tussen deze aandachtsgebieden, en welke ontwikkelingen doen 

zich voor in de kastelenbeschrijvingen, bezien over circa honderd jaar? De 

beantwoording van deze vragen moet worden gezien als een bijdrage aan het 

inzichtelijk maken van de verschuiving in de manier waarop het kasteel is benaderd.  
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De analyses van de kasteelbeschrijvingen worden zowel tekstueel als statistich 

verwerkt. Deze statistische analyse is instrumenteel: met de door mij ontworpen 

onderzoeksstrategie en methode van analyse wordt het mogelijk om de relatieve 

grootte van de uiteenlopende aandachtsgebieden in de kasteelbeschrijvingen te 

vertalen naar kwantitatieve gegevens. Hierdoor kunnen de chronologische 

ontwikkelingen aangaande de grootte van de aandachtsgebieden binnen de 

beschrijvingen door middel van een grafische voorstelling in kaart worden gebracht. 

Omdat deze methode niet voor de hand ligt en op sommige punten discutabel is – 

zeker binnen een alfawetenschap, die de architectuurgeschiedenis toch in eerste 

instantie is – zal bij de bespreking van de onderzoeksopzet (deel B.1) worden 

toegelicht waarom voor deze aanpak is gekozen. In dit deel wordt ook uiteengezet 

welke kasteelbeschrijvingen voor het onderzoek in aanmerking komen en op grond 

waarvan deze selectie is gemaakt. 

 

Met het beantwoorden van de vraag welke ontwikkelingen zich voordoen in de 

objectgebonden benadering van kastelen in verschillende kastelenbeschrijvingen 

vanaf circa 1850 meen ik een deel van de opdracht waarover Renaud sprak voor mijn 

rekening te nemen. Een deel, omdat ik mijzelf niet ten doel stel het moment te 

achterhalen waarop men zich voor het kasteel als architectonisch object is gaan 

interesseren. Het onderzoek naar de manier waarop het kasteel in morfologisch en 

bouwhistorisch opzicht voorkomt in verschillende, chronologisch geordende 

kasteelbeschrijvingen ligt echter wel in het verlengde van het door Renaud aangestipte 

vraagstuk over de belangstelling voor het kasteel als architectonisch object. 

De belangstelling waar ik in deze beschrijvingen op zoek naar ben, is dus 

beschrijvend van aard en dient uit te gaan naar het voorkomen en de ontwikkeling van 

het kasteel als architectonisch object.  

 

Zoals vermeld beperkt het onderzoek in deel B zich tot de analyse van 

kasteelbeschrijvingen uit hoofdzakelijk 19de- en 20ste-eeuwse 

kastelenoverzichtswerken en topografische werken uit de laatse helft van de 19de 

eeuw. Deze afbakening kent een praktische grondslag. De omvang van de 

afstudeerscriptie staat het mij niet toe om meerdere teksttypes bij het onderzoek te 

betrekken, hoewel ik erken dat dit de historiografie van het Nederlandse kasteel 

vollediger had gemaakt. Tevens moet worden opgemerkt dat om diezelfde reden is 
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afgezien van de bespreking van buitenlandse blikken op de Nederlandse kastelen. 

Bovendien wil ik vermelden dat publicaties over de methode van geschiedschrijving 

in de architectuurgeschiedenis wel kort zijn bestudeerd, maar door mij niet relevant 

genoeg werden bevonden in relatie tot de hier besproken problematiek en het 

onderzoek.4  

 

Tenslotte lijkt het mij passend om hier een dankwoord te richten aan de personen die 

mij, zowel tijdens dit onderzoek, maar ook in mijn vroegere academische jaren, de 

weg hebben gewezen. Mijn interesse in de geschiedenis van het ‘schone bouwen’ is 

grotendeels te danken aan de inspirerende colleges en excursies onder leiding van dhr. 

prof. dr. Koen Ottenheym en dhr. prof. dr.Lex Bosman. Voor de inkadering van mijn 

scriptieonderwerp gaat dank uit naar dhr. prof. dr. Wim Denslagen  Tevens dank ik 

dhr. dr. Dirk van de Vijver die het tweede lezerschap van de thesis op zich heeft 

genomen. De grootste dank gaat uit naar de Nederlandse Kastelenstichting die mij, in 

de personen van Ben Olde Meierink en Marjolijn Saan, tijdens mijn stageperiode in 

aanraking bracht met het meest inspirerende en uiteenlopende bouwhistorisch-, 

architectuurhistorisch- en archeologisch bronmateriaal. Marjolijn Saan wil ik tevens 

bedanken voor de opbouwende kritiek die ik mocht ontvangen tijdens het schrijven 

van mijn scriptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurriaan Pennartz 

Utrecht, juli 2009. 

                                                 
4 De publicaties van D. Arnold (e.a.), Rethinking architectural historiography, London 2006; H. 
Conwell, Understanding architecture : an introduction to architecture and architectural history, 
London 2005 en D. Arnold, Reading architectural history, London 2002, gaan hoofdzakelijk in op de 
meer recente methodiek van architectuurgeschiedschrijving en kennen case-studies die geenszins 
vergelijkbaar zijn met de analyse van kasteelbeschrijvingen waarvoor ik heb gekozen. 
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A. Uiteenlopende benaderingen van het kasteel 

Dat sinds enkele decennia kastelen en kasteelterreinen vanuit meerdere academische 

disciplines, zoals archeologie, geschiedenis, bouwgeschiedenis, 

architectuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis, worden bestudeerd, heeft er 

weliswaar toe geleid dat er in het hedendaagse onderzoek verschillende aspecten van 

het kasteel belicht worden, maar ook dat dit onderzoek vaak strikt binnen de grenzen 

van de eigen discipline wordt uitgevoerd en dat er, als gevolg hiervan, nauwelijks een 

koppeling plaatsvindt van de onderzoeksresultaten vanuit de verschillende 

wetenschapsgebieden. In deel A worden de uiteenlopende benaderingen van het 

kasteel besproken en zal worden toegelicht op welke manier deze verschillende 

benaderingen tot problemen leiden, bijvoorbeeld als het gaat om definitie- en 

bouwtypologisch gerelateerde vraagstukken. Er is voor gekozen deze variatie in 

benaderingswijzen van het kasteel hier te bespreken, omdat binnen het onderzoek naar 

de kasteelbeschrijvingen (in deel B) rekening gehouden moet worden met 

verschillende manieren waarop het kasteel bestudeerd en beschreven is.  

 

1. Een integrale benadering van een materieel object. 

In zijn oratie, Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel 

object, pleit archeoloog en castelloog Hans Janssen voor een benadering in extenso 

van het kasteel, vanuit verschillende academische disciplines. Deze 

interdisciplinariteit moet leiden tot een kritische uitwisseling van gegevens, waardoor 

een min of meer integraal beeld kan ontstaan over de plaats en het functioneren van 

het kasteel in zijn omgeving, de middeleeuwse maatschappij.5 

 

De door Janssen bepleitte integrale benadering komt voort uit zijn constatering dat de 

bestudering van het kasteel veelal beperkt is gebleven tot deelstudies die binnen het 

kader van één discipline bleven en waardoor onderzoeksresultaten op het gebied van 

de bouwgeschiedenis, de algemene morfologie van het object, de onderlinge relatie en 

chronologische ontwikkeling van de elementen van verdedigbaarheid en 

bewoonbaarheid nauwelijks zijn gekoppeld. Dat de benadering van het kasteel vanuit 

één bepaalde discipline kan leiden tot (te) eenzijdige visies of onjuiste generalisaties, 

blijkt uit het voorbeeld dat Janssen aanhaalt van een kunsthistoricus die ‘hannest met 

                                                 
5 Janssen 1992, p. 10. 
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zuivere morfologisch-architectonische definities van het kasteel’ waardoor bij een 

typologische bepaling geen rekening gehouden wordt met eeuwen uit elkaar liggende 

bouwfasen.’6 

 

Janssen schetst in zijn redevoering tevens een beeld van de huidige internationale 

onderzoekspraktijk en tekent daarbij aan dat de aandacht voor het kasteel niet 

regelmatig over de disciplines is verdeeld. Zo zijn het vooral de Duitstalige landen die 

sinds de jaren twintig van de vorige eeuw een sterke onderzoekstraditie kennen 

waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar de functie van kastelen bij het ontstaan 

van middeleeuwse territoria en de betekenis van kastelen als instrument van 

machtspolitiek.7 Het onderzoeksgebied in Engeland, waar de rol van het kasteel 

voornamelijk wordt onderzocht in het functioneren van de middeleeuwse 

samenleving, kent een minder lange traditie en Janssen merkt op dat het 

kasteelonderzoek in Frankrijk ‘niet geheel afwezig is maar toch zwak is 

vertegenwoordigd’.8 De laat 19de- en vroeg 20ste-eeuwse kastelenstudies in Nederland 

richten zich voornamelijk op de genealogie van de bewoners van de Nederlandse 

middeleeuwse kastelen en zijn grotendeels geschreven door amateurhistorici. In 

internationaal opzicht zijn de kastelenstudies uit de vorige eeuw verreweg het meest 

toegespitst op de architectonische- en archeologische benadering. Voor de 

Nederlandse situatie vanaf het midden van de 20ste eeuw gaat dit eveneens op.9  

Omdat men, aldus Janssen, zeer sterk binnen de traditioneel nauwe grenzen van de 

eigen vakdiscipline is gebleven, heeft men zich meestal beperkt tot een beschrijving 

                                                 
6 Janssen 1992, p. 11. 
7 Voor de integrale bestudering van kastelen uit de middeleeuwen en de vroeg moderne tijd in 
Duitsland, zie bijvoorbeeld E. Mummenhoff, Die Proaufbaukunst im Oberstift Münster 1450-1650, 
Münster 1961. 
8 Janssen 1992, pp. 14-15. De publicaties die Janssen aanhaalt waarop hij zijn uitspraken over de 
verschillende nationale onderzoekstradities baseert, zijn respectievelijk H. Patze (ed.), Die Burgen im 
deutschen Sprachraum. Ihre rechts- und verfassungsgeschichtliche Bedeutung (Vorträge und 
Forschungen, herausgegeben vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte XIX, 2 dln), 
Sigmaringen 1976; N.G.J. Pounds, The medieval castle in England and Wales. A social and political 
history, Cambridge 1990; G. Fournier, Le château dans la France medieval. Essai de sociologie 
monumentale, Paris 1987. 
9 Janssen doelt hier voornamelijk op het pionierswerk dat zijn voorganger Jaap Renaud heeft verzet 
door te verwijzen naar diens biografie. Zie: W.C. Mank, Een leven vol kastelen. Vrijmoedige vragen 
aan castelloog Renaud, Doorn 1991. Voor meer recente publicatie, specifiek over de colleges van 
Renaud, zie R. Gruben, A. Wielinga, M. Saan (red.), De Delftse colleges kastelenkunde van prof. dr. 
Jaap Renaud, ’s Hertogenbosch/Wijk bij Duurstede 2008. Voor een algemeen overzicht van de 
resultaten van het archeologisch onderzoek van het Nederlandse kasteel verwijst Janssen naar eigen 
werk: H.L. Janssen, ‘The archaeology of the medieval castle in the Netherlands’, in: : J.C. Besteman, 
J.M. Bos and H.A. Heidinga (eds.), Medieval Archaeology in the Netherlands (Studies presented to 
H.H. van Regteren Altena), Assen 1990. 
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en analyse van de bouwgeschiedenis en de aangetroffen vondsten. Janssen stelt dat, 

ondanks het feit dat ook in Nederland de multidisciplinaire aspecten van het kasteel 

wel eerder zijn benadrukt, het slechts in enkele gevallen is gekomen tot 

grensoverschrijdend onderzoek tussen in het bijzonder geschiedenis en archeologie, 

waardoor ruimere vraagstellingen konden worden aangepakt.10 

 

Ter afsluiting van zijn oratie vermeldt Janssen: ‘Daarom is door mij, samen met een 

aantal instanties en particulieren het initiatief genomen om te komen tot de uitgave 

van een kastelenlexicon (…) waarin voor het eerst een inventarisatie wordt gegeven 

van het totale aantal kastelen, dat we kennen, onverschillig of het object nog bestaat, 

fragmentarisch is bewaard, verdwenen en opgegraven is of alleen uit afbeeldingen of 

historische bronnen bekend is. Dit is geen geringe opgave, omdat het hier, afhankelijk 

van de gehanteerde criteria, kan gaan om enige duizenden objecten. Niettemin zou het 

toch merkwaardig zijn als een dergelijke onderneming in Nederland niet mogelijk zou 

zijn, als we bedenken dat dergelijke lexica wel bestaan voor de zoveel grotere 

aantallen kastelen in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Zwitserland’.11   

Het lexicon waarover Janssen spreekt, is de bestaansgrond van de, op 23 oktober 1992 

opgerichte en op 1 januari 2009 in de Nederlandse Kastelenstichting opgegane, 

Stichting Kastelen Lexicon Nederland (SKLN).Het doel van de SKLN is het maken 

van een kastelendatabank, waarin zoveel mogelijk gegevens over zowel verdwenen 

als nog bestaande kastelen moeten worden opgenomen. Deze digitale database zal 

uiteindelijk online geraadpleegd kunnen worden door wetenschappers en 

beleidsontwikkelaars.  

 

2. Variaties op het thema kasteel. 

Opgemerkt moet worden dat het pleidooi van Hans Janssen voor een integrale 

benadering van het kasteel als een voortzetting kan worden beschouwd van de eerdere 

pleitrede voor een multidisciplinaire aanpak die zijn voorganger prof. dr. Jaap 

Renaud, de eerste bijzonder hoogleraar Kastelenkunde in Nederland, heeft 

voorgesteld.12 Renaud (1911-2007) was historicus, bouwhistoricus, archeoloog en 

daarmee kasteeldeskundige bij uitstek. Door zijn multidisciplinaire benadering van 

                                                 
10 Janssen 1992, p. 15. 
11 Janssen 1992, pp. 23-24. 
12 R. Gruben, A. Wielinga, M. Saan (red.), De Delftse colleges kastelenkunde van prof. dr. Jaap 
Renaud, ’s Hertogenbosch/Wijk bij Duurstede 2008, p. 91. 
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het kasteel werd de basis gelegd voor de meer integrale aanpak van het 

kastelenonderzoek waar Janssen in feite op voortborduurt. Zo was Renaud ervan 

overtuigd dat het kasteel als historisch-, archeologisch-, typologisch- en literair object 

moest worden benaderd om het bouwwerk in zijn volledigheid te kunnen begrijpen. 

Deze multidisciplinaire benadering blijkt tevens uit de titel van zijn inaugurele rede in 

1966: Variaties op het thema kasteel.13  

 

In deze openbare les, gegeven naar aanleiding van de aanvaarding van het ambt van 

bijzonder lector in de Kastelenkunde aan de toenmalige Rijksuniversiteit te Utrecht, 

stelt Renaud tevens vast dat er al eerder de behoefte was aan een ‘andere’ benadering 

van het kasteel dan de vroegere genealogisch-historische.14 Remmert van Luttervelt, 

die in 1943 promoveerde aan dezelfde universiteit op zijn studie over buitenplaatsen 

aan de Vecht, vermeldt dat er ‘bij de bestudering van het middeleeuwse kasteel in 

Nederland tot nu toe te weinig aandacht is gewijd aan de herkomst van de 

verschillende onderdelen, waaruit dit is samengesteld (Romeinse, Saksische, 

Frankische) en aan de verhouding van deze onderdelen zowel tot elkaar als tot het 

geheel.’15 Hieruit blijkt dat Van Luttervelt de vraag naar de architectonische 

ontwikkeling van het kasteel stelde en dat hij het belangrijk vond om factoren te 

achterhalen die op deze ontwikkelingen van invloed zouden kunnen zijn geweest.  

 

Renauds openbare lezing geeft, hoewel dat niet de intentie van de tekst is, een aardig 

beeld van enkele ontwikkelingen binnen het kastelenonderzoek. Zo spreekt hij over 

een eerste ‘archeologisch-architectonische benadering’ die met Jan Kalf, de eerste 

directeur van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, en later onder 

leiding van jhr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer, gestalte kreeg en waardoor het 

kastelenonderzoek zich niet langer tot genealogische onderzoekingen of het speuren 

naar historische gegevens beperkte.16 Renaud noemt hier ondermeer het onderzoek 

naar kasteel Doorwerth, dat na de gedeeltelijke verwoestingen in de winter van 1944 

op ’45 opnieuw werd geopend met de bedoeling een duidelijker inzicht te krijgen ‘in 

                                                 
13 J.G.N. Renaud, Variaties op het thema kasteel, Openbare les gegeven naar aanleiding van de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder lector in de kasteelkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 
woensdag 30 november 1966, Assen 1966. 
14 Renaud 1966, p. 6-7. 
15 R. van Luttervelt, De buitenplaatsen aan de Vecht, De Bilt 1943, stellingen (achterin). 
16 Renaud 1966, pp. 8-9. 
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de wordingsgeschiedenis van het bijzonder ingewikkelde complex en op grond van de 

resultaten een gefundeerd oordeel te ontwikkelen betreffende de vraag welke 

gedeelten – historisch gezien – voor herstelling in aanmerking kwamen’. Renaud stelt 

dat het resultaat van deze vernieuwde aanpak ‘bestond uit een veel genuanceerder 

bouwgeschiedenis met een duidelijker indeling in perioden en ten dele nieuwe, ten 

dele betrouwbaarder dateringen’.17 

 

De kennis die verkregen wordt aan de hand van de resultaten van archeologisch 

onderzoek is uiteraard niet de enige benadering van het kasteel die Renaud in zijn 

inaugurele rede aanhaalt. Het belang van interdisciplinair onderzoek illustreert 

Renaud aan de hand van een citaat van de eerdergenoemde Van Luttervelt stelt dat ‘de 

bestudering van de monumenten zelf, of, wanneer die verdwenen zijn, van 

contemporaine afbeeldingen ervan, belangrijker moet worden geacht dan archivalisch 

onderzoek.’18 Renaud is het hier beslist mee oneens en verwijst naar enkele 

casestudies waarin het stichtingsjaar van bepaalde kastelen kon worden geverifieerd 

aan de hand van historisch (bronnen)onderzoek.19 Het belang dat Van Luttervelt 

tevens lijkt te hechten aan de waarde van contemporaine afbeeldingen wordt door 

Renaud eveneens sterk bekritiseerd omdat dit alleen de moeite loont wanneer ‘men 

zijn kritische zin nimmer zachtkens late insluimeren’. Niet alle tekenaars van 

topografisch werk hebben het altijd zo nauw genomen met het afbeelden van de 

realiteit.20 

 

De oratie van Renaud schetst een aardig beeld van de problemen waar de jonge 

discipline van het kastelenonderzoek mee worstelt. Hoewel Renaud in zijn rede 

meermaals het belang, of eerder de noodzaak, benadrukt van de bestudering van het 

kasteel vanuit verschillende historische wetenschapsgebieden, ontbreekt een concrete 

onderzoeksaanpak voor een interdisciplinaire of integrale benadering zoals Janssen 

deze bijna dertig jaar later uiteen heeft gezet. Een ander nuanceverschil is dat de 

interdisciplinariteit bij Renaud in het bijzonder een instrument lijkt voor een indeling 

                                                 
17 Renaud 1966, p. 9. 
18 Van Luttervelt 1943, p. 9. 
19 Renaud noemt bijvoorbeeld het kasteel Zuilen, dat door een gebrek aan archivalisch onderzoek een 
foutieve datering kende, Renaud 1966, p. 17. Hetzelfde gaat op voor Huis te Heemstede en Huis te 
Mijnden, zie: Renaud 1966, p. 18.  
20 Renaud noemt hier A. Rademaker, Van Lennep en Hofdijk, A. de Haen, A. Schoenmaker en J. 
Stellingwerf als onbetrouwbare tekenaars, zie: Renaud 1966, p. 22. 
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van kasteeltypologieën; een doelstelling waarvan Renaud zeer overtuigd was, getuige 

het volgende. Hij stelt: ‘Het archeologisch-architectonisch onderzoek met het daaraan 

parallel lopende aanboren van historisch bronnenmateriaal, mitsgaders de kritische 

beschouwing van iconografische gegevens, hebben geleid tot enig inzicht in de 

ontwikkeling van de onderscheidene kasteelvormen.’21 Bij Hans Janssen wordt de 

gewenste interdisciplinariteit en de waarde van een integrale benadering voornamelijk 

ingegeven door het belang van het bepalen van de prioriteit van de wettelijke 

bescherming van kastelen en (resten van) kasteelterreinen. Onder het kopje ‘De 

gezondheidstoestand van het Nederlandse kasteel’ stelt Janssen dat (1) de 

organisatorische situatie van het kastelenonderzoek ten opzichte van enkele decennia 

duidelijk is verslechterd; dat (2) de kwaliteit van het onderzoek ten opzichte van het 

buitenland relatief achter begint te lopen en dat (3) het kasteel als materieel object in 

Nederland relatief sterker bedreigd is dan in vele andere landen.22 Janssen vindt het 

zorgelijk dat ‘het archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek van kastelen zich heeft 

verspreid over verschillende archeologische instituten, gemeenten en personen, die ad 

hoc wel eens een kasteel opgraven als het ze voor de voeten komt’ en dat ‘deze 

ongunstige onderzoekssituatie (…) heeft geleid tot het achteropraken van het 

kastelenonderzoek ten opzichte van de ons omringende landen waardoor we voor een 

aantal essentiële aspecten over onvoldoende informatie beschikken om het kasteel als 

materieel object te interpreteren’.23 Een basisvoorwaarde voor het bepalen van de 

prioriteiten, als het gaat om restauratie, conservering of wettelijke bescherming van 

kasteelterreinen, is dat we weten waarover we praten, aldus Janssen. Deze noodzaak 

van het op waarde kunnen schatten van al dan niet voormalige kastelen en 

kasteelterreinen wordt door Janssen bovendien genoemd als de grond voor het 

ontwikkelen van het door hem voorgestelde Kastelenlexicon.24  

 

3. Benadering van het kasteelbegrip: het definitievraagstuk. 

De verscheidenheid van de academische disciplines van waaruit het kasteel in al zijn 

facetten wordt onderzocht, is tevens de oorzaak van de vele variaties en 

nuanceverschillen omtrent het kasteelbegrip. Janssen stelt dat er globaal drie gangbare 

definitietypen zijn, namelijk de bouwkundige/morfologische definities; de 

                                                 
21 Renaud 1966, p. 22. 
22 Janssen 1992, p. 19. 
23 Janssen 1992, p. 20. 
24 Janssen 1992, p. 23. 
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geografische/topografische definities en de functionele definities. Hij geeft hierbij de 

voorkeur aan de laatste groep, eigenlijk als de minst kwalijke van de drie, omdat de 

eerste twee groepen ‘meestal hebben geleid tot gedetailleerde morfologische 

indelingen, met evenveel typen als uitzonderingen en overgangsvormen (…)’.25   

 

Van belang, met het oog op het definitievraagstuk, is dat het begrip ‘kasteel’ in de 

middeleeuwen als zodanig niet bestond,26 maar dat het is ontstaan in de moderne 

geschiedwetenschap.27 Relevant is hier, dat wanneer wordt gekeken naar de 

middeleeuwse terminologie (ondanks de grote verscheidenheid aan termen 28), er vaak 

één combinatie van beschrijvende termen aanwezig is. Het gaat dan om de functionele 

elementen van verdedigbaarheid en bewoonbaarheid. Het verschaffen van een 

bewoonbare en verdedigbare behuizing aan een beperkte groep personen, vaak 

onderdanig aan een heer of edelman, lijkt de functionele essentie van het 

middeleeuwse kasteelbegrip te zijn, aldus Janssen.29 Hij tekent hierbij wel aan dat de 

nadruk op beide hoofdfuncties per kasteel sterk kan verschillen (in sommige gevallen 

is er veel meer nadruk op de verdedigbaarheid van een bouwwerk dan op 

wooncomfort of vice versa) en dat in overeenstemming daarmee ook morfologische 

eigenschappen van elkaar kunnen afwijken. Het element van de ‘reële 

verdedigbaarheid’ van een kasteel dient daarom in de historische context te worden 

bestudeerd. In de castellogische geschiedschrijving wordt aangenomen dat in de 

‘Nederlandse middeleeuwen’ sprake is van ‘reële verdedigbaarheid’ bij ‘de 

aanwezigheid van grachten, bruggen en, in het geval van bakstenen gebouwen, 

muurdikten die in het midden van de 14de eeuw in Holland worden omschreven als 

                                                 
25 Janssen 1992, p. 6. 
26 Men gebruikte termen als borg, veste, starke, huus, stark huus, stins, steenhuus, tor(e)n, 
ridderhofstad, zonder dat daarbij werd verwezen naar een specifieke bouwtypologie, eenzelfde 
morfologische vorm of een eenduidige juridische betekenis, zie: Gruben (e.a.) 2008, pp. 38-39. 
27Janssen (e.a.) 1996, p. 11. 
Het in ons taalgebruik gebezigde woord kasteel komt waarschijnlijk van het Franse woord ‘chastel’, 
zie: Gruben (e.a.) 2008, pp. 38-39. 
28 Hans Janssen pleit ervoor om bij de bepaling van de definitie uit te gaan van wat in de middeleeuwen 
door de tijdgenoten als kasteel werd ervaren en de overeenkomsten tussen de gehanteerde definities 
daarbij als uitgangspunt te nemen, zie: Janssen 1992, p. 7. 
29 Deze twee hoofdelementen worden in de oratie toegelicht vanuit een historisch perspectief, zie 
Janssen 1992, pp. 8-9. Voordat dit tweetal elementen bepalend werd voor het kasteelbegrip, werd 
uitgegaan van de definitie die was gegeven door R. Allen Brown. Hij brengt het definitievraagstuk in 
een aantal publicaties naar voren en stelt daarin dat het kasteel de versterkte woning van een 
landedelman is. Zie: R. Allen Brown, The architecture of castles. A visual guide, London 1984, p. 7. 
Echter bleek deze definitie tekort te schieten omdat bijvoorbeeld stadskastelen, grensfortificaties en 
dwangburchten hierdoor worden uitgesloten.  
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dikker dan circa 45-60 cm opgaand werk, terwijl voor de omgeving van Groningen in 

1415 de grens tussen woning en kasteel gelegd wordt bij muren van drie steen dik 

(circa 90 cm) en grachten van drie roeden (circa 11 m) breed’.30 

 

De combinatie van verdedigbaarheid en bewoonbaarheid is weliswaar essentieel voor 

het middeleeuwse kasteelbegrip, maar in het bijzonder het element van ‘reële 

verdedigbaarheid’ geeft problemen bij het duiden van versterkte boerderijen en 

postmiddeleeuwse kastelen. Laatstgenoemde categorie is problematisch omdat wordt 

aangenomen dat vanaf het midden van de 15de eeuw de militaire functie van het 

private kasteel grotendeels verloren ging door de opkomst van nationale staten en de 

verdedigende functie in handen kwam van het centrale gezag, en doordat er een sterke 

verbetering optrad van de wapentechnologie en belegeringsstrategie. Hierdoor wordt 

het begrip ‘reële verdedigbaarheid’ minder absoluut.31 Hoewel de verdedigbaarheid 

van een bouwwerk per regio kan verschillen (gezien de plaatselijke ontwikkelingen 

van het wapengeschut), is het element van bewoonbaarheid bij de omgrachte 

woningen vanaf 1450 zodanig dominant, dat de verdedigbaarheid eerder een illusie 

genoemd kan worden, die wordt opgewekt door middel van specifieke 

architectuurelementen.32 Dat de kasteeldefinitie, die grotendeels berust op het element 

van ‘reële verdedigbaarheid’, daarom niet te eng mag worden genomen, verwoordt 

Janssen in zijn oratie als hij stelt dat ‘het noodzakelijk is dat bij de bestudering van het 

verschijnsel kasteel ook randverschijnselen en imitaties (…) in onze beschouwingen 

betrokken worden. Dit geldt vooral voor de sociale ondergrens; het zijn immers met 

name de imitaties door lagere sociale groepen van elementen van het verschijnsel 

                                                 
30 Janssen (e.a.) 1996, p. 16. 
31 Vanaf circa 1450 werd het vuurgeschut kleiner en wendbaarder en had een grotere kracht, een groter 
bereik en een grotere precisie dan de zwaardere kanonnen uit de late 14de- en vroege 15de eeuw. Hierbij 
kwam nog dat er sprake was van een grote mobiliteit van de artillerie door het kleine formaat en de 
wendbaarheid van het geschut. Hierdoor waren niet langer grote legers nodig bij de belegering van een 
kasteel. Zie: Janssen (e.a.) 1996, p. 106. 
32 Voorbeelden hiervan zijn de ‘moated sites’. Deze internationale term staat voor een complextype 
bestaand uit enkele, vaak onverdedigbare, gebouwen binnen een omgrachting. Net als bij een 
middeleeuws kasteel kan het terrein elementen bevatten (een poortgebouw; schietgaten of kantelen) die 
wijzen op een verdedigbaar karakter, terwijl deze geen echte bescherming bieden tegen een serieuze 
belegering of aanval. Noot: het onderzoek naar de moated sites is problematisch omdat er eveneens 
geen eenduidige definitie wordt gehanteerd (Janssen (e.a.) 1996, pp. 96-99) Voor een bespreking van 
moated sites in Nederland zie: J. Schuyf, ‘Beyond the castle; moated sites in the Netherlands’, in: T.J. 
Hoekstra, H.L. Janssen en I.W.L. Moerman (red.), Liber Castellorum; 40 variaties op the thema 
kasteel, Zutphen 1981, pp. 144-153. 
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kasteel, die duidelijk maken wat als belangrijk en navolgenswaard werd 

beschouwd’.33 

 

Hanneke Ronnes schets in haar boek Architecture and Elite Culture in the United 

Provinces, England and Ireland, 1500-1700 (dat eerder een sociaalhistorisch of 

cultuurhistorisch werk genoemd moet worden dan een bouwhistorische publicatie) 

een korte geschiedenis van het vraagstuk over de kasteeldefinitie. De traditionele 

militaire of defensieve betekenis van het kasteel wordt hierin meer en meer 

losgelaten: ‘Recently, scholars who might be dubbed ‘revisionist castellogists’, not 

only embrace the idea of the castle as residence but go so far as to attack the first 

prerequisite of the castle definition: the castle’s military function.’34 Ronnes vraagt 

zich af hoe het mogelijk is dat de militaire of defensieve functie van het kasteel zo 

lang bepalend is geweest voor het kasteelbegrip, gezien het problematische karakter 

ervan. Een originele verklaring hiervoor wordt geponeerd door Tadhg O’Keeffe, die 

suggereert dat ‘the castle definition is a collary of the fact that the study of castles has 

always been a predominantly male occupation. An androcentric and largely military 

perspective on the past was the norm for Victorian male scholars (...)’.35 

 

Hoewel Ronnes de verdedigbaarheid als element van de kastelendefinitie niet afwijst, 

onderstreept zij, op basis van citaten uit dagboeken, brieven en autobiografisch werk 

van vroegere kasteelbewoners, dat ‘our neat distinction between the concepts “house” 

and “castle” does not reflect a past reality’.36 Deze termen, zo blijkt ondermeer uit de 

bestudeerde ego-documents, kunnen zonder moeite door elkaar vervangen worden. In 

de conclusie van het tweede hoofdstuk van haar boek stelt Ronnes vast dat ‘”the 

castle” does not exist on the basis of one or two specific functions. The castle 

defensive function should be regarded as integral to the residental function; the notion 

that a defensive quality is a characteristic unique for castles must be abandoned’.37 

Hiermee verwijdert Ronnes zich niet alleen van de traditionele defensieve 

                                                 
33 Janssen 1992, p. 9. 
34 H. Ronnes, Architecture and Elite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-

1700, Amsterdam 2007, p. 29. Ronnes noemt enkele Nederlandse voorbeelden van middeleeuwse 
kasteelobjecten (Lunenburg & Walenburg) waarvan de verdedigingsfunctie (‘wie of wat werd 
verdedigd?’) in twijfel kan worden getrokken, zie: pp. 29-30. 
35 T. O’Keeffe, ‘Concepts of ‘castle’ and the construction of identity in medieval and post-medieval 
Ireland’, in Irisch Geography, 34 (1), p. 78. 
36 Ronnes 2006, p. 34. 
37 Ronnes 2006, p. 37. 
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kasteeldefinitie, maar nuanceert zij op een fundamentele wijze de constructie van de 

tweeledige definitie van Hans Janssen.38 

 

Dat Ronnes ondermeer aan de hand van 16de- en 17de-eeuwse dagboekfragmenten, 

autobiografisch werk en brieven het middeleeuwse kasteelbegrip (waar Hans Janssen 

over spreekt) tracht te herdefiniëren, lijkt in eerste instantie een inconsistentie. Echter, 

zo verduidelijkte Ronnes haar stellinginname in het e-mailcontact dat ik met haar had, 

ziet zij geen overtuigend bewijs voor de breuk die vaak (bijvoorbeeld in 1000 jaar 

kastelen in Nederland 39) wordt gesuggereerd tussen een middeleeuwse periode 

waarin het kasteel zich laat kenmerken door de elementen van bewoonbaarheid en 

zoiets als ‘reële verdedigbaarheid’ en de periode die daarop volgt, en waar het 

defensieve karakter van het kasteel volledig is weggevallen. Ronnes’ onderzoek, 

waaruit blijkt dat de begrippen ‘house’ en ‘castle’ in de 16de- en 17de eeuw ‘essentially 

interchangable’ zijn, ondersteunt dit standpunt.40 

Hanneke Ronnes heeft mij verder laten weten dat zij van mening is dat de invloed van 

het krachtigere wapengeschut op het verdedigbare element van het kasteel ‘net een 

beetje te veel overdreven wordt’. Zelfs na de sterke ontwikkeling van het 

wapengeschut, waarbij kanonskogels muren eensklaps konden omverwerpen, is er 

sprake van verdedigbaarheid. Ronnes vindt dat die verdedigbaarheid blijft, in de vorm 

van staande legers, honden, zichtassen, wachters, etcetera. Bovendien stelde zij de 

retorische vraag of het kasteelgebouw ineens een heel ander type woning werd vanaf 

het moment dat de muurdiktes sterk afnamen. De verdedigbaarheid koppelt Ronnes 

liever aan sociale factoren dan aan morfologische eigenschappen. Ronnes denkt niet, 

uitgaande van contemporaine bronnen, dat er – door de ontwikkeling van het 

wapenschut – na de middeleeuwen een het idee heerste van een ‘laatste kasteel’ of dat 

er sprake is van een nieuwe beleving ten aanzien van verdedigbaarheid.  

 

                                                 
38 Dat Ronnes’ nuancering van de kasteeldefinitie niet bouwhistorisch of archeologisch van aard is, 
doet mijns inziens niets af aan de bijdrage die zij levert aan de discussies over de functionele 
kasteeldefinitie. Het is immers Hans Janssen zelf die stelt dat ‘we meer zouden moeten uitgaan van wat 
in de middeleeuwen door de tijdgenoten als kasteel werd ervaren’, zie: Janssen 1992, p. 7. 
39 B. de Rijk, Tussen vesting en residentie. De zestiende eeuw, in: in: H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-
Wielinga, B. Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen 
heen, Utrecht 1996, pp. 112-141, aldaar p. 139 (laatste zin). 
40 Ronnes 2006, p. 34.  
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Dat het kasteelbegrip moeilijk samengevat kan worden in één allesomvattende 

definitie en dat een – op zijn minst – interdisciplinaire benadering noodzakelijk is 

voor het begrijpen van het middeleeuwse bouwwerk als eenheid, blijkt, naast 

wetenschapstheoretische definitievraagstukken, tevens uit de diversiteit van het 

middeleeuwse bronmateriaal zelf. Naast de nog resterende fysieke overblijfselen zijn 

er tal van contemporaine bronnen waaruit het middeleeuwse begrip van het kasteel en 

de reële verdedigbaarheid van het bouwwerk mogelijk afgeleid kan worden. Zo 

kennen we miniaturen (vooral hoog- en laatmiddeleeuws) waarop bouwwerken staan 

die wij thans als kasteel zouden benoemen.41 Naast lakzegels, wandtapijten, 

tekeningen en beeldreliëfs zijn ook oude wetboeken zeer waardevol bij de bepaling 

van het middeleeuwse kasteelbegrip. In De Delftse colleges kastelenkunde van prof. 

dr. Jaap Renaud wordt één van de Capitularia de Villis van Karel de Grote (uit 812) 

besproken, waarin een en ander staat opgetekend over de toegestane verdedigbaarheid 

van woningen. In het bijzonder de curtis wordt hierin uitvoerig omschreven: ‘Een 

curtis is een boerderij, omringd door een sloot of greppel, compleet met een wal 

waarop een palissade met poort is opgetrokken. De bewoners van een dergelijke curtis 

hadden het recht zich te verdedigen tegen dieren des velds, dieven en rondtrekkende 

roversbenden. De verdedigbaarheid van de curtis wordt in de Capitularia de Villis als 

volgt geregeld: de sloot of greppel mocht niet breder en dieper zijn dan één man 

zonder hulp kon graven. De grond die uit de sloot kwam werd aan de binnenzijde 

opgeworpen tot een wal, waarop een palissade kwam te staan. Deze palissade (…) 

mocht juist zo hoog zijn dat een ruiter te paard er nog net overheen kon kijken. De 

poort van een curtis mocht niet voorzien zijn van een solarium (d.w.z. een zolder 

waarop boogschutters konden plaatsnemen om de poort te verdedigen). Zodra de 

versterkingen van een curtis de bovengenoemde grenzen overschreden, gaan we 

spreken van een castrum. Dit castrum is groter dan de curtis en is zwaarder versterkt. 

Onder andere een versterkte poort maakt altijd onderdeel uit van een dergelijk groter 

castrum.’42 Hoewel het hier nu niet gaat om de bespreking van de hierboven 

genoemde defensieve elementen, blijkt uit dergelijke juridische bepalingen dat het 

begrip verdedigbaarheid altijd wordt bepaald door plaats- en tijdgebonden factoren. In 

                                                 
41 De mooiste voorbeelden hiervan komen uit de Très Riches Heures van de Duc de Berry, een rijk 
geïllumineerd getijdenboek gemaakt door de gebroeders Van Limburg tussen 1412 en 1416, zie: 
P.Roelofs en R. Dückers, De gebroeders van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof 1400-
1416, Nijmegen 2005. 
42 Gruben (e.a.) 2008, pp. 35-36. 
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De Delftse colleges kastelenkunde van prof. dr. Jaap Renaud wordt nog een tweetal 

wetboeken met soortgelijke vaststellingen aangehaald.43 

 

Een voorbeeld waaruit impliciet blijkt dat het kasteelbegrip al eerder – ver vóór de 

hierboven beschreven definitiegerelateerde discussies – heeft gezorgd voor 

problemen, komt uit de eerste redengevende monumentenbeschrijving van Jan Kalf. 

In De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst uit 1912 worden 

‘burchten, kasteelen, buitenplaatsen, woonhuizen, hofsteden, boerenwoningen, 

molens, schuren, kantoren, pakhuizen en stallen’ geschaard onder de noemer van 

‘particuliere gebouwen’,44 in lijn met de leidraad voor het beschrijven van onder 

andere monumentale gebouwen per gemeente, opgesteld in het zesde jaarverslag van 

de Rijkscommissie uit 1908.45 Dat het echter niet van begin af aan vast lag dat de 

kasteelachtige bouwwerken geen eigen rubriek zouden krijgen toebedeeld, blijkt uit 

het allereerste jaarverslag uit 1903. Onder punt vier valt namelijk te lezen: ‘De 

mededeelingen betreffende de monumenten geschieden in deze volgorde: a) 

voorhistorische en Romeinse monumenten; b) muren, wallen, torens, poorten, 

rondeelen, bolwerken, vestingwerken, wegen, straten, pleinen, bruggen, sluizen, 

standbeelden, kruisen, pompen, grenssteenen, schamppalen; c) burchten, kasteelen; d) 

burgerlijke openbare gebouwen (…); e) gebouwen van kerkelijke en liefdadige 

bestemmingen (…); f) particuliere gebouwen, als: woonhuizen, hofsteden, 

boerenwoningen, molens, schuren, kantoren, pakhuizen, stallen; g) varia’.46 

 

Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat het bij de opmaak van De Nederlandsche 

monumenten van geschiedenis en kunst niet nodig werd gevonden om de 

kasteelobjecten in een aparte bouwtypologische rubriek onder te brengen, of dat er, al 

dan niet bewust, voorbij werd gegaan aan de problematische betekenis van het 

kasteelbegrip, is dit naar mijn mening niet erg vanzelfsprekend, afgaande op de 

                                                 
43 Genoemd worden het Oostfriese Brokmer landrecht, waarin middels de Brokmerbrief (circa 1275) 
een voor de noordelijke gebieden geldend recht werd bepaald, waarin werd vastgelegd dat er geen 
stenen huizen gebouwd mochten worden. De Saksenspiegel, uit het begin van de dertiende eeuw, was 
een gewoonterecht voorzien van vele afbeeldingen ten behoeve van analfabeten. De tekeningen geven 
huidige kasteelonderzoekers een aardig beeld van wat er destijds onder een castellum wordt verstaan, 
zie: Gruben (e.a.) 2008,pp. 36-37. 
44 J. Kalf. De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Geillustreerde beschrijving. I De 
voormalige Baronie van Breda, Utrecht 1912, Voorberigt der Rijkscommissie. 
45 6de Jaarverslag Rijkscommissie, ‘s Gravenhage 1908, pp. 24-33.  
46 1ste Jaarverslag van de Rijkscommissie, ‘s Gravenhage 1903, pp. 6-7.  
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aanzienlijke hoeveelheid aan kasteelachtige objecten die Kalf in zijn werk bespreekt. 

Van de tweeëntwintig objecten die in De Nederlandsche monumenten van 

geschiedenis en kunst worden genoemd, en waarvoor tegenwoordig alle reden bestaat 

deze als (restant) van een al dan niet voormalig kasteel te benaderen,47 dragen er tien 

de naam kasteel. De overige objecten hebben doorgaans de aanduiding slot of huis. 

Hoewel het onjuist zou zijn het daadwerkelijke kasteelachtige karakter van een 

gebouw te ontlenen aan zijn naamgeving, is het opmerkelijk dat Jan Kalf, gezien deze 

hoeveelheid kasteelobjecten, er niet alsnog voor heeft gekozen een aparte rubriek op 

te nemen, in lijn met de opzet van de monumentenbeschrijving in het jaarverslag van 

1903. 

 

Uit de beschrijving in De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst van 

Bouvigne (bij Breda) blijkt eveneens hoe Kalf met het kasteelbegrip heeft geworsteld. 

Kalf bespreekt kasteel Bouvigne in zijn werk onder de noemer van ‘particulier 

gebouw’. Hoewel deze keuze overeenkomt met de in 1908 opgestelde leidraad, is het 

hierdoor moeilijk te achterhalen in hoeverre Kalf Bouvigne als een kasteelobject 

beschouwd heeft. Een mogelijke en wellicht betere gevolgtrekking is dat Kalf het 

bouwwerk helemaal niet als kasteelobject heeft aangemerkt, hoofdzakelijk omdat hij 

het gebouw doorgaans als huis aanduidt en nergens spreekt over de aanwezigheid van, 

mogelijk oudere, defensieve (‘kasteelachtige’) elementen.48 Het lijkt erop dat Kalf 

bewust afziet van het gebruik van de termen kasteel of slot. Dat dit absoluut niet 

vanzelfsprekend is, blijkt wel uit deel twee van het meest recente 

monumentenoverzichtswerk uit 1997, Monumenten in Nederland, Noord-Brabant. 

Hierin wordt Bouvigne nadrukkelijk als kasteel beschreven en ook als zodanig 

benoemd.49 Toch ligt ook deze kasteelaanduiding niet voor de hand, gezien het 

gegeven dat in verscheidene kastelenoverzichtswerken uit de tweede helft van de 20ste 

eeuw Bouvigne aarzelend, of soms zelfs bewust niet als kasteel genoemd wordt. Zo 

                                                 
47 Veel van deze kleinere objecten die Kalf bespreekt, zoals de verdwenen kastelen van den Houte, het 
Oude Hof en Huis de Nobelaer in Etten-Leur; de verdwenen gebouwen kasteel Ypelaar en Huis 
Daasdonk bij Ginneken en Bavel; het verdwenen Oude Hof en Slot Grimhuysen bij Ulvenhout; het 
bestaande St. Catharinadal in Oosterhout, waarvan wordt vermoed dat de ‘Blauwe Camer’ ooit deel 
heeft uitgemaakt van een versterkte woning; de Slotjes, eveneens in Oosterhout; het verdwenen Burgst, 
Huis Emer in het deels overgebleven kasteel Gageldonk in de toenmalige gemeente Prinsenhage; e.v.a., 
zijn opgenomen in het Kastelenlexicon van de Nederlandse Kastelenstichting.  
48 Kalf 1912, pp. 253-255. 
49 C. Kolman, B. Olde Meierink, R. Stenvert, Monumenten in Nederland. Noord-Brabant, Zeist 1997, 
pp. 122-123.  
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spreekt Van Boven in de museumcatalogus Kastelen in Brabant over ‘een 

aantrekkelijk omgracht landhuis in Renaissancestijl’.50 Kalkwiek en Schellart 

omzeilen het blijkbaar problematische kasteelkarakter van Bouvigne door het gebouw 

‘een in aanleg 13de-eeuws kasteel’ te noemen.51 Van Gulick bestempelt het bouwwerk 

als een ‘kasteelachtig landhuis’52. Ter Kuile, tenslotte, noemt Bouvigne als voorbeeld 

van een bescheiden edelmanwoning.53 

 

Dat Jan Kalf het kasteelbegrip niet van toepassing acht op Bouvigne, wordt nóg 

minder vanzelfsprekend als blijkt dat hetzelfde gebouw in twee belangrijke bronnen 

vóór 1912 wel als kasteel wordt besproken. Zowel in het mid-18de-eeuwse werk van 

T.E. van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda, als in het Aardrijkskundig 

woordenboek van Van der Aa, bijna een eeuw later, wordt Bouvigne een kasteel of 

slot genoemd.54 

 

Het is jammer dat in het voorwoord van De Nederlandsche monumenten van 

geschiedenis en kunst en in één van de jaarverslagen van de Rijkscommissie een 

opmerking ontbreekt over de kasteeldefinitie en over de wijze waarop met 

kasteelachtige bouwwerken wordt omgegaan in de redengevende 

monumentenbeschrijving. Hierdoor blijkt de worsteling met het kasteelbegrip enkel 

impliciet, evenals het besef dat het kasteel zich (op niet nader gespecificeerde grond) 

onderscheidt van andere bouwtypen, gezien het eerder genoemde gegeven dat de 

‘burchten en kasteelen’ in 1903 nog wel een eigen rubriek krijgen toegekend. Waarom 

deze rubriek in 1908 is geschrapt, kan uit de door mij bestudeerde stukken niet 

worden opgemaakt. Mogelijkerwijs vond men het problematisch de tweedeling door 

te voeren die in de opzet uit 1903 bestond tussen ‘burchten en kasteelen’ enerzijds, en 

woonhuizen en hofsteden anderzijds. Met zeer grote waarschijnlijkheid kan wel 

worden geconstateerd dat men bij het opstellen van de eerste redengevende 

monumentenbeschrijving heeft geworsteld met het kasteelbegrip. Want waarom zou 

de historisch verankerde aanduiding van Bouvigne als kasteel, gebleken uit de 

                                                 
50 M.M.A. van Boven, Kastelen in Brabant, ’s Hertogenbosch 1982, p. 14. 
51 K.A. Kalkwiek & A.I.J.M Schellart, De altas van de Nederlandse kastelen, Alphen aan den Rijn 
1980. 
52 F.W. van Gulick, Nederlandse Kastelen en Landhuizen, Den Haag 1960, p. 405. 
53 E.H. ter Kuile, Kastelen en adellijke huizen, Amsterdam 1954, p. 68. 
54 T.E. van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda, ’s Gravenhage 1744, p. 370; A.J. van der    
    Aa, Aardrijkundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1839-1851, dl. 2, p. 539. 
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beschrijvingen van Van Goor en Van der Aa, dan zomaar worden losgelaten door Jan 

Kalf? Van een andere, of vernieuwde visie op het kasteel rond 1900 is bij mijn weten 

geen sprake. Het idee van de ‘archeologisch-architectonische benadering’ van het 

kasteel door Jan Kalf (later voortgezet door Dr. E. van Nispen tot Sevenaer), stamt 

namelijk pas uit de jaren dertig van de vorige eeuw, twee decennia na het uitkomen 

van de eerste uitgave van De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. 
55  

 

Ter afsluiting van de paragraaf over de problematiek rond de kasteeldefinitie zou ik 

kort willen ingaan op de bevinding van Ronnes, namelijk dat de middeleeuwse en 

postmiddeleeuwse begrippen ‘castle’ en ‘house’ met elkaar vereenzelvigd kunnen 

worden en dat het kasteelbegrip daarom niet al te veel gespitst moet zijn op het 

onderscheid tussen zoiets als ‘reële verdedigbaarheid’ enerzijds en bewoonbaarheid 

anderzijds. Ronnes pleit ervoor, ondermeer op basis van bovenstaande redenering, om 

het element van verdedigbaarheid te scharen onder dat van bewoonbaarheid. Hiermee 

herziet zij het tweeledige kasteelbegrip van Hans Janssen (waarbij de 

verdedigbaarheid en de bewoonbaarheid complementair zijn) fundamenteel. In lijn 

met de bewering van Ronnes vraag ik mij af wat Hans Janssen nu precies bedoelt als 

hij in zijn redevoering stelt dat bij de kasteeldefinitie ook ‘de randverschijnselen en 

imitaties in onze beschouwingen betrokken moeten worden’.56 Want als uit de 

onderzoeksresultaten van Ronnes afgeleid kan worden dat er in de ervaringen van 

vroegere kasteelbewoners zoiets als ‘reële verdedigbaarheid’ (als tegenpool van 

‘bewoonbaarheid’) überhaupt niet voorkomt, dan is het naar mijn inziens onjuist om 

te spreken van imitatiebouw van deze ‘echte verdedigbaarheid’. Bovendien is het 

(opmerkelijk genoeg) Janssen zelf die schrijft dat het terrein van de moated site (vanaf 

circa 1450) elementen kan bevatten (een poortgebouw; schietgaten of kantelen) die 

wijzen op een verdedigbaar karakter, terwijl deze geen echte bescherming bieden 

tegen een serieuze belegering of aanval.57 Dit gegeven is strijdig met zijn eerder 

uitgesproken opvatting over zoiets als oorspronkelijke kasteelbouw enerzijds en 

imitatiebouw anderzijds, omdat Janssen zelf aangeeft dat in bepaalde gevallen het 

begrip verdedigbaarheid al in de middeleeuwen een illusie betreft. Janssen heeft 

                                                 
55 Renaud 1966, p. 8.  
56 Janssen 1992, p. 9. 
57 Janssen (e.a.) 1996, pp. 96-99. 
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weliswaar gelijk dat de architectonische elementen die een illusie van 

verdedigbaarheid opwekken, moeten worden betrokken bij het kasteelonderzoek, 

maar zou de termen ‘randverschijnselen en imitaties’ moeten laten varen omdat deze 

een strikte scheiding suggereren tussen zoiets als ‘reële verdedigbaarheid’ en 

‘schijnbare verdedigbaarheid’.  

Dat deze scheiding minder nauwgezet is in architectonisch opzicht (zoals blijkt uit het 

citaat van Janssen zelf over de moated sites) en in het geheel niet voorkomt in de 

beleving van vroegere kasteelbewoners (zoals blijkt uit het onderzoek van Ronnes 

naar de historische ego-documents), moet naar mijn inziens tevens leiden tot een 

herziening van het begrip ‘reële verdedigbaarheid’. Het begrip, als tegenpool van 

imitatiebouw, is in ieder geval niet langer houdbaar. Het criterium van ‘reële 

verdedigbaarheid’ kan om die reden ook beter worden losgelaten bij de bepaling van 

een kasteeldefinitie. De suggestie die Ronnes maakt, namelijk dat het handzamer is de 

verdedigbaarheid (schijnbaar of niet) te scharen onder de functie van bewoonbaarheid, 

lijkt mij daarom een stap in de goede richting. 

 

4. Benadering van het kasteel als een bouwmorfologisch type. 

Het onderzoek naar kastelen en kasteelterreinen is niet alleen problematisch vanwege 

de verschillende benaderingswijzen van, bijvoorbeeld, verdedigbaarheid en de 

daaraan gelieerde wisselende kasteeldefinitie, maar ook vanwege de indeling van 

kastelen op basis van bouwmorfologische eigenschappen. De problematiek bij de 

bepaling van verscheidene bouwtypen is binnen het gehele bouw- en 

architectuurhistorische vakgebied aanwezig. Nooit zijn bouwtypologieën sluitend en 

steeds blijkt dat morfologische eigenschappen van gebouw tot gebouw verschillen, 

waardoor een soort biologisch determinatiesysteem binnen de 

architectuurgeschiedenis of archeologie een wat geforceerde, kunstmatige en soms 

onmogelijke methodiek blijkt. Wat betreft het kastelenonderzoek was Jaap Renaud 

een van de eersten die de bouwmorfologische ordening van kasteeltypes toepaste.58 

Naar aanleiding van verschillende publicaties en kastelenoverzichtswerken leidde 

deze ordening tot stevige discussies. Zo kent het voorwoord dat Renaud schreef bij 

                                                 
58 Aangetekend moet worden dat E.H. ter Kuile zich in zijn werk Kastelen en adellijke huizen 
(Amsterdam 1954) zich al eerder aan een typologische indeling had gewaagd. In Delftse colleges 
kastelenkunde van prof. dr. Jaap Renaud wordt echter vermeld dat Ter Kuile zich voor zijn indeling 
naar type had gebaseerd op informatie die hij mondeling van Renaud, toentertijd zijn collega bij de 
ROB had ontvangen, zie: Gruben, Wielinga, Saan (red.) 2008, p. 90.  
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een boekje dat Paul E. Reynen publiceerde in de Fibulareeks, Middeleeuwse kastelen 

in Nederland, een zeer kritische intonatie: ‘Van Reynen stuurde mij het manuscript en 

we hebben er veel over gepraat. Want er stond zo het een en ander in, waarover we 

het maar niet eens konden worden. Ook nu nog bevat de tekst zaken, waarmee ik 

allerminst gelukkig kan zijn. Vooral in zijn hoofdstuk over de zogenaamde 

mottekastelen neem de auteur heel wat voorbeelden op, die m.i. niet in deze categorie 

thuishoren’.59 

 

De problematiek van een typologische benadering is aanzienlijk wanneer er geen 

reflectie plaatsvindt op de juistheid en toepasbaarheid van dergelijke 

bouwmorfologische categorisaties. De stellige opvattingen over de juistheid en het nut 

van een bouwmorfologische indeling zijn nu deels achterhaald, juist omdat de 

methodiek van classificatie naar type intussen fel ter discussie is gesteld.  

Over de complexiteit van het categoriseren van morfologische bouwtypen, merkt 

Hanneke Ronnes het volgende op: ‘Irrespective of the fact that historical buildings 

were experienced in an infinite number of culturally predescribed and personal ways, 

castellologists in most cases only differentiate between them on the basis of function 

and shape. We have already seen, however, that the current definition of the castle on 

the basis of its supposed function as a defensive and a residential building does not 

work since defensive and residential functions are not exclusively tied in with, or 

unique prerequisites of, castles.’60 

 

Ondanks de complexiteit van een bouwtypologische benadering is het niet zo dat het 

onwenselijk is om af te wijken van de indeling naar type. In zijn bijdrage in 1000 jaar 

kastelen in Nederland stelt Hans Janssen dat de morfologische ontwikkeling van het 

middeleeuws kasteel, ondanks allerlei lacunes, het best bestudeerde gebied is (…). Hij 

schrijft: ‘Het is ook het enige gedeelte van het onderzoeksgebied, waarover enkele 

aanzetten tot synthesen of deelsynthesen zijn geschreven. (…) Niettemin hebben deze 

studies geen algemeen aanvaarde en bevredigende typologie opgeleverd. Toch is het 

naar mijn mening mogelijk om de grote verschijningsvormen, die het middeleeuwse 

kasteel in Nederlands gedurende de middeleeuwen heeft gekend, in enkele 

                                                 
59 P.E. van Reynen, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Fibulareeks 9 (1965), p. 6. 
60 Ronnes 2006, p. 36. 
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hoofdvormen samen te vatten’.61 De indeling naar type en chronologie die Janssen 

hanteert (afb. 1), komt overigens eerder voor in een uitgave van zijn hand over de 

archeologische kennis van het Nederlandse kasteel.62  

 

Afbeelding. 1. 

 

 

Het ligt niet in de lijn van deze thesis om inhoudelijk in te gaan op de verscheidene 

kasteeltypen die hierboven worden vermeld. Wat wel van belang is – in het kader van 

de studie naar een bouwhistorische geschiedschrijving – is dát een dergelijk overzicht 

gangbaar is binnen het kastelenonderzoek. In het artikel ‘The archaeology of the 

medieval castle in the Netherlands’ wordt de door Janssen opgestelde typologische 

indeling voorafgegaan door een korte uitleg: ‘The only aspect which, both in the 

Netherlands and elsewhere, received universal archaeological attention, is the 

morphological development of the ground-plan of the castle. It is the only aspect 

which has produced results, which can be summarized in a satisfactory way and can 

be placed against the background of a functional analysis of Dutch castles.’63 

 

De indeling naar type kent in de context van het artikel van Janssen een 

archeologische uitleg. De kasteeltypen onderscheiden zich in eerste instantie door het 

                                                 
61 Janssen (e.a.) 1996, p. 17 
62 Janssen, ‘The archaeology of the medieval castle in the Netherlands’, in: Besteman (e.a) 1990, pp. 
219-264. 
63 Janssen, ‘The archaeology of the medieval castle in the Netherlands’, in: Besteman (e.a) 1990, pp. 
219-264, aldaar p. 220. 
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wisselende uiterlijk van de plattegrond, en die kennen we, bij verdwenen of 

aanzienlijk verbouwde kastelen, grotendeels door opgravingen. Bij de inleiding op de 

verschillende kasteeltypen in 1000 jaar kastelen in Nederland wordt echter niet de 

grondvorm als uitgangspunt bij de typologische bepaling aangevoerd maar ‘het 

bouwconcept’, een breder (minder specifiek geënt op archeologische grond) maar niet 

bepaald verhelderend begrip. Er staat: ‘De hier gegeven indeling in kasteeltypen 

berust voornamelijk op het bouwconcept van de kasteelcomplexen als geheel. Deze 

bouwconcepten kunnen globaal gekoppeld worden aan de status van de bijbehorende 

bouwheren en een gebruiksperiode. (…) Bij het volgen van de kasteeltypen in de tijd 

kunnen we constateren dan de ontwikkeling begint bij walburgen, waar de 

verdedigende functie en de woonfunctie gescheiden zijn. De verdedigende functie was 

hierbij in handen van het centrale gezag. In de volgende eeuwen zien we in grote 

lijnen dat er een ontwikkeling plaatsvindt van woongebouwen met erom of ernaast 

toegevoegde verdedigingswerken, naar - in de loop van de 13de- en 14de eeuw – 

woongebouwen, die op zichzelf verdedigbaar zijn. Vanaf het begin van de 16de eeuw 

raakte de woon- en verdedigende functie wederom gescheiden, waarbij de functionele 

verdeling weer is zoals deze in de 10de eeuw was: de staat nam de verdedigende 

functie voor zijn rekening in de vorm van militaire forten, terwijl voor kastelen alleen 

de woonfunctie met een hoge status overbleef.’ 64 

 

Ronnes maakt, op basis van het door haar veronderstelde contemporaine 

kasteelbegrip, enkele kritische kanttekening bij een dergelijke categoriserende 

geschiedschrijving. Over de indeling naar type en de overgang van het ene type naar 

het andere schrijft zij: ‘If the way in which these buildings are grouped together seems 

dubious, the manner in which castles are subdivided into different types and sub-types 

is just as disputable. Altough no art-historian, archaeologist or castellologist is able to 

do his or her research without some kind of categorisation, the current manner of 

classifying building types – not on the basis of categories that were recognised in the 

past but on present-day evaluations of shape, function and chronology – has resulted 

in an approach which is far removed from the everyday reality of past people visiting, 

living and working in these places. Castellogists spent much time establishing which 

                                                 
64 Janssen (e.a) 1996, p. 18. 
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castles represent the transition form of one architectural trend to the next, deciding on 

the ‘last’ castle and singling out castles that are ‘archetypal’ (...) or ‘atypical’ (...).’ 65 

 

De kritieken van Ronnes op de bouwtypologische categorisatie binnen de 

kastelenstudies zijn naar mijn inziens geheel terecht. In de beschrijving die Paul Van 

Reyen wijdt aan het kasteel Duurstede valt te lezen dat ‘het grondplan van Duurstede 

zeer onregelmatig is, ofschoon toch wel gesproken kan worden van een rechthoekig 

kasteel’.66 Uit deze formulering blijkt dat de van indeling naar gelang 

bouwmorfologische type allerminst soepel verloopt. In dit geval lijkt er zelfs sprake 

van een contradictie binnen de typologische toekenning. Het is typerend voor het 

hardnekkige geloof in de methodiek van bouwtypologische categorisatie dat Renaud 

in het voorwoord van dit kastelenoverzicht van Van Reyen slechts kritiek uit op 

enkele typologische toekenningen van de auteur in plaats van de categoriserende 

methodiek zelf aan de kaak te stellen.  

De kritieken van Ronnes zijn tevens op hun plaats omdat deze het manco in het 

pleidooi van Janssen benadrukken. Janssen pleit in zijn oratie namelijk voor de 

bestudering van het kasteel in de middeleeuwse maatschappij,67 maar gaat niet na of 

de door hem gehanteerde bouwtypologische benadering van het kasteel overeenkomt 

met de contemporaine zienswijze. Nu Ronnes deze vraag ontkennend heeft 

beantwoord, lijkt het mij passend dat Janssen de juistheid van de bouwtypologische 

categorsiatie van kastelen herziet, in het bijzonder wanneer hij het kasteel in zijn 

oorspronkelijke omgeving zegt te willen bestuderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Ronnes 2006, p. 36. 
66 Van Reyen 1965, p. 68. 
67 Zie voetnoot 3. 
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B.1. Onderzoeksopzet 

 

1. Inleiding, opzet en beperkingen onderzoek. 

Het doel van het onderzoek in deze masterthesis is om in kaart te brengen welke 

ontwikkelingen zich voordoen in de beschrijvingen van Nederlandse kastelen. Bij de 

bestudering van deze ontwikkelingen wordt in het bijzonder gekeken naar de manier 

waarop, en de mate waarin het kasteel als architectonisch, dat wil zeggen: 

morfologisch- en bouwhistorisch object, is beschreven.  

De architectonische eigenschappen en de bouwhistorische ontwikkeling van het 

kasteel heeft lang niet altijd de prioriteit gehad bij de bestudering van kastelen. Vaak 

is er geklaagd over het gebrek aan bouwhistorische vermeldingen in 

kasteelbeschrijvingen. Zo vermeldt Renaud bijvoorbeeld dat ‘de adelskronieken in het 

algemeen meer belangstelling verrieden voor de grote daden van leden van de 

betreffende familie dan voor hun kastelen’.68  Een enigszins vergelijkbare opmerking 

komt voor in een oudere kanttekening van de historicus S.P. Haak naar aanleiding van 

een publicatie uit 1881 van H.M. Werner over zijn onderzoek naar de Gelderse Toren. 

Het bezwaar dat hij uit is ‘dat niet de geschiedenis der kasteelen maar die van hun 

bewoners overheerscht. Aan alle verhandelingen zijn genealogische uiteenzettingen 

toegevoegd, die de geslachten, welke de huizen achtereenvolgens bewoond hebben 

behandelen (…). Ondergaat het huis weinig lotgevallen, dan verneemt men alleen die 

van de eigenaars. En wanneer deze geen personen van betekenis zijn, dan hoort men 

alleen, wie achtereenvolgens het kasteel bewoond hebben’.69 

 

Dergelijke bevindingen over de inhoud van de kasteelbeschrijvingen zijn veelvuldig 

van toepassing op de verhandelingen die zijn geschreven vóór het ontstaan van 

wetenschapsgebieden als kunstgeschiedenis, bouwgeschiedenis, 

architectuurgeschiedenis en archeologie. Men dient in acht te nemen dat het tot het 

                                                 
68 J. Renaud, De belangstelling voor het middeleeuwse kasteel, in: Janssen (e.a.) 1996, pp. 241-250, 
aldaar p. 247. 
69 Oorspronkelijke locatie tekst: S.P. Haak, ‘Levensbericht van H.M. Werner (10 juni 1846 – 5 maart 
1930)’ in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en 
levensberichten harer afgestorvenen medeleden, 1930 – 1931, II, Levensberichten, pp. 30-35.  
 Deze passage kwam ik tegen in M. Andela, De Gelderse Toren. Landgoed aan de Ijssel, Zutphen 
2008, p. 12. 
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midden van de 19de eeuw zou duren voordat een kasteel door middel van opgravingen 

werd onderzocht. En dan betreft het nog niet eens een Nederlandse opgraving.70  

 

Hoewel er, zoals blijkt uit bovenstaande citaten, weliswaar is geklaagd over het 

gebrek aan architectonische- en bouwhistorische vermeldingen in 

kasteelbeschrijvingen, is de vraag naar de vorming en ontwikkeling van 

architectonische- en bouwhistorische beschrijvingen niet eerder gesteld. Om die reden 

wordt deze vraag in dit onderzoek centraal gesteld. De beantwoording hiervan moet 

worden gezien als een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de verschuiving in de 

manier waarop het kasteel in architeconisch opzicht is benaderd. 

 

De beantwoording van de (meer algemene) vraag welke analyses er werden gemaakt 

van kastelen en kasteelterreinen is een voorwaarde voor het kunnen beantwoorden van 

de hoofdvraag, namelijk welke ontwikkelingen in (meer specifiek) de architectonische 

benadering waarneembaar zijn in de beschrijvingen van Nederlandse kastelen vanaf, 

grofweg, het midden van de de 19de- tot het midden van de 20ste eeuw. Uiteraard zijn 

er meerdere manieren om antwoorden te vinden op bovenstaande deel- en hoofdvraag. 

In onderstaande zal de door mij gehanteerde onderzoeksopzet worden toegelicht en 

komen tevens de beperkingen binnen mijn onderzoek aan de orde.  

 

Wanneer men de beschrijving van kastelen bestudeert, en de ontwikkelingen in deze 

beschrijvingen in kaart tracht te brengen, is men essentie bezig met het opstellen van 

een historiografie van de geschiedschrijving van het kasteel. Voor het construeren van 

een betrouwbare geschiedschrijving van ‘het Nederlandse kasteel’ zou men idealiter 

per (bestaand en verdwenen) kasteel de historiografie moeten ontleden, de verschillen 

en overeenkomsten per beschrijving (systematisch en analytisch) in chronologische 

volgorde moeten onderzoeken en vervolgens deze ontwikkeling(en) binnen de 

kasteelgebonden historiografie met elkaar, dus met de waargenomen historiografische 

ontwikkelingen per kasteel, moeten vergelijken. Op een dergelijke wijze zou het 

bijvoorbeeld mogelijk zijn in kaart te brengen of de geschiedschrijving van kastelen 

per regio verschilt, of dat er, bijvoorbeeld, per kasteeltype overeenkomstige 

                                                 
70 J. Hefner & J.W. Wolf, Die Burg Tannenberg und ihre Ausgrabungen, Frankfurt 1850. 
 Renaud vermeldt dat het hier om het eerste onderzoek gaat op basis van een kasteelopgraving zie: J. 
Renaud, De belangstelling voor het middeleeuwse kasteel, in: in: Janssen (e.a.) 1996, pp. 241-250, 
aldaar p. 249. 
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ontwikkelingen zijn waar te nemen. Los van de vraag of een dusdanige opzet al dan 

niet significante gegevens oplevert, zal om reden van de toegestane omvang van de 

thesis hiervan worden afgezien. Om het onderzoek een gedegen structuur te geven, 

wordt een representatieve selectie van kasteelbeschrijvingen onder de loep genomen. 

Uit onderstaande wordt duidelijk tot welke kastelen en tot welk bronmateriaal het 

onderzoek zich zal beperken en op grond waarvan voor deze beperking is gekozen. 

 

Voor het analyseren van de ontwikkelingen in de historiografie van het Nederlandse 

kasteel wordt hoofdzakelijk uitgegaan van de beschrijvingen in de grotere 

overzichtswerken uit het tweede deel van de 19de- en de gehele 20ste eeuw waarin 

Nederlandse kastelen centraal staan. Met de analyse van kasteelbeschrijvingen 

afkomstig uit deze periode, is het mogelijk een beeld te kunnen construeren van de 

ontwikkelingen in de kasteelbeschrijvingen gedurende een tijdsbestek dat deels vooraf 

gaat en deels parallel loopt aan de opkomst van de academische disciplines als 

bouwgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie.71 Omdat de aandacht, 

zoals vermeld, primair uitgaat naar de wijze waarop het kasteel als architectonisch 

object wordt besproken, is voor deze tijdsafbakening gekozen. 

 

De in het onderzoek betrokken overzichtswerken zijn: C.P.E. Robidé van der Aa, Oud 

Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kastelen (1841-1846); 

F.N.M. Eyck van Zuylichem, Kort overzigt over de oude versterkingen en kasteelen in 

ons land, tot op de 16de eeuw (1855) W. van Lennep & J. W. Hofdijk, Merkwaardige 

kastelen in Nederland (2de druk, 1883-1884); H.M. Werner, Geldersche Kasteelen 

(1906-1908); E.W. Moes & K. Sluyterman, Nederlandse Kastelen en hun Historie 

(1912-1915); H. Jongsma & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken 

van Nederland (1912-1922); E.H. ter Kuile, Kastelen en adellijke huizen (1954) als 

onderdeel van de serie ‘De schoonheid van ons land’. In 1000 jaar kastelen in 

Nederland wordt deze publicatie aangeduid als het laatste werk tot nu toe waarin de 

ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel en zijn opvolger, het landhuis, is 

samengevat. Echter ben ik van mening dat tevens het overzichtswerk van F.W. van 

Gulick, Nederlandse Kastelen en Landhuizen (1960) bij het onderzoek betrokken 

                                                 
71 De ontwikkeling van archeologie als een wetenschappelijke discipline begon rond het midden van de 
19de eeuw. Bouwhistorie en architectuurgeschiedenis hebben in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw 
een sterke academische ontwikkeling doorgemaakt. Het grootste deel van de door mij in het het 
onderzoek betrokken bronnenbestand dateert (globaal) uit de periode 1850-1965. 
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dient te worden. Dit geldt ook voor de eerder genoemde uitgave van P.E. van Reyen, 

Middeleeuwse kastelen in Nederland (1965).  

 

De bovenstaande werken kunnen allen kasteeloverzichtswerken worden genoemd. In 

bijna alle werken wordt er een zelfstandig tekstgedeelte (vaak een hoofdstuk) aan een 

specifiek kasteel toebedeeld. Echter in de werken van Eyck van Zuylichem, van Ter 

Kuile en van Van Reyen worden de kastelen niet apart besproken maar zijn de 

kasteelbeschrijvingen ingebed in een meer algemene overzicht van de 

bouwhistorische ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel. Hierdoor worden de 

kasteelobjecten vaak minder uitgebreid besproken en kunnen de tekstgedeelten met 

betrekking tot een specifiek kasteel op meerdere plaatsen in de tekst opduiken. Een 

dusdanige opzet is naar mijn inziens geen reden deze werken niet in het onderzoek te 

betrekken. 

 

Vermeld moet worden dat niet alle overzichtswerken van Nederlandse kastelen zijn 

opgenomen. Het werk van A.I.J.M. Schellart & T. de Vries, Burchten en kastelen 

(Katwijk aan Zee 1978) is niet bij het onderzoek betrokken omdat de 

kasteelbeschrijvingen hier te fragmentarisch zijn. Het werk kent eenzelfde opzet als 

dat van Eyck van Zuiylichem, Ter Kuile en Van Reyen: de kastelen worden niet in 

een apart hoofdstuk beschreven, maar worden op meerdere plaatsen in de tekst 

vermeld, vaak ter illustratie van een historische- of bouwhistorische ontwikkeling. 

Deze vermeldingen zijn in het werk van Schellart & De Vries echter te kort om te 

kunnen spreken van voor het onderzoek bruikbare kasteelbeschrijvingen. 

Hetzelfde probleem doet zich voor in het vroegere werk van E.O.M. van Nispen tot 

Sevenaer, Nederlandse Kasteelen (Amsterdam 1942). Ook hier worden de 

kasteelobjecten slechts in een zinsnede genoemd.  

 

Hierboven staat vermeld dat de analyse van kasteelbeschrijvingen hoofdzakelijk 

geschiedt op basis van 19de- en 20ste-eeuwse kasteeloverzichtswerken. Hoofdzakelijk, 

omdat eveneens de volgende werken bij het onderzoek worden betrokken: 

Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, ook wel Nederland in vroeger tijd. 

18de-eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland, voor het eerst 

uitgegeven tussen 1739 en 1804; A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek uit 

1839-1851 en J. Craandijk, Wandelingen door Nederland uit 1875-1884. Deze 
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topografische werken bestaan uit uitvoerige beschrijvingen van gehuchten, dorpen en 

steden in Nederland. Vaak wordt er speciale aandacht geschonken aan de 

bouwwerken in de besproken plaatsen, waaronder stadhuizen, kerken en kastelen. Dit 

historische topografische bronmateriaal wordt bij het onderzoek betrokken omdat 

deze, zij het in een andere context dan in de overzichtswerken, beschrijvingen van 

kastelen en ruïnes bevatten en ons om die reden iets kunnen vertellen over de manier 

waarop het kasteel in de 18de- en 19de eeuw werd benaderd. Het 18de-eeuwse 

Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden is, hoewel het niet binnen de door 

mij gekozen tijdsafbakeing valt, bewust opgenomen omdat deze publicatie van zeer 

grote invloed is geweest op het 19de-eeuwse bronmateriaal.  

 

Een laatste opmerking over het hierboven uiteengezette onderzoek betreft een 

aantekening over de geraadpleegde bronnen in de in het onderzoek betrokken 

publicaties. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om, naast de analyse van 

de kasteelbeschrijvingen, tevens systematisch te verwerken op basis van welk 

bronmateriaal een kasteelbeschrijving (of kastelenoverzichtswerk) tot stand is 

gekomen, bleek dit bij nader inzien te problematisch. Het gebrekkige aantal, of soms 

de totale afwezigheid van (voet)noten en literatuuropgaven tekent het onvolgroeide 

wetenschappelijke kader waarin de kasteelbeschrijvingen tot stand kwamen. Dit geldt 

in het bijzonder voor de vroegere werken vanaf het midden van de 19de- tot het begin 

van de 20ste-eeuw. In de meerderheid van deze werken wordt slechts – ter inleiding – 

iets vermeld over de opzet van het werk; geraadpleegde noten zijn in alle gevallen 

afwezig. De vroegste opmerking over de opzet wordt gemaakt in het voorbericht van 

Nederlandse kastelen en hun historie door Moes & Sluyterman, Zij stellen: ‘Om het 

karakter van een studieboek te vermijden, hebben wij ons onthouden van het geven 

van noten met de bewijsplaatsen uit de gebruikte literatuur’.72 

In de latere werken van Ter Kuile, Van Gulick en Van Reyen is wel een literatuurlijst 

opgenomen, maar is daarmee het wetenschappelijke karakter van de werken nog niet 

gegarandeerd. Ter Kuile wijdt aan het eind van zijn werk, dat van een zuinig aantal 

eindnoten is voorzien, een korte passage aan de door hem geraadpleegde literatuur. 

Hierin wordt het werk van Robidé van der Aa een bijzonder goed boek genoemd; het 

werk van Van Lennep en Hofdijk is volgens Ter Kuile minder zakelijk en veel meer 

                                                 
72 Moes & Sluyterman, Nederlandse Kastelen en hun Historie, Amsterdam, 1912-1915, voorbericht. 
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romantisch gestemd, maar is wel degelijk als bronmateriaal gebruikt. Andere, door 

hem geraadpleegde standaardwerken zijn Nederlandse kasteelen en hun historie van 

Moes & Sluyterman, Kasteelen en Landhuizen van Jongsma & Loosjes en 

Nederlandsche Kasteelen van E.O.M. van Nispen tot Sevenaer. 

Van Gulick vermeldt in de inleiding van Nederlandse kastelen en landhuizen dat het 

werk geen wetenschappelijke pretenties heeft. Echter is juist hier het meest, en op een 

gedegen manier, tegemoet gekomen aan de moderne eis van literatuurverwijzingen en 

is het werk in bouwkundig en bouwhistorisch opzicht zeer nauwgezet en verantwoord, 

meer dan bij Ter Kuile of Van Reyen. Van Gulick schrijft dat er talrijke bronnen 

werden geraadpleegd, vermeld en onvermeld, en dat er, naast de lijst met meer 

algemene of specialistische werken achterin, tevens bij elk hoofdstuk een summiere 

opgave van literatuur is toegevoegd.  

Van Reyen deelt de door hem geraadpleegde literatuur, in overeenkomst met de in 

Middeleeuwse kastelen besproken bouwwerken zelf, in naar gelang kasteeltype.  

Alle drie de werken kennen overigens een beknopt theoretisch kader, hoofdzakelijk 

geënt op de kwesties rondom de definitie van het middeleeuwse kasteel. 

 

In de drie mid-20ste-eeuwse kasteelmonografieën is, naast kasteelmonografieën en 

kastelenoverzichtswerken, veelvuldig gebruikt gemaakt van publicaties van 

Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, het 

K.N.O.B. (Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond) en de 

R.O.B. (Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). Ook 

worden veel artikelen uit tijdschriften van heemkundekringen geraadpleegd. Dit 

laatstgenoemde gegeven zal mogelijk de het fundament geweest zijn op basis waarvan 

Hans Janssen in zijn inaugurele rede stelt dat het merendeel van de historische studies 

over de Nederlandse middeleeuwse kastelen is vervaardigd door amateurhistorici in 

de eerste helft van deze [de 20ste] eeuw. 73 

 

2. De methode en verantwoording van de selectie beschreven objecten. 

Afgaand op het gegeven dat het onmogelijk is om de beschrijvingen van alle 

Nederlandse kastelen te analyseren, is het bij het construeren van een representatieve 

en daarmee betrouwbare geschiedschrijving van het Nederlandse kasteel van belang 

                                                 
73 Janssen 1992, p. 15. 
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om de selectie van de te bespreken beschrijvingen zorgvuldig te maken en deze te 

kunnen verantwoorden.  

 

De eerste beperking bestaat uit de keuze om alleen kasteelbeschrijvingen bij het 

onderzoek te betrekken waarin een kasteel met een bewezen middeleeuws verleden 

centraal staat. De beschrijvingen van de adellijke huizen bijvoorbeeld, die een 

aanzienlijk onderdeel vormen van het werk E.H. ter Kuile, worden hierdoor buiten 

beschouwing gelaten.  

Ten tweede is het noodzakelijk dat de te bespreken kastelen in zoveel mogelijk van de 

bovengenoemde werken, zowel uit de 19de- als 20ste eeuw, voorkomen. Het 

onderzoeken van de ontwikkelingen in de kastelenbeschrijvingen kan namelijk alleen 

op een gedegen wijze plaatsvinden, wanneer de te onderzoeken gebouwen redelijk 

frequent aanwezig zijn in de topografische beschrijvingen en in de 

kastelenoverzichtswerken. Om dit criterium in te bouwen en te kunnen nagaan of een 

kasteelobject hieraan voldoet, is er een lijst opgesteld waarin zichtbaar is welke 

kastelen in welke bron aan bod komen. Aan de hand van deze lijst kan gekeken 

worden welke kastelen in meerdere werken worden besproken en daarmee in 

aanmerking komen voor de selectie van de hier te bespreken kastelen. Deze lijst is als 

bijlage 1 bij deze thesis opgenomen.  

Ten derde is het van belang dat er sprake is van een geografische spreiding in deze 

groep middeleeuwse kastelen. Uitgegaan wordt van één kasteel per provincie. 

Hiermee wordt vermeden dat het merendeel van de te bespreken bouwwerken 

geografisch geclusterd is en dat er als gevolg hiervan een mogelijk (te) regionaal 

beeld gevormd wordt van een kastelengeschiedschrijving in plaats van de 

historiografie van het Nederlandse kasteel.  

Ten vierde, en daarmee wordt impliciet de invloed van de typologische bepalingen op 

de kastelengeschiedschrijving erkend, is het wenselijk om te voorkomen dat één 

specifieke typologie oververtegenwoordigd is binnen de te bespreken kastelen. 

Hiermee wordt voorkomen dat het onderzoek een historiografie van één bepaald 

kasteeltype wordt. 

 

De bovengenoemde criteria in ogenschouw genomen, zal het onderzoek naar de 

kasteelbeschrijvingen zich richten op de volgende kastelen: de Fraeylemaborg in 

Groningen, Rechteren in Overijssel, Slot Loevenstein in Gelderland, Kasteel bij 
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Duurstede in Utrecht, Brederode in Noord-Holland, Merwede in Zuid-Holland, 

Moermond in Zeeland, Croy in Noord-Brabant en Well in Limburg.  

Ervan uitgaande dat het ontbreken van de provincie Flevoland in deze context geen 

uitleg behoeft, moet wel nader gepreciseerd worden waarom er geen kasteelobject uit 

Friesland en Drenthe is opgenomen. Tijdens de inventarisatie van de kastelen die 

voorkomen in de eerdergenoemde 19de- en 20ste-eeuwse kasteeloverzichtswerken, 

bleek dat voor de provincie Friesland geldt dat Liauckama, of Lyaucama, slechts 

tweemaal voorkomt in de gehanteerde overzichtswerken (in Robidé van der Aa en in 

Van Lennep & Hofdijk). De overige kastelen van Friese afkomst kwamen slechts 

eenmalig in één van de werken voor. Op grond van dit geringe aantal beschrijvingen 

per kasteel zou het onverantwoord zijn een gedegen historiografie te construeren. 

Hetzelfde geldt voor de provincie Drenthe, waar Laarwoud te kroon spant met het 

geringe aantal van twee vermeldingen (namelijk in H. Jongsma & A. Loosjes en in 

E.H. Ter Kuile). Zie bijlage 1. 

 

Overigens moet worden aangetekend dat het werk van Eyck van Zuylichem uit 1855; 

Kort overzigt over de oude versterkingen en kasteelen in ons land, tot op de 16de 

eeuw, slechts één keer in het onderzoek wordt betrokken, namelijk bij de analyse van 

de beschrijvingen van slot Duurstede. Hetzelfde geldt voor het werk van H.M. 

Werner; Geldersche Kasteelen (1906-1908). Ook dit werk komt, gezien het regionale 

karakter, in het onderzoek slechts eenmaal aan bod, namelijk bij de bespreking van 

slot Loevenstein in Gelderland.  

 

3. De methode van het analyseren van de kasteelbeschrijvingen. 

De beschrijvingen van de negen kastelen zullen in deel B.2 per bron worden 

geanalyseerd. Bij deze analyse wordt onderzocht op welke manier en in welke mate er 

binnen de beschrijving oog is voor de stichting, de etymologie, de morfologie, de 

bouwgeschiedenis, de bezitsgeschiedenis, het interieur, de directe omgeving en de 

historische betekenis van het kasteel.  

Deze aandachtsgebieden dienen nader geduid te worden: bij ‘de stichting’ van een 

kasteel wordt gekeken of er in de bron sprake is van een grondlegging of oprichting. 

De ‘etymologie’ behelst de verklaring, of poging daartoe, van de naam van het object. 

Bij de ‘morfologie’ wordt bekeken of er wordt gesproken over het vroegere of 

eigentijdse voorkomen van het kasteelobject; dus van het uiterlijk van het object. 
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Hierbij zal ook gekeken worden of het kasteel in de betreffende bron wordt ingedeeld 

naar bouwtype en op welke manier dit in de beschrijving is terug te vinden. Bij 

‘bouwgeschiedenis’ wordt onderzocht of er in de bron expliciet wordt gesproken over 

het uiterlijk van het kasteelobject in voorbije tijden en of eventuele vernielingen of 

verbouwingen aan bod komen. Eventuele vermeldingen over restauraties worden ook 

tot bouwgeschiedenis gerekend. De analyse van het voorkomen van deze twee 

onderzoekspunten, morfologie en bouwgeschiedenis, zal in de tekstrubriek een 

belangrijke plaats innemen. Bij de ‘bezitsgeschiedenis’ wordt de vraag beantwoord in 

welke gradaties er in de bron sprake is van de beschrijving van vroegere bewoning 

van het kasteel. Ook de levensverhalen van de voormalige bewoners worden tot de 

bezitsgeschiedenis gerekend omdat het vaak een uitwijding betreft over de vroegere 

eigenaren van het kasteel. Onder ‘interieur’ vallen zowel passages over de 

(voormalige) indeling van het kasteel als de bekleding van de binnenruimten. Ook 

passages over de inboedel worden hiertoe gerekend. Bij de ‘directe omgeving’ wordt 

gezocht naar zinsneden over bijvoorbeeld omliggende defensieve elementen, zoals 

bastions, of een eventuele tuin- of parkaanleg rondom het gebouw. ‘Historische 

betekenis’, tenslotte, behelst de vermeldingen van het kasteel in een historische en/of 

politieke context. Hierbij kan worden gedacht aan passages over belegeringen, maar 

ook vermeldingen van, bijvoorbeeld, legendarische ontsnappingen worden hiertoe 

gerekend. Als historische gebeurtenissen worden aangehaald in combinatie met een 

bezitsgeschiedenis, bijvoorbeeld als de voormalige bewoners in verband worden 

gebracht met historische gebeurtenissen, zal dit als zodanig vermeld worden in de 

tekstrubriek. Dit geldt ook voor andere onderzoekspunten die elkaar overlappen. 

 

Uiteraard zijn er tal van onderzoekspunten die eveneens betrokken zouden kunnen 

worden in het onderzoek naar de historiografie van het Nederlandse kasteel. Een 

voorbeeld is de waarderingsgeschiedenis van het kasteel. Hoewel hieraan niet volledig 

voorbij wordt gegaan en passages die een waardeoordeel over het kasteel(terrein) 

bevatten structureel in de tekstrubriek van de beschrijvingsanalyse worden 

opgenomen, is ervoor gekozen om de waarderingsgeschiedenis niet tot de te 

onderzoeken aandachtsgebieden te laten behoren. Het zoeken naar en het analyseren 

van waardeoordelen over kastelen en kasteelterreinen zou een interessant 

uitgangspunt zijn voor een latere scriptie en vereist net weer een andere methodiek 

dan waarvoor hier is gekozen. Zo dient namelijk niet alleen onderzocht te worden 
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wanneer er sprake is van een waardeoordeel en welke grootte dit waardeoordel 

inneemt in de desbetreffende kasteelbeschrijving, maar moet tevens worden 

geanalyseerd wat dit waardeoordeel zelf nu precies zegt over een kasteel of 

kasteelterrein. Het vergelijken van de verschillende waardeoordelen over de 

tijdspanne van honderd jaar is hier misschien nog wel de meest complexe opdracht 

omdat hiermee het vakgebied van de historische linguïstiek wordt betreden. De 

terminologie is namelijk sterk tijdgebonden. Het lijkt mij daarom verstandig dit punt 

niet in het onderzoek te betrekken. 

 

Zoals eerder is vermeld, worden de analyses van de kasteelbeschrijvingen verwerkt in 

een cijfermatige tabel en een tekstrubriek. Met behulp van de cijfermatige tabel wordt 

getracht om kwalitatieve gegevens over te zetten in kwantitatieve. Zo worden er in 

vier gradaties waarden toegekend aan de grootte van de aandacht die in de 

desbetreffende kasteelbeschrijving uitgaat naar een van de bovengenoemde 

onderzoekspunten. De vraag, in welke mate er aandacht is voor, bijvoorbeeld, de 

bouwgeschiedenis van het kasteel, wordt dan beantwoord aan de hand van de codes 

‘0000’ (het uiterlijk komt in het geheel niet aan bod); ‘000+’ (het uiterlijk wordt kort 

genoemd); ‘00++’ (het uiterlijk wordt besproken) en ‘0+++’ (de kasteelbeschrijving 

bestaat voor het grootste deel uit de bespreking van het uiterlijk van het kasteel).  

 

Bij de toekenning van waarden aan de grootte van de te onderzoeken 

aandachtsgebieden, wordt uitgegaan van de grootte van één van deze 

onderzoekspunten binnen de besproken bron. Er is dus sprake van relatieve waarden. 

Ter illustratie: de grootte van de bespreking van een bouwgeschiedenis van drie 

pagina’s in een zes paginatellende bron komt overeen met aantal van tien pagina’s 

over de bouwgeschiedenis in een twintig paginatellende bron. 

 

De codering van de analyse, waarbij de verschillende aandachtsgroottes worden 

omgezet in statistische gegevens, komt voort uit de wens om uiteindelijk, na de 

inventarisatie van alle bronnen per object, een grafische weergave te kunnen maken 

van de chronologische ontwikkelingen qua grootte van aandachtsgebieden binnen de 

kasteelbeschrijvingen. Deze statistische analyse maakt het mogelijk een algemene 

tendens in de verschuiving van de aandachtsgebieden zichtbaar te maken en is in dat 

opzicht slechts een hulpmiddel bij het analyseren van de kasteelbeschrijvingen. Het is 
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namelijk niet zo dat kwalitatieve gegevens zich altijd klakkeloos laten omzetten in 

cijfermatige. Zo vormen de gradaties (0,1,2,3) een simplificatie van de exacte 

aandachtsgrootte die binnen een beschrijving aan een aandachtsgebied wordt 

toegekend. De statistische resultaten van het onderzoek geven daarom een indicatie 

van de reële aandachtsverdeling van de verschillende onderzoekspunten.  

De tweede moeilijkheid bij de codering van tekstuele data is dat de oorspronkelijke 

context van, in dit geval, bepaalde vermeldingen wordt losgelaten waardoor het 

probleem van onnauwkeurig vergelijk kan optreden: de stads- en dorpsbeschrijvingen 

en de kastelenoverzichtswerken hebben niet allen dezelfde opzet en het is mogelijk 

dat in één bepaald werk, gezien de invalshoek, veel aandacht wordt besteed aan 

bijvoorbeeld de morfologie van een kasteel, terwijl een ander werk, vanwege een 

afwijkende opzet, hier totaal geen licht op werpt. Ook kunnen vermeldingen zich 

voordoen in het kader van een ander aandachtsgebied; bijvoorbeeld bouwhistorische 

passages die voorkomen in de context van een algemene bezitsgeschiedenis.  

 

Juist vanwege dit soort oneffenheden in de analyse in de coderubriek, worden de 

bevindingen eveneens tekstueel geduid in de tekstrubriek. Hierin worden de waarden 

die zijn toegekend aan de verschillende onderzoekspunten in de coderubriek 

contextueel verklaard. Door middel van citaten wordt tevens getracht om een indruk 

te geven van de intonatie en de woordkeuze van de auteur. Zoals vermeld, zal in deze 

tekstrubriek voornamelijk worden besproken in welke gradaties en op welke manier 

het uiterlijk van het kasteel en zijn bouwgeschiedenis in de bron aan bod komt. 
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B.2. De onderzoeksresultaten per kasteel 

 

Deel B.2 bevat het overzicht van de beschrijvingsanalyses, ingedeeld per kasteel, per 

bron. Een voorafgaande, formele opmerking is hier van belang: bij de tekstrubrieken, 

onder de coderubriek, is afgezien van het gebruik van (voet)noten. In plaats daarvan 

staat de exacte vindplaats (het paginanummer) direct na een citaat of passage tussen 

haakjes vermeld.  

Dit geldt overigens niet voor samenvattingen van kasteelbeschrijvingen in werken die 

ongepagineerd zijn, zoals dat van Robidé van der Aa. Ook bij de analyse van 

beschrijvingen die slechts één á twee pagina´s tellen is afgezien van verwijzingen 

omdat de vindbaarheid van de aangehaalde passages of tekstgedeelten daar voldoende 

is gewaarborgd.  

 

1. De Fraeylemaborg in Slochteren, Groningen.                                                             . 

 

Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen. 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 4, p. 353.  
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis  X    
 
 

De Fraeylemaborg wordt door A.J. van der Aa hoofdzakelijk besproken in het licht 

van de bezitsgeschiedenis van het kasteel. Aan het begin van de passage, volgend op 

de exacte locatieaanduiding, wordt nog wel vermeld dat er in de 13de eeuw reeds een 

‘sterk kasteel’ moet hebben gestaan. Van der Aa stelt dat het bij de Fraeylemaborg 

behorende bos, de tuinen en boomgaarden ‘eene uitgestrektheid van ongeveer 31 

bund’ bevatten. Het laatste aantal regels beschrijft ‘het wapen dezer burg’. Over de 
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stichting, de naamsherkomst, het uiterlijk, de binnenruimten en de (eventuele) 

historische betekenis van het kasteel wordt niets vermeld.  

 

Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De Fraeylemaborg wordt door Robidé van der Aa grotendeels besproken in het licht 

van de bezitsgeschiedenis van het kasteel. De bouwgeschiedkundige vermeldingen 

komen voor in de zinsneden dat er ‘op dezelfde plaats waar thans de Fraeylemaborg 

staat reeds in de 13de eeuw een sterke burg zijne tinnen ten hemel moet hebben 

opgeheven’ en dat ‘het deerlijk vervallen huis en de daarbij behoorende uitgeslooopte 

bosschen in 1787, door aankoop, in handen van de Heer de Sandra Veldtman kwam, 

die zoowel het gebouw als de tuinen en bosschen aanzienlijk verbeterde en luisterrijk 

herstelde’. 

Met de eerste passage wordt een stichting gesuggereerd, echter is niet duidelijk of het 

de stichting betreft van het huidige voorkomen van de Fraeylemaborg. Ook kan niet 

worden afgeleid of er zich mogelijk 13de-eeuwse (muur)resten in het huidige gebouw 

bevinden. De locatie van de Fraelemaborg, namelijk ‘in het schilderachtigste deel der 

provincie Groningen, te Slochteren’ wordt kort genoemd, evenals de naam van het 

kasteel: ‘onder de eerste bewoners omtrent welke men met zekerheid berichten heeft 

kunnen opdelven, komen zij voor, die aan het huis hunnen naam gegeven hebben, het 

geslacht Fraeylema namelijk’. Over het uiterlijk (zowel intern als extern) en over het 

omliggende landgoed wordt niets vermeld. Dit geldt ook voor een rol van het kasteel 

in eventuele historische gebeurtenissen. 
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Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen. 
 
Besproken in: Craandijk (1875-1884), dl. 4, pp. 196-198. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie   X   
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving      X 
Historische betekenis  X    
 
 

De drie pagina’s die Craandijk wijdt aan de Fraeylemaborg staan hoofdzakelijk in het 

teken van de bezitsgeschiedenis van het kasteel en het omliggende landgoed. 

Craandijk beschrijft niet alleen de meest voorname bewoners in vroegere tijden, maar 

gaat bijzonder uitgebreid in op het omliggende bosgebied: ‘Nu en dan blinkt tusschen 

het duizendvoudig geschakeerde groen een beeld, een vaas, en zoo vaak wij de lange, 

lange laan, regt achter het huis, kruisen, schitteren de heldere witte muren van het 

kasteel, op telkens grooter afstand, maar altijd even vriendelijk en vrolijk ons tegen’. 

Aan het begin van de verhandeling over de Fraeylemaborg stelt Craandijk dat dit 

kasteel, door de auteur als ‘heerenhuis’ bestempeld, de enige ‘burcht’ die nog over is 

in Groningerland: ‘Talrijk waren eenmaal de burgten op Ommelandschen bodem, en 

het laat zich gissen, dat zij ingerigt en versterkt waren overeenkomstig hun 

krijgshaftige bestemming. Voor zoover nog uit enkele overgebleven burgsteden is op 

te maken, schijnen ’t veelal halfronde, niet zeer groote, gebouwen te zijn geweest, van 

zware steenen uit het water opgemetseld, met voorburgt en buitenwallen, ook van 

brede gracht omringd.’ (p. 196). Craandijk suggereert dat de Fraeylemaborg in 

vroegere tijden eveneens tot deze ‘burgsteden’ heeft behoort. Hij stelt, in 

overeenkomst met de andere, nog overgebleven kastelen, dat ‘ook Fraeylemaborg 

tegenwoordig meer een heerenhuis is, dat alleen door het achtkantige torentje aan den 

voorgevel en den ruimen vijver, waaruit het oprijst, het voorkomen van een kasteel 

heeft behouden’. De omschrijving van het uiterlijk van het bouwwerk is als volgt: ‘Op 

het met bloemenperken en steenen vazen versierde voorplein staan de stallen, en 

hoooge populieren rijzen er slank omhoog. Van hier geeft een tweede brug toegang 
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tot het plein voor het kasteel, dat met twee vleugels uitspringt, en ten deele achter 

geschoren linden is verborgen’. Aangaande de bouwgeschiedenis (en ouderdom) van 

het object zijn twee zijlingse vermeldingen van Craandijk van belang. Ten eerste 

vermoedt de auteur dat van ‘den sterken ouden, sterken burgt’ in de 17de- en 18de 

eeuw niet veel meer over was. Ten tweede meldt Craandijk (p. 197) dat de locatie van 

de Fraeylemaborg, dat toen een andere naam en een ander uiterlijk moet hebben 

gedragen, al in de 13de eeuw bewoonde grond moet zijn geweest. Hierna wordt de 

aandacht gevestigd op de bezitsgeschiedenis vanaf de 16de eeuw, waarbij kort wordt 

opgemerkt dat de naam van het kasteel afkomstig moet zijn van ‘zijn latere bezitters’. 

Een mededeling over het stichtingsjaar, het interieur of de historische context van het 

bouwwerk wordt niet gedaan. 

 
Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen 
 
Besproken in: Moes & Sluyterman (1912-1915), pp. 263- 
286. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur    X  
Directe omgeving   X   
Historische betekenis   X    
 
 

In vergelijking met de beschrijving van Robidé van der Aa (1841) wordt de 

Fraeylemaborg bij Moes en Sluyterman zeer uitgebreid besproken. Meer dan de helft 

van de tekst bestaat uit zeer gedetailleerde biografische gegevens over de meest 

vooraanstaande bewoners van de borg. Gelet op de omvang van deze verhandelingen, 

en de plaats die zij innemen (de bezitsgeschiedenis en de levensbeschrijvingen van de 

eigenaars worden namelijk als eerste beschreven), moeten deze biografische gegevens 

behoren tot de belangrijkste van de beschrijving. Hierin wordt ook de herkomst van 

de naam van het object aangegeven, evenals de aanwezigheid van een mogelijke 16de-

eeuwse voorganger van het gebouw. Wanneer het gebouw zijn huidige voorkomen 

bekwam, blijkt niet uit de tekst. Er wordt enkel melding gemaakt van een grote 
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verbouwing rond 1781. Na veertien pagina’s komt de ligging van Fraeylemaborg ter 

sprake. Vervolgens worden de resterende tien pagina’s volledig gewijd aan de 

beschrijving van de uiterlijke kenmerken, de bouwgeschiedenis, het interieur en de 

omliggende tuin. Bijzonder is de opzet van deze beschrijving. Deze lijkt namelijk 

opgesteld aan de hand van een wandeling rondom en in het gebouw: ‘Verrassend ligt, 

door een brede gracht, of liever gezegd een grooten vierkanten vijver omgeven, het 

schilderachtige huis voor ons’ (p. 279). Aan de hand van typerende uiterlijkheden van 

het kasteel wordt alineagroot ingegaan op enkele bouwgeschiedkundige aspecten. 

Bijvoorbeeld: ‘Uit een vierkanten onderbouw rijst een achtzijdige schacht van drie 

verdiepingen omhoog (…). Aanvankelijk bevatte die toren den ingang den ingang tot 

het hoofdgebouw, en waarschijnlijk ook de trap; bij een latere verbouwing is de 

ingang naast den toren aangebracht (…)’ (pp. 280-281). 

Opmerkelijk is hier de aanwezige notie van de huidige toestand waarin het gebouw 

verkeert: ‘(…) toch wijzen eenige grootere en kleinere scheuren in het 

binnenmuurwerk van den toren er op, dat een geringe verzetting zich aankondigt’. De 

passage die hierop volgt geeft tevens aan dat er in het werk van Moes en Sluyterman 

oog bestaat voor verloren architectonische elementen: ‘Zoo heeft men dan om een 

ruime vestibule te verkrijgen een constructief waagstuk begaan; om een interieur naar 

de mode des tijds te scheppen heeft men het meest organische deel van den bouw 

aangetast; om een stucversiering te hebben in den stijl van Lodewijk XVI heeft men 

een zeer karakteristiek stuk architectuur van vroeger eeuwen op bedenkelijke wijze 

ondermijnd’ (p. 283).  

De passages over het interieur beschrijven overigens nog gedetailleerder de 

rijkdommen van de verschillende binnenruimten. Naast indeling (en interne 

verbouwingen) wordt tevens melding gemaakt van bladornament, bekleding en 

schilderijen. De laatste twee alinea’s zijn gewijd aan het omliggende landgoed. Hier 

wordt ook ‘den perspectivischen doorblik’ geprezen. Van de rol van het gebouw in 

eventuele historische of politieke gebeurtenissen wordt geen melding gemaakt. 
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Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), 
paginanummering onbekend. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De tekst over de Fraeylemaborg van H. Jongsma & A. Loosjes is zeer beknopt en 

bestaat slechts uit enkele alinea’s. Ten eerste wordt vermeld dat men over de 

oorsprong van dit kasteel vrijwel in het duister tast. De auteur vermoedt dat het 

gebouw in zijn huidige voorkomen ‘meer het behouden heeft van 18de-eeuwse 

verbouwingen, dan van zijn eersten vorm, moge die dan stammen uit de 16de eeuw of 

uit de middeleeuwen’. Vermeld wordt dat er ‘in de 16de eeuw in ieder geval het slot 

genoemd wordt en we als vaststaand moeten aannemen dat het op de grondslagen van 

de oude burcht (…) was opgetrokken’. Hoewel de stichting dus niet exact dateerbaar 

is, komt deze wel kort aan bod. De naam van het gebouw wordt toegeschreven aan 

Coesbrandt Fraeylema, die het kasteel in 1538 bewoonde.  

Aangaande het uiterlijk wordt louter melding gemaakt van de toren, die volgens de 

auteur ‘op zeer gelukkige wijze een eenigzins voornamer cachet aan het gebouw 

geeft’. Ligging, interieur, omliggend landgoed en de historische betekenis komen niet 

aan bod. 
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Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), p. 68. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis  X    
 
 

De Fraailemaborg (zo door E.H. Ter Kuile geschreven) wordt kort besproken in het 

hoofdstuk over ‘het slot in het midden der 16de- tot het midden der 17de eeuw’. De 

besproken kasteelobjecten zijn in het werk van Ter Kuile ingedeeld naar typologie. 

Deze wens tot categorisatie van de kastelen blijkt ook uit de eerste zin die aan 

Fraailemaborg is gewijd: ‘De Fraailemaborg bij Slochteren vertegenwoordigt het type 

van de Groningse edelmanswoning uit de periode na de middeleeuwen’ (p. 68). 

Vervolgens worden de uiterlijke kenmerken van het huis beschreven, waarbij wordt 

aangemerkt dat het muurwerk van de naar voren springende zijvleugels deels uit de 

vroeg 16de eeuw dagtekent, evenals het achtkantige torentje. Er is sprake van een 

verbouwing in de 18de eeuw waardoor de ‘schilderachtige onregelmatigheid die het 

huis in de 17de eeuw kenmerkte, is onderdrukt’. Tevens is het volgens de auteur zeer 

betreurenswaardig dat ‘daarbij ook de twee achtkantige siertorentjes op de hoeken van 

het voorplein verdwenen’. Wat betreft het omliggende landgoed wordt enkel vermeld 

dat de Fraailemaborg is gelegen in een houtrijk park.  

Stichting, etymologie, bezitsgeschiedenis, interieur en historische betekenis komen  

niet ter sprake. 
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Object: Fraeylemaborg 
Locatie: Slochteren, Groningen 
 
Besproken in: Van Gulick (1960), pp. 43-48. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur   X   
Directe omgeving   X   
Historische betekenis  X    
 
 

Het hoofdstuk dat F.W. van Gulick aan de Fraeylemaborg wijdt, bestaat in grote 

lijnen uit twee (qua grootte vergelijkbare) tekstgedeelten waarin enerzijds zaken als 

morfologie en bouwgeschiedenis bod komen, en anderzijds de bezitsgeschiedenis.  

Overeenkomstig met de categorisatie die bij E.H. ter Kuile voorkomt, is de 

aanduiding van Van Gulick dat het hier gaat om ‘een zeer goed bewaard type van een 

Groninger borg’ (p. 43). Na deze, schijnbaar, typologische bepaling volgt een korte 

zinsnede waarin de ligging van het kasteel wordt geschetst. De uiterlijke kenmerken 

van het gebouw worden zeer precies beschreven. Niet alleen worden het 

hoofdgebouw en de haakse vleugels beschreven, ook vermeldt Van Gulick de exacte 

afmetingen van de baksteen waarin de Fraeylemaborg is opgetrokken en noemt de 

gemiddelde dikte van de muren (p. 43). De auteur doet tevens een poging om de 

oorspong van het gebouw te verduidelijken en vermeldt dat men aanneemt dat op de 

plaats van het huidige kasteel in de 13de eeuw reeds een borg heeft gestaan. Of er zich 

nog muurresten van dit bouwwerk in het huidige voorkomen bevinden is niet zeker, 

omdat Van Gulick vermeldt dat, volgens de monumentenbeschrijving van Groningen, 

de oorsprong van het gebouw op het einde van de 15de eeuw ligt (p. 45). De 

binnenruimten worden genoemd (de koofvestibule, de grote zaal, de kleine zaal, de 

rode kamer, de gele kamer en de eetkamer) evenals de vele schilderijen en de Oranje-

bibliotheek die zich hierin bevinden. Etymologie en de historische betekenis van het 

kasteel worden buiten beschouwing gelaten. 
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Fraeylemaborg’ samengevat in onderstaande 
weergave. 
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2. Het kasteel Rechteren in Dalfsen, Overijssel                                                              . 

 
Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssel. 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 9, pp. 386-387. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 
De beschrijving van het kasteel Rechteren door Van der Aa bestaat voor het grootste 

gedeelte uit een opsomming van vroegere eigenaren in de context van een historische 

verhandeling. Slechts eenmaal komt in dit kader ook een stukje bouwgeschiedenis aan 

bod: ‘Zelfs bestond de sterkte nog, ten tijde van de Spaanschen krijg, want het blijkt 

dat de Spanjaarden het in 1590 in handen hadden, alsmede in 1591, toen Verdugo den 

Prins aanbood zijne benden daaruit te trekken, indien deze het wilde doen slechten. 

Dan, kort daarop, werd het door de Staatschen ingenomen, en de Prins verdroeg zich 

met den eigenaar derwijze, dat de grachten, wallen en vesten toegedamd en 

afgebroken zouden worden. Dit zal ongetwijfeld zoo veel nodig ten uitvoer gebragt 

zijn, dewijl men sedert van Rechteren, als van eene vesting, niet wederom gewaagd 

vindt, ofschoon de gedaante van het huis nog van zijne voormalige sterkte getuigt’. 

Het uiterlijk van Rechteren wordt door Van der Aa als volgt omschreven: ‘Het oude 

kasteel is een vrij eenvoudig vierhoekig gebouw, met eenige kleine bijgebouwen, en 

eenen zwaren ronden toren met peer op het dak, alles omringd door grachten’. 

Over de ouderdom van het kasteel vermeldt de auteur dat het kasteel al in het begin 

van de 14de eeuw ‘onder de roofhuizen geteld werd’, echter is hiermee niets gezegd 

over een mogelijke stichting. Etymologie, de binnenruimten en de directe omgeving 

van het gebouw komen niet ter sprake. 
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Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssel. 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 

De beschrijving van ‘het huis Rechteren’, zoals het bouwwerk door Robidé van der 

Aa genoemd wordt, staat grotendeels in het teken van de bezitsgeschiedenis. Het 

stichtingsjaar, mogelijk 1100, is echter twijfelachtig, want de auteur vermeldt dat ‘met 

zekerheid echter men het tijdstip van deszelfs eerste stichting niet kan opgeven’. Dit 

wordt komt onder andere omdat pas in 1315 melding wordt gemaakt van ‘deszelfs 

bezitters’. De langere tekstgedeelten over de bezitsgeschiedenis volgen op een 

bespreking van Rechteren in een politiek/historische context: ‘Ja, zelfs ten tijde van 

den Spaanschen krijg was het nog eenen sterkte, want in Mei 1585 werd het door 

eenen Spaanschen Hopman, Taxis genaamd, bezet, en zes jaren later maakten de 

Staatsgezinden er zich weder meester van (…)’. De enige opmerking betreffende het 

uiterlijk van Rechteren is dat ‘het nog altijd een uitgestrekt gebouw is, met grootsch 

aanzien’. Aangaande de bouwgeschiedenis wordt enkel vermeld dat het kasteel in 

1320 aan de bisschop van Utrecht werd ‘opgedragen’ en dat deze het huis in leen gaf 

aan de heren Van Voorst. ‘Bij dit (…) stuk staat de Bisschop (…) aan de Heeren van 

Voorst toe, om het Kasteel als zodanig te verbouwen, uit te breiden en te versterken, 

als zij zullen goedvinden (…)’. Etymologie, interieur en omliggend landgoed blijven 

hier buiten beschouwing. 

 
 
 
 
 
 
 



 50 

Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssen 
 
Besproken in: Van Lennep & Hofdijk (2de druk, 1883-
1884), dl. III, pp. 25-38.  
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 

Het hoofdstuk over kasteel Rechteren begint met een passage die doet denken aan een 

reisbeschrijving: ‘Wanneer de reiziger in Overijssel (…) het rustige Dalfsen nadert, 

valt hem weldra een oude, met een peervormige spits versierde toren in het oog (…). 

Komt hy (…) meer in de nabyheid, dan bespeurt hy tevens een kloek gebouw, dat zich 

uit laag kreupelhout op een rijzenden grond verheft, en met trapgevels en kruisramen 

naar vervlogen eeuwen te rug wijst (…)’ (p. 27). Deze zinsnede is de enige waarin iets 

over het uiterlijk van het kasteel wordt prijsgegeven. De auteur vermeldt dat men bij 

Rechteren tevergeefs naar de stichter vraagt, maar stelt dat de ‘oudste historische 

bescheiden reiken tot in den aanvang der dertiende eeuw’ (p. 27).  

Het hoofdstuk over Rechteren staat bij Van Lennep & Hofdijk voor het overgrote deel 

in het teken van de bezitsgeschiedenis van het kasteel. Van enkele bewoners wordt 

zelfs een uitgebreide levensloop geschetst. Aan de betekenis van het kasteel ten tijde 

van enkele historische gebeurtenissen wordt eveneens veel aandacht geschonken, zij 

het minder in detail dan bij de bezitsgeschiedenis. Zo wordt vermeld dat Prins Maurits 

in 1591 het gebod kreeg ‘het kasteel te doen ontruimen, mits de Prins het slechten 

deed. Maurits had daar toen geene ooren naar; maar het later overmeesterd hebbende, 

scheen ook hy, even als de Staten van Overijssen reeds vroeger, het kasteel als eene 

gevaarlyke sterkte in de oorlog te beschouwen, en was van oordeel dat het ontmanteld 

diende te worden’ (p. 34). Met dergelijke passages wordt ook een klein stuk 

bouwgeschiedenis aangestipt: ‘De onderhandelingen, daartoe met den Burchtheer 

aangeknoopt, leidden weldra tot het gewenschte doel: men verstond zich met elkander 

in dier voege, dat alleen de hoofdgebouwen zouden blijven staan, maar de wallen 
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afgebroken, en de grachten gedempt zouden worden (…). De uitvoering dier 

overeenkomst greep dan ook plaats, en het oude kasteel, van zijne versterkingen 

ontdaan, was nu veeleer een huizinge te noemen, hoewel de krachtige toren nog steeds 

luide van den voormaligen luister bleef spreken’ (p. 34). 

Etymologie, interieur en het omliggende landgoed komen niet ter sprake. 

 

Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssel 
 
Besproken in: Moes & Sluyterman (1912-1915), dl. I, pp. 
154-182. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur    X  
Directe omgeving   X   
Historische betekenis     X 
 
 

De maarliefst 26 pagina’s tellende tekst over kasteel Rechteren, veelvuldig voorzien 

van foto’s,  bestaat in het werk van Moes & Sluyterman voor het grootste gedeelte uit 

een beschrijving van de bezitsgeschiedenis (twintig pagina´s). Aan de hand van de 

bespreking van de (levensloop van de) voormalige bewoners van het kasteel worden 

regelmatig tekstgedeelten uit oude akten en overeenkomsten geciteerd en wordt 

Rechteren doorgaans in een historische context geplaatst.  

Het laatste gedeelte van de tekst staat voornamelijk in het teken van het uiterlijk van 

het gebouw. Hierbij is de formulering hoogst romantiserend, bijna poëtisch: ‘Dank zij 

den toren, die onwillekeurig het oog steeds tot zich trekt, laat zich met eenige 

verbeelding gemakkelijk denken, hoe eenmaal Rechteren, met zijn ommuringen en 

versterkingen als een krachtige, bijna onneembare burcht den omtrek beheerschte. Al 

is verder alles verdwenen wat aan de bestemming van het kasteel als sterkte deed 

herinneren, alligt het huis daar het huis daar nu tussen kleurige bloembedden, zich 

spiegelend in een rustigen vijver, als een vriendelijk lustverblijf te midden van een 

vreedzame, lachende streek, toch is in het silhouet der gevels en daken veel gebleven 

van het trotsche en dreigende karakter van weleer. Meer dan eenig ander kasteel in 
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Nederland (…) draagt Rechteren onmiskenbaar de sporen van den middeleeuwschen 

aanleg’ (p. 177). En: ‘Nog schilderachtiger, nog gelukkiger van omtrek, zijn gebouw 

en toren aan den oostkant. Boomen aan den met riet begroeiden oever aan der gracht, 

zwaar genoeg van loover om enkele details, maar vooral den min sierlijken 18de-

eeuwschen aanbouw te bedekken, laten tusschen de ijlere plekken van hun gebladerte 

en tusschen hun stammen, juist genoeg van het kasteel bespeuren om daaraan een 

romantisch, bijna sprookjesachtig aanzien te geven en laten juist zooveel opening vrij, 

om de peervormige bekroning van den toren met zijn sierlijke windvaan frank en fier 

tegen de lucht te zien afsteken’ (pp. 177-178). Opmerkelijk is niet alleen hoezeer het 

kasteel en het omliggende land als sprookjesachtig landschappelijke eenheid worden 

beschreven. Ook laat de auteur het niet na een architectuurkritisch oordeel te vellen 

over de latere aanbouwen. Met nog explicieter bewoordingen dan hierboven maakt de 

auteur zijn weerzin kenbaar tegenover een latere aanbouw: ‘Weinig fraai is de 

aanbouw, met mansarde-dak en ovale dakvensters, een architectonisch product uit een 

vervaltijdperk, dat nu als een vermoeide juffer aanleunt tegen de krachtige mannelijke 

figuur die ons de riddertijden voor den geest roept’ (p. 178). 

De pagina´s waarin het uiterlijk van het kasteelobject aan bod komt, bestaan 

grotendeels uit dergelijke passages, voorzien van waardeoordelen. Hierin wordt 

tevens aandacht besteed aan het interieur van het gebouw, waarbij zowel de indeling 

ter sprake komt als de meubilering en de schilderijen: ‘de voornaamste 

woonvertrekken zijn achter dit voorhuis, in het hoofdgebouw gelegen, de voormalige 

ridderzaal (…), de “witte zaal” vorstelijk gemeubeld, met zijn kleurige damasten en 

fluweelen bekleding en zwaar verguldsel een pompeuzen indruk makend, de eetzaal 

eindelijk met eenstemmige, rijk gesneden lambriseering en kleurige in lood gevatte 

ruiten’ (p. 181). 

Het omliggende landgoed komt een enkele maal achter de komma ter sprake, evenals 

enkele bouwgeschiedkundige aangelegenheden.  

Stichting en etymologie komen in het geheel niet ter sprake. 
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Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssel 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), 
paginanummering ontbreekt. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur    X  
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 

De verhandeling over kasteel Rechteren kent bij Jongsma & Loosjes een merwaardig 

begin. Geschetst wordt op welke manier de bouwkunst verenigd wordt met de 

beeldhouw- en de schilderkunst en hoe allerlei gevelconstructies en pralerige 

versieringen in de late 16de eeuw aan populariteit wonnen. ‘Zoo treft men aan het rijk 

versierde front van het kasteel Rechteren motieven aan, die meer lijken te behooren 

tot tuin- of binnenhuisarchitectuur dan tot gevelversiering (…). Een groot contrast 

vormt dit met het overdadigen zwier gesmukte front met het zuivere dak van het 

oudste gedeelte, dat er hoog bovenuit schiet met lijnen, die dunkt ons meer op 

zuiverheid en eenheid kunnen bogen’. Dergelijke architectuurkritische passages, die 

bij Moes & Sluyterman ook veelvuldig voorkomen, worden bij Jongsma & Loosjes 

onderbroken met een lijst van ‘meer of minder belangrijke gebeurtenissen’ in de 

historie van het kasteel. Door middel van deze lijst wordt Rechteren niet alleen in een 

historisch/politieke context geplaatst. Ook wordt een beknopte bezitsgeschiedenis 

geschetst. Na dit chronologische overzicht hervat de auteur de morfologische 

beschrijving van het kasteel. Naast de vermelding van de ontmanteling van het kasteel 

in 1591 door Prins Maurits, de restauratie in 1685 en de verbouwing in 1700, komt 

een meer uitgebreide bouwgeschiedenis niet aan bod. De auteur spreekt enkel zijn 

vermoeden uit dat de toren, ‘hoewel door de Renaissance met een spits uitgerust, 

vroeger zekerlijk gekanteeld moet zijn geweest’. Bij de bespreking van het interieur 

wordt ingegaan op het voorkomen van de ridderzaal, ‘de pracht der Witte Zaal’ en de 

Eetzaal. Het jaar van de stichting van het kasteel wordt in het midden gelaten. 

Etymologie en omliggend landgoed komen niet ter sprake. 
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Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssel 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), p. 42. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

Het kasteel Rechteren wordt door Ter Kuile besproken in hoofdstuk V, waarmee hij 

het schaart onder de typologische categorie van ‘onregelmatige kastelen met donjon’. 

De beschrijving bestaat slechts uit een paginavullende alinea waarin hoofdzakelijk de 

oorspronkelijke positie van de donjon wordt besproken en de verbouwingen en 

restauraties die de toren heeft ondergaan. Er worden enkele zinnen gewijd aan de 

bezitsgeschiedenis en de rol die het kasteel speelde in historische gebeurtenissen. 

Over de stichting, de etymologie, het interieur en het omliggend landgoed staat niets 

vermeld. 

 
Object: Rechteren 
Locatie: Dalfsen, Overijssel 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), p. 134. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis  X    
 
 

In het overzichtswerk van Van Reyen komt Rechteren alleen in de beknopte lijst van 

middeleeuwse kastelen ter sprake: ‘Een ronde hoofdtoren uit de veertiende eeuw. De 
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achtervleugel was de oorspronkelijke toegangspartij, verbouwd in het midden van de 

zestiende eeuw. De verbinding tussen woonvleugel en toren is van 1726, verbouwd in 

1898. Particulier bezit’. 
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Rechteren’ samengevat in onderstaande weergave. 

RECHTEREN
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3. Slot Loevestein te Poederoijen, Gelderland                                                                . 

 

Object: Loevestein. 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland. 
 
Besproken in: Holland in vroeger tijd (1962-1966); een 
heruitgave van Tegenwoordige Staat der verenigde 
Nederlanden uit 1739-1804, dl. IV, pp. 626-628. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis    X  
 
 

De korte tekst over Loevestein bestaat grotendeels uit de beschrijving van een 

bezitsgeschiedenis in de context van historische gebeurtenissen. Deze twee elementen 

zijn dan ook het sterkst vertegenwoordigd. Vermeld wordt dat het slot tussen 1357 en 

1368 moet zijn gesticht door Dirk Loef van Horne. Na een opsomming van de latere 

eigenaars, en een lijst van de gevangen die Loevestein heeft gekend vanaf het moment 

dat het kasteel als gevangenis voor staatslieden is gaan fungeren, volgt een 

morfologische beschrijving: ‘Loevestein is een groot gebouw, dat van verre te zien is. 

Aan iedere zijde staat een vierkante toren met een leien kap. De voorburcht is 

versterkt met een logge ronde toren en wordt van het slot gescheiden door een gracht’. 

Op deze uiterlijke beschrijving van het gebouw volgt een tekstgedeelte waarin de 

directe omgeving kort ter sprake komt. Genoemd worden het moerasgebied en de 

buitenwerken, die bestaan uit vijf aarden bolwerken, een sterke wal en een brede 

gracht. Naast de etymologie wordt ook het interieur onbesproken gelaten. Van een 

bouwhistorische vermelding is nauwelijks sprake. Tussen de komma’s deelt de auteur 

enkel mede dat deze belangrijke grensvesting ‘is versterkt met hulpmiddelen uit onze 

tijd’. 
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Object: Loevestein. 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland. 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 7, pp. 399-405. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis    X  
 
 

Het grootste gedeelte van de beschrijving van Loevestein door Van der Aa gaat over 

de belegeringen die zich rond het kasteel hebben afgespeeld en de periode waarin het 

kasteel als staatsgevangenis heeft gediend. Deze beide tekstgedeelten worden 

geschaard onder de bespreking van de historische betekenis. Echter kan niet worden 

gezegd dat deze dit aandachtsgebied volledig domineert. Van der Aa gaat aan het 

begin van de beschrijving ook op andere aspecten van het slot in. Na de ligging wordt 

de totale grootte van het terrein genoemd, de gemeente waartoe het behoort en de 

kerkgemeenschappen die zich in deze gemeente bevinden. Het omliggend gebied 

komt bij Van der Aa meerdere malen kort ter sprake, vooral in het kader van de 

vestingwerken rondom Loevestein. Over het tijdstip van de stichting deelt de auteur 

mede dat de geschiedschrijvers het er niet over eens zijn. ‘(…) doch uit der de 

bouworde en de daartoe gebezigde stoffen, meent men die tot het einde der negende 

eeuw te kunnen brengen (…)’. Over het uiterlijk wordt het volgende geschreven: 

‘Voorts is het slot een groot vierkant gevaarte, dat zich hoog en boven het omgevende 

geboomte verheft, zoo dat het op eenen verren afstand kan gezien worden. Het heeft 

twee zware vierkante torens, met achtkantige leienspitsen gedekt, welke torens 

verenigd zijn door een gebouw, waarin de hoofdpoort is en boven welke eenen 

kleinen toren met uurwerk zich verheft. Dit front maakt eene voorburg uit, waarvoor 

eene vrij breede gracht met houten brug gevonden wordt, welke gracht het slot alleen 

aan die zijde omgeeft. Onmiddellijk aan deze voorburg sluit zich het groote gebouw 

en vormt daarmede eene kleine binnenplaats’ (p. 400). Van der Aa stelt zich niet de 

vraag of het kasteel er vroeger mogelijk anders heeft uitgezien.  De bouwgeschiedenis 
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van Loevestein komt, behalve in het kader van de vermelding van een mogelijk 

stichtingseeuw, niet ter sprake. In de beschrijving van Van der Aa wordt geen aparte 

alinea specifiek aan de bezitsgeschiedenis gewijd, al komen voormalige eigenaren af 

en toe ter sprake in het kader van de beschreven belegeringen. De naamsherkomst, de 

bouwgeschiedenis en de binnenruimten worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Object: Loevenstein 
Locatie: Poederoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd.  
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis     X 
 
 

Robidé van der Aa stelt dat het kasteel Loevestein in twee opzichten hoogst belangrijk 

is, ‘vooreerst als eene voormalige sterke Burg, die menige belegering had door te 

staan, en ten andere als staatsgevangenis van vele beroemde mannen’. Beide 

invalshoeken kunnen hier geschaard worden onder de historische betekenis. Eerst 

bespreekt Robidé van der Aa de rol die het kasteel speelde in een aantal belegeringen 

– van 1397 tot 1813. Daarna volgt een opsomming van de ‘menig hoogst belangrijke 

persoon’ die in Loevestein gevangen genomen is. Over een mogelijk stichtingsjaar, de 

herkomst van de naam, uiterlijk kenmerken, bouwgeschiedenis, interieur en het 

omliggend terrein wordt niets vermeld. 
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Object: Loevestein 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Van Lennep & Hofdijk (2de druk, 1883-
1884), dl. II, p. 98-128. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur    X  
Directe omgeving   X   
Historische betekenis     X 
 
 

Het hoofdstuk over Slot Loevestein bij Van Lennep & Hofdijk begint met een passage 

waarin de uitzonderlijke bestemming van het gebouw aan de orde komt: ‘Men telt 

echter enkele [burchten en kastelen], wier voornaamste aanspraak op vermaardheid 

bestaat in de herinneringen, welke zy aanbieden door hun voormalige bestemming als 

staatsgevangenissen. Tot deze laatste soort behoorde de Bastielje in Frankrijk, 

behooren nog, in Engeland de Tower van London, in Duitschland, Gräts of Spandau, 

in Zwitserland Chillon, in Nederland Loevestein’ (p. 101). Het vervolg van de tekst 

over de voormalige staatsgevangenis bestaat grotendeels uit de bespreking van de 

bezitsgeschiedenis, anekdotes rondom de belegering van het slot en uit verhalende 

tekstgedeelten waarin de voormalige gevangenen van Loevestein aan bod komen: 

‘Geen minder aanzienlijke en beroemde gevangene werd nog in dezelfde zeventiende 

eeuw op Loevestein gebracht. Simon van Halewijn, oud Burgermeester van 

Dordrecht, had in 1692 een reis naar Zwitserland ondernomen en met den Franschen 

Gezant aldaar, d’Amelot, onderhandelingen aangeknoopt, betreffende het sluiten van 

een vrede tusschen Frankrijk en de Nederlanden. Deze verrichtingen, zonder 

voorkennis van den Prins of van de Staten ondernomen, werden hem ten kwade 

geduid (…). In July 1693 met zijn medeplichtige naar Loevestein overgevoerd, zat 

Halewijn er tot in 1696, toen ook hy middel vond om aan zijn kerker te ontkomen. 

Een gat in den planken vloer zijner kamer gezaagd hebbende, liet hy zich door hulp 

zijner aaneengeknoopte beddelakens in de kerk neder, klom uit een raam in de gracht, 

zwom die over zoowel als de buitengracht, en kwam weg’ (p. 122-123). 



 61 

De laatste twee pagina´s, van het 27 pagina´s tellende hoofdstuk, wijken af van de 

eerdere verhandelingen over de bezitsgeschiedenis en de historische gebeurtenissen. 

Hierin wordt zeer bondig een en ander vermeld over het omliggende land. Iets 

uitgebreider wordt er ingegaan op het interieur. Een uitzonderlijk waardeoordeel over 

het gebouw, met tevens korte bouwhistorische vermelding, komt in de volgende 

passage aan bod: ‘De vrees voor slooping, in 1845 gekoesterd, is geheel geweken 

sedert de herstellingen, die onlangs hebben plaats gehad, en waarby o.a. het inrichten 

van kasematten met omgekeerde verwulften bewogen heeft, dat de sterkte nog steeds, 

uit een strategisch oogpunt, belangrijk wordt geacht. Weinig intusschen was deze 

arbeid geschikt om aan den bouwtrant van het kasteel, reeds op zich zelf weinig 

schilderachtig, bevalligheid by te zetten, en integendeel heeft het er nog een norscher 

aanzien door verkregen’ (p. 126). Vervolgens worden enkele vertrekken, veelal 

kamers van de vroegere gevangenen, in detail besproken: ‘Intusschen zijn meest al de 

vertrekken nog, wat hun gedaante en grootte betreft, gebleven wat zy vroeger waren. 

(…) Naast de kamer van De Groot, westwaart, en geheel boven de kerkzaal, is die, 

waarin Simon van Halewijn gevangen zat. Zy is lang 6, breed 7,60 en hoog 5,20 el. 

Het gat, door hem onder zijn bedstede in den vijf duims dikken planken vloer 

gesneden, is nog zichtbaar’ (p. 127). 

Over een mogelijk stichtingjaar en de herkomst van de naam wordt in één passage het 

volgende gezegd: ‘Met het graven der sloot zou, volgends een vernuftige gissing, een 

andere gebeurtenis in verband hebben gestaan, en wel het stichten of herbouwen van 

een huis of slot in de nabyheid der gracht gelegen. Even als aan de sloot den naam 

zijner schoonmoeder, zou Heer Gerard aan het slot dien zijner echtgenoote gegeven, 

en het alzoo, naar Johanna van Leuven (Loven of Louvain) Loven- of Loevestein 

geheeten hebben (…)’ (p. 103). Over het omliggende land wordt, tenslotte, nog 

vermeld dat ‘het slot zelf is omgord door een vijfhoekige schans, bestaande uit vijf 

bolwerken, waarvan het gedeelte, dat den Waalstroomoever vormt, met muren is 

bemanteld; terwijl het overige geheel uit aarden werk bestaat’ (p. 127). Over het 

uiterlijk van het slot zelf wordt, merkwaardig genoeg, niets vermeld. 
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Object: Loevestein 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Craandijk (1875-1884), dl. 7, pp. 308-313. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur    X  
Directe omgeving   X    
Historische betekenis    X  
 
 

De beschrijving van Loevestein is bij Craandijk zeer verhalend van aard. De grootste 

gedeelten van de tekst lezen als een soort routebeschrijving door het kasteel, waarbij 

de auteur tal van historische gebeurtenissen (belegeringen en ontsnappingen) aanhaalt. 

Hierdoor zijn het interieur van het gebouw en de historische betekenis van het slot, het 

sterkst vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld: ‘Wij bestijgen den trap, die naar den 

hoofdingang boven de kelders leidt en betreden een hooge, ruime zaal, vroeger “de 

kerk”, thans een bergplaats voor affuiten. (…) Tegen de muur is nog een schoorsteen 

te zien. Daar moet Herman de Ruyter den slotvoogd, Heer Jan Arend de Jode, hebben 

gedood, toen hij met een paar metgezellen, als monniken vermomd, het slot was 

binnengedrongen’ (p. 310). Passages waarin, los van het interieur, een brede 

historisch kader wordt geschetst, bevatten hier en daar de namen van vroegere 

eigenaars. De beschrijving van het uiterlijk van het kasteel gaat bij Craandijk gepaard 

met enkele bouwhistorische noties: ‘Hij [degene die de rondleiding verzorgt] leidt ons 

over de brug der slotgracht, door de poort in den geportlanden poorttoren en wij 

betreden een klein binnenplein, vroeger nog veel enger, toen aan de linkerzijde een 

woning voor den kommandant was gebouwd, aan den anderen kant een kleiner 

gebouwtje was opgetrokken en de groote trap overdekt was. Voor ons ligt het 

hoofdgebouw met zijn’ hoogen, regt opgaanden muur en aan iederen hoek springt een 

zware, vierkante toren uit, terwijl de in de gracht uitgebouwde poort en de daaraan 

verbonden muren de vierde zijde van het plein insluiten. De vorm is dus zeer 

eenvoudig en sieraad wordt niet gevonden’ (p. 308). Over het moment van de 

stichting staat vermeld dat deze onzeker is, maar Craandijk suggereert echter een 
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oprichting rond 1300, waarbij Gerard van Hoorne het ‘nieuw kasteel’ genoemd zou 

hebben naar zijn gemalin, Johanna van Leuven (p. 309). Hiermee is ook de 

etymologie ter sprake gekomen. Alleen over de directe omgeving wordt niets 

vermeld. 

 

Object: Loevestein 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Werner (1906-1908), pp. 78-138. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting    X  
Etymologie   X   
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis     X 
 
 

De beschrijving van Slot Loevestein telt bij H.M. Werner maarliefst 59 pagina’s en 

kent een hoogst merkwaardige introductie waarin de auteur zich af wil zetten tegen de 

‘rusteloos voorwaartsstrevenden geest die aan het tijdschriften lezen blijft en in den 

regel niet verder komt’. Daarom, aldus Werner, ‘verzoeken wij u, thans met ons naar 

het oude slot Loevestein te gaan en de geschiedkundige bijzonderheden, daaraan 

verbonden gedurende bijna zes eeuwen, nog eens in het geheugen op te rakelen’. Dat 

Loevestein, ten tijde van het schrijven van Geldersche Kasteelen circa 600 jaar oud 

moet zijn geweest, onderbouwt de auteur met de verhandelingen over de stichting en 

de etymologie van het gebouw, die aan bod komen onder een apart kopje ‘Stichting’. 

Hierin staat dat ‘wij uit een en ander zien hoe de genealogie dienstachtig is, om uit de 

benaming van een water met vrij groote zekerheid den naamsoorsprong en den tijd der 

stichting van een kasteel af te leiden. Want, daar vrouw Lijsbeth van Beveren reeds in 

1308 stierf, zoo zal denkelijk zoowel het graven der gracht, als het bouwen of 

verbouwen van het kasteel wel vóór dat jaar hebben plaatsgehad. Wij kunnen dus 

gerust zeggen, dat circa 1300 het tegenwoordige slot Loevestein werd gesticht en zijn 

naam ontving (…)’ (p. 89). 
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Werner vervolgt zijn beschrijving van het slot onder het kopje ‘Loevestein in bezit der 

Hollandsche Graven’. Hierin komen hoofdzakelijk de bezitsgeschiedenis, enkele 

historische belegeringen en een aantal gevangenen van het slot aan bod. Onder de kop 

‘Loevestein in den aanvang van den Tachtigjarigen Oorlog’ wordt besproken op 

welke manier Herman de Ruyter het slot veroverde in 1570. Werner past hier tevens 

een correctie toe op de geschiedschrijving door aan te tonen dat De Ruyter niet met 

drie á vier metgezellen (als monnik verkleed) de kasteelheer heeft omgebracht, maar 

dat hij dit deed door middel van twee schuiten waarin een twintigtal krijgslieden 

verborgen zat. De auteur stelt dat ‘indien de Ruyter zich op bovenstaande [bedoeld 

wordt hier de ‘monnikenverovering’ van Loevestein], alom bekende wijze van 

Loevestein had meester gemaakt, zijne verraderlijke, onder den dekmantel van den 

godsdienst bedreven handelswijze zeer zeeker algemeene afkeuring verdiende. (…) 

De daad van de Ruyter, om voorts eene sterkte als Loevestein met drie of vier man en 

eenige samengeraapte landlieden uit den omtrek te willen verdedigen, zoude 

bovendien niet ander dan met den naam van dwaze onbezonnenheid kunnen 

bestempeld worden’ (p. 99-100). Onder het op een na laatste kopje ´Loevestein tijdens 

en ná het Twaalfjarig Bestand tot aan den Vrede van Munster´ wordt het slot 

voornamelijk besproken als staatsgevangenis. In deze context worden grote 

tekstgedeelten gewijd aan de gevangenschap van Hugo de Groot en Rombout 

Hogerbeets. Werner schrijft ondermeer: ‘De kerker, die zulk een genie twee jaren lang 

tot woning verstrekte, waar hij het wereldsch leed met zijne trouwe gade en dierbaar 

kroost met mannelijke fierheid en Christelijke gelatenheid heeft gedragen, waar zijn 

rijke geest heeft gedacht en gewerkt en waar de schoonste, de leerrijkste, de 

heerlijkste voortbrengselen van zijn scheppend genie uit zijne pen zijn gevloeid, – 

die kerker, waaruit hij eindelijk op zulk een geniale, wonderbaarlijke wijze wist te 

ontkomen, zonder eenig geweld of verbreking van afsluiting, zonder omkooping, 

zonder oogluiking, neen! er vrijwillig, hoewel onbewust, uitgedragen door zijne 

eigene bewakers, die kerker, het oude wijdvermaarde Loevestein is voor ons 

Nederlanders een beroemd, een historisch gebouw zonder wederga!’ (p. 107-108). De 

tien pagina´s die op de vertellingen over Hugo de Groot volgen staan voornamelijk in 

het teken van de minder bekende gevangenen op Loevestein. Onder het laatste kopje 

‘Loevestein na den Munsterschen Vrede tot op onzen tijd’ continueert deze 

opsomming van gevangenen, echter nu gaat het in het bijzonder om afgedankt 

krijgsvolk na het sluiten van de Vrede van Münster. In het besluit stelt Werner dat 
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‘het niet overbodig zal zijn, dat wij ten slotte nog eens nagaan hoe het oude slot er 

thans uitziet, en wat er mogelijk aan te doen zoude zijn om het nog meer aan zijne 

tegenwoordige bestemming – belangrijk vaderlandsch geschiedkundig gedenkteeken 

zonder wederga op Neerlands bodem – te doen beantwoorden’.  

Over het uiterlijk van het slot zelf wordt ook hier niets gezegd. Er volgt enkel een 

beschrijving van het fort; de gebastioneerde vijfhoek waarbinnen Loevestein zich 

bevindt. Werner beklaagt zich bovenal over de toestand waarin het kasteel verkeert: 

‘Men ziet niets dan holle zalen met vuile witte muren – versierd of liever beklad met 

de namen van honderden bezoekers, die wellicht vermeenden dat Loevestein er nog 

merkwaardiger door werd (…)’. Echter heeft de oud majoor der cavalerie wel een 

suggestie aangaande de toekomstige bestemming: ‘Men zoude deze 

verbeeldingskracht zeer te gemoet kunnen komen, de aantrekkelijkheid van 

Loevestein en de lust tot het bezoeken van dit merkwaardig kasteel belangrijk kunnen 

vermeerderen, indien men besloot tot het inwendig restaureren en meubileren der 

verschillende vertrekken, dat wil zeggen: deze zooveel mogelijk in den toestand 

brengen, waarin zij waren tijdens het Twaalfjarig Bestand. (…) Wanneer men dan 

voorts die vertrekken eens bevolkte met wassen beelden, de edele gestalten van en 

fiere gelaatstrekken van een Hugo de Groot (…) wedergevende (…)’ (p. 134). 

Deze uitgebreide tekst samenvattend, kan worden gesteld dat de bezitsgeschiedenis, 

maar voornamelijk de historische, politieke en in dit geval militaire context van 

Loevestein de boventoon voeren. Wel wordt, meer dan gemiddeld, aandacht 

geschonken aan de stichting van het kasteel. In dit kader komt ook de herkomst van 

de kasteelnaam kort ter sprake. Er zijn slechts enkele zinsneden te bespeuren die 

bouwhistorische informatie bevatten, echter zijn deze vaak ingebed in historische 

verhandelingen. Onder het kopje ‘Loevestein in bezit der Hollandsche Graven’ valt 

bijvoorbeeld te lezen: ‘Loevestein zag er geheel anders uit in de 14de- en 15de eeuw als 

het zich tegenwoordig voordoet. Het slot zelf, hoe ook veranderd in der loop der 

tijden, staat er hoofdzaak nog, doch de breede grachten, die het weleer omgaven, zijn 

gedempt; voorpoort; slotplein, enz., dit alles, dat tot een ridderlijken burcht in den 

ouden tijd behoorde en ook hier niet ontbrak, is spoorloos verdwenen (…)’ (p. 89). 

Het omliggende landgoed van slot Loevestein komt her en der ter sprake, al gaat het 

dan meer over de algemene strategische positie ten opzichte van de rivieren dan over 

de toegangswegen of verdedigingswerken die buiten het slot liggen.  
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Het uiterlijk van het slot zelf, evenals de indeling van de vertrekken, komt in het 

geheel niet ter sprake. 

 

Object: Loevestein 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), p. 11, p. 13, p. 19, pp. 54-
55. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur   X   
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

In het overzichtswerk van Ter Kuile wordt op verschillende plaatsen melding gemaakt 

van slot Loevestein. Telkens echter gaat het om korte passages, waardoor van een 

integrale beschrijving van het kasteel geen sprake is. Op pagina elf wordt kort iets 

gezegd de kleurige decoratieve wandbeschilderingen die Loevestein ooit moet hebben 

gekend; op pagina dertien komt het slot voor in een verhandeling over de techniek van 

belegering middels vuurgeschut en op pagina negentien wordt nadrukkelijk melding 

gemaakt van Dirk Loef, door Ter Kuile tevens genoemd als de stichter van het slot, 

die de herkomst van de naam Loevestein verklaart.  

Op de pagina’s 54 en 55 wordt Loevestein nog het meest uitgebreid besproken. Slot 

Loevestein wordt door Ter Kuile ingedeeld in de categorie van ‘de overige 

middeleeuwse kastelen’. Te lezen valt dat – ervan uitgaande dat Dirk Loef de stichter 

van het kasteel is – het slot tussen 1357 en 1368 moet zijn opgeworpen en dat het 

forse afmetingen moet hebben gekend met een muurdikte van twee meter. Al in 1397 

vindt er een beleg plaats waarbij één van de torens van de voorburcht neerstortte, 

welke sindsdien nooit meer herbouwd schijnt te zijn. Op bouwhistorisch- en 

bezitsgeschiedkundig vlak vermeldt Ter Kuile tevens dat ‘Loevestein, dat sinds de 

dagen van hertog Albrecht steeds eigendom is geweest van de grafelijkheid en van de 

Staat der Nederlanden als opvolgster daarvan is gebleven, op den duur helaas sterk 

ontluisterd en zelfs verminkt is, vooral in de negentiende eeuw, toen het opnieuw 
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verdedigbaar werd gemaakt’. De laatste passages die hierop volgen, gaan 

hoofdzakelijk over Loevestein als staatsgevangenis. Hiermee wordt ook de bijzondere 

historische betekenis van het kasteel kort aangestipt.  

Over het omliggende landgoed, bijvoorbeeld over de bastions, wordt niets vermeld. 

 

Object: Loevestein 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Van Gulick (1960), pp. 138-145. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur   X   
Directe omgeving   X   
Historische betekenis    X  
 
 

Het hoofdstuk over slot Loevestein door Van Gulick wordt gekenmerkt door een 

uiterst precieze en vaktechnische beschrijving van het hoofdgebouw, de torens en 

enkele vertrekken, zoals de kamer van Hugo de Groot en de kemenade, een 

verwarmbaar (vrouwen)vertrek. Veel van deze beschrijvingen bevatten vaktermen. 

Over de zolderverdieping schrijft Van Gulick bijvoorbeeld: ‘Een ziende eiken 

dakstoel overkapt het geheel. Elk gebint hiervan bestaat uit een massieve spantbalk 

die over de volle breedte ligt. Deze worden aan de uiteinden gedragen door een 

korbeel en een muurstijl, waarop de kapstijlen rusten, welke de hanebalken dragen’ 

(p. 140). Van Gulick beschrijft hiermee niet enkel de grotere uiterlijke kenmerken van 

het slot (zoals de ligging van het hoofdgebouw ten opzichte van de bijgebouwen), 

maar gaat voornamelijk in op de afmetingen van de daken, het formaat van de 

bakstenen, de muurdiktes en de constructiemethoden. Het interieur komt eveneens ter 

sprake, al ligt de nadruk hier sterk op de verdeling van de binnenruimten. Bij de 

bespreking van de vertrekken verwijst Van Gulick tevens naar de historische 

betekenis van sommigen: ‘De tweede verdieping wordt eveneens door een muur, die 

de voortzetting is van de scheimuur van kelder en hoofdverdieping, in twee ongelijke 

ruimten verdeeld. Het kleinste vertrek, aan de noordzijde boven de kemenade gelegen, 
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heeft volgens de overlevering de grote rechtsgeleerde Hugo de Grote tijdens zijn 

gevangenschap (1619-1621) tot woon- en slaapkamer gediend’ (p. 140). 

Een aparte alinea, onder het kopje ‘Niet gesticht door een roofridder’, wijdt Van 

Gulick aan de stichting en de historische betekenis van slot Loevestein. Het kasteel is 

niet, zoals in oudere bronnen wordt vermeld, in de 9de eeuw gesticht zijn als 

roofridderslot, maar zou zijn opgeworpen door Dirk Loef van Horne. Het kasteel is 

daarmee een 14de-eeuwse stichting, dat spoedig een grensfort werd van Holland in 

zijn strijd tegen Gelre. De laatste passages gaan voornamelijk over de rol van het 

kasteel als staatsgevangenis. Ook komen enkele eigenaars ter sprake. 

Aangaand het omliggende landgoed wordt kort vermeld dat er rond 1600 een 

omwalling werd aangebracht die in 1652 werd verbeterd en uitgebreid volgens een 

gebastionneerd stelsel (p. 144). Wat betreft de bouwgeschiedenis kan worden 

opgemerkt dat Van Gulick aantekent dat Loevestein, ondanks de ingrijpende 

veranderingen in de 17de- en de 19de eeuw, zijn middeleeuws uiterlijk voor een groot 

deel heeft bewaard (p. 138). Hoewel het voor de hand ligt te bedenken dat de stichter 

Dirk Loef de naam van het kasteel verklaart, wordt dit niet als zodanig in de tekst 

vermeld. Hiermee is de etymologie niet ter sprake gekomen. 

 

Object: Loevestein 
Locatie: Pouderoijen, Gelderland 
 
Besproken in: Van Reyen (1954), pp. 87-89, pp. 91-92, p. 
119, p. 135. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis   X   
 
 

Slot Loevestein wordt in het werk van Van Reyen het meest uitgebreid besproken op 

de pagina’s 87-89. Op andere plaatsen is slechts sprake van een korte vermelding, of 

wordt het kasteel vergeleken met een ander object. De beknopte tekst begint met een 

omschrijving van de eerste bebouwing, begonnen door Dirk Loef tegen het midden 
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van de 14de eeuw. De beschrijving is redelijk precies; naast de vroegere hoofdvormen 

van het slot komen ook enkele afmetingen van muurdiktes en doorsneden ter sprake. 

Ook het vergane uiterlijk van de voorburcht wordt besproken. Enkele eigenaren uit de 

14de eeuw worden genoemd, evenals de belegeringen die Loevestein rond die tijd 

doorstond. Over de directe omgeving van het slot wordt kort vermeld dat er tegen het 

einde van de 16de eeuw een aarden wal om het kasteel werd gelegd. Loevestein wordt 

genoemd als staatsgevangenis in de 17de eeuw, maar Van Reyen vindt dat het verhaal 

van Hugo de Groot té bekend is om nogmaals verteld te worden. De auteur sluit zijn 

beknopte tekst over Loevestein af door te stellen dat ‘hoewel het vooral in de vorige 

eeuw buitengewoon slecht behandeld is – het leger brak bijvoorbeeld alle gewelven 

uit – een vrij recente restauratie de vroegere toestand hersteld heeft en Loevestein nu 

een, nogal grimmig, voorbeeld van middeleeuwse versterkingskunst is’ (p. 89). 

Het uiterlijk van het kasteel, zowel in het verleden als in het kader van latere 

aanpassingen, krijgt bij Van Reyen de meeste aandacht. Hierdoor zijn morfologie en 

bouwgeschiedenis het sterkst vertegenwoordigd. Stichting, bezitsgeschiedenis, 

omliggend landgoed en historische betekenis worden in één of twee zinnen kort 

aangestipt; de etymologie en het interieur worden volledig buiten beschouwing 

gelaten. 
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Loevestein’ samengevat in onderstaande weergave. 
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4. Kasteel bij Duurstede in Wijk bij Duurstede, Utrecht                                                 . 

 

Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht. 
 
Besproken in: Holland in vroeger tijd (1962-1966); een 
heruitgave van Tegenwoordige Staat der verenigde 
Nederlanden uit 1739-1804, dl. X, pp. 84-85 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De beschrijving van het kasteel Duurstede maakt onderdeel uit van de beschrijving 

van de stad Wijk bij Duurstede en is erg beknopt. In de alinea die is gewijd aan de het 

kasteel wordt hoofdzakelijk het uiterlijk van Duurstede beschreven: ‘Zy [de stad] 

heeft drie poorten (…), eenen uitgang met eene brug aan den Krommen Ryn, en nog 

een’ uitgang met eene brug naar ’t oude Slot of Kasteel, welk eene vyfhoekige 

gedaante en drie heele en twee halve bolwerken plagt te hebben. Het staat in ’t 

zuidwesten der Stad, wordt thans niet bewoond en is voor ’t grootste gedeelte zeer 

vervallen. De toorens, die nog gedeeltelyk overgebleeven zyn, en een van welken, die 

twee spitsen heeft, tamelyk wel onderhouden wordt, draagen nog tekens van de 

sterkte en schoonheid van dit kasteel’. De overige passages gaan over het toenmalige 

onderhoud aan het kasteel, dat toen in handen was van Wijk bij Duurstede en de 

moeite die men had met het aanstellen van een kastelein. Geen van de overige 

aandachtsgebieden komt ter sprake.  
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Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 3, pp.586-589. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur   X   
Directe omgeving   X    
Historische betekenis    X  
 
 

De grootste gedeelten in de beschrijving van Duurstede beslaan de bezitsgeschiedenis 

van het kasteel en de historische gebeurtenissen die zich rondom het slot hebben 

afgespeeld. Zo is één pagina in het geheel gewijd aan de gevangennemingen, de 

martelingen en de ontsnappingen die er hebben plaatsgevonden (p. 588). Over de 

stichting wordt vermeld dat de eerste stichter van het slot geheel in vergetelheid is 

geraakt, maar dat ‘het echter buiten twijfel schijnt, dat het zijn bestaan aan de 

Romeinen te danken heeft’ en ‘dat men reeds in de zevende eeuw van den burg 

Dorestadus gewag gemaakt vindt’ (p. 386). Naast de vermelding dat het slot een 

aanzienlijke omvang moet hebben gehad, valt te lezen dat ‘de vier muren, die men 

nog in dezen, door schilderachtige partijen omgeven bouwval aantreft, blijkbaar 

overblijfselen zijn van eenen toren, die alom kenmerken van hoogen ouderdom met 

zich draagt; de bovenste helft van den nog aanwezigen, ronden toren, schijnt van 

eenen lateren tijd te zijn. De inwendige inrigting, is geheel, in den Gothischen stijl; de 

muur is van kolossale dikte, ook zijn er nog overblijfselen van eene schildering in 

fresco op eene muur. Bijzonder treffend is het uitgestrekte vergezigt, dat het bovenste 

gedeelte van den toren, waarin men eene kamer, in den vorm van eene koepel, heeft 

gebouwd, te bewonderen geeft, van waar men de omstreken, als in een levend 

panorama, voor zich ziet’ (p. 589). Hiermee is zowel het exterieur als een gedeelte 

van het nog bestaande interieur ter sprake gekomen. De bouwgeschiedenis komt 

tweemaal kort aan bod. Ten eerste in het kader van de bezitsgeschiedenis, als wordt 

vermeld dat het kasteel rond het jaar 1520 aanmerkelijk verbeterd en verfraaid is. Ten 

tweede wordt in een aparte passage vermeld dat het slot tussen 1640 en 1700 
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aanzienlijk is komen te vervallen. De etymologie en de directe omgeving worden 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur   X   
Directe omgeving  X    
Historische betekenis     X 
 
 

De tekst die Robidé van der Aa aan het het slot Duurstede wijdt, staat bijna volledig in 

het teken van de historische betekenis van het bouwwerk. Zo maakt de auteur melding 

van de belegeringen, martelingen en ontsnappingen die er plaatsvonden toen het slot 

in bezit van bisschop David van Bourgondiën en diende als gevangenis. Enkele 

bouwhistorische vermeldingen komen ter sprake in de passages waarin Robidé van 

der Aa aangeeft dat Philips van Bourgondiën het slot omstreeks het jaar 1520 

aanmerkelijk verbeterd en verfraaid heeft en dat Duurstede tussen 1640 en 1700 tot 

ruïne is komen te vervallen. Aan het begin van de tekst stelt de auteur dat er zowel 

over de eerste herkomst (lees: stichting) als over de naamsoorsprong ‘tusschen de 

geletterden eene heftige pennestrijd is gevoerd’. ‘Van den Burg Dorestadus vindt men 

reeds in de 7de eeuw gewag gemaakt’, aldus Robidé van der Aa. Over de herkomst 

van de naam wordt geen duidelijkheid verschaft. Het uiterlijk van het kasteel komt 

slechts in één zin ter sprake, wanneer Robidé  van der Aa vermeldt dat ‘de vier muren, 

die men nog in deze, door schilderachtige partijen omgevene ruïne, aantreft, zijn, 

blijkbaar, overblijfselen van eenen toren, die, alom, kenmerken van hoogen ouderdom 

met zich draagt’ (…). Hetzelfde geldt voor het interieur: ‘De inwendige inrigting is 

geheel, in den Gothischen stijl, de muur is van kolossale dikte, ook zijn er nog 

overblijfselen, van eene muurschildering in fresco’. 

De directe omgeving van het kasteel wordt niet ter sprake gebracht. 
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Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Eyck van Zuylichem (1855), p. 20, pp. 42-
43. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis  X    
 
 

Het kasteel te Wijk bij Duurstede komt bij Eyck van Zuylichem, in overeenstemming 

met met alle kastelen die in zijn werk worden genoemd, slechts enkele malen, 

fragmentarisch in zijn werk voor. Op pagina twintig komt Duurstede kort ter sprake 

bij de algemene opmerking van de auteur dat ‘in de 13de- en volgende eeuwen vele 

kasteelen verbouwd en vergroot werden’ en dat men dit duidelijk ziet te Wijk bij 

Duurstede, ‘alwaar de vierkante toren veel ouder is dan de overige deelen en ook, 

volgens de nog bestaande afbeeldingen, midden in de later gestichte gebouwen moet 

gestaan hebben’. Duurstede komt verderop aan bod als de auteur meldt een 

plattegrond te hebben gevonden van het kasteel in de late 15de- of begin 16de eeuw. 

Hierop bestaat het slot uit ‘eenen vierhoek van wallen om het kasteel en den voorburg 

gelegd met waarschijnlijk steenen rondeelen aan drie punten en eene hoekige poort op 

de vierde of zuidoostpunt’ (p. 42). Eyck van Zuylichem betwijfelt echter of de 

toenmalige toestand van het kasteel overeenkomt met de plattegrond (‘daar de wallen 

om de overblijfsels van het kasteel te Wijk bij Duurstede van later tijd kunnen zijn’) 

maar meent hieruit wel te kunnen herleiden ‘in welken smaak de toenmalige 

versterkingen werden aangelegd’. 

Alle tekstgedeelten over Wijk bij Duurstede staan in het teken van een algemene 

‘castellogische’ bouwhistorische ontwikkeling – gelijk de opzet van het werk van 

Eyck van Zuylichem – en bevatten daardoor grotendeels bouwhistorische- (en deels 

morfologische) informatie. Buiten de omliggende wallen (directe omgeving) wordt 

geen melding gemaakt van zaken aangaande de stichting van Duurstede, de 

etymologie, de bezitsgeschiedenis, het interieur en de historische betekenis. 
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Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Van Lennep & Hofdijk (2de druk, 1883-
1884), dl. II,  pp. 287-322. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur     X 
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 

Het maarliefst 35 pagina’s tellende hoofdstuk over het kasteel te Wijk bij Duurstede is 

opmerkelijk in zijn soort omdat het voor het overgrote deel (zeventien pagina’s) een 

beschrijving van de verschillend vertrekken en de inboedel bevat, net na het 

overlijden van Filips van Bourgondië in 1542. De rondleiding leidt de lezer door 

verschillende slaapkamers van de ‘Bisschoppelyke huizinge’, de waarderobe die 

behoorde tot de bisschoppelijke slaapkamer, het bisschoppelijke bidvertrek (tevens 

studeervertrek), de eetkamer, de grote toren, de schrijfkamer, ‘des Stalmeesters 

kamers’ en ten slotte de ‘harnasch-camer ende escurie’. Uitvoerig en tot in het 

kleinste detail wordt de inboedel van deze vertrekken beschreven: wandtapijten, 

ledikanten, schilderijen, gordijnen, een missaal, het orgel, de bisschopsstaf, het 

altaarkleed, kristallen glazen en zelfs oorkonden, brieven en ‘schrifturen’ komen ter 

sprake. Bij het verslag van de wapenkamer is tevens ‘de lijste van Artillerye op 

Duyrsteden’ opgenomen (pp. 300-318). 

Voordat het interieur en de inboedel uit voorbije dagen aan bod komt, wordt een 

algemene geschiedenis van Wijk bij Duurstede geschetst waarbij voornamelijk de 

onophoudelijke belegeringen van het kasteel aan bod komen. Hierbij wordt ook 

ingegaan op enkele invloedrijke eigenaren (pp. 291-300). De droge opsomming van 

krijgshistorische gebeurtenissen wordt vooraf gegaan door een bijna animistische 

omschrijving van de kasteelruïne tegen het eind van de 19de eeuw: ‘Zie daar, te 

midden der schilderachtige boompartijen, een viertal zware, vergrijsde muren en 

halve gewelven, blijkbaar overblijfselen van een kolossalen toren, die alom de sporen 

van hoogen ouderdom draagt; zijn spits is afgeworpen, zijne transen zijn nedergestort 
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aan zijn voet, en het puin daarvan is reeds lang wech gehaald en opgeruimd – maar de 

lagere muren en gewelven staan daar nog als geworteld in den grond, en hun trotsche 

kracht getuigt van de dagen des gewelds waarin de heerschappy en de macht hen 

deden optrekken. Dicht daarnevens staat een andere, een ronde toren. Fier heft deze 

nog zijne transen en spits omhoog, maar bouwstijl en voorkomen spreken by hem van 

een jongeren leeftijd dan dien zijns grijzen makkers, al is hy-zelf ook reeds oud en 

vergrijsd’ (p. 290). Hoewel in deze romantische ruïnebeschrijving iets over de 

toenmalige uiterlijkheden van het kasteel wordt gezegd, evenals de te onderscheiden 

bouwfasen, is het, ook gezien de context, te minimaal om te spreken van een 

morfologische of bouwhistorische vermelding. Van laatstgenoemde is wel sprake als 

wordt meegedeeld dat bisschop Filips het slot vijf jaar voor zijn dood ‘nog had doen 

verfraaien, en de herbouwingen, door zijn voorganger, had doen voltooien (…)’ (p. 

139). Na de dood van Filips is het kasteel in verval geraakt en heeft het nog als 

gevangenis gediend totdat de Fransen er, vermoedelijk in 1672 of 1673, weinig meer 

van overlieten. Het jaar van een eventuele stichting, de etymologie en de directe 

omgeving van het slot komen niet ter sprake. 

 

Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Craandijk (1875-1884), pp.  
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De beschrijving van Duurstede door J. Craandijk telt twaalf pagina’s, waarin het 

kasteel vanuit verschillende invalshoeken wordt besproken. De grootste aandacht gaat 

uit naar de binnenste ruimten van beide torens en hun vroegere voorkomen. In dit 

kader worden ook historische gebeurtenissen (gevangenneming en foltering) 

besproken: ‘Nog hooger is een kamertje, eveneens met nissen en schoorsteen. Toen 
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Heer Reinout van Brederode in 1470 door bisschop David was gevangen genomen, 

bleef hij eerst geruimen tijd in een kamer van het kasteel, waar hij herhaaldelijk felle 

pijnigingen moest doorstaan. Later werd hij “boven op den grooten toren” gelegd, met 

zware boeijen aan de beenen en bleef er omtrent een maand lang’ (p. 270). De 

beschrijving van Duurstede kent tel van dergelijke passages. Het uiterlijk van het 

kasteel –  dat wil zeggen: wat daarvan nog over is – wordt besproken in combinatie 

met korte bouwhistorische aanduidingen. ‘Dit is vooreerst de zware vierkante toren in 

het midden, vervolgens de fraaije ronde toren op den Z.-W. hoek en eindelijk eenig 

muurwerk van een’ ronden hoektoren en van den geven met bogen en openingen aan 

de O. kant. Hier was de voorzijde van het slot en in het uitspringend gedeelte is de 

poort nog te herkennen, met een’ dubbelen ingang; een’ voor paarden en voertuigen, 

een’ smallen voor voetgangers. Op sommige afbeeldingen zijn beide ingangen te zien, 

echter met ééne brug, die alleen naar den grooten doorgang leidt. Bij den kleinen 

toren zijn de sporen van een’ later gemetselden trap zigtbaar en het blijkt, dat tegen 

den nog bestaanden muur gewelfde zalen waren gebouwd. De steenen zijn 

meerendeels groot en zwaar, maar het metselwerk schijnt van jonger dagteekening 

dan dat van den vierkanten toren, zoodat waarschijnlijk bij een herbouwing van dit 

gedeelte uit den ouden voorraad materiaal is geput’ (p. 267). Na deze morfologische 

en bouwhistorische beschrijvingen richt Craandijk zijn aandacht op de binnenruimten 

van de vierkante toren, door hem als donjon aangeduid, en de ronde toren. Bij de 

bespreking van het interieur wordt door Craandijk, net als aan de historische 

gebeurtenissen en anekdotes aangaande de besproken ruimtes, aandacht geschonken 

aan het bouwkundige voorkomen. Over het onderste gedeelte van de ronde toren valt 

bijvoorbeeld te lezen dat ‘de drie benedenste verdiepingen gewelfd 

zijn. De kelder is thans een petroleumbergplaats; daarboven vindt men een vertrek, 

welks fraai gemetseld gewelf door een zuil wordt gesteund, en in welks diepe 

vensternissen kruisvormige schiet- en kijkgaten zijn aangebragt’ (p. 269). De 

bezitsgeschiedenis komt niet apart aan bod, maar is ruimschoots vertegenwoordigd in 

passages binnen het kader van historische gebeurtenissen. Op een aantal plaatsen in de 

tekst (p. 264 & p. 271) komt de directe omgeving kort ter sprake. Heer van Gijsbrecht 

is volgens Craandijk de mogelijke stichter van Duurstede (p. 274). Alleen de 

naamsherkomst van het kasteel komt niet aan bod. 
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Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht. 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), dl. III, 
paginanummering onbekend. 
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Het kasteel Duurstede wordt door Jongsma in slechts enkele alinea’s besproken en 

wel voornamelijk als ruïne. Een vermelding over een mogelijk stichtingsjaar wordt 

niet expliciet genoemd, al tracht de auteur deze wel te achterhalen. Al in de Romeinse 

tijd heeft op deze plek een versterking gestaan, die, nadat deze in verval zou zijn 

geraakt, door Zweder van Zuylen van Anholt, omstreeks 1261, weer zou zijn 

opgebouwd. Jongsma vermoedt dat het gebouw vervolgens door David van 

Bourgondië, die leefde van 1472 tot 1496, tot een ‘wijdsch bisschoppelijk paleis’ 

werd verbouwd. De ‘hoogst merkwaardige overblijfselen’, een zware vierkante 

donjon, een tweede ronde toren en ‘eenige muurbrokken’ stammen echter nog uit de 

13de eeuw. Alleen het bovenstuk van de ronde toren is volgens de auteur een 

overblijfsel van het kasteel zoals dit door David van Bourgondië en zijn broer Philips 

is verbouwd en uitgebreid. Kort wordt vermeld dat de opvolger van de 

bisschoppelijke broers, Hendrik van Beieren, in 1528 gedwongen was om Karel V’s 

heerschappij over de Sticht te erkennen. Nadat het kasteel in handen kwam van 

Philips II en vervolgens van de Staten van Utrecht was het kasteel reeds een bouwval 

toen het in 1727 eigendom werd van de stad Wijk. Een laatste opmerking maakt 

Jongsma over de versterkingen, ‘in den Spaanschen tijd om het kasteel aangelegd en 

in 1769 met bomen beplant, die in 1836 (…) zijn herschapen in een mooi plantsoen’.  

De bezitsgeschiedenis is, samen met het uiterlijk en de bouwgeschiedenis van de 

kasteelruïne, het best vertegenwoordigd in de tekst over kasteel Duurstede.  

Etymologie, het (vroegere) interieur en de historische betekenis van het voormalige 

kasteel worden buiten beschouwing gelaten. 
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Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), pp. 10-11. p. 15, p. 38, 
pp. 42-44. 
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Het slot Wijk bij Duurstede wordt door Ter Kuile het meest uitgebreid besproken op 

de pagina’s 42-44. Hierin komt, in het bijzonder, het voormalige uiterlijk van het 

kasteel aan bod. De auteur noemt Zweder van Abkoude als stichter van Duurstede en 

vermeldt de omvang en muurdikte van de donjon die in de 13de eeuw moet zijn 

verrezen. In het kader van een korte bezitsgeschiedenis bespreekt Ter Kuile de 

verbouwing van het slot in opdracht van David van Bourgondië, waarbij alleen de 

vierkante donjon van het 13de-eeuwse kasteel overbleef. Naast de mededeling dat het 

kasteel werd voorzien van nieuwe torens op elk van de vier hoeken, geeft Ter Kuile 

de diameter, de muurdikte en de hoogte van de woontoren die Van Bourgondië liet 

bouwen. Over deze donjon schrijft Ter Kuile: ‘Wij bezitten in deze toren een der 

merkwaardigste, boeiendste, schoonste en meest instructieve monumenten van 

middeleeuwse verdedigingsarchitectuur in ons land’ (p. 43). De auteur roemt de 

gewelfde verdiepingen in de toren en de aanwezigheid van de oorspronkelijke 

schietsleuven. Nadat de bouwval in 1852 in handen kwam van de gemeente, werd er 

een fraai park in landschapstijl omheen gelegd.  

Over de herkomst van de slotnaam, de (voormalige) binnenste ruimten en de 

historische betekenis wordt niets vermeld. 
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Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht  
 
Besproken in: Van Gulick (1960), pp. 201-207. 
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Het zeven pagina’s tellende hoofdstuk dat Van Gulick wijdt aan kasteel Duurstede 

staat hoofdzakelijk in het teken van het uiterlijk van de kasteelruïne en het uiterlijk 

van het slot in vroegere tijden. Hierdoor is naast de morfologie, ook de 

bouwgeschiedenis sterk vertegenwoordigd.  

De tekst begint met een korte algemene historische noot aangaande de 9de-eeuwse 

handelsstad Dorestad, ten noorden van het tegenwoordige Wijk bij Duurstede. De 

eerste omschrijving van het uiterlijk van het kasteel Duurstede bestaat uit een 

opsomming van de resten van het voormalige slot, bestaande uit een zware vierkante 

toren, een nog zwaardere ronde toren, gedeelten van de buitenommuring met resten 

van een poortgebouw en opgaand muurwerk van een kleine ronde toren op de 

zuidwest hoek. Zweder van Zuylen komt rond 1250 in het bezit van het (dan blijkbaar 

al bestaande) kasteel, en wordt dus impliciet niet als stichter vermeld. De oorsprong 

van Duurstede blijft echter niet onbesproken, want Van Gulick meldt dat 

archeologische onderzoekingen in de oorlogsjaren aan de sage van een Romeinse 

oorsprong van het kasteel definitief een einde hebben gemaakt (p. 201). De 

bezitsgeschiedenis komt hoofdzakelijk ter sprake in het kader van bouwhistorische 

vermeldingen. Zo wordt David van Bourgondië, die het kasteel als bisschop van 1459 

tot 1496 bewoonde en het heeft laten verbouwen en zeer doen versterken, door Van 

Gulick een ‘voorbereider van de renaissance’ genoemd (p. 202). De ronde toren, die 

onderdeel van deze versterking was, komt onder een apart kopje uitgebreid ter sprake. 

Nadat Van Gulick het uiterlijk van de vroegere vierkante donjon eveneens onder een 

apart kopje heeft besproken, richt hij zich – nog meer in detail– op de Bourgondische 
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toren. Hiervan worden niet alleen de hoogte, muurdikte en doorsnede genoemd, ook 

volgt een precieze beschrijving van de indeling van elke ruimte, per verdieping (p. 

207). De beschrijving van de twee torens beslaat vijf van de zeven pagina’s.  

Van Gulick vermeldt aan het eind van het hoofdstuk dat er omstreeks 1836 een 

aantrekkelijk park is aangelegd op de resten van de omwalling en de bastions. Alleen 

de etymologie komt niet expliciet ter sprake. 

 

Object: Duurstede 
Locatie: Wijk bij Duurstede, Utrecht 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), pp. 68-71, p. 136. 
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Aan het begin van de tekst (in totaal zo’n drie pagina’s) die Van Reyen wijdt aan 

Duurstede, valt te lezen dat ‘het grondplan van Duurstede zeer onregelmatig is, 

ofschoon toch wel gesproken kan worden van een rechthoekig kasteel’ (p. 68). Het 

behoeft hier nauwelijks de vermelding dat Van Reyen het kasteel Duurstede met alle 

moeite schaart onder de categorie van ‘het vierkante kasteel’. Het meest interessante 

is volgens de auteur de vierkante donjon, die kort, maar met afmetingen en de 

verdeling van de inwendige ruimten, wordt besproken. Hierna volgt de opsomming 

van de overblijfselen, die de reconstructie van de verbouwing in de 15de eeuw niet 

vergemakkelijken, aldus Van Reyen. De beschrijving van deze verbouwing, in 

opdracht van David van Bourgondië, volgt op een korte opsomming van eerdere 

eigenaars. Hierbij wordt vermeld dat het vermoedelijk Zweder van Zuylen was die het 

kasteel bouwde. De laatste pagina is bijna volledig gewijd aan een precieze 

omschrijving van de ronde toren, waarvan de afmetingen worden genoemd en de 

binnenruimten worden beschreven. Van Reyen noemt deze Bourgondische Toren het 

enige overblijfsel in ons land van Franse kasteelarchitectuur uit de 15de eeuw (p. 70).  
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Etymologie, de directe omgeving van het kasteel en zijn historische betekenis komen 

niet ter sprake. 
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Duurstede’ samengevat in onderstaande weergave. 

DUURSTEDE

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Nederland in
vroeger tijd

A.J. van der Aa

R. van der Aa

Eyck van
Zuylichem

Lennep &Hofdijk

Craandijk

Werner

Moes &
Sluyterman

Jongsma &
Loosjes

Ter Kuile

Van Gulick

Van Reyen

B
ro

n
n

en
 (

ch
ro

n
o

lo
g

is
ch

 g
eo

rd
en

d
)

Relatieve aandachtsgrootte (in 4 gradaties)

Historische betekenis

Directe omgeving

Interieur

Bezitsgeschiedenis

Bouwgeschiedenis

Morfologie

Etymologie

Stichting

 
 



 84 

5. Het kasteel Brederode te Santpoort, Noord-Holland                                           .                                                        

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort, Velsen, Noord-Holland 
 
Besproken in: Besproken in: Holland in vroeger tijd 
(1962-1966); een heruitgave van Tegenwoordige Staat der 
verenigde Nederlanden uit 1739-1804, dl. V, p. 816. 
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De bespreking van Brederode telt slechts enkele regels. Hierin wordt een 

locatieaanduiding gegeven en wordt vermeld dat het omstreeks 1300 werd gesticht. 

Verder valt te lezen dat het kasteel in de jaren 1351 en 1426 werd belegerd en dat het 

in 1573 geheel verwoest is. Hiermee komen alleen aspecten aangaande de stichting, 

de historische betekenis en de bouwgeschiedenis kort ter sprake. 

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort, Velsen, Noord-Holland 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 7, p. 727. 
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De beschrijving van Brederode moet bij Van der Aa worden gezocht onder ‘Huis van 

Mathenesse’. In de korte beschrijving worden hoofdzakelijk enkele vroegere bezitters 

genoemd, waarvan Reinoud van Brederode de eerste is ‘en naar wien het ook wel 

Huis van Brederode genoemd werd (…)’. Over het voormalige kasteel zelf vermeldt 

de auteur slechts dat het vroeger een zeer oud en sterk gebouw moet zijn geweest en 

dat het in volgende tijden (na het bezit door Graaf van Oostervaart rond 1470) ‘in 

onderscheidenen huizen verbouwd is’. Hiermee worden alleen aspecten aangaande de 

etymologie en de bouwgeschiedenis kort aangehaald. De overige aandachtsgebieden 

blijven volledig buiten beschouwing.  

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort, Velsen, Noord-Holland. 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd.  
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Het hoofdstuk over Brederode in het werk van Robidé van der Aa is in feite een 

beschrijving van de vele leden die het adellijk geslacht Brederode gekend heeft. Het 

begint met de schenking van het onvoltooide bouwwerk, tegen het eind van de 9de 

eeuw, van Diederik, graaf van Holland, aan zijn jongste broer. ‘Het gebouw zelve was 

intusschen toen nog niet voltooid; maar zulks door den nieuwen Heer van Brederode 

geschied zijnde, hield deze aldaar gewoonlijk zijn verblijf, en het is van dat tijdstip af, 

dat men hetzelve, als den zetel van het aanzienlijke geslacht, kan aanmerken, hetwelk 

de naam van Brederode voeren bleef (…)’. Het voormalige voorkomen van het huis te 

Brederode, in de tijd van Robidé van der Aa reeds een ruïne, komt niet te sprake. Een 

tweetal beschrijvingen van de ruïne van het kasteel zijn alles dat over het uiterlijk van 

Brederode wordt geschreven: ‘Van de bouwvallen van het aloude huis te Brederode 

ziet men thans niets meer, dan de, nog eerbied inboezemende, muren en transen (…)’. 
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En: ‘Met leedwezen ontwaart men, hoe de tand des tijds, dit gedenkstuk van vroegere 

eeuwen, meer en meer in puin doet verkeren, zoo dat de bouwvallen gedurig afnemen 

en verminderen, en de tijd niet wel meer ver af kan zijn, dat men ook van dit, gelijk 

van zoo vele andere gebouwen onzer voorvaderen, niets meer dan den grond zal 

aanwijzen (…)’. De enige plaats binnen de tekst waar een stukje bouwgeschiedenis en 

historische context aan bod komt, luidt als volgt: ‘Reeds in 1204 werd dit huis door 

Graaf Lodewijk van Loon, met andere adelijke kasteelen, verbrand en vernield. Een 

gelijk lot onderging het, na deszelfs herstelling, ruim twee eeuwen laten (1426), toen 

de Kabeljaauwschen, uit wraak (…) hetzelve schier tot den grond toe verwoestten. 

Sedert dien tijd herbouwd, had het met soortgelijke rampen niet meer te worstelen, 

doch geraakte in verval, doordien de Heeren van Brederode hunnen zetel op het 

kasteel Batestein, bij Vianen, vestigden (…)’.  

Zoals vermeld, beslaat de rest van de tekst uit een opsomming van de leden van het 

adellijke geslacht. Hoewel niet zeker is welke van hen het kasteel te Brederode 

hebben bewoond, worden deze passages hier aangemerkt als de constructie van een 

bezitsgeschiedenis. Over etymologie, interieur en het omliggende landgoed wordt 

niets vermeld. 

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort-Zuid, Velsen, Noord-Holland. 
 
Besproken in: Van Lennep & Hofdijk (2de druk, 1883-
1884), dl. I, pp. 61-84. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 

Het hoofdstuk dat toekomt aan het kasteel Brederode staat in het werk van Van 

Lennep & Hofdijk geheel in het teken van de beschrijving van de leden van het 

voorname geslacht Brederode. De 23 pagina’s bestaan voor een zeer groot deel uit de 

chronologische beschrijving van de levensverhalen van de eerste Brederode in 1226 
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tot aan de laatste tak van het geslacht dat in 1832 zou zijn uitgestorven. Aan het begin 

van de tekst wordt over de stichting van het kasteel geschreven dat ‘echter niets 

getuigt tegen de mooglykheid dat reeds Drossaat Diederyk de wallen heeft doen 

optrekken; en dat zijn zoon er geboren werd’ (pp. 64-65). Over de herkomst van de 

naam wordt vermeld dat Brederode afkomstig is van ‘roden’, dat zoveel betekent als 

gerooide bosgrond, en dat ‘”breede rode” de plek was waar de burcht werd 

opgehaald’ (p. 64). In het kader van de bezitsgeschiedenis wordt op pagina 74 een 

korte bouwgeschiedenis van het slot geschetst, waarbij ook een historische 

gebeurtenis een rol speelt: ‘De Haerlemsche Cabilaauwen hadden dus maar een al te 

licht spel, toen zy in 1426 den omtrek hunner stad afliepen, om de kasteelen der 

Hoekschgezinde Edelen te overmeesteren. Na dat van Heemstede te hebben verwoest, 

overvielen zy den Brederode, plonderden en vernielden het gebouw, en lieten het in 

deerniswaardigen toestand achter. Evenwel werd het gedeeltelyk weder hersteld, 

zoodat het later nog een niet geheel ongeschikt verblijf voor de Edelvrouw met heur 

gevolg was, ofschoon de vroegere pracht verloren ging, en de grootschheid van het 

nieuwe gebouw by die van het oude niet halen mocht’. 

Het uiterlijk van het kasteel, de binnenruimten en de directe omgeving komen niet ter 

sprake. 

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort-Zuid, Velsen, Noord-Holland. 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), dl. III, p.  
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis    X  
 
 

De ‘populaire kasteel-bouwval’ Brederode wordt door H. Jongsma slechts alineagroot 

besproken, hoofdzakelijk aan de hand van historische gebeurtenissen. Zo valt te lezen 

dat het ‘in 1426, door de Haarlemmers werd verwoest, en daarna slechts ten deele 
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hersteld, zoodat, toen in 1478 de weduwe van heer Reynout an Brederode op het oude 

stamslot haar toevlucht zocht, alleen de hoofdtoren haar een geschikte verblijfplaats 

bood’ en dat ‘de algeheele ondergang van den burcht in 1573 plaats had (…)’. Het 

uiterlijk van de ruïne komt slechts ter sprake met de constatering dat ‘een muurbrok 

van ongeveer 3 m. hoogte en evenzoo breed het enige [is] dat overbleef van het huis 

(…), terwijl nog een slanke toren, waartegen na de verwoesting van het kasteel een 

hofstede is gebouwd, herinnert aan een der bijgebouwen van den burcht (…)’. 

Jongsma vermeldt tevens dat Brederode vermoedelijk in de 13de eeuw is gebouwd. De 

naamsherkomst, het interieur en de omliggende omgeving worden niet besproken. 

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort-Zuid, Velsen, Noord-Holland. 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), pp. 33-34. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

Kasteel Brederode wordt door Ter Kuile (in twee pagina’s) besproken als een ‘een 

vierkant slot met hoektorens’. De eerste zin luidt: ‘Als een oorspronkelijke schepping 

[stichting] van der tweede helft der dertiende eeuw of van omstreeks 1300 menen wij 

zeker ook het kasteel Brederode te mogen aanmerken, waarvan de indrukwekkende en 

populaire ruïne een prachtig voorbeeld levert van de aanleg met hoektorens om een 

vierkant burchtplein’. Het verdere verloop van de tekst kent een gelijkmatige 

verdeling van de beschrijving van het oorspronkelijke voorkomen van het kasteel, de 

bouwgeschiedenis (hier eerder een ‘vervalgeschiedenis’) en de bezitsgeschiedenis. 

Over de voormalige hoofdburcht schrijft Ter Kuile: ‘Twee zijden van het plein zijn 

bezet met woonvleugels, en bij deze woonvleugels sluiten op de hoeken vierkante of 

lichtelijk rechthoekige torens aan. Waar de schildmuren van de vrije zijden 

samenkomen, verhief zich een ronde toren, die, behoudens de grondslagen, geheel is 
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verdwenen’. De vermelding dat ‘de Haarlemse Kabeljauwen het Huis te Brederode in 

1426 bemachtigden en het ‘neder wierpen’, bevat bovendien informatie over een 

belangrijke historisch-politieke gebeurtenis. De herkomst van de naam, het 

voormalige interieur en de directe omgeving van het kasteel komen niet ter sprake. 

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort-Zuid, Velsen, Noord-Holland. 
 
Besproken in: Van Gulick (1960), pp. 301-306. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur     X 
Directe omgeving  X    
Historische betekenis  X    
 
 

Een interessant bouwhistorisch gegeven dat Van Gulick in de eerste twee pagina’s 

van het hoofdstuk gewijd aan Brederode vermeldt, is dat de rechthoekige hoofdvorm 

van het kasteel, zoals deze tussen 1290 en 1300 zou zijn ontstaan, de navolger is van 

een oorspronkelijke ronde burcht die in het begin van de 13de eeuw in opdracht van 

Willem Drossaet verrezen is. Te lezen valt dat het gehele kasteelcomplex in zijn 

glorietijd heeft bestaan uit drie delen: de op een vierkant opgetrokken burcht met twee 

woonvleugels, drie vierkante en een ronde hoektoren; ten oosten hiervan een vrij grote 

voorburcht en een zogenaamd buitenhof. In het vervolg van de tekst wordt 

voornamelijk ingegaan op de morfologische aspecten van de voorburcht, de 

hoofdburcht en de donjon; de noordoostelijke hoektoren. Zo wordt, onder het kopje 

‘De Voorburcht’, het voorkomen van de voormalige poorttoren uitgebreid besproken 

en komt, opmerkelijk genoeg, hier ook de bebouwing op de hoofdburcht uitgebreid ter 

sprake. Van Gulick geeft hierbij de afmetingen van de oppervlakte en muurdikte van 

de torens en de ridderzaal. De beschrijving van de auteur maakt het mogelijk om een 

precies beeld te construeren van de indeling van de binnenruimten en de manier 

waarop deze onderling verbonden moeten zijn geweest. Van Gulick vermeldt tevens 

waar er zich een raam, een rookkanaal en een gemak hebben bevonden (p. 304). 
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Aangaande het hoekcomplex aan de noordoostzijde van de hoofdburcht, waarbinnen 

zich tevens de donjon bevond, construeert Van Gulick met dezelfde precisie het 

voormalige uiterlijk van de bebouwing, geeft de afmetingen van de binnenruimten en 

beschrijft het vergane interieur in termen van raamnissen, zitbanken, een gemak en 

een grote schouw (p. 305). Van Gulick sluit af met de constatering dat de combinatie 

van defensieve kracht en goede bewoonbaarheid, zoals die nog valt te reconstrueren 

uit de overblijfselen, Brederode met recht tot een waardige vertegenwoordiger maakt 

van onze vaderlandse waterburchten.  

Over de etymologie van het kasteel, de directe omgeving en zijn rol in historische 

gebeurtenissen wordt niets vermeld.  

 

Object: Brederode 
Locatie: Santpoort, Velsen, Noord-Holland 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), p. 51, pp. 71-74, p. 77, 
pp. 80-81, p. 127, p. 132. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur     X 
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

Het kasteel Brederode komt bij Van Reyen op meerdere plaatsen in zijn werk ter 

sprake. Op de pagina’s 71-74 wordt het vroegere bouwwerk het meest uitgebreid 

besproken. De tekst hier lijkt nog het meest op een samenvatting van de beschrijving 

van Van Gulick. Ook bij Van Reyen gaat verreweg de meeste aandacht uit naar het 

voormalige voorkomen van de grondvorm en de bebouwing op de voor- en 

hoofdburcht. Ook hier worden de binnenruimten, hun interieur (in termen van een 

schouw, latrines en wenteltrappen) en onderlinge verbindingen uitgebreid beschreven. 

Ter illustratie: ‘De noordvleugel bestond uit een keuken op de begane grond en een 

kelder, die verbinding had met de kelder van de noordoosttoren. Boven de keuken lag 

een zaal die zich helemaal uitstrekte tot de oostmuur van het kasteel’. Over de 

bouwgeschiedenis wordt gemeld dat de voorburcht in zijn grondplan ongetwijfeld tot 
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het oudere, ronde kasteel behoort, gebouwd door Dirk Drossaet, en dat het kasteel 

waarschijnlijk in 1426 door de Haarlemmers werd verwoest (tevens een historische 

vermelding), wat leidde tot de herbouw van de noordelijke helft van het complex. 

Volgens Van Reyen brachten in 1573 de Spanjaarden de genadeslag toe aan het 

kasteel, dat sindsdien als een buitengewoon schilderachtige ruïne door het leven gaat. 

Aan het begin van het tekstgedeelte wordt kort gemeld dat de oudste vermelding van 

het rechthoekige kasteel dateert uit 1322. Over de herkomst van de naam, de 

bezitsgeschiedenis en de directe omgeving van het voormalige kasteel wordt niets 

geschreven. 
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Brederode’ samengevat in onderstaande weergave. 
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6. Het slot Merwede te Dordrecht, Zuid-Holland                                                            .             

 

Object: Merwede 
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland 
 
Besproken in: Besproken in: Holland in vroeger tijd 
(1962-1966); een heruitgave van Tegenwoordige Staat der 
verenigde Nederlanden uit 1739-1804, dl. I, p. 69. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur   X   
Directe omgeving   X    
Historische betekenis   X   
 
                                                                                    

De beschrijving van Huis of Slot te Merwede is zeer beknopt. Gesuggereerd wordt dat 

het kasteel er voor de St. Elizabethsvloed van 1421 nog in volle glorie moet hebben 

gestaan. Wat volgt is een omschrijving van de ruïne die ‘bestaat uit muren van grote 

vastgebakken stenen. Aan de binnenzijde vindt men nog de stenen trappen, die echter 

zo uitgebroken zijn, dat men er niet zonder gevaar in kan opklimmen. Verder zijn er 

nog enige kleine zwaarbemuurde vertrekken te vinden (…)’. In de laatste regels wordt 

een zeer beknopte bezitsgeschiedenis geschetst vanaf 1550, waarin valt te lezen dat de 

heerlijkheid Merwede in 1604 aan de stad Dordrecht werd verkocht.  

De suggestie dat het kasteel door de vloed van 1421 (grotendeels) werd verwoest, is 

zowel een bouwhistorische- als een algemeen historische opmerking. De vermelding 

van kleine ‘zwaarbemuurde’ binnenruimten wordt geschaard onder ‘interieur’. Aan 

het vroegere uiterlijk van het kasteel, de ouderdom, de naamsherkomst en de directe 

omgeving wordt geen aandacht geschonken. 
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Object: Merwede 
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 7, pp. 852-853. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur   X   
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De beschrijving van de overblijfselen van het slot te Merwede is ook bij A.J. van der 

Aa zeer beknopt. Over de ouderdom wordt vermeld dat het kasteel volgens sommigen 

al in de 6de- of 7de eeuw gebouwd zou zijn, ten tijde van de Frankische koning 

Meroveus, waaraan zowel het slot als de rivier zijn naam ontleent. Over het 

voorkomen van de kasteelruïne schrijft Van der Aa nog het meest uitgebreid: ‘Het slot 

is van zeer grooten, harden, vasten, gebakken steen gebouwd geweest. Aan de 

noordzijde, langs de Merwestroom, vertoont het aangebleven muurwerk zich met 

ruiten, welker punten op- en neerwaarts staan. Deze ruiten worden gevormd door 

zekere zwaar verglaasde steenen. Van binnen ziet men nog steenen trappen, die echter 

zoo uitgebroken zijn, dat men die, niet zonder gevaar, beklimmen kan. Voorts heeft 

men er nog overblijfsels van kleine zwaar bemuurde vertrekken, die tot berging van 

krijgsvolk schijnen gediend te hebben’. Bouwhistorisch van aard zijn de vermeldingen 

dat in 1200 nog een zaal aan het slot moet zijn bijgebouwd en dat het door de St. 

Elizabethsvloed van 1421 verwoest is. De bezitsgeschiedenis, de directe omgeving en 

de historische betekenis worden buiten beschouwing gelaten. 
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Object: Merwede 
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

De beschrijving van de ruïne van het huis van Merwede bestaat bij Robidé van der Aa 

grotendeels uit de beschrijving van het adellijk geslacht, al is de omvang van deze 

verhandeling niet dominerend omdat de bezitsgeschiedenis van het kasteel niet verder 

teruggaat dan 1421. Te lezen valt dat ‘dit gesticht, eertijds, een zeer hecht en sterk 

gebouw’ in dat jaar ‘deelde in den algemeenen ramp dier landstreek en, als zoo vele 

andere heerlijke gestichten, door den stortvloed werd gesloopt’. De stichting dateert 

volgens Robidé van der Aa uit de 12de eeuw, al zijn ‘de geachtste schrijvers het over 

het tijdstip oneens’. Met deze twee passages is alles gezegd over de stichting en de 

bouwgeschiedenis. Over de etymologie wordt vermeld: ‘Het behoort tot de niet met 

zekerheid te beslissen geschilpunten, waaraan dit huis deszelfs naam te danken hebbe, 

doch wij hellen tot het gevoelen derzulken over, die de naamsoorsprong, niet afleiden 

van den Frankischen Koning Merovaeüs, maar van Maaren-we of wede, hetgeen 

hetzelfde is als paarden-weide (…)’. Het uiterlijk van het voormalige kasteel, de 

binnenste vertrekken en het omliggende landgoed worden buiten beschouwing 

gelaten. 
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Object: Merwede 
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), dl. III, p. 
4. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

De beknopte tekst (alineagroot) van Jongsma over de ruïne van het slot Merwede 

geeft, net als bij Robidé van der Aa, geen indruk van het voorkomen van het 

voormalige kasteel. Over de stichting wordt kort vermeld dat deze in de 12de eeuw 

plaats moet hebben gevonden, al is er op dit punt geen eenstemmigheid. Wel is zeker 

dat het slot meermaals werd belegerd en als uitvalsbasis werd gebruikt door de 

vijanden van Dordrecht, bijvoorbeeld de troepen van Jacoba van Beieren in 1418. De 

ondergang van het kasteel wordt, in tegenstelling tot bij Robidé van der Aa, niet in 

eerste instantie toegeschreven aan een stortvloed, maar aan de Dordtenaren die het 

bouwwerk na het openbreken van het beleg verwoestten. Te lezen valt dat de 

Elizabethsvloed drie jaar later de vernieling voltooide. Het kasteel was bezit van de 

Hollandse graven Dirk II, Dirk IV en Floris I en is in 1815 in handen van de stad 

Dordrecht gevallen.  

De etymologie, de morfologie, het interieur en het omliggende landgoed komen niet 

ter sprake. 
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Object: Merwede 
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland. 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), pp. 36-37. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

De beschrijving van Merwede beslaat in het werk van Ter Kuile iets minder dan één 

pagina. Hierin wordt, in tegenstelling tot de voorgaande bronnen, wel degelijk 

aandacht geschonken aan het voormalige voorkomen van het kasteel. Dit is mogelijk 

omdat in 1941 de fundamenten van het slot werden blootgelegd. Hierdoor werd 

duidelijk dat het oudste slot een vierkant grondplan heeft gekend met woonvleugels 

aan twee zijden, schildmuren met weergang aan de andere zijden en met ronde torens 

op de zuidelijke hoek. Deze bevindingen maken het voor Ter Kuile mogelijk het 

kasteel Merwede in zijn overzichtswerk te scharen onder de typologische categorie 

van ‘het vierkante slot met hoektorens’. Dit kasteel moet uit de eerste helft van de 14de 

eeuw dateren en is in de tweede helft van diezelfde eeuw vervangen door een veel 

forser aanleg met twee licht uitstekende vierkante torens aan de noordzijde. Omdat nu 

alle vier de zijden door woonvleugels waren bezet, kende het slot, volgens de auteur, 

een nog regelmatiger aanzien. Naast de passage over de verbouwing van het slot komt 

de bouwgeschiedenis eveneens fragmentarisch ter sprake als wordt vermeld dat het 

kasteel grotendeels werd verwoest na het opbreken van het beleg van de stad 

Dordrecht door Jacoba van Beieren en Jan van Brabant in 1418. Deze 

bouwhistorische-, en tevens historische mededeling wordt gevolgd door het 

uitgesproken vermoeden van de auteur dat de vloed van 1421 de definitieve 

ondergang van Merwede heeft betekend. De etymologie, de bezitsgeschiedenis, het 

interieur en de directe omgeving komen niet ter sprake.  
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Object: Merwede 
Locatie: Dordrecht, Zuid-Holland 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), pp. 84-85. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

De paginavullende beschrijving van het kasteel van Merwede door Van Reyen bestaat 

hoofdzakelijk uit vermeldingen over het uiterlijk van het voormalige slot, zowel vóór 

als na de verbouwing in de 14de eeuw. Het vroegere bouwwerk stamt uit het eerste 

kwart van de 14de eeuw en had een hoofdtoren op de noordhoek, een grote ronde toren 

op de westhoek en een kleinere ronde toren op de zuidhoek. Twee zijden werden 

ingenomen door zaalbouw. De reden voor de grondige verbouwing, nog in diezelfde 

eeuw, wordt door Van Reyen toegeschreven aan een overstroming. Het kasteel is 

hierna bijna totaal herbouwd, waarbij fundamenten in de vroegere slotgracht werden 

gelegd en de muren aanzienlijk zwaarder werden gemaakt. Alle zijden waren nu bezet 

door bebouwing. De ondergang van het gebouw is voornamelijk te wijten aan de 

belegering van het slot in 1418, waarna, drie jaar later, de Elizabethsvloed de 

genadeslag gaf aan het kasteel.  

De bespreking van Merwede door Van Reyen is zeer vergelijkbaar met die van Ter 

Kuile, elf jaar eerder. Dezelfde verbouwingen en historische gebeurtenissen die tot het 

verval leidden, worden beschreven en voor beide beschrijvingen geldt dat het uiterlijk 

van het voormalige kasteel de tekst domineert. Ook bij Van Reyen wordt geen 

aandacht geschonken aan de etymologie, de bezitsgeschiedenis, het interieur en het de 

directe omgeving. 
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Merwede’ samengevat in onderstaande weergave. 
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7. Kasteel Moermond te Renesse, Zeeland                                                                     . 

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Besproken in: Besproken in: Holland in 
vroeger tijd (1962-66); een heruitgave van Tegenwoordige 
Staat der verenigde Nederlanden uit 1739-1804, dl. XIX, 
pp. 404-406. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving    X   
Historische betekenis    X  
 
 

In de beschrijving van Moermond wordt de meeste aandacht besteed aan de 

bezitsgeschiedenis van het kasteel, in samenhang met historische gebeurtenissen zoals 

belegeringen. Bouwhistorische vermeldingen komen ook voor, maar dan in de context 

van de bezitsgeschiedenis: ‘Jan van Renesse, zoon van Costijn, (…) werdt, door 

Wolsaart van Borselen van verradry en samenzweering tegen den Graave 

beschuldigd. De Graaf zondt daarop eenig Krygsvolk af, om in deszelfs Goederen te 

vallen, tegens ‘t welke Jan van Renesse zig, op zyn huis Moermont, tragtte te 

versterken, waar toe hy drie honderd en zestig gewapende Mannen daar in wierp, en 

het van alles wel deedt voorzien. De Bezetting, werdt, na eene belegering van eenigen 

maanden, door honger en gebrek tot overgave van ‘t Kasteel gedwongen, dat door des 

Graaven volk byna geheel vernield werdt. Naderhand heeft Iman van Zuidland, Heer 

van Moermont, het Slot weder doen herstellen en met een gragt omringen. Eenige 

haaren geleeden was het wederom aan ’t vervallen, doch werdt in den jaare 1751, 

door zynen tegenwoordigen Heer, wederom geheel in stand gebragt’. 

Over het vroegere uiterlijk valt te lezen dat Moermond ‘voormaals een sterk Kasteel is 

geweest, omringd met wyde en diepe gragten, en met vyf Toorens versterkt’. In de 

laatste regels wordt beschreven hoe het kasteel zich verhield tot zijn directe 
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omgeving. Ouderdom en stichting komen, evenals de etymologie en het interieur, niet 

aan bod. 

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 7, pp. 1004-
1005 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving    X   
Historische betekenis    X  
 
 

De tekst die Van der Aa wijdt aan Moermond, is – op enkele details na – bijna 

volledig overgenomen (en op sommige punten gemoderniseerd) van de beschrijving 

van het kasteel in Holland in vroeger tijd uit 1750.  

In de beschrijving van Moermont (zo door Van der Aa geschreven) wordt de meeste 

aandacht besteed aan de bezitsgeschiedenis van het kasteel, in samenhang met 

historische gebeurtenissen zoals belegeringen. Bouwhistorische vermeldingen komen 

ook voor, maar dan in de context van de bezitsgeschiedenis: ‘Jan van Renesse (1), 

zoon van Costijn, (…) werd door Wolphaart van Borselen van verraad en 

samenzwering tegen den Graaf beschuldigd. De Graaf zond daarop eenig krijgsvolk 

af, om in zijne gemoederen te vallen, waartegen Jan van Renesse zich, op zijn huis 

Moermont, trachtte te versterken, waartoe hij drie honderd en zestig gewapende 

mannen daarin wierp, en het van alles wel deed voorzien. De bezetting, werd, na eene 

belegering van eenige maanden, door honger en gebrek tot overgave van het kasteel 

gedwongen, dat door des Gravenvolk bijna geheel vernield werd. Naderhand heeft 

Iman van Zuidland, Heer van Moermont, het slot weder doen herstellen en met eene 

gracht doen omringen. In het midden der vorige eeuw was het weder aan het 

vervallen, doch werd in den jare 1731, door zijnen toenmaligen Heer Pieter van 

Schuilenburgh, wederom geheel in stand gebragt’. Over het voormalige uiterlijk valt 

alleen te lezen dat Moermont ‘voormaals een sterk kasteel is geweest, omringd met 
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wijde en diepe grachten, en met vijf torens versterkt’. In de laatste regels wordt 

beschreven hoe het kasteel zich verhield tot zijn directe omgeving. Ouderdom en 

stichting komen, evenals de etymologie en het interieur, ook hier niet aan bod. 

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd.  
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis   X   
 
 

In de beschrijving van het slot Moermont (zoals Robidé van de Aa dat schrijft) zijn de 

bezitsgeschiedenis van het kasteel en de biografische gegevens van de bezitters het 

sterkst vertegenwoordigd. Over het uiterlijk van het kasteel wordt enkel geschreven in 

een inleidende passage: ‘Het boezemt thans wel niet, gelijk in vroegere eeuwen, 

ontzag in, door deszelfs sterke muren, wachten burgtorens, wijde en diepe grachten, 

en dat forsche uiterlijke, hetwelk de sloten der voorvaderen een zoo eerbiedwekkend 

aanzien bijzettede (…)’. In een noot wordt echter aangemerkt dat Moermont ‘voor 

deszelfs eerste verwoesting met 5 torens prijkte’. De oorsprong van het bouwwerk is 

niet uit de tekst herleidbaar. Wel wordt melding gemaakt van een, voor het kasteel, 

fatale belegering. Jan van Renesse begaf zich naar Moermont, ‘rustte zich daar ter 

zelfverdediging toe, bezettede het slot met 360 dappere knechten en verduurde er, 

ettelijke maanden, den aanval van eene ongelijk veel sterkere macht. Eerst toen het 

slot genoegzaam in eenen puinhoop veranderd was, en honger en gebrek de 

verdedigers dagelijks in aantal deden verminderen en in krachten afnemen, verliet de 

kloekhartige den burg zijner vaderen, die, op bevel van Wolfaert van Borsselen, tot 

den grond toe geslecht werd’. In deze passage wordt zowel melding gemaakt van een 

bouwhistorische gebeurtenis, namelijk de vernieling en de sloop van het kasteel 

(echter zonder vermelding van een jaartal), als van een historische belegering. Aan het 
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interieur en het omliggende landgoed wordt geen aandacht besteed. Dit geldt ook voor 

de het tijdstip van de stichting en de naamsherkomst. 

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Moes & Sluyterman (1912-1915), dl. 1, pp. 
245-262. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X   
Historische betekenis   X   
 
 

In het zestien pagina’s tellende hoofdstuk over Moermond gaat de meeste aandacht uit 

naar de bezitsgeschiedenis van het kasteel en de levensverhalen van de vroegere 

bewoners. Vooral van het politiek-militaire verleden van Jan van Renesse (II) wordt 

uitgebreid verslag gedaan. In deze verhandelingen, die maarliefst veertien pagina’s 

beslaan, wordt slechts enkele malen kort melding gemaakt van een verbouwing of een 

(nieuwe) omgrachting (p. 255, p. 256, p. 260). Aan het begin van de tekst is wel een 

alinea gewijd aan de bepaling van de ouderdom van de kasteelnaam (p. 247). Het 

eerste bouwwerk, waarover wordt gesuggereerd dat het kort na 1229 gebouwd moet 

zijn (p. 245) zou, volgens de auteur, al in 1297 (als het is verwoest) de naam 

Moermond hebben gedragen. De oorsprong van de naam komt echter niet ter sprake. 

Dat er, ondanks de omvang van de tekst over het adellijk geslacht Renesse, wel 

degelijk belang wordt gehecht aan de beschrijving van het voorkomen van het kasteel, 

blijkt uit de laatste twee pagina’s waarin uitgebreid wordt ingegaan op het exterieur en 

de bouwfasen die het bouwwerk gekend heeft. De auteur vermeldt dat ‘die 

verschillende herstellingen het pittoreske gebouw weinig van uiterlijk hebben doen 

veranderen, daar het silhouet geheel behouden bleef (…)’. Zo vertoont het oudste,  

noordelijk gedeelte met zijn ‘groote muurvlakken op schuin lopende plint (…), met 

overblijfsels van hoektorentjes en spitsbogenfries (…) nog een onmiskenbaar 

middeneeuwsch karakter en dateert vermoedelijk uit den tijd van Aernoud van 
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Haemstede, omstreeks 1340’ (p. 261). Naast de gewelfde kelder en de zuidoostelijke 

hoek met de kapel, wordt ook de toren beschreven. Deze is ‘op vierkanten onderbouw 

achtkant van vorm en bovenaan van een krans van vensters voorzien (…) en is 

bekroond met een sierlijken door lood bekleeden top, waaraan evenwel een blijkens 

oude prenten zich daarop als eindigingsvorm bevindende spits met dakkapellen 

ontbreekt, maar die nu in een eenvoudig kruis met windvaan eindigt’ (p. 262). De 

afsluitende passage gaat over het terrein waardoor het kasteel wordt omsloten. Alleen 

naar de binnenruimten van het bouwwerk gaat geen aandacht uit. 

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), dl. II, pp. 
33-34. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis    X  
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur    X  
Directe omgeving  X    
Historische betekenis  X    
 
 

De paginavullende beschrijving in het werk van Jongsma & Loosjes over Moermond, 

bevat een gelijkmatige verdeling van de aandacht voor het uiterlijk van het gebouw, 

de ouderdom van de verscheidene onderdelen, de bezitsgeschiedenis en de meest 

voorname binnenruimten. Niet zelden worden bouwgeschiedenis en morfologie met 

elkaar verbonden in één passage: ‘Het noordoostelijk gedeelte dateert uit de 

Middeleeuwen, waarschijnlijk uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Het hooge 

zadeldak, de boogfriezen, die hun elegant reliëf als een fine keten slingeren van het 

eene hoektorentje naar het andere, bevestigen onmiddellijk de meening, dat dit het 

oudste gedeelte van het kasteel is’. Na een aanzienlijk tekstgedeelte over de 

bezitsgeschiedenis worden meerdere binnenruimten omschreven, waaronder de salon, 

de hal en de eetzaal. In deze beschrijvingen is vooral aandacht voor de inboedel, zoals 

antieke kasten, wapens, porseleinen borden en andere vormen van handwerkkunst. 
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Over de stichting van het kasteel, de naamsherkomst, het omliggende landgoed en de 

historische gebeurtenissen in relatie tot het bouwwerk, wordt niets vermeld.  

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland. 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), p. 31, pp. 52-53. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis     X 
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis  X    
 
 

Ter Kuile schaart Moermond in zijn overzichtswerk onder de ‘overige middeleeuwse 

kastelen’. De beschrijving van Moermond beslaat hier nog geen halve pagina en bevat 

bijna alleen maar bouwhistorische vermeldingen. Het uiterlijk van het kasteel wordt 

beschreven als een ‘blokachtig woongebouw met zadeldak tussen twee trapgevels en 

twee minuscule arkeltorentjes, die door een borstwering op spitsboogfries worden 

verbonden. Het deel meet uitwendig ongeveer 7 bij 7,50 meter, de muren zijn op zijn 

hoogst ongeveer 1 meter zwaar [dik]. Men krijgt de indruk, dat dit aanvankelijk 

vrijwel het hele kasteel is geweest’. Het huis dat Witte van Haamstede omstreeks 

1340 bouwde en dat ter vervanging diende van het oudste slot ter Renesse (gelegen op 

een andere plek), mag, volgens Ter Kuile, ‘met dit middeleeuwse blok’ vereenzelvigd 

worden. Hiermee wordt tevens het tijdstip van de stichting van het kasteel inzichtelijk.  

Er gaat geen aandacht uit naar de naamsherkomst, de bezitsgeschiedenis, het interieur, 

het omliggende gebied en de historische betekenis van het kasteel. 
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Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Van Gulick (1960), pp. 371-377. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie   X   
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis     X 
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving  X    
Historische betekenis  X    
 
 

Het hoofdstuk dat Van Gulick wijdt aan kasteel Moermond bevat veel 

bouwhistorische informatie die verkregen is door middel van archeologische 

opgravingen in 1956 en 1957. Het uiterlijk van het kasteel en de bouwgeschiedenis 

zijn in de beschrijving het sterkst vertegenwoordigd. Van Gulick vermeldt dat een 

zoon van ene Witte omstreeks 1340 genoemd wordt als heer van Moermond en dat 

deze tussen 1334 en 1340 waarschijnlijk een nieuw kasteel heeft gebouwd. De naam 

Moermond duidt volgens de auteur op de situering van het kasteel bij de uitmonding 

van het water uit de moeren ( = laag en drassig land). Hierop volgt een passage waarin 

beknopt de bezitsgeschiedenis van het kasteel vanaf de 16de eeuw wordt geschetst, en 

die veelvuldig is voorzien van bouwhistorische vermeldingen (cycli van verval van 

herstel). Hieronder vallen ook twee 20ste-eeuwse restauraties.  

In de resterende drie pagina’s bespreekt Van Gulick grotendeels de bouwhistorische 

ontdekkingen die zijn gedaan na de opgraving van Moermond in de late jaren ’50 van 

de 20ste eeuw. Zo is gebleken dat het kasteel twee voorgangers heeft gekend; een 

houten kasteel omringd door een stenen muur van vóór 1297 en een rechthoekig 

kasteel van zes bij tien meter met twee hoektorens een de grachtzijde. Het 

tegenwoordige bouwwerk, dat zich in de nabijheid van deze vroegere versterkingen 

bevindt, ‘is een onregelmatig gevormd maar schilderachtig geheel. Reeds van ver valt 

het vierkante, torenachtige bouwdeel aan de noordzijde op’ (p. 374). Van Gulick komt 

in de volgende pagina’s met een meer uitgebreide morfologische beschrijving op de 

proppen: ‘Tot de daklijst, of liever gezegd, tot de schematische uitgevoerde 

“weergang”, bedraagt de hoogte ruim tien meter. De afstand tussen maaiveld en 
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noklijn bedraagt 14 m. Op de oostelijke en de westelijke hoek staat een uitgekraagd 

(arkel)torentje, waarop zich oorspronkelijk spitsjes hebben bevonden. (…) Langs de 

noordelijke gevel loopt een fries van spitse boogjes. De poorttoren heeft rondom tot 

1,50 m een plint met een versteklijst. Het zadeldak is gevat tussen twee trapgevels met 

op elk van de toppen een cilindervormig gemetselde schoorsteen. (…) Behalve uit de 

reeds genoemde aanbouw aan de westzijde van het middeleeuwse deel van 

Moermond, bestaat de rest van het complex in hoofdzaak uit twee tegen elkaar 

opgetrokken vleugels. De jongste vleugel, die direct achter tegen de oude poorttoren 

aansluit, heeft muren van een halve meter dikte. De zuidelijke buitenmuur wordt 

bekroond door een aantrekkelijke, vroeg zeventiende-eeuwse trapgevel. De tweede, 

lagere vleugel, die zich uitstrekt achter de westelijke aanbouw van de poorttoren, is 

ouder van oorsprong, maar architectonisch van minder belang’ (pp. 376-377).  

De tekst over de poorttoren krijgt van Van Gulick een apart kopje, omdat het hier om 

het oudste gedeelte van het kasteel gaat. Ook deze wordt, wat betreft het uiterlijk, zeer 

gedetailleerd en voorzien van maten beschreven. Op twee plaatsen in de tekst maakt 

Van Gulick vergelijkingen tussen architectonische elementen van Moermond en 

bouwkundige aspecten van andere kastelen (p. 376, p. 377).  

Het interieur, de directe omgeving en de historische betekenis van Moermond worden 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Object: Moermond 
Locatie: Renesse, Zeeland 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), p 111, p. 138. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis     X 
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

Het kasteel Moermond wordt door Van Reyen niet apart besproken. Op pagina 111 

komt de naam alleen voor in een vergelijking met kasteel Ravestein. Op pagina 138 
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volgt een korte beschrijving van Moermond in het kader van een beknopte 

opsomming van de door Van Reyen genoemde kastelen. In deze tekst in telegramstijl 

valt slechts te lezen dat het tegenwoordige kasteeltje in de kern uit een 14de-eeuwse 

poorttoren bestaat, die in 1513 tot woongebouw werd ingericht. Deze toren werd 

voorzien van latere aanbouwsels, waarvan de voornaamste een in 1612 gebouwde 

achtzijdige toren en twee vleugels zijn.  

Hiermee bestaat de beschrijving van Van Reyen hoofdzakelijk uit een zeer beknopte 

bouwgeschiedenis van het kasteel met enkele morfologische kenmerken. Passages 

over de overige aandachtsgebieden komen niet voor.  
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Moermond’ samengevat in onderstaande weergave. 
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8. Kasteel Croy te Aarle-Rixtel, Noord-Brabant                                                       . 

 

Object: Croy 
Locatie: Aarle-Rixtel, Noord-Brabant 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 3, p. 136. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De beschrijving van Croy door Van de Aa is erg beknopt en bestaat grotendeels uit 

een opsomming van de voormalige eigenaren vanaf de 16de eeuw. Het uiterlijk van het 

kasteel komt slechts eenmaal ter sprake als Van der Aa vermeldt dat ‘dit oude 

gebouw; van hooge torens voorzien, met zijne tuinen door breede waterrijke grachten 

omgeven (…) voor een der schoonste kasteelen van de Meijerij gehouden [wordt]’. 

De exacte ouderdom, de stichting, de bouwgeschiedenis, het interieur, de directe 

omgeving en de historische betekenis komen niet ter sprake.  

 

Object: Croy 
Locatie: Aarle-Rixtel, Noord-Brabant 
 
Besproken in: Robidé van der Aa (1841-1846), 
ongepagineerd.  
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie  X    
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
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De drie pagina’s tellende beschrijving van Croy staat bij Robidé van der Aa bijna 

volledig in het teken van de bezitsgeschiedenis van het kasteel vanaf het eind van de 

15de eeuw. Hoewel over het uiterlijk valt te lezen dat het een ‘schoone gothische 

gebouw’ is, ‘gelijk het thans nog in aanwezen is’, kan een dergelijke beschrijving 

nauwelijks als een morfologische aanduiding worden bestempeld. Verdere interesse is 

er alleen voor het jaar van de stichting, maar dat kon, volgens de auteur, niet worden 

achterhaald.  

 
Object: Croy 
Locatie: Aarle-Rixtel, Noord-Brabant 
 
Besproken in: Craandijk (1875-1884), dl. 7, pp. 86-91. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie   X   
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur     X 
Directe omgeving     X  
Historische betekenis   X   
 
 

De beschrijving van Croy door J. Craandijk is, wat betreft de (re)constructie van een 

waarderingsgeschiedenis van het kasteel, zeer interessant. Tot tweemaal toe beklaagt 

de auteur zich erover dat Croy niet de waardering toekomt die het volgens hem 

verdient. Het grootste gedeelte bestaat echter uit de beschrijving van de 

binnenruimten van het kasteel. Na de korte vermelding van enkele restauraties en 

‘verfraaijingen’ in 1772 beschrijft Craandijk uitvoerig in welke hoedanigheid hij de 

verschillende vertrekken in het gebouw aantreft: ‘Een antiek karakter draagt het 

kasteel van binnen dus niet, behalve misschien in het fraaije gewelf der torenkamer 

naast den ingang, waar wij ook op de muren goed uitgevoerde zinnebeelden van jagt 

en landbouw, in hout gesneden, aantreffen. Maar, zoo al niet antiek, de groote zaal, 

thans tot kapel ingerigt, is een vertrek van niet-alledaagsche waarde, met zijn kunstig 

en keurig bewerkte medaillons van stukadoorwerk op hemelsblaauwen grond, die 

langs de wanden zijn aangebragt in den trant, waarin de groote zaal van ’t Biljoen 

door een Italiaanschen meester was bewerkt (…). ‘t Zijn vooral de ruime, gewelfde 

kelders met de dikke muren beneden, die nog van de oudheid der ridderlijke huizinge 
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spreken, en daar, in den ronden hoektoren, naast het gewone woonvertrek der 

mannelijke verpleegden [Croy was ten tijde van het bezoek van Craandijk een 

filantropische instelling], is ook de voormalige gevangenis van het kasteel nog te zien. 

Zelfs vinden wij er de ketting nog, aan een’ zwaren ijzeren ring midden in den steenen 

vloer geklonken, waarmede de gekerkerde overtreder aan den voet werd geboeid’ (p. 

90). Minder uitgebreid komen op verschillende plaatsen in de tekst ook de directe 

omgeving, het uiterlijk van het kasteel en de samenhang tussen beide ter sprake: ‘Ook 

het terrein, door de buitengracht omsloten, prijkt nog met overvloed van hout; de 

hooge beukenhagen rondom de tuinen strekken zich nog als stijve, deftige levende 

muren, in overeenstemming met het ouderwetsche slot, over een aanmerkelijke ruimte 

uit: een laan van linden tusschen de voorpoort en de stalgebouwen, wier breede 

kroonen het front van het huis voor ’t ogenblik nog verbergen, verhoogt den indruk 

van het eerwaardige geheel, en geestig treedt het poortje te voorschijn met zijn 

verweerde muren en zijn bemost dak tusschen de hooge trapgevels, met zijn achtkant 

torentje en de houten brug over de gracht’ (p. 87).  

Het externe voorkomen van het kasteel komt uitgebreider aan bod op pagina 88: ‘Is de 

zijgevel het opmerkelijkst om zijn bouwkunstige versieringen, ook het front verdient  

zeer de aandacht van den bezoeker. Van de voorpoort leidt de lindenlaan langs de 

breede, thans digt begroeide slotgracht naar de steenen brug met gemetselde 

balustrade. De ingang is tusschen een’ achtkantigen hoektoren en een’ zwaren 

vierkanten toren, wiens spits met een’ bol is versierd, terwijl een weinig meer 

achterwaarts, een gebouw met trapgevel en een’ ronden hoektoren uit wat later tijd 

afkomstig schijnt’.  

Interessant is het beklag van Craandijk dat Croy geen geschiedenis heeft en dat er 

over vroegere belegeringen en verwoestingen geen gegevens bekend zijn. Over de 

bezitsgeschiedenis stelt Craandijk dat het jammerlijk is dat deze pas vanaf het begin 

van de 17de eeuw herleid kan worden (pp. 90-91).  

De herkomst van de naam wordt door Craandijk verklaard als gevolg van mogelijke 

betrekkingen die vroegere bezitters hadden met het hoogadellijke geslacht der Croy’s. 

Hoewel de auteur vermoedt dat het kasteel ouder is dan het moment waarop een 

bezitsgeschiedenis zichtbaar wordt (omstreeks 1600), noemt hij geen mogelijk tijdstip 

van een stichting. 
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Object: Croy 
Locatie: Aarle-Rixtel, Noord-Brabant 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), dl. 1, pp. 
23-24. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie   X   
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis    X  
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De bespreking van Croy door H. Jongsma is tweeledig; eerst wordt er in enkele 

alinea’s het uiterlijk van het gebouw beschreven, daarna volgt een aantal beknopte 

tekstgedeelten over de voormalige bewoners van het kasteel. Opmerkelijk is dat 

Jongsma het verdedigbare karakter van het huidige kasteel in twijfel trekt omdat het 

een ‘gotisch’ of ‘laatgotisch’ karakter heeft. De beschrijving van het exterieur luidt: 

‘De toren rechts boven den ingang, verminkt door smakelooze negentiend’eeuwsche 

ramen, toont in zijn raamprofileering duidelijk zijn Gothische afkomst, welke aan den 

ronden toren op den rechthoek in ’t geheel niet is te constateeren, ofschoon deze 

laatste wel bekroond is met het achthoekige lage puntdak, dat ook de andere torentjes 

dragen. Het centrum der Gothische ordonnantie vindt men in de twee linksche torens 

en den achterkant. De linker achtertoren, die den zuiversten vorm vertoont, had in de 

onderste verdieping getraceerde, in de bovenste verdieping getraverseerde ramen. Hij 

is meer dan zijn, van rond in achthoekig overgaanden, vleugel-genoot een 

afspiegeling van de rijzige voornaamheid, welke den Gothischen bouw kenmerkte’.  

In dergelijke bewoordingen volgt ook een beschrijving van de zadeldaken op de drie 

vleugels, waarbij Jongsma opmerkt dat twee van deze vleugels de indruk wekken van 

een 13de-eeuws kasteel. Het lijkt alsof de auteur bewust is van het speculatieve gehalte 

van deze constatering en daarom wordt er ook geen mogelijk tijdstip van stichting 

genoemd. Over de naam van het kasteel wordt nog vermeld dat deze afkomstig moet 

zijn van een geslacht, echter blijkt nergens of en wanneer dit geslacht het kasteel ooit 

bewoond heeft. In de resterende tekstgedeelten wordt slechts aandacht besteed aan de 

bezitsgeschiedenis, waarin de oudste bezitter stamt uit omstreeks 1600. Het interieur, 
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de directe omgeving en de (eventuele) historische betekenis van het bouwwerk komen 

niet ter sprake.  

 

Object: Croy 
Locatie: Aarle-Rixtel, Noord-Brabant 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), p.138. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis     X 
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De beschrijving in enkele regels van kasteel Croy is bij Van Reyen slechts onderdeel 

van de beknopte lijst van middeleeuwse kastelen, achter in het overzichtswerk. De 

tekst bestaat uit een combinatie van morfologische en bouwhistorische vermeldingen. 

Te lezen valt dat de westelijke geven met ronde hoektoren uit de eerste helft van de 

15de eeuw dateert. Omstreeks 1500 werd de zuidvleugel gebouwd met achthoekige 

hoektoren en een kleine binnenplaats, die in de 17de eeuw werd overkapt en bij het 

kasteel werd getrokken. Aan de zuidwestzijde is een overblijfsel van een arkeltorentje. 

In het metselwerk van de oostelijke torens bevinden zich ongewone versieringen, 

aldus Van Reyen.  
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Statistische onderzoeksresultaten ‘Croy’ samengevat in onderstaande weergave. 
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9. Kasteel Well te Bergen, Limburg                                                                                . 

 

Object: Well 
Locatie: Bergen, Limburg 
 
Besproken in: Van der Aa (1839-1851), dl. 12, p. 250. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De beschrijving van Well door Van der Aa, die het bouwwerk nergens als zijnde 

‘kasteel’ vermeldt, beslaat slechts enkele regels. Hierin wordt alleen het uiterlijk van 

het gebouw beschreven: ‘Dit adellijke huis is een klein vierkant gebouw met twee 

hangtorentjes aan de oostzijde en met een plat leijen dak door eene balustrade 

omringd. Het gebouw is door grachten omgeven, met eene houten brug voor den 

ingang, voor welke brug eene soort van voorburg is, dienende tot boerderij, welke 

insgelijks door grachten omringd is’. Hierna vermeldt Van der Aa de naam van de 

huidige eigenaar en de maat van de totale oppervlakte die aan het gebouw toebehoort. 

De ouderdom, de naamsherkomst, de bouwgeschiedenis, het interieur, de directe 

omgeving en de historische betekenis komen niet ter sprake.  
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Object: Well 
Locatie: Bergen, Limburg 
 
Besproken in: Moes & Sluyterman (1912-1915), dl. 1, pp. 
25-46. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie   X   
Bouwgeschiedenis  X    
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis   X   
 
 

De beschrijving van Well telt in het overzichtswerk van Moes & Sluyterman meer dan 

twintig pagina’s en is voorzien van zestien afbeeldingen. Het overgrote deel van de 

tekst staat in het teken van de adellijke families die op het landgoed verbleven, vanaf 

de vroege 14de eeuw. Deze dominerende tekstgedeelten bestaan uit een combinatie 

van bezitsgeschiedenis en uitgebreide biografische gegevens van de voormalige 

bewoners. Op enkele plaatsen komt ook een stukje historische betekenis aan bod, 

bijvoorbeeld in de passages waarin het kasteel wordt besproken in het kader van de 

strijd tussen de Spaanse- en de Staatse troepen (p. 33). Onduidelijk is wanneer het slot 

moet zijn verrezen, omdat nergens expliciet is vermeld of de oudste geslachten het 

kasteel (als zodanig) al dan niet als hun woning hadden. Van een vroege voorganger 

lijkt in de tekst van Moes & Sluyterman geen sprake. Een zeldzame bouwhistorische 

vermelding komt voor in het kader van de bezitsgeschiedenis als wordt verteld dat 

Marten Schenck in het begin van 1580 een schans liet opwerpen in nabijheid van het 

kasteel. Hiermee komt echter de bouwgeschiedenis van het slot zelf niet ter sprake.  

Pas op pagina 45 komt het uiterlijk van Well beknopt aan bod: ‘Toch is in het uiterlijk 

van het gebouw, met zijn pittig silhouet, iets van het oude feodale overgebleven. 

Loopt men de stille gracht langs, welke het verweerde huis omringt, dan valt het niet 

moeilijk in het pad den ouden wal te herkennen en in de ruïne, die schilderachtig 

tusschen het hout en het struikgewas komt doorkijken, den voormaligen schanstoren 

te zien, welke het slot tegen aanvallen van de noordzijde beschermd hield. Een 

soortgelijke ronde toren, beter bewaard, thans tot woning van duiven bestemd, bevindt 

zich aan den zuidkant, aan het einde van den hof en biedt aan de achterzijde het beeld 
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van een stoeren, massieven hoektoren, waarvan het metselwerk onmiskenbaar de 

middeleeuwsche herkomst verraadt. Een koepelvormig dak van leien, met kleinen 

dakruiter, welke denkelijk uit de zeventiende eeuw dateert, vervangt thans weergang 

en kanteelen. De uiterste, meest oostelijke hoek der bijgebouwen, waarvan 

bovengenoemde toren deel uitmaakt, is eveneens door een rond, kleiner hoektorentje 

versterkt, dat met een peervormige spits is gedekt. Een vierde toren eindelijk, de 

eigenlijke weertoren van het kasteel, maakt deel uit van het hoofdgebouw aan de 

westzijde. (…) De binnenplaats, door een poort van de brug afgesloten, is vierkant; 

vierkant sluit zich daar het gebouw omheen; vierkant is eveneens de slotgracht, die 

het geheel omgeeft’.  

De stichting, de naamsherkomst, de bouwgeschiedenis (bijvoorbeeld de ouderdom 

van de verscheidende bouwdelen), de binnenruimten en de directe omgeving komen 

niet aan bod.  

 

Object: Well 
Locatie: Bergen, Limburg 
 
Besproken in: Jongsma & Loosjes (1912-1922), dl. 1, p. 
31. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie    X  
Bouwgeschiedenis   X   
Bezitsgeschiedenis     X 
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

De bespreking van Well wordt door Jongsma hoofdzakelijk aangegrepen om een licht 

te werpen op de bezitsgeschiedenis van het kasteel. Over de stichting vermeldt hij dat 

het ‘bezwaarlijk’ is te bepalen wanneer deze moet zijn geschied, maar dat ‘het aspect 

der tegenwoordige architectuur ons licht tot een verkeerde gissing voeren, wanneer 

wij er geen rekening mee hielden, dat alle kasteelen die in Renaissancevormen 

vertoonen nog niet behoeven ontstaan te zijn in de 16de eeuw (…), doch dat de 

uiterlijke allure allicht te danken zal zijn aan de door Renaissance-bouwmeesters 

ondernomen verbouwing’. De grondvorm echter, aldus Jongsma, ‘heeft zoo geheel 
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den vorm als van kasteelen van ouderen datum’. Met deze opmerkingen zijn de 

bouwhistorische vermeldingen aan bod gekomen.  

Over het voorkomen van het kasteel staat vermeld: ‘Well is van het Limburgse 

landschap afgesloten door een dubbele gracht; de binnenste besluit als een fonkelend-

metalen spang alleen de dikke muren van het kasteel zelf, terwijl de buitenste behalve 

het kasteel en de binnengracht, nog de voorhof en voor-gebouwen omgordelt. Door 

een poort in het voorgebouw, dat aan een zwaren zij-toren geklonken is, komen we op 

een binnenplaats, waar de lage bouwhuizen omheen liggen. Het kasteel doet zich nu 

op als een brokkelig gebouw, in welks ontwrichting van architecturale eenheid de 

forsche Renaissance-toren en de over de gansche hoogte voorgebouwde, met 

bewerkten gevel gekroonde, portiek wel het grootste aandeel hebben. Door de poort in 

deze geraken we op de binnenplaats, die meer toepassingen van Renaissance-

motieven vertoont dan de linker-muur en de achtergevel, welke op sterke 

verwantschap wijzen met de buiten-muren der woonvleugels van een dertiend’-

eeuwsch riddergoed’. Na deze speculatie over een mogelijke 13de-eeuwse herkomst 

vervolgt Jongsma zijn beschrijving door de bezitsgeschiedenis van het kasteel –  

het sterkt vertegenwoordigde aandachtsgebied in de beschrijving – te construeren. De 

naamsherkomst, de binnenruimten, de directe omgeving en de historische betekenis 

komen niet ter sprake.  

 

Object: Well 
Locatie: Bergen, Limburg 
 
Besproken in: Ter Kuile (1954), pp. 53-54. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting  X    
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis     X 
Bezitsgeschiedenis   X   
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis   X   
 
 

De problematiek rondom de ouderdom van Wel (zo door Ter Kuile geschreven) komt, 

in overeenstemming met eerdere bronnen, in het overzichtswerk uit 1954 eveneens 
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aan bod. Ter Kuile vermeldt dat het kasteel al in de 14de eeuw genoemd wordt maar 

schaart het desalniettemin onder de kasteeltypen ‘van het midden der zestiende tot het 

midden der zeventiende eeuw’. Wel is zeker dat het bouwwerk, dat door Ter Kuile 

‘een hoogst karakteristiek voorbeeld van een “sterk huis” genoemd wordt’, aan het 

eind van de 16de eeuw nog gezien werd als een militair belangrijke sterkte, gezien de 

belegeringen in de ‘Spaanse tijd’. De auteur noemt tevens enkele eigenaren uit de 

15de- en 16de eeuw. Het vervolg van de tekst (die bijna paginavullend is) gaat 

hoofdzakelijk over de totstandkoming van het uiterlijk van het kasteel. 

Bouwgeschiedenis en morfologie zijn hierdoor met elkaar verweven: ‘De plattegrond 

van het hoofdslot is een vrij zuiver type vierkant met een ronde hoektoren links van de 

ingang en een enigszins vooruitgebouwde ingangspartij. De voorburcht heeft uit de 

Middeleeuwen niet veel meer bewaard dan één zwarte ronde hoektoren. 

Eigenaardigerwijs vindt men links achter het hoofdslot tussen binnen- en buitengracht 

de bouwval van een eenzame ronde toren. Het complex vertoont duidelijke 

aanwijzingen van allerlei verbouwingen uit de zeventiende eeuw, die het in hoofdzaak 

zijn tegenwoordige aspect hebben verleend. Toen kregen de torens hun 

schilderachtige leien spitsen, toen werd de achterzijde in de gracht een twee meter 

uitgebouwd, toen werd de binnenplaats vernauwd door het maken van gangen langs 

de verschillende ruimten. Hoe het slot er aanvankelijk heeft uitgezien is moeilijk te 

zeggen. De friezen van uitgekraagde spitsboogjes aan de toren van de hoofdburcht en 

aan de overige buitenmuren wijzen er duidelijk op, dat deze later aanmerkelijk 

verhoogd zijn. Het is zeer goed mogelijk, dat het hoofdslot eertijds meer dan één toren 

heeft gehad’. 

De stichting (hier niet te verwarren met de vroegste vermelding van het kasteel), de 

herkomst van de naam, de binnenruimten en de directe omgeving komen niet aan bod. 
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Object: Well 
Locatie: Bergen, Limburg 
 
Besproken in: Van Reyen (1965), pp. 94-96. 
  0000 000+ 00++ 0+++ 
      
Stichting   X   
Etymologie  X    
Morfologie     X 
Bouwgeschiedenis     X 
Bezitsgeschiedenis  X    
Interieur  X    
Directe omgeving   X    
Historische betekenis  X    
 
 

Het kasteel Well wordt door Van Reyen volledig beschreven in het licht van het 

uiterlijk en de bouwgeschiedenis. De auteur vermeldt dat het kasteel mogelijk in de 

14de eeuw gebouwd is, 27 meter in het vierkant meet en is versterkt door een zware 

ronde toren op de zuidhoek. In de resterende tekstgedeelten worden de bouwdelen van 

het kasteel beschreven, evenals hun vroegere voorkomen: ‘De woonvleugel stond 

tegen de achtermuur van het kasteel en bestond vermoedelijk alleen uit een 

onderkelderde zaal en kamer. Ook liep er een gang of lag er een smalle vleugel tussen 

ronde toren en woonhuis. De twee andere zijden van het kasteel hadden een weergang 

op een sterk uitgekraagde boogfries. De muren waren russen de 2,50 en 3 meter dik, 

zwaar genoeg voor een weergang zonder bogen. Een kleine poorttoren lag in het 

midden van de voormuur. De ronde toren heeft een buitendoorsnede van ongeveer 

8,50 meter; de muur is maar 2 meter dik. Aan de achterzijde van het kasteel waren 

nog twee hangtorentjes uitgekraagd. In de 17de eeuw werd de weergang opgenomen in 

nieuwe woonveluegels en werd de poorttoren naar voren gebracht. De voorburcht, 

waarvan alleen één ronde toren met een diameter van 10 meter van het 

oorspronkelijke bouwwerk is overgebleven, is in latere tijden ook aanmerkelijk 

veranderd. Vermoedelijk is onder andere de ingang verlegd van het noorden naar het 

zuidoosten.’  

De gedetailleerde en vaktechnische beschrijving van Van Reyen wordt verhelderd aan 

de hand van een plattegrond. Aan de naamsherkomst, de bezitsgeschiedenis, het 

interieur, de directe omgeving en de historische betekenis wordt geen aandacht 

geschonken. 
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Statistiche onderzoeksresultaten ‘Well’ samengevat in onderstaande weergave. 
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B.3. Conclusie 

 

Aan het eind van de analyses van de aandachtsgebieden in de onderzochte 

kasteelbeschrijvingen in deel B.2 is telkens een grafiek afgebeeld waarin de resultaten 

uit de coderubriek in een grafische weergave zichtbaar zijn. Hierdoor ontstaat een 

overzichtelijke indicatie van de ontwikkeling van de relatieve grootte van de 

verschillende aandachtsgebieden in de besproken beschrijvingen per kasteelobject, 

bezien in chronologische volgorde.  

 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag is het nu van belang om de 

onderzoeksresultaten uit deel B.2 zodanig te verwerken dat een weergave kan worden 

gemaakt waaruit blijkt hoe de verdeling en de grootte van de aandachtsgebieden zich 

per bron (dus in de loop der tijd) manifesteren, bezien over alle negen in het 

onderzoek betrokken kastelen. Om dit resultaat te bewerkstelligen, zijn de 

aandachtgroottes per kasteelobject, per bron, per aandachtsgebiedgebied opgeteld en 

gedeeld door het aantal in het onderzoek betrokken beschrijvingen. Ter illustratie: 

voor het aandachtsgebied ‘bouwgeschiedenis’ bij Robidé van der Aa geschiedt deze 

berekening dus als volgt: de aandachtsgrootte van het betreffende aandachtsgebied – 

dus over alle 9 kastelen bezien – wordt verkregen door de waarderingen (0, 1, 2 of 3) 

voor de bouwgeschiedenis in de voorkomende beschrijvingen van zijn hand bij elkaar 

op te tellen en te delen door het aantal beschrijvingen van Robidé van der Aa dat in 

het onderzoek voorkomt. Hieruit kan de gemiddelde grootte worden afgeleid die 

Robidé van der Aa in zijn beschrijvingen toekent aan de bouwgeschiedenis.  

Deze berekeningen heeft plaatsgevonden door middel van toepassingen in het 

softwareprogramma Excel (zie bijlage 2). De grafische weergave van het 

onderzoeksresultaat is op de volgende pagina afgebeeld. 

 

Er is uitdrukkelijk voor gekozen om de relatieve aandachtsgrootte niet om te zetten in 

percentages omdat de som van de percentages niet honderd is. Dit komt omdat het 

bijvoorbeeld mogelijk is dat twee aandachtsgebieden (vaak bouwgeschiedenis en 

morfologie) in combinatie met elkaar de boventoon voeren in een kasteelbeschrijving 

en dus beide een waardering 3 krijgen. Wanneer men dit omzet in percentages, 

zouden deze twee aandachtsgebieden bijna honderd procent van een beschrijving 

beslaan wat cijfermatig uiteraard onmogelijk is.  
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Statistich onderzoeksresultaat: de gemiddelde grootte per aandachtsgebied, per bron. 
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Voorafgaand aan de bespreking van de onderzoeksuitkomsten dient te worden 

herhaald dat de grafiek slechts een indicatie weergeeft van de reële grootte van de 

onderzochte aandachtsgebieden. Dit komt omdat de gradaties (0, 1, 2 en 3) 

simplificaties zijn van de werkelijke grootte van aandacht die in een beschrijving naar 

een gebied uitgaat. Ten tweede moet herhaald worden dat de overzichtwerken van 

Eyck van Zuylichem (1855) en van Werner (1905-1908) beide slechts één 

beschrijving leveren, die in het onderzoek is meegenomen. Hierdoor zijn de 

waarderingen in de grafiek geen gemiddelden maar directe weergaven van de grootte 

van de aandachtsgebieden die in hun werken uitgaat naar respectievelijk Duurstede en 

Loevestein. 

 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende constateringen worden 

uitgesproken: 

 

1. “Over tweehonderd jaar bezien, gaan de morfologie en de bouwgeschiedenis een 

steeds grotere rol spelen in de beschrijvingen van het Nederlandse kasteel.” 

 

De morfologie en de bouwgeschiedenis zijn nauw met elkaar verwant in de zin dat op 

beide aandachtsgebieden eenzelfde ontwikkeling van toepassing is. Beide worden 

vaak in combinatie met elkaar besproken en beide gebieden verwerven vanaf het 

begin van de 20ste-eeuw (met uitzondering van het werk van Werner) een steeds 

dominantere positie in de kasteelbeschrijvingen. Het meest typerende voorbeeld van 

deze groeiende belangstelling voor het kasteel als architectonisch-, bouwhistorisch- en 

archeologisch object werd aangetroffen bij de beschrijvingen van Brederode. Aan de 

hand van de grafiek (zie p. 92) kan worden opgemaakt dat het voorkomen en de 

bouwgeschiedenis van het voormalige kasteel in de 19de-eeuwse beschrijvingen in het 

geheel niet wordt besproken. Bij Jongsma & Loosjes (1912-1922) komen voor het 

eerst wel enkele architectonische opmerkingen voor, maar staan deze volledig in het 

kader van de historische betekenis. In de tekst die Ter Kuile (1954) aan Brederode 

wijdt is al sprake van een meer uitgebreide bouwhistorische benadering van het 

geruïneerde kasteel. De beschrijving echter van Brederode door Van Gulick (1960) 

betekent een ware ommezwaai in de benadering van het verdwenen kasteel, want het 
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voormalige bouwwerk wordt door hem besproken als een bestaand en intact 

bouwwerk, onderverdeeld in de voorburcht, de poorttoren en de donjon.74  

 

Hoewel het nauwelijks verdere uitleg behoeft dat de groei van bouwhistorische- en 

morfologische kennis van (in het bijzonder vervallen of vergane) kastelen parallel 

loopt aan het groeiende aantal opgravingen (en daarom ook pas in beschrijvingen 

vanaf het midden van de 20ste eeuw een rol gaat spelen), kan het omgekeerde niet 

zondermeer worden gesteld. Zo blijkt het niet zo te zijn dat het uitblijven van de 

belangstelling voor het kasteel als architectonisch object te wijten is aan de 

afwezigheid van beschikbare bouwhistorische kennis. In de beschrijving van 

Moermond door Robidé van der Aa komt de architectonische vermelding dat het 

kasteel voor de eerste verwoesting vijf torens bezat namelijk voor in een eindnoot.75 

De titel van het overzichtwerk, Oud Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven 

burgen en kasteelen, zou toch doen vermoeden dat de informatie over het (vroegere) 

uiterlijk van de kastelen waardevol genoeg is om niet in een eindnoot geplaatst te 

worden. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Robidé van der Aa vermeldt in zijn 

beschrijving van Croy nagenoeg niets over het uiterlijk van het kasteel maar verwijst 

wel naar een bijgevoegde afbeelding.76 Ook hier lijkt het erop dat enige morfologische 

kennis (en wellicht daaruit af te leiden bouwhistorische informatie) wel degelijk voor 

handen was, maar dat deze niet zodanig op waarde werd geschat dat het een plek in de 

beschrijving verdiende. 

 

Aan de hand van bovenstaande voorbeelden is het onmogelijk om te stellen dat de 

aandacht voor het kasteel als architectonisch object in het geheel afwezig was in het 

midden van de 19de eeuw. Op sommige plaatsen in het topografische overzichtswerk 

van A.J. van der Aa zijn wel degelijk voorzichtige bouwhistorische analyses te 

bespeuren. Zo vermeldt Van der Aa over Loevestein dat de geschiedschrijvers het 

over het tijdstip van de stichting de geschiedschrijvers niet eens zijn ‘(…) doch uit der 

de bouworde en de daartoe gebezigde stoffen, meent men die tot het einde der 

                                                 
74 Van Gulick 1960, pp. 302-306. 
75 Robidé van der Aa, Oud Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kastelen, 
Nijmegen 1841-1846, zie beschrijving Moermond, noot b. 
76 Robidé van der Aa 1841-1846, zie beschrijving Croy, 1ste pagina. 
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negende eeuw te kunnen brengen (…)’. 77 Vergelijkbaar is de vroege bouwhistorische 

analyse die Craandijk van een bouwdeel van Duurstede maakt: ‘Bij den kleinen toren 

zijn de sporen van een’ later gemetselden trap zigtbaar en het blijkt, dat tegen den nog 

bestaanden muur gewelfden zalen waren gebouwd’. En: ‘De steenen zijn meerendeels 

groot en zwaar, maar het metselwerk schijnt van jonger dagteekening dan dat van den 

vierkanten toren, zoodat waarschijnlijk bij een herbouwing van dit gedeelte uit den 

ouden voorraad van materiaal is geput’.78 

Van belang, in dit kader, is ook de latere opmerking van Jongsma bij de beschrijving 

van kasteel Well, die stelt dat het bezwaarlijk is te bepalen wanneer de stichting van 

het kasteel moet zijn geschied, maar dat ‘het aspect der tegenwoordige architectuur 

ons licht tot een verkeerde gissing voert, wanneer wij er geen rekening mee hielden, 

dat alle kasteelen die Renaissancevormen vertoonen nog niet behoeven ontstaan te 

zijn in de 16de eeuw’ (…).79 

Interesse in de ouderdom en het vroegere uiterlijk van een kasteel kan tevens bij de 

beschrijving van Van der Aa gevonden worden als hij omtrent het oppervlak van 

kasteel Duurstede stelt dat ‘de voormalige uitgestrektheid met geene zekerheid 

bepaald kan worden, doch het is uit onderscheidene gedane opdelvingen blijkbaar, dat 

het eenen aanzienlijken omtrek moet hebben beslagen’.80 Deze passage wijst zelfs op 

een opgraving, waardoor de totale afwezigheid van de mid-19de-eeuwse belangstelling 

voor het kasteel als architectonisch object helemaal onwaarschijnlijk wordt. 

 

Hoewel uit het bovenstaande misschien geconcludeerd mag worden dat er vanaf het 

midden van de 19de eeuw wel degelijk belangstelling bestond voor het kasteel als 

architectonisch object, betekent dit niet dat het bouwwerk neutraal, dat wil zeggen 

puur als bouwhistorisch- of morfologisch document, wordt beschreven. In meerdere 

bronnen kent de objectbeschrijving een romantische ondertoon, voornamelijk als het 

ruïnes betreft. Deze bouwvallen zijn vaak ‘statig’ of ‘schilderachtig’. Jongsma spreekt 

in zijn beschrijving van Brederode zelfs van ‘de meest bekende en populaire kasteel-

bouwval’.81 Uit de beschrijving van Robidé van der Aa kan eveneens worden 

                                                 
77 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1839-1851, dl. 7, p. 
400.  
78J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, Haarlem 1875-1884, dl. 6, p. 267. 
79 H. Jongsma & A. Loosjes, Kasteelen, Buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, Amsterdam, 
1912-1922, dl.1, p. 31. 
80 Van der Aa 1839-1851, dl. 3, p. 587. 
81 Jongsma & Loosjes 1912-1922, dl. 3. 



 128 

opgemaakt dat de beschrijving van de bouwvallen niet op bouwhistorische of 

morfologische grond geschiedt maar eerder onderwerp wordt van een romantische 

voorstelling: ‘Van de bouwvallen van het aloude huis te Brederode ziet men thans niet 

meer, dan de, nog eerbied inboezemende, muren en transen (…). Met leedwezen 

ontwaart men, hoe de tand des tijds, dit gedenkstuk van vroegere eeuwen, meer en 

meer in puin doet verkeeren zoo dat de bouwvallen gedurig afnemen en verminderen 

(…)’.82 

 

Zichtbaar in de grafiek is dat de morfologie en de bouwgeschiedenis steeds meer deel 

gaan uitmaken van de kasteelbeschrijvingen. Vanaf het midden van de 20ste eeuw 

domineert de architectonische benaderingswijze de kasteelbeschrijving bijna volledig. 

Het lijkt er sterk op dat er een verband is tussen de verwetenschappelijking van het 

bouwhistorisch vakgebied en de groeiende architectuurgerichtheid binnen de 

kasteelbeschrijvingen. In feite wordt de kasteelbeschrijving steeds meer 

objectbeschrijving, voorzien van baksteenmaten, muurafmetingen, doorsneden en 

schematische plattegronden.  

 

2. “De bezitsgeschiedenis verliest gaandeweg zijn dominante positie in de 

kasteelbeschrijvingen ten koste van de bouwgeschiedenis en morfologie.” 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de bezitsgeschiedenis en de genealogische verhandelingen 

over de voormalige eigenaren binnen de kasteelbeschrijvingen in de werken 

Nederland in vroeger tijd (1742-1750); het Aardrijkskundig woordenboek (1839-

1851); Oud Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kastelen 

(1841-1846); Merkwaardige Kasteelen in Nederland (2de druk, 1883-1884); 

Wandelingen door Nederland (1875-1884); Geldersche kasteelen (1906-1908); 

Nederlandse kastelen en hun historie (1912-1915) en Kastelen, buitenplaatsen, tuinen 

en parken van Nederland (1912-1922) ruimschoots, zo niet het sterkst, 

vertegenwoordigd zijn ten opzichte van de andere aandachtsgebieden. Jaap Renaud 

noemt het overzichtwerk van Moes & Sluyterman (Nederlandse kasteelen en hun 

historie) een zwakke poging iets over de architectonische betekenis te zeggen.83 Dat 

deze opmerking niet uit de lucht is gegrepen, blijkt uit de verdeling van de 

                                                 
82 Robidé van der Aa 1841-1846, zie 3de pagina beschrijving Brederode. 
83 Renaud 1966, p. 16. 
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aandachtsgebieden bij de monografische behandeling van de kastelen in dit werk. De 

bespreking van Moermond telt zeventien pagina’s die bijna in het geheel in het teken 

staan van biografische gegevens over de vroegere eigenaren van het kasteel en hun 

nageslacht. De architectonische betekenis komt slechts op de laatste en voor na laatste 

pagina aan bod. Een dergelijke verdeling komt eveneens voor bij de beschrijvingen 

door Moes & Sluyterman van de Fraeylemaborg, Rechteren en Well.  

In de 19de-eeuwse kasteelbeschrijvingen is de bezitsgeschiedenis het sterkst 

vertegenwoordigd, met uitzondering van de beschrijvingen van Craandijk.  

Het werk van Craandijk is tevens uitzonderlijk omdat er alleen hier een enigszins 

gelijkmatige verdeling lijkt te zijn van de verschillende aandachtsgebieden.  

Tenslotte kan, wat betreft de bezitsgeschiedenis, nog worden geconstateerd dat deze 

vanaf het midden van de 20ste eeuw nauwelijks meer onderdeel uitmaakt van de 

kasteelbeschrijvingen in overzichtswerken. Alleen Van Gulick noemt de vroegere 

bewoners kort, maar enkel als deze van invloed zijn geweest op eventuele 

verbouwingen of restauraties aan het kasteel.84 

 

De onderzoeksresultaten aangaande de overige onderzochte aandachtsgebieden 

kunnen beknopter worden besproken. De stichting van een kasteel en vermoedens 

over een ‘eerste’ bouwfase worden redelijk frequent genoemd. Vaak betreft het 

slechts een korte vermelding, mogelijk omdat de stichting vaak moeilijk dateerbaar is 

en het niet zelden onduidelijk is of er sprake is van eventuele voorgangers. De 

stichting of bouw van een kasteel wordt in de werken van voor het midden van de 

20ste eeuw soms in het kader van een vroege bezitsgeschiedenis besproken.85 

De naamsherkomst van een kasteel wordt zeer wisselend genoemd. Opvallend is dat 

in de overzichtswerken vanaf het midden van de 20ste eeuw er weinig tot geen 

aandacht aan de etymologie wordt besteed.  

Het interieur vormt een moeizamer aandachtsgebied omdat het soms architectonisch 

wordt besproken86 en soms wordt gebruikt als leidraad voor het bespreken van 

historische gebeurtenissen waaronder gevangennemingen en folteringen.87  Bij 

                                                 
84 Zie bijvoorbeeld Van Gulick over Moermond: Van Gulick 1960, p. 373.  
85 Zie bijvoorbeeld de 18de-eeuwse beschrijving van Loevestein in Holland in vroeger tijd 1963, dl. IV, 
p. 626. 
86 Zie bijvoorbeeld Van Gulick over Loevestein: Van Gulick 1960, pp. 140-143. 
87 Dit is voornamelijk het geval bij de beschrijvingen Van Lennep & Hofdijk. Zie bijvoorbeeld de 
beschrijving van Duurstede: Van Lennep & Hofdijk, Merkwaardige kastelen in Nederland, Leiden 
1883-1884, pp. 300-317. Craandijk combineert vaak de architectonische beschrijving van de 
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Craandijk komt het interieur het meest uitgebreid aan bod. Uitgezonderd de werken 

van Van Lennep & Hofijk, Moes & Sluyterman en Van Gulick, wordt het interieur 

niet of nauwelijks ter sprake gebracht.  

Vermeldingen aangaande de directe omgeving of het omliggende landgoed van het 

kasteel zijn eveneens bij Craandijk het sterkst vertegenwoordigd. Het al dan niet 

aanwezig zijn van enige vorm van aandacht voor het omliggende terrein is interessant, 

omdat het ons iets kan vertellen over de mate waarop het kasteel en zijn directe 

omgeving als architectonische- of militaire eenheid worden gezien. Zo wordt het 

gebastioneerde stelsel van vestingwerken bij Loevestein niet altijd genoemd.88  

De aandacht voor de historische betekenis, tenslotte, is al even ter sprake gekomen. 

Bij Van Lennep & Hofdijk is deze, samen met de bezitsgeschiedenis, het sterkst 

vertegenwoordigd ten opzichte van de andere aandachtsgebieden. Dit geldt ook voor 

de beschrijving van Loevestein door Werner. Aangaande de historische betekenis kan 

worden geconcludeerd kan deze na het begin van de 19de eeuw nauwelijks meer wordt 

genoemd in de kasteelbeschrijvingen, terwijl het aandachtsgebied in de voorgaande 

eeuwen hiervan een aanzienlijk deel uitmaakte. Zo lijkt, in overeenkomst met de 

bezitsgeschiedenis, ook de historische betekenis gaandeweg terrein verloren te hebben 

ten koste van de architectonische benadering en wordt deze vaak alleen nog maar 

genoemd als de gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de bouwgeschiedenis van 

het kasteel.89 

 

Overigens moet overigens moet worden opgemerkt – met het oog op de opdracht 

waarover Renaud spreekt (zie Inleiding, p. 4) – dat het moment waarop men zich 

begon te interesseren voor het kasteel als architectonisch object op grond van de 

onderzoeksresultaten (nog immer) met weinig zekerheid valt aan te wijzen. Uit het in 

de grafiek weergegeven statistische onderzoeksresultaat blijkt weliswaar dat de 

bouwgeschiedenis en de morfologische eigenschappen van de kastelen in de loop van 

de tijd een steeds grotere rol gaan spelen in de kasteelbeschrijvingen; echter is het niet 

                                                                                                                                            
binnenruimten met de historische gebeurtenissen. Zie bijvoorbeeld zijn beschrijving van de 
binnenruimten van Loevestein, dl. 7, pp. 311-312. Zie ook Craandijk over Duurstede, dl. 6, p. 270. 
88 In Holland in vroeger tijd, bij Van der Aa, Van Lennep & Hofdijk en Van Gulick wordt de externe 
verdedigingsgordel wel genoemd; bij Robidé van de Aa en Craandijk is dit niet het geval. 
89 De rol die historische gebeurtenissen spelen bij de beschrijving van een kasteel komt overigens 
uitgebreid ter sprake in het eerder vermelde werk van Hanneke Ronnes. Zij schrijft dat ‘the way in 
which castles are apporpriated on a national level is often more closely related to the nation(istic) 
account of history than to the history of the castles themselves’, zie: Ronnes 2006, p. 67. 
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zo dat deze aandachtsgebieden volledig afwezig zijn in de eerdere bronnen. Er is 

hierdoor geen sprake van een aanwijsbaar moment waarop de bouwhistorische- of 

morfologische vermeldingen in de kasteelbeschrijvingen werden ‘geïntroduceerd’. 

 

Met het oog op de ontwikkeling van de grootte van de architectonische belangstelling 

moet tevens worden aangetekend het onjuist is om bij dit onderzoeksresultaat te 

spreken van een geleidende schaal. Met andere woorden: strikt genomen, is het niet zo 

dat de aandacht voor architectonische eigenschappen van het kasteel, bezien over 

circa honderd jaar, gekenmerkt wordt door een lineaire of exponentiële groei, ook 

wanneer buiten kijf staat dat, ten opzichte van de vroegere beschrijvingen, in 

kasteelbeschrijvingen uit het midden van de 20ste eeuw veel meer aandacht uitgaat 

naar bouwgeschiedenis en morfologie en veel minder naar historische betekenis en 

bezitsgeschiedenis. Zo is aangetoond dat in de topografische beschrijvingen van 

Craandijk relatief meer aandacht wordt besteed aan het uiterlijk en de 

bouwgeschiedenis van het kasteel dan in het latere werk (nota bene een 

kastelenoverzichtswerk) van Werner. Wat betreft de bouwgeschiedenis kan een 

soortgelijke constatering worden gedaan over de onovertroffen grootte van dit 

aandachtsgebied bij Eyck van Zuylichem, in relatie tot latere, laat 19de-eeuwse en 

vroeg 20ste-eeuwse overzichtswerken.  

 

Een ander punt waardoor diffuus blijft op welke manier de interessere voor het kasteel 

als architectonisch object moet worden geduid, is het gegeven dat morfologische of 

bouwhistorische opmerkingen vaak in het kader van een ander, dominanter, 

aandachtsgebied worden gemaakt. Zo komt het veelvuldig voor dat bouwhistorische 

vermeldingen over verwoesting of verval aan bod komen in een militair-historisch 

kader van besproken belegeringen en dat ‘verfraaiingen’ (zonder verdere 

specificaties) worden gekoppeld aan voormalige eigenaren.90 Hoewel dus niet is 

voorbijgegaan aan het kasteel als object, zijn de vermeldingen zoals verwoesting, 

verval en herbouw niet primair objectgebonden maar vormen zij een onderdeel van de 

beschrijving van, bijvoorbeeld, een historische geschiedenis van het kasteel. Het is 

                                                 
90 Zie bijvoorbeeld Robidé van der Aa over kasteel Croy, voorlaatste pagina. Hier wordt een 18de-
eeuwse bezitter van het kasteel genoemd aan wie het gebouw grote verbeteringen te danken had, welke 
werden voortgezet door zijn broer. Over de aard van deze gesuggereerde verbouw- of 
herstelwerkzaamheden staat echter niets vermeld.   
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dan ook onjuist om dergelijke vermeldingen aan te voeren als bewijs voor de interesse 

voor het kasteel als architectonisch object.  

Vanaf het midden van de 20ste eeuw, dus in de beschrijvingen van Ter Kuile, Van 

Gulick en Van Reyen, komen architectonische vermeldingen niet meer voor in het 

kader van een ander aandachtsgebied, simpelweg omdat de morfologische en 

bouwhistorische beschrijvingen hier volledig domineren. De aandachtsverdeling is 

hier dus omgekeerd: zo komt, bijvoorbeeld, de bezitsgeschiedenis enkel voor in het 

kader van belangrijke verbouwingen of komen historische gebeurtenissen alleen aan 

bod als deze van invloed zijn geweest op het voorkomen of de bouwgeschiedenis van 

het kasteel.91 

 

Concluderend wil ik opmerken dat ik hoop dat het door mij opgezette en uitgevoerde 

onderzoek op een verantwoorde wijze in kaart heeft gebracht op welke manier, en in 

welke gradaties het Nederlandse kasteel vanaf het midden van de 19de eeuw als 

architectonisch object is beschreven en welke problemen zich voordoen bij het duiden 

van de belangstelling voor het kasteel als architectonisch object. Ik besef mij echter 

terdege dat wanneer men een volledig beeld tracht te construeren van de 

architectonische interesse voor het kasteel, het onderzoek vooraf moet worden gegaan 

met een uitgebreide uiteenzetting over de opkomst van de archeologische en 

bouwhistorische belangstelling in het algemeen: de groeiende aandacht voor het 

kasteel in architectonisch opzicht illustreert slechts gedeeltelijke de opkomst van de 

algemene interesse voor bouwgeschiedkundige aangelegenheden. Bovendien zouden 

er meerdere teksttypes bij een dergelijk onderzoek betrokken moeten worden en zou 

het ook interessant zijn om een blik te werpen op de manier waarop Nederlandse 

kastelen in buitenlands bronmateriaal wordt besproken. Een uitdagend uitgangspunt 

van onderzoek zou tevens zijn om na te gaan hoe de (nationale of internationale) 

geschiedschrijving van kastelen zich verhoudt tot varianten van 

architectuurgeschiedschrijving die zich op andere bouwtypes richten, zoals 

bijvoorbeeld kerken of kloosters. Hoe dan ook, mijn onderzoek naar de 

geschiedschrijving van het Nederlandse kasteel kan op erg veel punten worden 

aangevuld.  

                                                 
91 Zie bijvoorbeeld Van Reyen 1965, p. 89. Hierin wordt een belegering van Loevestein in 1397 
beschreven en wordt vermeld dat bij die gelegenheid vermoedelijk de schildmuur van het hoofdslot is 
verwoest en later vervangen is door de tegenwoordige.  
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D. Bijlagen 

 

Bijlage 1. 

Volgende lijst geeft een overzicht van de besproken kastelen in de 

kastelenoverzichtswerken en heeft als basis gediend voor het selecteren van de door 

mij behandelde kasteelobjecten (zie ‘De methode en verantwoording van de selectie te 

bespreken objecten’, pp. 34-35). 

  
 
R. van der Aa (1841-1846) 
Oud Nederland in de uit vroegere dagen overgebleven burgen en kasteelen. 
 

- Huis te Brederode (NH) 
- Wyarda (state in FL) 
- Kasteel te Wijchen (GLD) 
- Slot Duurstede (UT) 
- Ruïne van het Huis ter Haar (UT) 
- Huis te Hofwijck (ZH) 
- Huis te Muiden (NH) 
- Ruine van het Huis te Merwede (ZH) 
- Huis te Binckhorst (ZH) 
- Huis te Ruerlo (GDL) 
- Burg Nijenbeek (GDL) 
- Huis Sorgvliet (ZH) 
- Huis Doorwerth (GDL) 
- Bouwvallen van het Huis te Haaften (GDL) 
- Slot Moermont (ZEE) 
- Toutenburgh (OVR) 
- Kannenburg (GDL) 
- Kasteel Tongelaar (NB) 
- Huis Wildenborch (GDL) 
- Kasteel van Croy (NB) 
- Kasteel Popkensburg (ZEE) 
- Huis te Amerongen (UT) 
- Huis Zuilestein (UT) 
- Huis Hackfort (GDL) 
- Ridderhofstad Westhoven (ZEE) 
- Kasteel te Boxtel (NB) 
- Liauckama (state in FL) 
- Ruïne van het Huis te Brakel (GDL) 
- Fraeylema (borg in GRO) 
- Kasteel te Helmond (NB) 
- Slot Loevenstein (GDL) 
- Ruïne van het Huis te Rivier (ZH) 
- Oude Stadhuis Arnhem (GDL) 
- Kasteel Ammerzoden (GDL) 
- Huis Cronenburg (NH) 
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- Slot Windenburg (ZEE) 
- Bouwvallen van het Slot Teilingen (ZH) 
- Slot te Baarland (ZEE) 
- Huis Nederhorst (UT) 
- Slot Rozendaal (GDL) 
- Kasteel Heemstede (UT) 
- Slot Ewssum (GRO) 
- Orxma (state in FL) 
- Huis Ilpenstein (NH) 
- Kasteel Maurick (NB) 
- Zions Burg (NB) 
- Slot Ijsselstein (UT) 
- Slot te Zuylen (UT) 
- Kasteel Zoelen (GDL) 
- Bouwvallen van Huis te Zuylichem (GDL) 
- Huis Snellenburg (UT) 
- Huis Oudaan (IT) 
- Kasteel van Heukelum (ZH) 
- Huis ter Meer (UT) 
- Klooster ter Hage (NB) 
- Kommanderij van Gemert (NB) 
- Kasteel van Deurne (NB) 
- Ruïne van Toutenburgh (OVR) 
- Kasteel Assemburgh (NH) 
- Kasteel Oijen (NB) 
- Huis Gunterstein (UT) 
- Huis Oud-Herlear in 1745 (NB) 
- Huis Oud Herlaer in 1842 (NB) 
- Ridderhofstad Nyenrode (UT) 
- Kasteel Biljoen (GDL) 
- Kasteel van Loon op Zand (NB) 
- Huis ter Heyl (DR) 
- Kasteel Waardenburg (GDL) 
- Huis te Heeswijk (NB) 
- Huis te Rechteren (OVR) 

 
 
Van Eyck van Zuylichem (1855) 
Kort overzigt over de oude versterkingen en kasyteelen in ons land, tot op de 
16de eeuw . 
 

- Hankema (GRO) 
- Ewsum 
- Fraijlemaborg 
- Wiarda State (FL) 
- Rechteren (OVR) 
- Huis te Vorden (GDL) 
- Nijenbeek 
- Huis te Spankeren 
- Het Oude Loo 
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- Billioen 
- Doorwerth 
- Kannenburg 
- Doornenburg 
- Huis te Bemmel 
- Poelwijk 
- Ammerzode 
- Nederhemert 
- Huis te Wel 
- Waardenburg 
- Wadestein 
- Huis van Maarten van Rossum 
- Loevestein 
- Wichen 
- De Haar (UT) 
- De Ham Zuijlen 
- Nijenrode 
- Beverwaard 
- Zuijlenstein 
- Oudaan 
- Harmelen 
- De Engh 
- Ijsselstein 
- Oudegein 
- Medemblik (Holland) 
- Assumburg 
- Brederode 
- Marquette 
- Nederhorst 
- Muijden 
- Loenersloot 
- Teilingen 
- Burgt te Leiden 
- Duivenvoorde 
- Dever bij Usse 
- Helmont (NB) 
- Heeswijk 
- Croy 
- Maurik 
- Popkensburg (Zeeland) 
- Westhoven 
- Moermont 

 
 
Van Lennep & Hofdijk (2 de druk, 1883-1884) 
Merkwaardige kasteelen in Nederland (3 delen). 
 

- Kasteel van Egmond (I) 
- Kasteel Torenburcht 
- Kasteel Brederode 
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- Kasteel Arckel 
- Kasteel Westhoven 
- Kasteel Haemstede 
- Kasteel Aldegonde 
- Kasteel te Heusden 
- Kasteel te Gemert 
- Kasteel Montfoort 
- Kasteel Ijsselsteyn 
- Jachtslot het Loo 
- Kasteel Ammersode 
- Hof van ’s Gravenhage (2) 
- Kasteel van ter Goude 
- Kasteel Medemblik 
- Slot Loevenstein 
- Kasteel van Sluys 
- Kasteel te Grave 
- Kasteel Vreeland 
- Huis te Rozendaal 
- Kasteel te Wijk bij Duurstede 
- Kasteel Toutenburgh 
- Jachtslot Teylingen 
- Kasteel Schagen 
- Kasteel Buchorst 
- Kasteel Rechteren (3) 
- Kasteel van Coevorde 
- Kasteel te Wedde 
- Kasteel Ewssum 
- Kasteel Lyaucama 
- Kasteel ter Coulster 
- Kasteel te Muiden 
- Kasteel te Zuylen 
- Kasteel Sandenburgh 
- Kasteel van Culemborch 
- Het Valkhof 

 
 
H.M. Werner (1906-1908) 
Geldersche kasteelen (2 delen) 
 

- Koninklijk Paleis en Domein Het Loo (1) 
- Kasteel Grunsfoort 
- Loevestein 
- Kasteel Vorden 
- De Kemnade 
- Geldersche Toren  
- De Parck te Elst 
- De Cannenborch 
- Kasteel Ruurlo 
- De Bannerij en het kasteel Berg 
- De Roode Toren 
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- Spaensweert 
- Kasteel de Marsch 
- De Heerlijkheid Rosendael (2) 
- De Heerlijkheid Doorwerth 
- Het Biljoen en Beekhuizen 
- Rosande 
- Kasteel Hackfort 
- De Mussenberg 
- Valkhof te Nijmegen 
- Kasteel Ammerzoden 
- Slot Ulft 
- Kasteel van Wijchen 
- Kasteel ter Horst 
- De Havezaten de Rees en de Engelenburg 
- Verwolde 
- Kasteel Doornenburg 
- De Nijenbeek 
- Kasteel Middachten 
- Kasteel van Buren 
 
 
Moes & Slyterman (1912-1915) 
Nederlandse kastelen en hun historie (3 delen) 
 
- Keppel (1) 
- Well 
- Amerongen 
- Maurik 
- Biljoen 
- Eysden 
- Rechteren 
- Zuylen 
- Doorwerth 
- Moermond 
- Fraeylemaborg 
- Borgharen 
- Middachten (2) 
- Rosendaal 
- De Cannenburg 
- Zuylenstein 
- Nederhorst 
- Weldam 
- Vorden 
- Helmond 
- Hernen 
- Heeze 
- Doornenburg 
- Arcen 
- Geysteren (3) 
- Renswoude 
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- Duivenvoorde 
- Hoensbroeck 
- Horne 
- Assumburg 
- Marquotte 
- Bergh 
- Nyenrode 
- Westhoven 
- Limbricht 
- Ruurlo 
 
 
Van Jongsma & A. Loosjes (1912-1922) 
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland (3 delen) 
 
- Kasteel Aldenghoir I 
- Kasteel te Amerongem I 
- Kasteel te Ammersoyen III 
- Kasteel te Arcen I 
- Kasteel de Assumburg I & III 
- Hof te Bergen III 
- Havezathe den Berg I 
- Kasteel te Bergh III 
- Kasteel de Berkt II 
- Kasteel Bethlehem III 
- Kasteel Beukelsstein III 
- Landgoed Beukenberg III 
- Kasteel Beverweerd III 
- Kasteel Biljoen II 
- Kasteel de Binkchorst III 
- Kasteel te Bingerden II 
- Kasteel de Blauwe Camer III 
- Kasteel Bleijenbeek I 
- Kasteel Blitterswijk I 
- Huis ter Boede II 
- Kasteel van Boekelstein III 
- Het Boerhaavehuis III 
- De Boetselaersburg III 
- Huis de Bokkenhof II 
- Kasteel Born III 
- Huis ten Bosch I 
- Huis Boschbeek II 
- Kasteel Bouvigne II 
- Kasteel den Bramel II 
- Kasteel van Breda III 
- Ruine van Kasteel Brederode III 
- Kasteel Bulgerstein III 
- Kasteel de Cannenburgh I 
- Slote Capelle III 
- Kasteel Cartils III 
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- Kasteel Croy I 
- Huis de Dael III 
- Kasteel van Deurne I 
- Huis ten Donck III 
- Huis Doorn III 
- Kasteel Doornenburg II 
- Kasteel de Doorwerth II 
- Huis Duinbeke II 
- Huis Duinrell III 
- Huis de Duno II 
- Kasteel Dussen II 
- Ruine Kasteel Duurstede III 
- Kasteel Echteld II 
- Kasteel Eerde III 
- Borg Ekenstein III 
- Kasteel Enghuizen III 
- Kasteel Erp II 
- Kasteel Groot Essenburg III 
- Borg Ewsum III 
- Kasteel Eijsden II 
- De Fraeylemaborg I 
- Huis Frankedaal III 
- Kasteel de Geldersche Toren II 
- Kasteel Gemert II 
- Kasteel Genhoes II 
- Kasteel Geysteren II 
- Huize Gooilust I 
- Slot Grasbroek III 
- Huis Groeneveld III 
- Kasteel Groot Essenburg III 
- Kasteel Gunterstein III 
- Slot Haamstede II 
- Kasteel de Haar III 
- Kasteel Hackfort II 
- Huis de Haere III 
- Ruine Kasteel den Ham III 
- Kasteel Hardenbroek III 
- Huis te Harmelen III 
- Kasteel Heemstede III 
- Ruines Kasteel van Heemstede II 
- Huis te Heenvliet III 
- Kasteel te Heeswijk I 
- Kasteel Heeze I 
- Kasteel Helmond I 
- Kasteel Henckenshagen I 
- Poptaslot Heringastate I 
- Kasteel Nieuw Herlaer II 
- Kasteel te Hernen III 
- Kasteel Heynen I 
- Kasteel Hillenraad II 
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- Huis Hoenlo III 
- Kasteel Hoensbroek III 
- Huize Hofwijck III 
- Kasteel Holt te Erp II 
- Kasteel Holtmuhle II 
- Slot Honingen III 
- Slot ter Hooge II 
- Huis te Horn II 
- Kasteel Horn I 
- Kasteel Hordt (te Loenen) II 
- Ruine Kasteel Horst II 
- Kasteel Jerusalem III 
- Kasteel Keppel III 
- Kasteel de Keukenhof II 
- Kasteel de Kieftskamp II 
- Ruine Huis ter Kleef III 
- Havezathe ’t Laarwoud II 
- Ruine van Lage I 
- Kasteel Limbricht III 
- Huis te Linschoten III 
- Kasteel Loenerslot I 
- Paleis het Loo I 
- Kasteel het Oude Loo I 
- Kasteel Loon op Zand II 
- Huis Maarten van Rossum III 
- Kasteel Marquette I 
- Het Martenahuis III 
- Kasteel Marthenesse III 
- Kasteel Maurick I 
- Kasteel van Medemblik III 
- Kasteel Meerlo II 
- Kasteel Meerssenhoven III 
- De Mekemaborg II 
- Ruine van Merum III 
- Ruine Slot Merwede III 
- Kasteel Middachten I 
- Huis Millen III 
- Slot Moermond II 
- Kasteel Moersbergen III 
- Landgoed Molecaten III 
- Kasteel Montfoort III 
- Ruine Kasteel Montfort II 
- Het Muiderslot II 
- Kasteel Nederhemert III 
- Kasteel Nederhorst I 
- Kasteel Neerijnen III 
- Kasteel de Nemelaer III 
- Kasteel Neubourg III 
- Huis Nienoord I 
- Huis ter Nieuwburg III 
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- Kasteel Nieuw Herlaer II 
- Kasteel Nieuwenbrouck (= Nijbroek) II 
- Landgoed Nijenburg III 
- Kasteel Nijenhuis III 
- Kasteel Nijenrode II 
- Kasteel Obbicht II 
- Huis Oelsbroeck III 
- Huis Oeijen II 
- Kasteel Oldenaller I 
- Huis Oldengaerde III 
- Huis Oldruitenborgh III 
- Huis de Oliphant III 
- Kasteel Ophemert III 
- Kasteel Oudaen II 
- Kasteel Oud-Poelgeest II 
- Huis Polderburg III 
- Het Oude Princessehof III 
- Kasteel Radboud II 
- Ruine Kasteel Ravestein III 
- Kasteel Rechteren I 
- Kasteel Renswoude II 
- Reuzenhuis III 
- Slot Rhoon III 
- Riviere III 
- Huis de Roffert II 
- Huis Rooswijk III 
- Kasteel Rozendael II 
- Kasteel Ruurlo II 
- Kasteel Rijnestein III 
- Kasteel Rijnhuizen III 
- Huis Rijnvreugd III 
- Kasteel Sandenburg III 
- Resten van het Kasteel Schagen III 
- Kasteel Schaloen II 
- Huis Scheybeek II 
- Huis Schimmert II 
- Kasteel de Schuylenburg III 
- Het Sjaerdemaslot III 
- Kasteel de Slagenburg II 
- Soestdijk I 
- Kasteel Spangen III 
- Kasteel Spieringshoek III 
- Kasteel Spiker (Hattem) III 
- Kasteel Spiker (Brakel) II 
- Kasteel Stapelen II 
- Kasteel Starrenburg III 
- Kasteel Staverden III 
- Slot de Steinhaag I 
- Slot Steyn III 
- Ruine Kasteel Strijen III 
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- Ruine Kasteel Swalmen II 
- Huis Swanenburgh II 
- Huis Toorenvliedt II 
- Ruine Kasteel Toutenburg III 
- Huis de Trompenburgh I 
- Kasteel Twickel III 
- De Uniastate III 
- Kasteel Vaeshartelt III 
- Ruine Kasteel Valkenburg III 
- Huis Vogelenzang III 
- Kasteel de Voorst I 
- Slot Vorden II 
- Kasteel Waardenburg III 
- Huis de Wamberg III 
- De Wedderborg I 
- Hof van Weena III 
- Kasteel Weldam I 
- Kasteel Well 
- Slot Well (Huis van Malsen) III 
- Kasteel Westhove II 
- Huis Westring I 
- Kasteel de Wiersse II 
- Kasteel Wildenborch II 
- Huis Windesheim III 
- Kasteel Wisch II 
- Kasteel Wittem III 
- Kasteel Wijchen I 
- Kasteel de Wijenburg II 
- Kasteel Ijsselmonde III 
- Slot Zeist II 
- Kasteel Zuidewijn II 
- Kasteel Zuylen I 
- Kasteel Zuylenstein I 
- Kasteen Zwijnsbergen II 

 
E.H. Ter Kuile (1954) 
Kastelen en adellijke huizen. 
Let op: indeling naar typologie! 
 

- Burcht van Leiden (Ronde burchten) 
- Ruine van Teilingen 
- Slot Marquette bij Heemskerk 
- Slot Egmond 
- Slot Kessel 
- Slot Wouw 
- Slot Berg 
- Slot Heusden 
- Slot te Oostvoorne 
- Slot Stein 
- Burcht Horn 
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- Kessel aan de Maas (Alleenstaande woon- en verdedigingstorens) 
- Bergvrede 
- Weerdestein 
- Walenburg 
- Natewisch 
- Huis Balgooi 
- Starrenburg 
- Huis te Riviere/Mathenesse 
- Toren van Dever 
- Huis ten Dijke/Dijksterhuis 
- Borg te Wedde 
- Schierstins 
- Kern van Moermond (?) 
- Ravestein (?) 
- Huis te Medemblik (Het vierkante slot met hoektorens) 
- Kasteel Brederode 
- Slot te Ammersooien 
- Huis te Merwede 
- Slot van Woerden 
- Slot van Helmond 
- Kasteel van Sluis 
- Slot te Schagen 
- Vreeburg 
- Middelburg (Onregelmatige kastelen met donjon) 
- Rodenburg 
- Slot Loenersloot 
- Sterkenburg 
- Kasteel Hoensbroek 
- Rechteren 
- Slot te Wijk bij Duurstede 
- Slot Rozendaal 
- Het nieuwe kasteel van Egmond 
- Kasteel Berg 
- Slot Valkenburg 
- Slot Hernen 
- Arkelstein (De overige middeleeuwse kastelen) 
- Wildenborg 
- De Haar 
- Kasteel Dussen 
- Slot Westhove 
- Slot Moermond 
- Kasteel te Heenvliet/Ravestein 
- Kasteel Wel 
- Slot Loevestein 
- Slot Doornenburg 
- Slot Zuilen 
- Assumburg 
- Hof in Den Haag 
- Kasteel van Breda (Slot van het midden der 16de tot het midden der 17de eeuw) 
- Huis van Maarten van Rossum 
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- Huis Vorden 
- Biljoen 
- Oud-Valkenburg/Genhoe 
- Rivieren 
- Kannenburg 
- Zuilestein 
- Huis Twikkel 
- Huis ’t Weldam 
- Huis Ruurlo 
- Huis Keppel 
- Slot Wiechen 
- Slot Eisden 
- Schaasberg 
- Terrasslot Kanne 
- Kasteel van Hoensbroek 
- Neubourg 
- Borgharen 
- Renswoude 
- Bouvigne 
- Heringa-state/Poptaslot 
- Fraaijlemaborg 
- Menkemaborg 
- Huis Honselersdijk (Het adellijk huis sinds het aanvaarden v/h Hollands 

Klassicisme) 
- Huis Nieuwburg 
- Huis te Rijswijk 
- Mauritshuis 
- De Voorst 
- Duivenvoorde 
- Het Weldam 
- Huis Hofwijk 
- Huis te Diepenheim 
- Het Pekkedam 
- Huis Almelo 
- Slot Nittersum 
- Slot Heze 
- Huis Amerongen 
- Middachten 
- De Voorst 
- Slot Zeist 
- Het Loo 
- Eerde 
- Hardenbroek 
- Slot Hillenraad 
- Amstenrade 
- Havezathe Den Berg 
- Laarwoud 
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F.W. Van Gulick (1960) 
Nederlandse Kastelen en Landhuizen. 
 

- Huis te Wedde (Noordelijke Provincies) 
- Nienoord te Leek 
- Heringa-state in Marssum 
- De Fraeyemaborg te Slochteren 
- De Borg Rusthoven te Wirdum 
- De Ronde Burcht van Kuinre 
- Het Slot van Vollenhove 
- De Toutenburg te Vollenhove 
- Kasteel Hackford bij Vorden (Kwartier van Zutphen) 
- Het Huis Zevenaar 
- De Havezathe Lowaard bij Duiven 
- Het Kasteel Keppel 
- De Wildenborch bij Vorden 
- De Havezathe Rijswijk de Groessen 
- Het Huis Bergh 
- Kasteel de Waardenburg (Overig Gelderland) 
- Kasteel de Cannenburgh bij Vaassen 
- De Kinkelenburg te Bemmel 
- Het Slot Loevestien 
- Het Slot van Well 
- Kasteel Ammersoyen te Ammerzoden 
- Het slot het Oude Loo 
- Kasteel Hinderstein bij Nederlandbroek (De Langbroek Wetering) 
- De Lunenburg te Nederlangbroek 
- De Walenburg bij Nederlangbroek 
- De Ridderhofstad Sterkenburg bij Driebergen 
- Slot Sandenburg bij Nederlangbroek 
- Zuylenburg in Overlangbroek 
- De Ruine van Kasteel Duurstede (De Kromme Rijn) 
- Kasteel Rijnestein bij Cothen 
- Het Kasteel Hardenbroek 
- De Beverweerd, slot aan de Kromme Rijn 
- Het Kasteel Beesde in Bunnik 
- Huis Huis Doorn te Doorn (Overig Utrecht) 
- Het Kasteel Renswoude 
- Kasteel Moersbergen te Doorn 
- De voormalige Ridderhofstad Den Ham 
- Kasteel Rijnhuizen in Jutphaas 
- Huis te Linschoten 
- Het Kasteel van Loenersloot 
- Kasteel Zuylenstein in Leersum 
- Het voormalig kasteel van Schagen (Noord-Holland) 
- Kasteel Marquette of Huis te Heemskerk 
- Egmond, Slot aan den Hoef 
- De Ruine van Brederode 
- Het Muidersluit te Muiden 
- Het Huis te Heemstede 
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- De Toren van het Huis Dever (Zuid-Holland) 
- De Burcht van Leiden 
- De Ruine van het Slot Teylingen 
- De grafelijke zalen op het Binnenhof van ’s Gravenhage 
- Het Huis te Riviere of Oud-Mathenesse in Schiedam 
- Kasteel Ravestein, raadselachtige bouwval in Heenvliet 
- Huis Huis te Merve bij Dordrecht 
- De Burcht van oostvoorne 
- Kasteel Moermond bij Renesse (Zeeland) 
- De Zandenburg bij Veere 
- Het Huis Ter Hooge te Koudekerke 
- Het Kasteel van Breda (Noord-Brabant) 
- Kasteel Bouvigne bij Princenhage 
- Het kasteel-raadhuis van Dussen 
- Kasteel-boerderij Gageldonk in Princenbeek 
- Zwijnsbergen te Helvoirt 
- Kasteel Maurick te Vught 
- De Ruine van het Kasteel van Broekhuizen (Limburg) 
- De Burcht van Kessel 
- De kasteelruine van Stein 
- Het kasteel Horn te Horn 
- Het kasteel Eysden te Eysden 
- Het kasteel van Wittum 
- De Burcht te Heer 
- De ruïne van het Kasteel te Geysteren 
 
 
Paul E. Van Reyen (1965) 
Middeleeuwse kastelen in Nederland (alfabetisch) 
Indeling naar typologie! 
* = opgenomen in ‘Beknopte lijst van middeleeuwse kastelen’ (achterin). 

 
- Aldenhaag  
- Amerongen 
- Ammersoyen * 
- Assumburg * 
- Batenburg * 
- Bergh * 
- Biljoen * 
- Binnenhof 
- Blauwe Steen 
- Blotinge 
- Borgharen * 
- Borssele 
- Boulonge 
- Bourgondische Toren 
- Breda 
- Brederode * 
- Broekuizen 
- Bronkhorst 
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- Bruchem 
- Buren 
- Den Burg 
- Dever * 
- Burggraaf 
- Burgh 
- Burgst 
- Buttinge 
- Cannenburg 
- Croy * 
- Diepenheim 
- Doornenburg * 
- Doorwerth * 
- Duno 
- Dussen * 
- Duurstede * 
- Echternach 
- Egmond * 
- Den Ever 
- Gaillard 
- Gelderse Toren 
- Genhoes * 
- Geysteren 
- Gravenhof 
- Groesbeek 
- De Haar * 
- Den Ham * 
- Hackfort * 
- Heemskerk 
- Heemstede 
- Burgh van Heer 
- Heemstede 
- Heeswijk * 
- Hellenburg * 
- Helmond * 
- Hernen * 
- Heusden 
- Hinderstein 
- Hochstaden 
- Hoensbroek * 
- Horn * 
- Horst 
- Keppel * 
- Kessel * 
- Burcht van Leiden * 
- Lichtenberg * 
- Limbricht * 
- Loenersloot * 
- Loevestein * 
- Lokhorst 
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- Lunenburg 
- Marquette * 
- Matenesse 
- Maurik * 
- Medemblik * 
- Merwede 
- Middelburg 
- Millen * 
- Moermond * 
- Montfoort * 
- Montfort * 
- Muiderslot * 
- Nederhemert 
- Neerlangbroek * 
- Neuborg * 
- Nieuwenburg 
- Nieuwendoorn 
- Nijenrode * 
- Oegstgeest 
- Oostvoorne * 
- Oudborg * 
- Oud-Ehrenstein * 
- Ravestein * 
- Rechteren * 
- Ritthem 
- Rivieren * 
- Rijckholt * 
- Rode Toren 
- Rosendaal * 
- Sandenburg 
- Sassenheim 
- Schiedam 
- Schierstins * 
- Sluys 
- Stein * 
- Sterkenburg * 
- Stoutenburg 
- Ter Borgh * 
- Teylingen * 
- Valkenburg * 
- Vollenhove 
- Vorden * 
- Vredeburg 
- Waardenburg * 
- Walenburg 
- Warmond 
- Wedde 
- Wedderborg *  
- Weerdestein 
- Well * 
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- Westhove * 
- Wildenborch 
- Wouw 
- Wijk bij Duurstede 
- Ijsselstein 
- Zuilen * 

 
 
Geen kastelenoverzicht maar om praktische redenen toch opgenomen. 
 
J. Kalf (1912) 
De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Geillustreerde 
beschrijving. I De voormalige Baronie van Breda 

- Kasteel van Breda 
- Kasteel Dieren 
- Kasteel van den Houte 
- Het Oude Hof 
- Het Huis de Nobelaer 
- Huis Bouvigne 
- Kasteel Ypelaer 
- Huis Daasdonk 
- Kasteel (De Oude Hof) 
- Slot Grimhuysen 
- Norbertinessenklooster st. Catharinadal 
- Kasteel Strijen 
- De Slotjes 
- Huis Burgst 
- Huis Emer 
- Kasteel Gageldonk 
- Kasteel Rijsbergen 
- Kasteel Rozendaal 
- Huis Driewech 
- Huis Bergvliet 
- Huis te Laar 
- Kasteel Zombeecke 
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Bijlage 2. 
 

 


