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Samenvatting

In de periode 1943-1945 voerde kasteelvorser
J.G.N. Renaud opgravingen uit rond de ruïne van
kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede. De
opgravingen vonden plaats gedeeltelijk vooraf
gaande en deels tijdens de restauratie van het
kasteel. Grote delen van het terrein van de
hoofdburcht werden binnen de omgrachting
ontgraven, waarbij tal van muur- en funderings
resten, uitbraaksporen, water- en beerputten,
afvoergoten, houten palen, vloer- en ophogings
lagen en natuurlijke lagen aan het licht kwamen.
Ook het terrein van de voorburcht werd gedeel
telijk vrij gelegd. Hier werden eveneens tal van
muurresten opgetekend. De grachten zijn niet
door hem onderzocht.
Renaud heeft de resultaten van zijn onderzoek
rond de kasteelruïne nooit integraal uitgewerkt
en gepubliceerd. Wel scheef hij enkele artikelen
over Duurstede, waarin hij de belangrijkste
onderzoeksresultaten presenteerde, waaronder
plattegronden van het muurwerk op kelderni
veau. Hij maakte op basis hiervan een recon
structie van de bouwgeschiedenis van het
kasteel en onderscheidde hierin vier bouwfasen.
In eerste instantie bestond Duurstede volgens
hem uit een solitaire bakstenen donjon op de
hoofdburcht. Hij dateert de bouw hiervan op
basis van de geschreven bronnen in de periode
1260-1270 en merkt Zweder I van Zuylen van
Abcoude als bouwheer aan. In de periode tussen
de late dertiende en het midden van de
vijftiende eeuw werd Duurstede door de heren
van Zuylen van Abcoude in twee fasen
uitgebreid tot een vrijwel vierkant kasteel met
ronde hoektorens en een iets buiten de
schildmuur uitstekend poortgebouw aan de
zuidoostzijde. Nadat kasteel Duurstede in 1459
in handen was gekomen van de bisschop van
Utrecht werd het ingrijpend verbouwd en
verfraaid, met name door de stiefbroers David
en Philips van Bourgondië. Delen van de
schildmuur werden vervangen, verhoogd en
voorzien van grote ramen. Tevens werden het
poortgebouw en de hoektorens aangepast. Met
name de noordwestelijke hoektoren onderging
een grote gedaanteverwisseling. Deze toren
werd naar Bourgondisch model aangepast. Het
muurwerk werd verzwaard en verhoogd en de
toren kreeg een weergang op hardstenen
consoles en schietgaten in de vorm van een
omgekeerd sleutelgat. Aan de binnenzijde van
de schilmuur verrezen enkele nieuwe vleugels en
een kapel. Deze reconstructie van de bouwge

schiedenis van kasteel Duurstede is door de
meeste latere kasteelonderzoekers overge
nomen. Slechts een enkeling plaatste hierbij
kritische kanttekeningen of vraagtekens, maar
deze kritiek vond weinig weerklank.
Het vormde wel een van de aanleidingen om,
bijna vijfenzeventig jaar na de opgravingen, de
velddocumentatie tevoorschijn te halen en
opnieuw te bestuderen. Analyse van de opgra
vingstekeningen leert dat de door Renaud gepu
bliceerde plattegrond van het kasteel op kelder
niveau op een aantal punten niet correct is. Zo
zijn er veel meer gebouwsporen en andere
resten gevonden dan Renaud in zijn reconstruc
ties van de bouwgeschiedenis afbeeldt en in zijn
publicaties noemt. Daarnaast heeft hij op
sommige plaatsen muurwerk getekend waar
alleen funderingsresten of uitbraaksporen zijn
gevonden en sporen van muurwerk aangevuld,
zonder dit te vermelden of verklaren. Ook de
door hem veronderstelde bouwdatum van de
donjon moet op basis van de archeologische en
bouwhistorische gegevens worden bijgesteld.
De toren moet ongeveer 50 jaar eerder zijn
gebouwd dan Renaud veronderstelde: niet in
1260-1270, maar in de periode 1220-1240. In
eerste instantie (periode I) stond de donjon op
de hoek van een rechthoekig terrein van 33,5 bij
44 m. Een voorburcht was er in deze fase nog
niet. De excentrische plaatsing van de donjon op
het terrein leidt tot de vraag of de bouwheer
vanaf het begin het plan had om een vierkant
kasteel te bouwen. Bouwkundige sporen, in de
vorm van staande tanden in het metselwerk van
de buitenmuren of aanzetten in de fundering,
ontbreken, zodat we dit niet met zekerheid
kunnen stellen. Aangenomen mag worden dat
de donjon is gebouwd door een lid van het
geslacht Van Zuylen. Mogelijk kan de in 1240 in
oorkonden genoemde Gijsbrecht I van Zuylen als
bouwheer van de donjon worden aangemerkt.
Leden van deze uit de omgeving van Kleef
afkomstige adellijke familie vestigden zich in de
vroege dertiende eeuw in het Sticht. De familie
van Zuylen lijkt met name in Wijk bij Duurstede
een sterke machtspositie hebben weten op te
bouwen. Ze begonnen hier waarschijnlijk als
meiers van het domein van de abdij van Deutz
tegenover Keulen, maar ontplooiden zich na
verloop van tijd de facto als eigenaren van dit
domeingoed en eigenden zich de daaraan
verbonden rechten toe. Vanuit Wijk bij
Duurstede hebben zij macht en invloed in
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andere delen van het Sticht en aangrenzende
territoria verkregen, onder andere door een stra
tegische huwelijkspolitiek. Zo werden goederen
in de omgeving van Abcoude, de heerlijkheid
Putten en Strijen en in Brabant verworven. De
familie had vele zijtakken en bezat een groot
aantal goederen, waaronder een dozijn kastelen,
en verschillende rechten.
De oudste bouwfase van Duurstede is vergelijk
baar met die van enkele contemporaine kastelen
in Zuid-Holland. Ook bij deze kastelen is sprake
van een excentriek geplaatste donjon op een
groot omgracht terrein. Bij één van de ZuidHollandse voorbeelden bevonden er zich
behalve de donjon nog enkele andere gebouwen
op het omgrachte terrein: een op de donjon
aansluitende zaalbouw en een zaalbouw
tegenover de donjon. Bij een ander kasteel
wijzen staande tanden in het metselwerk dat het
vanaf het begin de bedoeling was een groter
kasteel te bouwen. Bij Duurstede is het niet
duidelijk of er zich meerdere gebouwen op het
omgrachte terrein bevonden. Bouwsporen of
archeologische resten die hierop zouden kunnen
wijzen ontbreken. Vanwege het ontbreken van
een voorbucht in deze fase lijkt dit wel aanne
melijk. De donjon was uitgerust met alle
elementen noodzakelijk voor (permanente)
bewoning, maar zal niet erg comfortabel zijn
geweest. Waarschijnlijk bevonden zich op het
terrein een of meerdere gebouwen met een resi
dentiële of verzorgende functie. Dat Renaud bij
de opgravingen geen sporen van dergelijke
gebouwen heeft gevonden, kan het gevolg zij
dat deze minder zwaar waren gefundeerd of in
hout waren uitgevoerd. Eventuele gebouwresten
zullen bij latere graaf- en bouwwerkzaamheden
zijn opgeruimd.
In de periode tussen het laatste kwart van de
dertiende eeuw en het midden van de vijftiende
eeuw groeide het kasteel uit tot een vierkant
kasteel met hoektorens. In de tweede bouwfase
(periode II) werd aan de noord- en zuidzijde van
de donjon een bakstenen schildmuur opge
trokken, die aansloot op de noordwesthoek van
de donjon. Aan de zuidoostzijde bevond zich in
de schildmuur een poortgebouw dat op de zuid
oosthoek van de donjon aansloot. De donjon
kwam hierdoor als uitspringende hoektoren half
binnen de ommuring te staan. Binnen de
schildmuur bevonden zich verschillende
gebouwen, waaronder een grote zaal aan de
westzijde. In deze fase werd tevens de

voorburcht aangelegd. Op de voorburcht
bevonden zich, afgaande op latere teksten en
afbeeldingen, verschillende gebouwen met
talloze kamers, zoals een schrijfkamer,
raadkamer, verblijven voor personeel, paarden
stallen en voorraadzolders. Of deze gebouwen
ook al in de tweede bouwfase aanwezig waren is
onduidelijk. Renaud heeft de bebouwing op de
voorburcht niet onderzocht. Hij heeft alleen een
gedeelte van de gracht en de ommuring vrij
gelegd. Deze tweede bouwfase dateert uit het
laatste kwart van de dertiende eeuw of het begin
van de veertiende eeuw.
In de derde bouwfase (periode III) werd de
transformatie tot een vierkant kasteel met
hoektorens voltooid. Aan de noordoost- en
zuidoostzijde werden nieuwe stukken muur
opgetrokken, waardoor de donjon geheel
binnen de schildmuur kwam te staan. Aan de
noordwestzijde sloot het nieuwe muurstuk aan
op het bestaande noordwestelijke deel van de
schildmuur. De oostelijke schildmuur werd een
aantal meters naar buiten verplaatst en aan de
westzijde aangesloten op de bestaande
schilmuur. In het midden van de nieuwe
oostelijke schildmuur werd een nieuw poortge
bouw opgetrokken dat aansloot op de donjon.
De vier hoeken werden voorzien van ronde
torens van variabele grootte. Deze verbouwing
moet in de periode 1400-1450 worden
gedateerd. Deze bouwfasen kunnen in het licht
worden gezien van de verdere machtsont
plooiing van de familie Van Zuylen van Abcoude
in het Sticht en Wijk bij Duurstede in het
bijzonder. Zij wisten zich in deze laatste plaats in
de loop van de dertiende eeuw een bijna
autonome positie te verwerven. Dit blijkt onder
andere uit het feit dat een van hen in 1300 de
nederzetting Wijk bij Duurstede stadsrechten
verleende. Ze haalden de parochiekerk binnen
de muren van de stad en verbonden daaraan
een kapittel. Verder stichtten en ondersteunden
ze kerkelijke en charitatieve instellingen, zowel
in Wijk bij Duurstede als daarbuiten. Door een
uitgekiende huwelijkspolitiek wisten ze ook
goederen in Holland en Brabant te verwerven.
Ze behoorden tot de top van adel, zowel in het
Sticht als in Holland en Brabant. Maar hun
aanzien en macht keerde zich langzaam tegen
hen. De bisschop ging hen als potentiële
bedreiging van zijn territoriale gezag zien. Met
name het feit dat ze in Wijk een gedeelte van de
hoge jurisdictie uitoefenden was hem een doorn
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in het oog. Langzaam maar zeker werd hun
machtspositie ingeperkt. Deze inperking
gebeurde op een aantal tijdstippen en leidde
uiteindelijk tot de verwerving van de bezittingen
van de familie Van Zuylen van Abcoude in 1459.
Met de dood van Jacob van Gaasbeek kwam een
einde aan deze tak van het geslacht van Zuylen.
Bisschop David van Bourgondië vestigde zich in
1459 op Duurstede. Onder hem groeide het
kasteel uit tot bisschoppelijke residentie en een
centrum van kunst en cultuur, waar wetenschap
pers en kunstenaar elkaar troffen. Ook latere
bisschoppen woonden op Duurstede, sommige
incidenteel, maar andere, waaronder Philips van
Bourgondië, voor langere tijd. In de fase dat
Duurstede in bezit van de Utrechtse bisschoppen
was, werd het kasteel niet verder vergroot - de
grondvorm veranderde niet meer- maar werd de
bestaande bebouwing aanpast, waaronder de
schildmuur, en enkele nieuwe vleugels en een
kapel binnen de schildmuur gebouwd (perioden
IV en V). De opvallendste wijziging was de
vergroting en verhoging van de noordwestelijke
hoektoren. De in Bourgondische stijl uitgevoerd
toren kreeg een middellijn van bijna 15 m en een
hoogte van 41 m. Ook de zuidoostelijke
hoektoren werd aangepast. De toren werd
voorzien van grote ramen. Delen van de
schildmuur werden vervangen en verhoogd en
ook hierin werden grote ramen aangebracht.
Tenslotte werd de poorttoren aangepast en
verfraaid. Het wooncomfort werd verder
verhoogd door de aanleg van verschillende grote
schouwen, privaten en waterputten. Het
interieur werd verfraaid met muurschilderingen,

terracottabeelden, schilderijen, wandkleden en
andere kunstvoorwerpen. Duurstede werd
hierdoor getransformeerd van een middel
eeuwse burcht tot een comfortabele residentie.
De bouwwerkzaamheden van de bisschoppen
beperkten zich niet alleen tot het interieur en
exterieur van het kasteel. Ook werden er in hun
opdracht nieuwe verdedigingswerken rond het
kasteel aangebracht. Deze bestonden uit een
smalle omwalling met twee rondelen en een
buitengracht aan de westzijde van het kasteel.
Op 21 oktober 1527 droeg bisschop Hendrik van
Beieren zijn wereldlijk gezag over het Sticht en
Oversticht over aan keizer Karel V. Er werden
rond 1531 plannen gemaakt voor de verdere
versterking van het kasteel maar deze zijn nooit
uitgevoerd. Duurstede werd in de periode
daarna gedemilitariseerd. Dit betekende
evenwel niet het einde van het bisschoppelijke
gebruik van het kasteel. Tot in de jaren tachtig
van de zestiende eeuw bleef het kasteel functio
neren als bisschoppelijke residentie. Daarna
raakte het kasteel in verval. Het muurwerk
brokkelde af en de ruïne werd door de inwoners
van Wijk bij Duurstede jarenlang als steengroeve
gebruikt. Gelukkig zag men in de late negen
tiende eeuw al in dat de kasteelruïne zou
verdwijnen als er niet werd ingegrepen. De
eerste consolidaties zijn in 1883 uitgevoerd door
architect P.J.H. Cuypers. Hij behoedde de donjon
en Bourgondische toren tegen verder verval.
Ook in de vorige eeuw zijn er verschillende
restauraties en consolidaties uitgevoerd. Dankzij
deze werkzaamheden kunnen we nog steeds
genieten van dit bijzondere monument.

Voorwoord

Onderhavige publicatie betreft de uitwerking
van de tussen 1943 en 1945 door J.G.N. Renaud
uitgevoerde opgravingen rond de ruïne van
kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede. De
resultaten van dit onderzoek zijn door hem nooit
integraal uitgewerkt en gepubliceerd.1 Wel
schreef Renaud over zijn bevindingen enkele
korte artikelen en een boekje.2
De resultaten van Renauds opgravingen, rond
kasteel Duurstede worden in deze publicatie
gepresenteerd. De publicatie maakt deel uit van
het promotieonderzoek Torenhoge ambitie.
Ontginning, elitevorming en kastelenbouw in het
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Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen van de
auteur. Het vormt samen met de uitwerking van
een tussen 1989 en 1994 opgegraven laatmid
deleeuwse omgrachte woonstede in Wijk bij
Duurstede-De Geer, twee in de jaren zestig van
de vorige eeuw onderzochte omgrachte middel
eeuwse woonsteden in Wijk bij Duurstede-De Heul
en een inventarisatie van alle kastelen en moated
sites in het Kromme Rijngebied de ‘bouwstenen’
voor dit promotieonderzoek. De uitwerking van
bovengenoemde opgravingen zal in twee afzon
derlijke publicaties worden gepresenteerd.

1
2

Dit geldt overigens voor veel van de
door Renaud uitgevoerde
kasteelopgravingen.
Renaud 1947; Renaud 1978; Renaud
1985; Renaud 1995b.

1 Inleiding
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1.1

Aanleiding

In het ten zuiden van het centrum van de stad
Wijk bij Duurstede gelegen kasteelpark bevindt
zich, verscholen tussen het gebladerte van
beuken, eiken en essen, de ruïne van het
middeleeuwse kasteel Duurstede. Hoewel het
kasteel in de loop der jaren veel van zijn
oorspronkelijke allure heeft verloren, weerspie
gelen de overgebleven bouwresten nog iets van
de grandeur die het complex ooit moet hebben
bezeten. De robuuste vierkante bakstenen
donjon en de veel rankere Bourgondische toren
spreken nog steeds sterk tot de verbeelding van
zowel de inwoners van de stad Wijk bij
Duurstede als bezoekers en toeristen. 3 De spits
van de Bourgondische toren steekt ver boven
het bladerdak van de omringende bomen uit en
vormt een belangrijk markant punt in het
landschap. De kasteelruïne is een van de twee
‘handelsmerken’ van de stad Wijk bij Duurstede
en het is dan ook niet verwonderlijk dat
onderdelen van het kasteel zijn verwerkt in het
beeldmerk van de gemeente Wijk bij Duurstede
(afb. 1.1). Het kasteel vertegenwoordigt één van
de twee perioden in de Nederlandse geschie
denis waarin Wijk bij Duurstede een belangrijke
plaats innam.4 De kasteelruïne, en dan vooral
de grote ronde ‘Bourgondische’ toren, is een
tastbare herinnering aan het feit dat in de
periode tussen het midden van de vijftiende en
het eind van de zestiende eeuw de Utrechtse
bisschoppen op Duurstede resideerden.
Verschillende bisschoppen investeerden in
verbouwingen en verfraaiingen, vooral David
en later zijn halfbroer Philips van Bourgondië.
Het kasteel diende als paleisachtige residentie
waar de bisschoppen wetenschappers, kunste
naars en schrijvers ontvingen. Ze bevorderden
niet alleen het culturele leven in Wijk bij

Afb. 1.1 Beeldmerk van de gemeente Wijk bij Duurstede
met element van kasteel Duurstede.

Duurstede, maar ook de lokale economie. De
stad Wijk bij Duurstede kreeg van David van
Bourgondië recht op het innen van tol en het
slaan van munten. Verder stemde hij erin toe
dat er twee extra jaarmarken werden houden.
Over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van
Duurstede zijn in de loop der tijd talloze
analoge5 en digitale publicaties6 verschenen.
Wat hierbij opvalt is dat er geen uitgebreide,
overkoepelende monografie over de bouw- en
gebruiksgeschiedenis van het kasteel bestaat.
De beschikbare publicaties belichten het kasteel
meestal vanuit een bepaald perspectief, of gaan
in op een specifiek element, aspect of periode.
Zo komt in de literatuur de historische achter
grond waartegen de verbouwingswerkzaam
heden van kasteel Duurstede gedurende het
episcopaat van David en Philips van
Bourgondië moeten worden gezien, uitvoerig
aan de orde.7 Vanuit kunsthistorisch perspectief
is dit een zeer interessante periode, omdat
beide bisschoppen toonaangevende kunste
naars, zoals de schilder Jan Gossaert en de nu
vergeten kunstenaar Claude de Chartres,
aantrokken om het interieur van het kasteel
met muurschilderingen en beelden te
verfraaien.8 Daarnaast zijn er relatief veel
geschreven bronnen en andere informatie
bronnen uit deze periode bewaard gebleven.

4

5

6

7
8

In deze publicatie wordt voor de
bakstenen toren van Duurstede de term
‘donjon’ gehanteerd puur om deze ter
onderscheiden van de overige torens van
het kasteel en de bakstenen torens van
bescheidener afmetingen in het Kromme
Rijngebied. Dit staat los van het door
andere onderzoekers gehanteerd
typologisch onderscheid. Janssen (1996,
18 en verder 36-7 en 82-9) maakt op grond
van de dateringen en maatschappelijke
status van de bouwers in zijn
kasteeltypologie onderscheid tussen
donjons en woon-/zaaltorens. Opvallend
is dat hij de Bourgondische toren een
donjon noemt (Janssen 1996, 37), terwijl
deze qua datering buiten de door hem
gehanteerde grenzen van de donjon valt.
In veel Nederlandstalige publicaties
worden ‘donjon’ en ‘woontoren’ als
synoniemen van elkaar gebruikt; zie
Doperé & Ubregts 1991, 11-37; Hermans
2013, 18-35. In de Angelsaksische literatuur
wordt de term ‘tower keep’ gebruikt voor
donjons en voor kleinere torens de
termen ‘tower house’ en ‘hall keep’; zie de
artikelen in Oram 2015.
De andere periode waarin Wijk bij
Duurstede een belangrijke rol in de
Nederlandse geschiedenis speelde, is de
vroege middeleeuwen toen hier het
vermaarde internationale handelscentrum
Dorestad lag. Deze periode staat, mede
doordat hiervan in de geschiedenisboeken
prominenter melding wordt gemaakt,
meer in ons collectieve geheugen gegrift
dan de periode waarin de bisschoppen van
Utrecht in Wijk bij Duurstede resideerden.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat
Dorestad vertegenwoordigd is in een
editie van het Nederlandse paspoort dat
vanaf 1 januari 1995 enkele jaren is
uitgegeven en waarin kernmomenten uit
de vaderlandse geschiedenis staan
afgebeeld. Dorestad geniet ook in het
buitenland een veel grotere bekendheid
dan de ‘bisschopsstad’ Wijk bij Duurstede.
Door het schilderij ‘De molen van Wijk bij
Duurstede’ uit ca. 1670 van Jacob van
Ruisdael (1628/1629-1682) geniet de stad
ook internationaal enige bekendheid.
Zie onder andere Renaud 1947; Van Reyen
1974; Bardet 1975; Renaud 1978; Sterk 1980;
Renaud 1985; Renaud 1995b; Janssen 1996;
Top 2000; Hermans 2004; Hermans 2008;
Hermans 2013, 67-68; Hermans 2015a,
53-55: Hermans 2015b. Sommige van deze
publicaties gaan volledig over het kasteel,
maar in de meeste wordt Duurstede met
andere kastelen besproken. De meeste
publicaties zijn sterk historisch of
bouwhistorisch georiënteerd of hebben
een populair karakter.
Bijvoorbeeld
http://www.kasteelduurstede.nl;
www.utrechtsekastelen.nl;
www.kastelen.nl; http://nl.wikipedia.
org/wiki.Kasteel_Duurstede.
Zilverberg 1951; Sterk 1979; Sterk 1980.
Zie ook Santing 1985.

10
—

Ook over de bouwgeschiedenis en architectuur
historische ontwikkeling van het kasteel is
betrekkelijk veel geschreven.9 Vooral de
bijzondere architectuur van de onder bisschop
David van Bourgondië (1456–1496) uitgevoerde
verbouwingen zijn meer dan eens uitvoerig
belicht.10 Hetzelfde geldt voor de bouwgeschie
denis van de donjon.11 Vanuit de archeologie is
eveneens een belangrijke bijdrage aan de bouw
geschiedenis van het kasteel geleverd. In de
periode 1943-1945 hebben er op het kasteelter
rein opgravingen plaatsgevonden, waarbij
bouwresten en andere sporen uit uiteenlopende
perioden zijn aangetroffen.12 De resultaten van
de opgravingen en de bouwhistorische docu
mentatie van het muurwerk hebben geleid tot
een reconstructie van de bouwgeschiedenis van
het kasteel13, een plattegrond van het kasteel op
kelderniveau14 en een maquette van het kasteel
in welstand.15
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20

Ekama 1882; Renaud 1978; Top 1986; Top
1993; Renaud 1984; Renaud 1995b; Top
2000; Enderman & Olde Meierink 2007;
Hermans 2013,67-68; Hermans 2015a;
Hermans 2015b.
Enklaar 1922; Top 1993; Top 2000, 143-9;
Wevers 2004; Schooneman 2013.
Top 1996; Top 2000; Hermans 2004;
Hermans 2008; Hermans 2013; Hermans
2015a.
Renaud 1947; Renaud 1978; Renaud 1995b.
Renaud 1947; Renaud 1978.
Vervaardigd naar aanleiding van de
opgravingsresultaten en voor het eerst
gepubliceerd in 1947 (Renaud 1947, pl. 60).
Maquette vervaardigd door J. Ypey (ROB)
naar aanleiding van de
opgravingsresultaten van J.G.N. Renaud.
Datum vervaardiging onbekend, maar
mogelijk voor de opening van het
Stedelijk en Kantonaal museum in de
Volderstraat te Wijk bij Duurstede in 1975.
Onder andere afgebeeld in Renaud 1978,
334, afb. 7. De maquette bevindt zich
thans in het in de Muntstraat gevestigde
Stedelijk en Kantonaal museum.
Zie onder andere Renaud 1947; Renaud
1978; Renaud 1985; Renaud 1995b.
Zie Van Reyen 1974; Van Reyen 1979.
Kasteel Duurstede wordt wel genoemd
in een aantal publicaties waarin
ingegaan wordt op de militaire,
politieke, sociaal-economische en
administratieve aspecten van kastelen
in het middeleeuwse Sticht; zie
bijvoorbeeld Janssen 1977; Dekker 1987;
Renaud et al. 1995; Hermans 2004; Van
Schaik & Van Schaik 2009; Van Doesburg
2010; Hermans 2010; Van Doesburg
2012.
Zie onder andere Bult 1987; Janssen
1990; Janssen 1992; Janssen 1996;
Janssen 2008.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat
voor wat betreft de historische
component alleen gepubliceerde
bronnen zijn geraadpleegd.

1.2

Doel en opzet

De beschikbare literatuur over het kasteel
beschouwend, moet geconstateerd worden dat
een aantal aspecten nog onvoldoende is
uitgewerkt om de bouw- en bewoningsgeschie
denis van Duurstede te kunnen schrijven. De
belangrijkste lacune is dat de resultaten van de
opgravingen nooit systematisch zijn uitgewerkt
en gepresenteerd. J.G.N. Renaud die de opgra
vingen uitvoerde, is er niet toe gekomen om de
resultaten integraal te publiceren. Ondanks het
feit dat de voornaamste resultaten door hem in
verschillende publicaties worden gepresen
teerd16, bestaan er veel onduidelijkheid over
hetgeen hij precies heeft gevonden en waarge
nomen en zijn interpretatie daarvan.17
In de tweede plaats moet worden geconstateerd
dat tot op heden de bouw- en bewoningsge
schiedenis van kasteel Duurstede niet vanuit een
multi- of interdisciplinair perspectief is
bestudeerd.18 Een dergelijke aanpak van het
fenomeen kasteel is in ons land, ondanks
herhaalde pleidooien voor een dergelijke
benadering in de literatuur, helaas nog eerder
uitzondering dan regel.19
Het primaire doel van deze rapportage is dan
ook het geven van een zo uitgebreid mogelijke
beschrijving van de opgravingsresultaten van
het onderzoek op het terrein van kasteel

Duurstede en op grond hiervan in combinatie
met de beschikbare architectuurhistorische,
bouwhistorische en historische gegevens te
komen tot een nieuwe reconstructie van de
bouw- en gebruiksgeschiedenis van het kasteel.
De tijdens de opgravingen verzamelde archeolo
gische en bouwhistorische gegevens zijn van
cruciaal belang en vormen letterlijk en figuurlijk
de fundering waarop de reconstructie van de
ontwikkeling van kasteel Duurstede moet
worden gebaseerd. Ook de periode waarin het
kasteel langzaam verviel tot een ruïne komt
uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op
de maatregelen die vanaf de negentiende eeuw
werden genomen om de kasteelresten voor
verder verval te behoeden. Deze maatregelen
zijn van belang omdat ze in hoge mate hebben
bijgedragen aan de vorm waarin de ruïne
bewaard is gebleven, en verantwoordelijk zijn
voor de mate waarin bouwsporen nog
bestudeerd kunnen worden.
Het resultaat van een multidisciplinair
onderzoek levert zowel een bijdrage aan de
kennisvermeerdering aangaande de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van dit belangrijke
kasteel als aan de ontwikkeling van middel
eeuwse kastelen in Nederland in algemene zin.
Daarnaast is dit van essentieel belang voor de
duiding van de nederzettingsontwikkeling in de
microregio Wijk en het omliggende gebied.
Tevens vormt het een van de pijlers in mijn
onderzoek naar de opkomst en ontwikkeling van
elitegroepen in het Kromme Rijngebied
gedurende de middeleeuwen en de wijze
waarop zij hun macht en aanzien tentoon
spreiden in de bouw van omgrachte
woonsteden.
Om een zo volledig en nauwkeurig mogelijk
beeld te vormen is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van het brede scala aan informatie
bronnen aangaande kasteel Duurstede dat
beschikbaar is.20 Aangezien het voornaamste
onderzoeksdoel een aangepaste reconstructie
van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van
Duurstede is, is vooral gekeken naar de morfolo
gische ontwikkeling van het kasteel en niet
zozeer naar het interieur van het kasteel en de
veranderingen die daarin door de tijd optraden.
Om deze reden zijn zestiende-eeuwse boedelbe
schrijvingen van de inventaris van het kasteel
grotendeels buiten beschouwing gelaten, tenzij
hieruit valt op te maken waarvoor de ruimtes
gebruikt werden.
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1.3

Leeswijzer

Deze publicatie telt na dit inleidende hoofdstuk
drie hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk staat
in het teken van de in het verleden gepostu
leerde gedachten over de bouw- en bewonings
geschiedenis van kasteel Duurstede. In het
eerste gedeelte van dit hoofdstuk (paragrafen
2.1 en 2.2) wordt ingegaan op de periode vooraf
gaande aan de opgravingen van Renaud in
1943-1945 op het kasteelterrein. De derde
paragraaf staat in het teken van Renaud’s inter
pretatie van de opgravingsgegevens, en vooral
zijn gedachten over de bouwgeschiedenis en
daaraan gekoppelde fasering en dateringen. De
afsluitende paragraaf gaat in op reacties op de
door Renaud voorgestelde reconstructie van de
bouwgeschiedenis van Duurstede en naar
aanleiding daarvan geuite opvattingen over de
bouwgeschiedenis van het kasteel.
In hoofdstuk drie wordt in paragraaf 3.3 een
kritische evaluatie gegeven van de opgravings
resultaten. De belangrijkste bevindingen zullen
uitgebreid per opgravingslocatie worden gepre
senteerd. Deze paragraaf wordt vooraf gegaan
door een paragraaf waarin de aanpak van deze
evaluatie (paragraaf 3.1) en een waarin de
problemen en vraagtekens die zich daarbij
voordeden (paragraaf 3.2) worden uiteengezet.
In het vierde, afsluitende hoofdstuk worden de
resultaten van de voorgaande hoofdstukken
samengebracht en uitgewerkt. In de eerste
paragraaf van dit hoofdstuk (paragraaf 4.1) wordt
de door Renaud gepubliceerde plattegrond van
kasteel Duurstede vergeleken met de op basis van
onderhavig onderzoek samengestelde platte
grond. In paragraaf 4.2 worden de archeologi
sche, bouwhistorische gegevens en historische
bronnen met betrekking van de periodisering en
datering gepresenteerd. In paragraaf 4.3 wordt
een alternatieve periodisering voor de bouw
geschiedenis van het kasteel gepresenteerd. Per
bouwperiode wordt ingegaan op de aard en
omvang van de bouw- en grondsporen, het
gebruik van de ruimtes, de datering en gekeken
naar vergelijkbare contemporaine complexen in
andere delen van Nederland. Tevens wordt de
historische context waarbinnen de bouwperioden
plaats vonden belicht. De bouwgeschiedenis van
Duurstede wordt gekoppeld aan die van haar
bewoners: eerst de familie Van Zuylen van

Abcoude die het kasteel rond 1220-1240 stichtten
en vanaf 1459 de bisschoppen van Utrecht. Na de
overdracht aan de Staten van Utrecht begon het
verval van het kasteel tot ruïne. Het hoofdstuk
eindigt met een aantal slotopmerkingen en
conclusies (paragraaf 4.4).

1.4

Administratieve gegevens

Provincie:

Utrecht

Gemeente:

Wijk bij Duurstede
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Afb. 1.2 De locatie van het onderzoeksgebied.

1.5

Dankwoord

Graag wil ik op deze plaats enkele mensen
bedanken zonder wiens hulp deze publicatie niet
tot stand zou zijn gekomen. Allereerst veel dank
aan promotor Hans Renes en co-promotor Bert
Groenewoudt voor het lezen, becommentariëren
en bespreken van de (concept)tekst. En daarnaast
dank voor hun ondersteuning bij de totstandko
ming van deze publicatie. Verder dank aan

Marjolein Haars van BLC-Archaeological Support
voor het maken van de prachtige afbeeldingen.
Ook wil ik hier graag Ria van der Eerden, streekar
chivaris/directeur van het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht, bedanken voor het
beschikbaar stellen van de afbeeldingen van de
zeventiende-eeuwse portretschilderijen Willem
van Zuylen van Abcoude en Jacob van Gaasbeek.
Tot slot nog dank aan Jos Stöver voor de
prachtige foto’s van de kasteelruïne.

2 Gedachten over de ouderdom en
bouwgeschiedenis van kasteel
Duurstede
2.1

Eerste opgraving?

Tijdens de voorbereiding van zijn opgravingen in
Wijk bij Duurstede kwam bij Renaud de vraag op
of hij de eerste was die op het terrein van kasteel
Duurstede opgravingen uitvoerde. Dit kan
worden afgeleid uit een schrijven van zijn hand
van 4 maart 1943 aan de toenmalige directeur
van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
W.D. van Wijngaarden. Hierin stelde Renaud dat
de Leidse archeoloog J.H. Holwerda bij zijn
onderzoek naar de resten van Dorestad in de
late jaren twintig van de twintigste eeuw
mogelijk al een proefopgraving zou hebben
verricht aan de voet van de donjon.21 Hij vroeg
aan Van Wijngaarden of het Rijksmuseum van
Oudheden beschikte over aantekeningen en
schetsen van Holwerda’s onderzoek op het
kasteelterrein en, zo ja of hij deze mocht inzien.
Van Wijngaarden antwoordde hierop dat hij het
Rijksmuseum geen documentatie over een
opgraving van Holwerda op het kasteelterrein
had en verwees Renaud door naar Holwerda
zelf. De afloop van deze zaak is niet bekend. We
weten niet of Renaud contact heeft opgenomen
met de toen zeventigjarige Holwerda, en ook
niet of hij de door hem gevraagde informatie
heeft gekregen. Het is onduidelijk waarom
Renaud dacht dat Holwerda bij de kasteelruïne
zou hebben gegraven. Bestudering van de
opgravingsgegevens van Holwerda’s onderzoek
in Wijk bij Duurstede leert dat hij uitsluitend in
het gebied ten noorden van de huidige
binnenstad heeft gegraven en niet in de directe
omgeving van of op het terrein van kasteel
Duurstede.22 Het is hierom niet aannemelijk dat
Holwerda op het kasteelterrein heeft gegraven.

2.2

Duurstede een Romeinse
versterking?

Dat Holwerda waarschijnlijk nooit op het
kasteelterrein heeft gegraven blijkt ook uit het
feit dat hij in zijn publicaties over Dorestad niets
zegt over de oorsprong en ouderdom van
kasteel Duurstede. Dit komt mede voort uit het
feit dat hij de op het terrein De Heul aange
troffen sporen interpreteerde als de Karolingische
curtis. Holwerda noemde deze ‘het oude kasteel

Dorestad’.23 Dit ‘kasteel’ zou volgens hem het
centrum van de vroegmiddeleeuwse handelsne
derzetting zijn geweest.24 Hij zag geen verband
tussen ‘het oude kasteel Dorestad’ en het
middeleeuwse kasteel ten zuiden van de stad
Wijk bij Duurstede.
Dit betekent echter niet dat er voor de opgra
vingen van Renaud geen speculaties zijn geuit
over de ouderdom en oorsprong van kasteel
Duurstede. Al in de negentiende eeuw hebben
verschillende historici hierover uitspraken
gedaan. Zij moesten zich bij gebrek aan archeo
logische of bouwhistorische gegevens vooral
baseren op geschreven bronnen en informatie
van eerdere generaties onderzoekers. Eén van
de eerste die iets zei over de ouderdom van
kasteel Duurstede was naamkundige A.J. van der
Aa (1792-1857). Hij stelde in zijn tussen 1839 en
1851 uitgegeven Aardrijkskundige woordenboeken
der Nederlanden dat, ondanks het feit dat
onbekend was wie de eigenlijke stichter van het
kasteel was, het voor hem buiten twijfel
vaststond dat de versterking zijn bestaan aan de
Romeinen dankte.25 Ook J.F. Croockewit (18321899), een vooraanstaande inwoner van Wijk bij
Duurstede26 die zeer geïnteresseerd was in het
Wijkse verleden, was deze mening toegedaan.27
Hij baseerde zijn mening op het feit dat de
oudheidkundige Joachim Oudaen (1628-1692) in
1706 zou hebben aangetoond dat zich onder de
huidige vierkante toren de funderingsresten van
een Romeins kasteel of castrum bevonden.
Tevens wees hij op overeenkomsten tussen de
namen Duurstede, Dorestadum, Dorestat en
Batavo-Durum. Deze namen hadden volgens
hem allemaal betrekking op het kasteel en
wezen op een doorlopende lijn vanaf de
Romeinse tijd tot in de huidige tijd. Het kasteel
was volgens hem achtereenvolgens in bezit
geweest van de Romeinen, de Franken, de
Deense heersers Harald, Rorik en Godfried en de
Utrechtse kerk. In 1261 zou de versterking door
bisschop Hendrik van Vianden aan Zweder van
Zuylen zijn geschonken die het kasteel opnieuw
liet opbouwen. Tot het midden van de vijftiende
eeuw bleef het kasteel volgens Croockewit in
bezit van het geslacht Van Zuylen van Abcoude.
Daarna kwam het kasteel weer in handen van de
Utrechtse bisschoppen.
De mening dat kasteel Duurstede Romeinse
wortels zou hebben, was hardnekkig. Tot in het
begin van de twintigste eeuw stelden historici
dat kasteel Duurstede terug zou gaan op een
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21
22
23
24

Holwerda 1930.
Holwerda 1930.
Holwerda 1925; Holwerda 1930, 91.
Holwerda’s interpretatie van de op
De Heul aangetroffen resten als
Karolingische curtis wordt door latere
onderzoekers, waaronder Van Es &
Verwers (1978; 2015), Dekker (1983) en
Van Es (1990), sterk in twijfel getrokken.
Toch figureert Holwerda’s interpretatie
nog steeds incidenteel in de
internationale literatuur en op internet;
Zie bijvoorbeeld Olsen 2014;
http://kasteleninutrecht.eu/Duurstede.
25 Van der Aa 1839/1851.
26 Zie Karsmakers (2002) voor een
biografie van J.F. Croockewit.
27 Croockewit 1882.
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Romeinse versterking.28 In 1922 stelde A. Loosjes
dat ‘Reeds in overoude tijden was hier [ter plaatse
van Duurstede] vermoedelijk een versterking: het
batovo-Durum, waarvan Plinius en Tacitus gewag
maken. Wellicht was ’t op dezen ouden Romeinschen
burcht, dat Karel de Groote verblijf hield, als hij in de
wouden van het Sticht ter jacht wilde gaan’.29
Onduidelijk is in hoeverre Renaud geloof hechtte
aan de veronderstelde Romeinse oorsprong van
Duurstede. Renaud stelde in 1978 dat de opgra
vingen onweerlegbaar hadden aangetoond dat
ter plekke van het kasteel geen oudere vestiging
had gelegen.30 Hiermee lijkt hij af te hebben
willen rekenen met de speculaties over een of
meerdere eventuele voorgangers en de veron
derstelde mogelijke Romeinse oorsprong van
het kasteel.
28 Loosjes 1922; Stutterheim-Thieme 1932;
zie ook Heijmans 1951.

29 Loosjes 1922.
30 Renaud 1947, 436; Renaud 1978, 328.

2.3

Renaud’s interpretatie van de
opgravingsresultaten

2.3.1 Periodisering
Renaud trof bij zijn opgravingen op het terrein
van de hoofdburcht een groot aantal
bouwsporen aan. In de door hem uitgegraven
opgravingsputten werden verschillende
puinlagen, muren en muurrestanten, funde
ringssporen en uitbraaksleuven gevonden.
Tevens vond hij verschillende water- en
beerputten, vloerniveaus, resten van houten
beschoeiingen en andere houtconstructies,
ophogingslagen, loop- en vloerniveaus en
grachtvullingen. In 1947 werden de resultaten
van de opgravingen voor het eerst gepresen
teerd, inclusief een plattegrond van het kasteel

Afb. 2.1 Naar aanleiding van de opgravingen in 1947 gemaakte eerste reconstructie van de bouwgeschiedenis van
kasteel Duurstede op kelderniveau (naar: Renaud 1947).
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op kelderniveau.31 Deze plattegrond komt in tal
van latere publicaties van Renaud terug.32 Op
basis van de analyse van de aangetroffen bouwen grondsporen kwam Renaud in eerste
instantie tot de conclusie dat de bouwgeschie
denis van kasteel Duurstede in drie fasen moest
worden onderverdeeld (afb. 2.1).33
Later constateerde hij dat er sprake was van vier
bouwfasen (fasen I tot en met IV) en paste zijn
de periodisering van de plattegrond van
Duurstede op kelderniveau op deze nieuwe
bevindingen aan (zie afb. 4.1).34 Renaud’s perio
disering komt op het volgende neer. In eerste
aanleg (fase I) bestond het complex alleen uit de
grote vierkante woontoren of donjon. Deze
werd, zoals Renaud het verwoordt, gebouwd op
‘maagdelijke grond die in verband met de onontkoombare eisen van bewoonbaarheid zelfs aanzienlijk
opgehoogd moest worden’.35 De slappe bodem, een
aanwas van de rivier, werd verstevigd met bekis
tingen van gevlochten rijshout en tenen horden,
teneinde een stevige ondergrond te creëren.
Alhoewel er volgens Renaud geen sprake was
van een mottekasteel, lag de grond rondom de
toren in deze fase aanzienlijk hoger dan gezien
de huidige situatie verwacht zou worden. Aan de
oost- en zuidzijde waren sterk oplopende taluds
tegen de donjon aanwezig. Aan de west- en de
oostzijde van de donjon werden in de daar
gelegen profielen geen dichtgegooide grachten
waargenomen, hetgeen Renaud tot de conclusie
bracht dat de donjon in de beginperiode
geïsoleerd op de zuidoosthoek van behoorlijk
een min of meer vierkant, omgracht terrein
moest hebben gestaan.36 De donjon bevatte
slechts twee verdiepingen boven een kelder
ruimte en was via een ingang op de tweede
verdieping toegankelijk.37
In de volgende twee bouwfasen (fasen II en III)
werd de donjon geleidelijk ingebouwd. In de
tweede bouwfase (fase II) werd aan de noord
westzijde van de donjon een uitspringende
vleugel aangebouwd, waarvan de buitenmuur
op de noordwesthoek van de donjon aansloot.
Ook aan de zuid- en zuidoostzijde werden
eveneens muren opgetrokken, waardoor de
donjon op de hoek van een door een ringmuur
omgeven binnenruimte kwam te staan. Aan de
noordoostzijde eindigde de ringmuur bij een
poortgebouw dat op de zuidoosthoek van de
donjon aansloot. Op de noordwest- en noord
oosthoek werden in deze periode ronde
hoektorens geplaatst.38

In de volgende bouwfase (fase III) werd ook aan
de noordwest- en noordoostzijde van de donjon
een buitenmuur opgetrokken. Op de hoek van
dit deel van de schildmuur werd een kleine
ronde hoektoren met waterput gebouwd. Deze
toren moet de opvolger zijn van de bij fase II
genoemde noordoostelijke hoektoren. Door
deze bouwwerkzaamheden ontstond een min of
meer vierkant grondplan, waarbij de donjon
woontoren volledig binnen de ommuring kwam
te staan. Renaud sloot niet uit dat de uitbrei
dingen niet direct met bebouwing werden
opgevuld, maar dat de muren slechts als
schildmuur aan deze zijden van de donjon
fungeerden. Tenslotte werd in de laatste
bouwfase (fase IV) het complex voorzien van
nieuwe ronde hoektorens, waaronder de nog
bestaande Bourgondische toren, en werd het
bestaande poortgebouw vervangen door een
nieuw poortgebouw. Tevens werden aan de
oostzijde nieuwe vleugels tegen de bestaande
grote zaal opgetrokken.

2.3.2 Dateringsgegevens

Renaud gebruikte bij de datering van de door
hem onderscheiden bouwfasen (fasen I tot en
met IV) verschillende informatiebronnen. Hij
richtte zich hierbij vooral op gegevens uit
geschreven bronnen en afbeeldingen van het
kasteel. De door hem verzamelde bouwhistori
sche en archeologische gegevens speelden een
minder belangrijke, veelal ondergeschikte rol.
Hieronder zal worden ingegaan op de door
Renaud bij de datering van zijn bouwfasen
gehanteerde instrumenten, te beginnen met de
historische bronnen gevolgd door de bouwhis
torische en archeologische gegevens.
Historische bronnen
Bij de bepaling van de ouderdom van de
verschillende bouwfasen speelden bij Renaud,
zoals gezegd, geschreven bronnen een cruciale
rol. Renaud baseerde zich bij zijn datering van de
ouderdom van de eerste bouwfase van
Duurstede volledig op de aan- of afwezigheid
van concrete vermeldingen van het kasteel in de
geschreven bronnen.
Gedurende de volle middeleeuwen waren de
abdij van Deutz en de Utrechtse kerk de belang
rijkste grootgrondbezitters in Wijk.

31 Renaud 1947, plaat 60.
32 Renaud 1978, 329, afb. 3; Renaud 1985,
17; Renaud 1995b, 185.

33 Renaud 1947, 436-438; Renaud 1959,
34
35
36
37
38

263-264.
Renaud 1978, 329, afb. 3.
Renaud 1978, 328.
Renaud 1995b, 183.
Renaud 1947, 438.
Renaud 1978, 333.
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39 Zie voor een uitvoerige beschrijving van

40
41
42
43

44
45
46

het grondbezit in Wijk bij Duurstede in de
volle middeleeuwen Dekker 1983; Van Es,
Van Doesburg & Van Koningsbruggen
1998; Van Doesburg 2000a.
Verder http://vanooststroom.com
Renaud 1978, 329.
Renaud 1978, 330.
Zie voor de stamboom van de familie
Van Zuylen van Abcoude Wielinga (1983)
en Wimersma Greidanus (1984).
De exacte ouderdom van deze oorkonde
is niet bekend. Aangenomen wordt dat
deze kort na de dood van bisschop
Hendrik van Vianden (1250-1267) tussen
1267 en 1270 is opgesteld.
Renaud 1978, 330.
Zoals geciteerd in Ketner 1954, nr. 1791.
Renaud 1978; Renaud 1995b.

De oorsprong van deze bezittingen gaat groten
deels terug op koninklijke schenkingen.39 In 1256
kwam in deze situatie verandering. In dat jaar
verkocht de abdij van Deutz verschillende van
haar onrendabele bezittingen in het Nederlandse
rivierengebied, waaronder goederen bij Rhenen
en een hof te Wijk. De hof te Wijk werd blijkens
een verkoopakte gekocht door graaf Otto II van
Gelre (1129-1271). Renaud constateert dat er in
deze verkoopakte met geen woord gesproken
wordt over een versterkt huis in Wijk, wat gezien
het strategische belang van het complex, indien
het toen al bestond, zeker het geval zou zijn
geweest. Zijn conclusie was dan ook dat kasteel
Duurstede in 1256 nog niet bestond.40
De aankoop van de hof moet waarschijnlijk
worden gezien in het licht van de expansiepoli
tiek die de graven in die periode voerden. In de
loop van de dertiende eeuw hadden ze kans
gezien het graafschap Zutphen, de Veluwe en
Nijmegen te verkrijgen. Vervolgens probeerden
zij hun territorium door middel van aankoop of
ruiling van goederen en oorlogsvoering in
westelijke richting uit te breiden. De Gelderse
expansie leidde tot politieke spanningen tussen
de graaf en de bisschop en in 1260 stonden de
legers van de bisschop van Utrecht en de graaf
van Gelre tegenover elkaar op het slagveld. In
1261 werd de strijd tussen beiden door bemidde
ling van graaf Dirk van Kleef gestaakt en in
datzelfde en het daarop volgende jaar werden er
enkele belangrijke afspraken tussen beide
kemphanen gemaakt. De bisschop beloofde dat
hij de graaf van Gelre niet zou belemmeren in
het gebruik van zijn goederen in het Sticht en
beide kwamen overeen dat ze geen versterkt
huis in elkaars gebied in leen zouden laten
opdragen. In het verdrag wordt met geen woord
gerept over kasteel Duurstede, wat volgens
Renaud moest betekenen dat het kasteel toen
nog niet bestond.41 Er is echter ook een andere
verklaring mogelijk. In de verzoeningsoorkonde
worden alleen goederen en rechten genoemd
waarover discussie bestond. Dit gold bijvoor
beeld voor het ‘castrum Langebruch’, waarschijn
lijk de voorganger van het huidige Zuilenburg in
Overlangbroek. De bisschop erkende de rechten
van de graaf hierop. Het huis Zuilenburg maakte
waarschijnlijk deel uit van de goederen in Wijk
die de graaf van Gelre in 1256 kocht van de abdij
van Deutz. Zuilenburg lijkt te zijn gebouwd door
de heer van Zuylen, die waarschijnlijk als meier
van Deutz op haar Wijkse goed resideerde.42

De bisschop heeft de ontginningen in Langbroek
aan de domproost en de abdij van Deutz moeten
laten, vanwege hun claim als eigenaren van de
omliggende domeinen op de hieraan verbonden
woeste gronden. De overdracht van een verster
king in dit gebied aan zijn tegenstander de graaf
van Gelre zal de bisschop een doorn in het oog
zijn geweest. Hij zal hiertegen hebben geprotes
teerd en mogelijk zelfs stappen hebben
ondernomen om de graaf hier weg te krijgen.
Voor Duurstede ligt dit waarschijnlijk anders. Dit
lijkt een allodiaal goed van de heer van Zuylen te
zijn geweest, dat buiten de aankoop van de
Wijkse goederen door de graaf van Gelre in 1256
viel. Er was hierdoor geen reden om het kasteel
in het verzoeningsverdrag te vermelden.
Het verdrag was een goedbedoelde poging om
de Gelderse penetratie in het Sticht een halt toe
te roepen, maar lijkt nauwelijks succes te
hebben gehad. Dat het verdrag inderdaad niet
tot het gewenste resultaat leidde, kan worden
opgemaakt uit een in ca. 1270 opgestelde lijst
van Gelderse leenmannen in het Sticht. In deze
lijst worden de kastelen Schalkwijk, Zuilenburg,
Loenersloot en een niet met name genoemd
kasteel in de directe omgeving van de Rijn als
Gelderse lenen genoemd.43 Volgens Renaud zou
de lijst opgemaakt kunnen zijn om de pas
gekozen bisschop Jan van Nassau duidelijk te
laten zien waar de Gelderse belangen lagen.44
Renaud gaat uitgebreid in op de lijst van
Gelderse leenmannen en vooral op de passage
‘Item Giselbertus de Zulen, contulit Zulenbruch, cum
omni attinencia infra ultimum fossatum, et duos
mansos cun domo sua et de domo sua versus Renum
tendentes’.45 Het eerstgenoemde huis is
Zuilenburg in Overlangbroek, maar de identiteit
van het tweede complex is onduidelijk,
aangezien het niet bij name wordt genoemd.
Renaud was ervan overtuigd dat deze
vermelding betrekking heeft op kasteel
Duurstede.46 Wel zag hij dat deze verklaring niet
lijkt te stroken met de vermelding van twee
hoeven land rond het kasteel. Een hoeve is
16 morgen en elke morgen 0,85 ha. De twee
hoeven land staan voor meer dan 26 ha. Rond
kasteel Duurstede is niet zoveel grond beschik
baar. Als mogelijk verklaring gaf hij dat,
aangezien het om een Gelderse oorkonde gaat,
er niet met de Stichtse morgen (0,85 ha) is
gemeten, maar met de aanzienlijk kleinere
Gelderse morgen (krap 0,32 ha). Als er inderdaad
in Gelderse morgens is gemeten dan gaat het
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omgerekend om een oppervlak van ca. 10 ha.
Een terrein met een dergelijk oppervlak kon
volgens Renaud wel tussen kasteel Duurstede en
de toenmalige Rijnarm worden gesitueerd.
Een andere door Renaud gebruikte bron is een
beleningsoorkonde van kasteel Duurstede uit
1322. Dit is de oudst bewaard gebleven tekst
waarin het kasteel wordt genoemd. In het in
opdracht van graaf Reynald van Gelre
opgemaakte stuk wordt gesproken van ‘onse huys
ende borch te Duyrstede ende onse stad van Wijck…’. 47
Beide werden aan Zweder II van Abcoude in leen
gegeven. De belening gebeurde ‘ten Zutphense
rechte’, dat wil zeggen dat de bepalingen van
het Zutphense recht op de verhouding tussen de
leenheer en zijn leenman van toepassing
waren.48 De oorkonde is ook om een andere
reden interessant, want hierin wordt vermeld
dat reeds de voorouders van Zweder van
Abcoude het huis Duurstede en de stad Wijk met
het hoge en lage gerecht in leen hielden van de
Gelderse graven. Renaud hechtte aan deze
passage grote waarde. Hij nam de gehanteerde
term ‘voorouders’ letterlijk en stelde dat
hiermee de grootouders van genoemde Zweder,
zijn naamgenoot Zweder I van Zuylen en zijn
vrouw, werden bedoeld. Deze uitleg van de
tekstpassage was voor hem bewijs dat
Duurstede in 1322 al gedurende drie generaties
in bezit was van leden van de familie Van Zuylen.
Volgens Renaud droeg Zweder van Zuylen, kort
nadat hij Duurstede had laten bouwen, het
kasteel in leen op aan de graaf van Gelre,
hetgeen uit de eerder aangehaalde oorkonde uit
ca. 1270 zou blijken.49 Met de vestiging van
bisschop David van Bourgondië in 1459 op
kasteel Duurstede brak volgens Renaud een tijd
van grote verbouwingen en modernisering aan:
bouwfase IV.50 Hij wees op de aanstelling in 1466
van meester Jacob van der Borch, die in dienst
was genomen om toe te zien op de betimme
ringen op de bisschoppelijke kastelen, en
Przylick Behem van Kossenberch, die als bouw
meester zou optreden. In hoeverre ze een rol
hebben gespeeld bij de verbouwingen aan
Duurstede was voor Renaud in eerste instantie
onduidelijk, maar in latere publicaties was hun
bemoeienis met de verbouwing van Duurstede
een vanzelfsprekendheid geworden.51 In
hoeverre dit terecht is, komt later nog aan de
orde.

Bouwkundige en archeologische bronnen
Bouwhistorische en archeologische gegevens
speelden bij Renaud’s bepaling van de
ouderdom van de bouw van Duurstede en de
verschillende bouwfasen nauwelijks een rol. Hij
maakte vrijwel geen gebruik van de daterings
mogelijkheden van de door hem bij de opgra
vingen gegenereerde gegevens, zoals horizon
tale en verticale stratigrafie, vondstmateriaal,
vooral aardewerk, baksteenformaten, tien- of
vijfsteensmaten en metselverbanden. Het enige
wat hij stelde is - zonder daar overigens verder
op in te gaan - dat het schervenmateriaal,52 de
formaten van de bij de bouw van de woontoren
gebruikte bakstenen en de bouwkundige details
van de donjon53 een datering van de oudste
bouwfase in de tweede helft van de dertiende
eeuw ondersteunen. Deze uitspraak is echter
niet controleerbaar, aangezien het geborgen
aardewerk niet is beschreven of afgebeeld en de
baksteenformaten van slechts enkele
bouwdelen worden genoemd. Evenmin wordt er
in de publicaties ingegaan op de vastgelegde
bouwhistorische resten en details en hun
dateringen.

2.3.3 Datering van de bouwfasen

Op basis van de analyse van de door hem
verzamelde gegevens stelde Renaud dat de
oudste bouwfase van kasteel Duurstede (fase I)
in het derde kwart van de dertiende eeuw moest
worden gedateerd, mogelijk rond 1260-1270.54
De daaropvolgende bouwfase werd in eerste
instantie in dezelfde periode gedateerd,55 maar
in latere publicaties, nadat hij deze bouwfase in
tweeën had gesplitst (fasen II en III),56 werd de
datering aangepast. Hij kwam eerst voor beide
bouwfasen tot een globale datering in de
periode veertiende-eerste helft vijftiende eeuw,
maar paste deze later aan.57 Fase II werd in het
laatste kwart van de veertiende eeuw gedateerd
en fase III in de eerste helft van de vijftiende
eeuw.58
De laatste, vierde bouwfase (fase IV) bracht
Renaud in verband met het verblijf van de
bisschoppen David en Philips van Bourgondië op
Duurstede en plaatste deze in eerste instantie
globaal in de periode tweede helft vijftiendebegin zestiende eeuw.59 In een latere publicatie
hanteerde hij een datering van fase IV in het

47 Berckelbach van der Sprenkel 1937, 207.
48 Het Zutphense recht betekende dat

49

50
51
52
53
54

55
56
57
58
59

goederen en rechten niet alleen van
vader op zoon overerfbaar waren, maar
ook van vader op dochter of op een neef
of nicht of een ander direct familielid.
Renaud 1978, 330; Olde Meierink et al.
1995, 29; Renaud 1995b, 180-181.
Overgenomen door Janssen (1996, 116,
noot 6).
Renaud 1978, 333.
Renaud 1978, 333; Renaud 1985, 10;
Renaud 1995b, 184.
Renaud 1947, 438.
Renaud 1978, 331; Renaud 1995b, 183.
Renaud 1947, 438; Renaud 1978, 329-30;
Renaud 1995b, 180-181. Renaud was niet
consequent in zijn datering van deze
bouwfase. Zo noemde hij behalve de
periode 1260-1270 in één publicatie ook
het jaar 1280 als stichtingsdatum
(Renaud 1964, 123).
Renaud 1947, 436 en plaat 60; Renaud
1959, 263-264.
Renaud 1978, 329, afb. 3.
Renaud 1978, 333.
Renaud 1995b, 185.
Renaud 1947, 346-348; Renaud 1959,
264; Renaud 1978, 333.
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laatste kwart van de vijftiende eeuw, omdat daar
veel voor te zeggen zou zijn.60 Waarom dit het
geval zou zijn, liet hij in het midden.

2.4

60 Renaud 1995b, 184-185.
61 Renaud 1947, 436; Renaud 1978, 328;
Renaud 1984, 90.

62 Van Gulick 1960, 205; Van Reyen 1974,

63
64
65
66
67

68

69; Janssen 1990, 242; Gaasbeek,
Kooiman & Olde Meierink 1991, 73;
Janssen 1996, 8; Top 2000, 142, afb. 4;
Wevers 2004, 600, Abb. 2.
Verder http://vanooststroom.com
Van Reyen 1974, 68-70.
Van Reyen 1979.
Renaud 1978, 331.
Dit probleem is later door Top (2000,
142) eveneens genoemd.
Tegenwoordig moet er van elk
archeologisch veldonderzoek binnen
twee jaar een basisrapportage worden
opgeleverd die algemeen beschikbaar
moet zijn via een digitaal repository, zoals
Livelink of DANS easy.
‘Van Reyen stuurde mij het manuscript en we
hebben er veel over gepraat. Want er stond zo
het een en ander in, waarover we het niet eens
konden worden. Ook nu nog bevat de tekst
zaken, waarmee ik allerminst gelukkig kan
zijn’. Citaat uit Renaud’s voorwoord in
het boek Middeleeuwse kastelen (Van
Reyen 1974).

Reacties op Renaud’s periodisering
in de literatuur

Aan de speculaties over de ouderdom van
Duurstede en een veronderstelde mogelijke
relatie tussen het kasteel en een Romeinse
versterking kwamen met de door Renaud uitge
voerde opgravingen voorgoed een eind. Zijn
onderzoek wees uit dat de veronderstelling dat
zich onder het kasteel resten van een Romeinse
versterking zouden bevinden, naar het rijk der
fabelen moest worden verwezen, iets dat hij in
zijn publicaties meermaals benadrukte.61 Zijn
conclusie was dat Duurstede rond 1260-1270
werd gesticht en zich in de loop der eeuwen
ontwikkelde tot een vierkante versterking met
ronde hoektoren. De door Renaud samenge
stelde plattegrond van Duurstede op kelderni
veau is niet alleen door hem zelf veelvuldig in
allerlei publicaties gebruikt, maar ook door
verschillende andere kastelenonderzoekers.62
Opvallend is dat geen van hen kritisch naar de
kasteelplattegrond en de voorgestelde recon
structie van de bouwgeschiedenis heeft
gekeken. De enige die dit in het verleden wel
heeft gedaan is P.E. van Reyen. Zijn eerste
bedenkingen bij de door Renaud gepubliceerde
plattegrond van Duurstede uitte hij in 1965 in
zijn boek Middeleeuwse kastelen.63 Hij vroeg zich
daarin onder andere af hoe het westelijke deel
van het kasteel in elkaar had gezeten. Een bevre
digend antwoord op deze en andere vragen
kreeg hij niet, want naar aanleiding van het
verschijnen van Renaud’s artikel over kasteel
Duurstede in het tijdschrift Spiegel Historiael in
1978 klom Van Reyen opnieuw in de pen. Een
jaar na het verschijnen van Renaud’s artikel
schreef hij in datzelfde tijdschrift een kort artikel
waarin hij opnieuw ingaat op vragen die de
kasteelplattegrond en Renaud’s beschrijving
daarvan bij hem opriepen.64 Hij was van mening
dat Renaud te weinig kritisch naar zijn opgra
vingsgegevens had gekeken en verweet hem
geen verklaringen voor bepaalde aannames of
hypotheses te geven. Ook vroeg hij zich af
waarom Renaud de door hem zelf geformu
leerde ‘…fundamentele vraag die logisch voortvloeit

uit de boven reeds aangesneden kwestie met
betrekking tot de vierkante toren: indien deze
inderdaad vanaf omstreeks 1270 voorlopig alleen
heeft gestaan, wanneer is men dan met de ringmuur
en de andere gebouwen begonnen en hoe heeft men
de donjon toen in de nieuwe bouwdelen opgenomen.
Was de donjon al van de aanvang af bedoeld om als
hoektoren in een vierkante aanleg opgenomen te
worden?’ onbeantwoord liet.65 Verder uitte hij zijn
twijfel over de toeschrijving van bepaalde
bouwdelen aan bouwfasen, zoals de ronde
torens op de noordwest- en noordoosthoek en
de fasering van het muurwerk van de grote zaal.
Hij wees ten aanzien van dit laatste punt op het
probleem dat Renaud niet had aangeven hoe ver
de bouwfasen II en III in tijd verschilden, iets wat
Renaud in latere publicaties rechtzette (zie
hierboven). Tenslotte verweet hij Renaud dat
deze geen enkele poging had gedaan te gissen
naar het uiterlijk van het kasteel vóór de
Bourgondische periode. Zelf kon Van Reyen dit
niet, omdat de door Renaud gepubliceerde
gegevens onvoldoende waren om dit te kunnen
doen.66 In zijn afsluiting pleitte Van Reyen voor het
openbaar maken van rapporten van opgravingen
die door de overheid waren gedaan, een voor die
tijd opmerkelijke oproep, die pas vele decennia
later met de inwerkingtreding van het Verdrag van
Malta, niet alleen voor de overheid maar voor alle
opgravende instellingen en bedrijven een
wettelijke verplichting is geworden.67
Opvallend genoeg vonden deze kritische kant
tekeningen bij de reconstructie van de bouwge
schiedenis van Duurstede in de literatuur weinig
weerklank. Sterker nog, in veel latere publicaties
over kasteel Duurstede wordt dit artikel niet
eens vermeld. Dat Renaud in latere publicaties
niet naar dit artikel verwees, is te begrijpen,
aangezien Van Reyen hem sterk had bekritiseerd
en aangevallen. Beide heren lijken het op een
aantal punten niet met elkaar eens te zijn
geweest over de ontwikkeling van het
Nederlandse kasteel, hetgeen kan worden
afgeleid uit Renaud’s enigszins zure voorwoord
in Van Reyen’s boek Middeleeuwse kastelen.68 Naar
de reden waarom andere kastelenonderzoekers
de opmerkingen van Van Reyen links lieten
liggen, kunnen we slechts gissen. Misschien
wilden ze de nestor van de Nederlandse kaste
lenkunde niet afvallen. Dit is jammer, want de
meeste door Van Reyen gemaakte kantteke
ningen snijden wel degelijk hout, maar hierover
in de hoofdstukken 3 en 4 meer.
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Toch kan hieruit niet automatisch geconcludeerd
worden dat alle latere auteurs die zich met de
bouwgeschiedenis van kasteel Duurstede
hebben beziggehouden Renaud’s visie
klakkeloos hebben overgenomen. Er is bij
sommige onderzoekers sprake van enige scepsis.
Deze kritiek richtte zich onder andere op
Renaud’s interpretatie van bepaalde vermel
dingen in de geschreven bronnen. Zo wees J.
Taets van Amerongen in het in 1995 verschenen
boek Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht erop
dat Renaud een in de hierboven al genoemde
lijst van de Gelderse leenmannen genoemd huis
van Gijsbrecht van Zuylen, ten onrechte met
Duurstede identificeert.69 Volgens hem had deze
vermelding betrekking op de tussen Wijk en
Amerongen aan de Rijndijk gelegen woontoren
Natewisch. We zijn n geneigd Taets van
Amerongen hierin te volgen. Allereerst komt de
in de lijst gegeven locatie van het huis - gelegen
tussen Zuilenburg en de Rijn – geografisch
gezien beter overeen met de woontoren
Natewisch, dan met kasteel Duurstede. De
Natewisch ligt in een drassig ontginningsgebied
tussen de Rijndijk en het aan de
Langbroekerwetering gelegen huis Zuilenburg.
Duurstede staat niet tussen Zuilenburg en de
Rijn, maar een eind ten zuidwesten van dit huis.
Een tweede argument ten faveure van
Natewisch vormen de bezitsverhoudingen in het
gebied. Aangenomen wordt dat Natewisch in de
eerste helft van de dertiende eeuw als uithof van
de abdij van Deutz in het ontginningsgebied
Hoeven ten oosten van Wijk fungeerde.70 De
goederen van Deutz in Wijk gingen in 1257 over
op de graaf van Gelre die ze in leen gaf van
Gijsbrecht van Zuylen. Als Natewisch inderdaad
als uithof van Deutz fungeerde, zal dit in 1257 als
leengoed aan de familie Van Zuylen zijn
gekomen. De oudst bekende leenakte waarin
Natewisch bij name wordt genoemd dateert uit
1403. In dat jaar werd Johan van Zuylen door de
graaf van Gelre beleend met ‘dat huys Natewisch
met vier mergen lands tot den dyck, tot eenen
Zutphenschen rechte met eenen witten becker te
verhergewaden’. Jan van Zuylen was de oudste
zoon van Wouter van Zuylen, ridder en raad van
de hertog van Gelre. Zijn nazaten noemden zich
nog generaties lang Van Zuylen van Natewisch.
In het in 1996 verschenen boek De Kromme Rijn,
waterstaat, onderhoud en gebruik vanaf 1600 staat
sociaal geograaf A. van Bemmel kort stil bij
kasteel Duurstede. Hij oppert dat er mogelijk

een voorganger van het door Renaud
opgegraven kasteel is geweest.71 Deze gedachte
is niet zozeer gebaseerd op concrete aanwij
zingen in de geschreven bronnen of archeologi
sche vondsten, maar afgeleid uit de waterstaat
kundige situatie in Wijk gedurende de volle
middeleeuwen. Van Bemmel plaatst het bestaan
van een voorganger in de historische context en
vooral tegen de achtergrond van de afdamming
van de Kromme Rijn in het jaar 1122. Deze dam,
die aan de westkant van het huidige centrum
van Wijk bij Duurstede ter hoogte van de huidige
noordelijke Lekdijk moet worden gesitueerd,72
was een belangrijk waterstaatkundig bouwwerk,
dat, zo betoogt Van Bemmel, mogelijk moest
worden beschermd tegen kwaadwillende lieden.
Hij verwijst hierbij naar Zwammerdam, waar bij
een in 1165 gebouwde dam in de Rijn
(Suadenburg) in 1204 een versterking (vermeld
als Suadenborchdam) in de directe nabijheid zou
zijn gebouwd.73 Iets vergelijkbaars zou zich
volgens hem ook in Wijk hebben kunnen
voorgedaan. Het is een interessante hypothese,
maar concrete aanwijzingen voor een verster
king dicht bij de plaats waar de Wijkse dam heeft
gelegen, zijn tot op heden niet gevonden.
In een in 2000 verschenen artikel over de bouw
geschiedenis van kasteel Duurstede plaatste
architect R.J. Top enkele kritische kantteke
ningen bij de periodisering van de bouwgeschie
denis van kasteel Duurstede, en dan vooral bij
de datering van de oudste bouwfase.74 Hij voert
enkele argumenten aan die tegen een
bouwdatum van 1260-1270 van de donjon
pleiten. Top vraagt zich af of het, zoals Renaud
veronderstelde, wel logisch is dat de donjon
binnen vijfentwintig jaar nadat deze was
voltooid al werd opgenomen in een schildmuur.
Hij vindt deze gang van zaken niet erg plausibel,
temeer daar de donjon volgens hem als
vrijstaand element bedoeld was. Aan de hand
van een vergelijking tussen de donjon van
Duurstede en min of meer contemporaine
woontorens in het rivierengebied, komt Top tot
de conclusie dat de Wijkse donjon enkele
decennia ouder moet zijn dan algemeen wordt
aangenomen. Hij ziet vooral overeenkomsten
tussen de donjon van Duurstede en die van
Zuylen, zowel op het gebied van de constructie
en opbouw als op dat van het eigenaarschap.
Beide torens werden gebouwd door leden van
de familie Van Zuylen. Op grond van deze
verwantschap concludeert hij dat naar analogie

69 Taets van Amerongen 1995, 330. Ook

70
71
72
73

74

Dekker (1983, 278) lijkt deze mening
toegedaan, alhoewel hij dit niet
expliciet verwoordt.
Dekker 1983, 42, 98, 278 en 394-401;
Taets van Amerongen 1995, 331.
Van Bemmel 1996.
Dekker 1981, 15.
Van Bemmel 1996, 16. Door
verschillenden onderzoekers wordt
ervan uitgegaan dat er bij de dam in
Zwammerdam een versterking moet
hebben gelegen; zie Beunder 1986, 107108; Dinkelaar 1988, 114; Van der Linden
1998, 46; Visser 2007, 31 en 41; Janssen
2014. Betwijfeld moet echter worden of
er hier inderdaad een kasteel is geweest.
Suadenburg heeft mogelijk betrekking
op het voomalige castellum of een
middeleeuwse versterking op of bij het
castellumterrein. Suadenborchdam heeft
waarschijnlijk ten noorden van de Oude
Rijn gelegen; zie Van Tuyl 1998, 22; Van
Tuyl 2008, 42-5; Van der Laan in prep.
met een evaluatie van de verschillende
theorieën.
Top 2000.
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75 Top 2000, 139-141.
76 Van Reyen kwam met een andere
verklaring (1979, 561). Hij stelde dat de
graaf van Gelre na 1257 zelf een kasteel
in Wijk bouwde of aan een leenman
hiertoe toestemming gaf. Ook in dit
geval was er, zolang de leenman niet
gedwongen werd zijn huis in leen op te
dragen, geen sprake van een aan de
graaf van Gelre in leen opgedragen
Stichts huis en werd het verdrag van
1261-1262 geëerbiedigd.
77 Wevers 2004, 60-1.

van de donjon van Zuylen die van Duurstede
omstreeks 1240 moet zijn gebouwd.75 Tevens
plaatst hij vraagtekens bij de in de literatuur
gehanteerde opvattingen over het eigendoms
recht van het kasteel. Hij gaat ervan uit dat de
donjon, hoewel dicht gelegen bij de Wijkse hof
van Deutz, niet tot dit goederencomplex
behoorde. Volgens hem was de toren vrij bezit
van de familie van Zuylen of een andere lokale
adellijke familie. Pas rond 1270 zou de donjon
door Zweder van Zuylen in leen zijn opgedragen
aan de graaf van Gelre. Dit zou het ontbreken
van de donjon in de gememoreerde verkoopakte

van de bezittingen van Deutz in Wijk aan de
graaf van Gelre uit 1256 kunnen verklaren.76
Tevens zou dit de verklaring kunnen zijn waarom
het kasteel niet wordt vermeld in de 1261-1262
vastgelegde afspraken tussen de bisschop van
Utrecht en de graaf van Gelre.
In een in 2004 gepubliceerd artikel over Duurstede
als residentie van bisschop David van Bourgondië
probeert L. Wevers op grond van de gepubliceerde
gegevens te komen tot een enigszins aangepaste
bouwgeschiedenis van het kasteel.77 Hij komt met
enkele interessante hypotheses die in onder
staande tekst zijn verwerkt.

3 Een kritische beschouwing van de
opgravingsresultaten

3.1

Aanpak

De opgravingen van Duurstede vonden plaats
gedurende de Duitse bezetting van Nederland.
Het doen van opgravingen was in deze periode
moeilijk.78 Materialen, zoals teken- en fotopapier
en waren schaars,79 evenals geschikte arbeids
krachten. Het graafwerk werd met handmatig
met schep en kruiwagen uitgevoerd. De grond
werkers werden via de Rijksdienst voor de
Werkverruiming Inspectie Utrecht gerekruteerd
en te werk gesteld bij de Nederlandsche
Heidemaatschappij te Arnhem.80 Daarnaast
hebben er Duitse soldaten meegeholpen aan de
opgravingen.81 Door de grondwerkers en
soldaten werd een grote hoeveelheid grond
verzet. Zo werd in 1943 2.500 kubieke meter
grond en 300 kubieke meter puin ontgraven.82
Na afloop van het onderzoek werden de opgra
vingsputten weer handmatig gedicht.
De tussen 1943 en 1945 op het terrein van
kasteel Duurstede uitgevoerde opgravingen zijn
nooit door Renaud volledig uitgewerkt en gepu
bliceerd. Wel heeft hij de belangrijkste resultaten
in artikelen gepresenteerd.83 Kern van deze
publicaties vormt de plattegrond van het
kasteelterrein op kelderniveau waarop tal van
gebouwsporen staan aangegeven. Niet duidelijk
is of dit alle aangetroffen sporen zijn of slechts
een deel. Op basis van de beschrijvingen en
opgravingsfoto’s lijkt te moeten worden gecon
cludeerd dat er meer sporen zijn aangetroffen
dan op de plattegrond staan aangegeven. Wat
Renaud precies weggelaten heeft, weten we
niet. Ook het waarom achter het weglaten van
sporen is onbekend. Renaud geeft hierover in
zijn publicaties geen uitleg.
Wat al ter sprake is gekomen, is dat Renaud
nauwelijks gebruik heeft gemaakt van archeolo
gische en bouwhistorische gegevens bij het
bepalen van de datering van de verschillende
bouwfasen. Dit is vreemd omdat deze gegevens
zich bij uitstek lenen voor het verkrijgen van
dateringen van bouwresten en grondsporen. Dit
leidt tot de vraag waarom Renaud zo weinig
gebruik heeft gemaakt van de archeologische en
bouwhistorische gegevens.
Om deze kwestie te kunnen ophelderen is de
primaire opgravingsdocumentatie geraad
pleegd. Deze bestaat uit een dertigtal papieren
veldtekeningen en calques. Verder een groot
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aantal opgravingsfoto’s, waarvan van een aantal
een handgeschreven beschrijving met verwijzing
naar tekeningnummers bewaard is (foto’s 15 tot
en met 88). Een deel van de veldtekeningen is
voorzien van met rood potlood aangebrachte
benamingen: Duurstede blad 1 tot en met
Duurstede blad 12. De bladen 3 en 6 ontbreken.
De overige tekeningen zijn ongenummerd. De
tekeningen en foto’s bevinden in het archief van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Helaas
ontbreken dagrapporten of andere aanteke
ningen over de uitgevoerde werkzaamheden en
interpretaties over wat werd aangetroffen. Een
andere bron is het eerder genoemde panddos
sier van kasteel Duurstede. Hierin is niet zozeer
informatie over de resultaten van de opgraving
te vinden, maar gegevens over de in het
verleden uitgevoerde consolidatie- en restaura
tiewerkzaamheden.
De analyse van de opgravingsgegevens wordt
vergemakkelijkt doordat in 2009 alle door
Renaud vervaardigde veldtekeningen zijn
gescand en gedigitaliseerd.

3.2

Vraagtekens en problemen

3.2.1 De documentatie
Bestudering van de veldtekeningen heeft een
groot aantal problemen aan het licht gebracht,
waarvan er enkele hier aandacht verdienen. In
de eerste plaats kan uit de tekeningen niet
precies worden opgemaakt welke delen van het
terrein wel en welke niet zijn onderzocht. Een
overzichtskaart waarop alle opgravingsputten
staan aangegeven, een zogenaamde putten
kaart, ontbreekt. Het toegepaste meetsysteem is
onduidelijk, zodat niet met zekerheid kan
worden bepaald waar de putten precies hebben
gelegen en hoe ze ten opzichte van elkaar lagen.
Een bijkomend probleem is dat sommige putten
geen duidelijke putgrenzen hebben. De reden
hiervoor is dat niet in van tevoren bepaalde
vierkante of rechthoekige opgravingsputten is
gewerkt, maar dat er grote vlakken zijn
opengelegd waarbij bouwresten werden vrij
gelegd en vervolgd, zonder dat de grenzen zijn
ingemeten. Een ander punt is dat op een aantal
plaatsen om obstakels, zoals bomen en in één
geval een houten schuurtje, heen moest worden
gegraven. De contouren van de niet ontgraven

78 In zijn publicaties is Renaud zwijgzaam

79

80

81

82
83

over de moeilijkheden die hij bij zijn
opgravingen ondervond; 1978, 322.
Verder Renaud 1947, 436.
Renaud kreeg fotopapier van de
uitgeverij Hamer; zie correspondentie
J.G.N. Renaud en uitgeverij Hamer
(waaronder briefwisseling met de heren
Van Houten en De Haas en mejuffrouw
Schaap), NIOD-archief dossier 174e
U51b.
De grondwerkers waren mannen uit
Utrecht die te oud waren voor de
Arbeitseinsatz; zie panddossier Kasteel
Duurstede, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Renaud accepteerde de hulp van de
Duitse garnizoenscommandant van
Wijk bij Duurstede, die in oudheden
geïnteresseerd was. De commandant
stelde een aantal soldaten ter
beschikking voor de opgraving. Renaud
maakte hierbij, zoals Wielinga (2008, 11)
het eufemistisch stelt ’gebruik van alle
mogelijkheden’.
Rekeningen panddossier Kasteel
Duurstede, RCE.
Renaud 1947; Renaud 1978; Renaud
1985; Renaud 1995b, 180-186.
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stukken zijn helaas niet ingetekend. Sommige
foto’s tonen bomen op grondkolommen die als
een soort eilanden in de opgravingsputten staan
(afb. 3.1). Combinatie van de veldtekeningen van
de verschillende opgravingsputten leert dat niet
het gehele hoofdterrein is opgegraven. Er zijn
verspreid over het terrein in totaal vijf opgra
vingsputten aangelegd. Op een deel van de veld
tekeningen staan putnummers aangegeven: put
IA, IB, II, IIIC, IV en V. Op andere tekeningen
ontbreken putnummers, maar kan op basis van
de putdimensies of daarin waargenomen
fenomenen bepaald worden waar deze putten
moeten hebben gelegen. Wanneer er sprake was
van meerdere, door gronddammen van elkaar
gescheiden delen, is aan de romeinse
putnummers een letter toegevoegd: in put I A en
B en in put III A, B en D. Aan de hand van de
veldtekeningen en enkele overzichtstekeningen
is een globale puttenkaart samengesteld (zie
afb. 3.2).
Van sommige putten kunnen om hierboven
gegeven redenen de putgrenzen niet worden
aangegeven. De puttenkaart wijst uit dat vooral
aan de noordwest-, zuidwest- en zuidoostzijde
van de donjon grote vlakken en opgravings
putten zijn opengelegd (putten IA, IB, IIIC en IV).
Tussen de opgravingsputten IB en IIIC blijkt een
smalle oost-west georiënteerde profieldam te

zijn uitgespaard. De voet van de donjon is aan
deze zijde niet ontgraven. Aan de noord- en
oostzijde is dit wel gebeurd (afb. 3.3). Aan de
zuidkant van de donjon is de fundering niet vrij
gelegd. Hetzelfde geldt voor een deel van het
daarachter gelegen binnenplein. Hier is alleen
een min of meer rechthoekige opgravingsput
(put V) aangelegd. Het zuidoostelijke gedeelte is
wel volledig onderzocht (put IV). In de noord
oosthoek zijn enkele grillig gevormde, smalle
putten uitgegraven (put II).
Een tweede probleem is dat het aantal opgravings
vlakken per put sterk varieert. In sommige putten is
slechts één vlak aangelegd, terwijl andere in vier
vlakken zijn onderzocht. De vlakken worden in de
fotobeschrijvingen met letters aangegeven (A, B en
C), maar op de vlaktekeningen met cijfers. Het
werken in verschillende aantallen vlakken maakt
het moeilijk putten met elkaar te vergelijken. Dit is
extra lastig omdat van sommige opgravingsvlakken
geen of slechts een klein aantal NAP-hoogtes
bekend zijn. Dit levert vooral problemen op bij
vlakken waarin zich muurresten uit verschillende
bouwfasen bevinden, aangezien die qua hoogte
sterk lijken te variëren. Bijkomend punt is dat het
erop lijkt dat bij het meten of de omrekening van
de hoogtematen in NAP soms fouten zijn gemaakt,
waardoor betwijfeld moet worden of alle
aangegeven NAP-hoogtes correct zijn. Een deel van

Afb. 3.1 Bomen op uitgespaarde dammen als een soort eilanden in de opgraving.
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152000

151975

152025

442350

Ia-c
IIIa-c

P6
P5

P1
P4

V
II
P2
442325

P3

IV

1:500
Put

Ia-c Putnummer

Proﬁel

P1

Proﬁelnummer

Afb. 3.2 Puttenoverzicht van de opgravingsputten, -sleuven, -zones met Romeinse nummers (groen) en profielen
(P) met nummers (rood).
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Afb. 3.3 Opgravingssleuf aan de voet van de donjon.
Het muurwerk van de donjon verkeert in zeer slechte
staat.

84 Op de twee overzichtstekeningen staan
alle muurresten getekend, ook degene
in de opgravingsputten. Deze laatste
zijn handmatig verkleind van schaal 1:20
naar 1:50. Bij het verkleinen zijn
verschillende onnauwkeurigheden
opgetreden.

de meetfouten is opgelost, maar enkele zijn bij
gebrek aan goede referentiehoogtes niet meer te
herstellen.
Ten derde is er met verschillende tekenschalen is
gewerkt. In de opgravingsputten op de hoofd
burcht is op schaal 1:20 getekend, terwijl de
muurdelen die in grote vlakken zijn onderzocht op
twee grote overzichtstekeningen met een schaal
1:50 staan ingetekend (Duurstede blad 1 en 2).84 De
op de voorburcht aangetroffen muurresten zijn
schaal 1:100 getekend. Van de hoofdburcht is een
tekening aanwezig waarop het vooraanzicht van
het aan de noordoostzijde aangetroffen
muurwerk schaal 1:20 is aangegeven. Verder zijn
er van muurwerk van dit terreindeel detailteke
ningen schaal 1:10 en enkele schetsen, waarop
allerlei lengte- en breedtematen en diktes staan
aangegeven. Door het gebruik van sterk uiteenlo
pende schalen is er een groot verschil in de nauw
keurigheid waarop is getekend en bestaan er grote

verschillen in het detailniveau waarop muurresten
zijn gedocumenteerd. Op de tekeningen met de
schalen 1:10 en 1:20 staan de individuele
bakstenen ingetekend, terwijl op de tekeningen
1:50 en 1:100 alleen lengte- en breedtematen van
stukken muurwerk staan genoteerd.
Hoogtematen of bouwhistorische gegevens, zoals
baksteenformaten, tien- of vijf-lagenmaten,
metselverbanden, vertandingen en bouwnaden,
ontbreken op deze laatste tekeningen groten
deels. Een bijkomend probleem is dat er op de
overzichtstekeningen ter hoogte van opgravings
putten soms muurdelen staan aangegeven, die op
de vlaktekening van de betreffende put
ontbreken. In veel gevallen is onduidelijk of deze
muurresten zijn waargenomen voordat de put
werd aangelegd, of dat deze later op een dieper
niveau zijn gevonden. Het grotendeels ontbreken
van NAP-hoogtes bemoeilijkt de bepaling van de
volgorde van de waarnemingen en ook het gemis
aan dagrapporten wreekt zich hier. Tevens compli
ceert dit de bespreking van de aangetroffen
fenomenen. Om de leesbaarheid van de beschrij
vingen te vergroten, zijn aan alle aangetroffen
muur- en funderingsresten, uitbraaksporen,
houten palen en andere houten constructies
spoornummers toegekend (afb. 3.4). De
nummering begint bij 1 en loopt tot spoor 52 op
de hoofdburcht en van 53 tot en met 68 op de
voorburcht.
Van sommige delen van het muurwerk zijn tijdens
de opgravingen detailtekeningen gemaakt. Het
gaat hierbij zowel om horizontale als verticale
aanzichten. Deze details zijn deels op schaal (1:20)
getekend, maar meestal als schetsjes op de
achterzijde van de veldtekeningen aangebracht.
Vaak worden bij de schetsjes lengte-, breedte- en
hoogtematen gegeven. Deze detailtekeningen en
-schetsjes zijn uitermate nuttig, omdat hierop
allerlei informatie staat vermeld, zoals baksteen
formaten, metselverbanden, laagdiktes waaruit
vijf- of tien-lagenmaten kunnen worden afgeleid,
secundair gebruik materiaal, kleur van de
bakstenen, speciesoort en relaties tussen
muurwerk, bodemlagen en grondsporen
(afb. 3.5-1).

152000

151975

152025

12

13

10
11

5

442350

50
51
47
49

9

48

8
46

45

44
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17

43

16
18

42

19

21
22

23

15

28

37
32

442325

40

36

24

27

31

26

34

35

41

25

29

52

30

33
38

442300

39

55

56

54

67
66

53
62
442275

65
64
63

68
61
442250

58
60
57
59

1:500
1

Spoornummer

Afb. 3.4 Overzicht van de bouwdelen, muren, uitbraaksleuven en andere sporen op de hoofd- en voorburcht met
spoornummers.
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Afb. 3.5 Schets van aanzicht met aantekeningen van muurwerk aan de zuidzijde van de donjon op de achterzijde van
een veldtekening.

Tevens staat vaak schetsmatig aangegeven op
welke locatie de detailtekening betrekking heeft.
In enkele gevallen ontbreekt een dergelijke exacte
locatieaanduiding, zodat niet duidelijk is waar de
waarneming precies is gedaan. Een voorbeeld
hiervan is een schets waarop bij het poortgebouw
waargenomen houten palen staan aangegeven.
Helaas staat niet precies vermeld waar deze
waarneming is gedaan. Er zijn slechts enkele
coupes over grondsporen getekend, zodat van
veel grondsporen de verticale doorsnede,
vullingsopbouw en diepte niet bekend is.
Een ander probleem is dat niet alle in het veld
aangetroffen fenomenen op tekening zijn
vastgelegd. Dit kan worden afgeleid uit een
vergelijking tussen de beschikbare foto’s met de
veldtekeningen. Een voorbeeld hiervan is een foto
waarop in het vlak ten noorden van de donjon
verschillende sporen te zien zijn die echter niet op
de tekening staan aangegeven (afb. 3.6). Een van
deze sporen is blijkens de foto zelfs gecoupeerd.
Van enkele opgravingsputten (put IB, II) zijn een
of meerdere profielwanden getekend (schaal
1:20) en gefotografeerd. Daarnaast zijn enkele
profielendammen in opgravingsputten gedocu
menteerd. De foto’s zijn meestal niet haaks ten
opzichte van het profiel genomen en een
meetlat of duimstok ontbreekt. Dit bemoeilijkt

de controle van de interpretaties zoals die in de
profieltekeningen is vastgelegd. De putprofielen
zijn met het oog op het leesgemak voorzien van
een nummering: 1 tot en met 6 (zie afb. 3.2).
Van de belangrijkste delen van het muurwerk
zijn tevens overzicht- en detailfoto’s genomen
(afb. 3.7-1 en 2). De meeste vlakken zijn vanaf de
top van de vierkante woontoren gefotografeerd,
wat een goed overzicht van de aanwezige
bouwsporen oplevert. De posities vanwaar af de
foto’s zijn genomen is deels vastgelegd op een
overzichtstekening. De fotonummering begin op
de tekening met fotonummer 20 en loopt, met
enkele missende nummers, door tot
fotonummer 88. De posities van waaruit de
foto’s 1 tot en met 19 zijn genomen is niet
vastgelegd. Van de foto’s 15 tot en met 88 is een
beschrijving aanwezig. Het probleem is echter
dat de nummering van foto’s op de tekening en
in de lijst niet is aangegeven op of bij de foto’s in
het fotoboek. In veel gevallen kan uit een
combinatie van de beschrijving en de positie van
waaruit de foto is genomen en wat op de foto
staat, worden afgeleid welke foto bij welke
beschrijving hoort. Helaas kan dit niet in alle
gevallen. Dit is jammer omdat de foto’s een
waardevolle aanvulling vormen op wat er op
tekening is vastgelegd.
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Afb. 3.6 Detail van de grondsporen in opgravingsput IB. De houten palen en gecoupeerde humeuze (boven)laag
ontbreken op de door Renaud gepubliceerde opgravingsplattegronden.

De opgravingen hebben uitgewezen dat er
gedurende het gebruik van het kasteel diverse
grote, veelal ingrijpende verbouwingen hebben
plaatsgevonden. Hierbij werd vaak aanwezig
muurwerk geheel of grotendeels opgeruimd.
Ook de ontmanteling van het complex heeft tot
aanzienlijke aantastingen van de in de bodem
aanwezige gebouwresten geleid. Gevolg van
deze bouw- en sloopactiviteiten is dat er vooral
van de oudste fasen relatief weinig bewaard is
gebleven. Vaak resteert slechts de onderste laag
of lagen van de fundering en dan soms nog
slechts incompleet. De bij verbouwingswerk
zaamheden vrijgekomen bakstenen werden
deels opnieuw in funderingen en muurwerk
verwerkt. Hergebruik van bouwmateriaal is bij
interpretatie en datering van de meeste bij
opgravingen gevonden bouwdelen een
probleem. Het probleem kan deels worden
ondervangen als men tijdens het veldwerk alert
is op het secundair gebruik van bouwmateriaal.
Helaas hebben de opgravers van kasteel
Duurstede lang niet overal alle formaten van de
toegepaste bakstenen en aanwijzingen voor
secundair gebruikt bouwmateriaal, zoals het
voorkomen van breukstenen en oudere mortel
resten, genoteerd. Dit maakt het in sommige
gevallen lastig te beoordelen of er sprake is

geweest van hergebruikt bouwmateriaal.
Een laatste punt is dat op sommige plaatsen te
weinig aandacht is besteed aan oversnijdingen.
Zo zijn op enkele plaatsen, bijvoorbeeld rond de
donjon, de muurresten in de lengterichting vrij
gegraven, zonder dat daarbij haaks daarop
geplaatste profieldammen zijn uitgespaard.
Hierdoor is belangrijke informatie over het strati
grafische verband tussen metselwerk, de funde
ringssleuven en de omringende sporen en lagen
vergraven zonder te zijn gedocumenteerd. De
gekozen onderzoeksopzet en de hieraan
verbonden opgravingstrategie zijn hier debet aan.
Ondanks Renaud’s bewering dat de voorburcht
niet kon worden onderzocht vanwege het hier
gelegen plantsoen,85 is er in het laatste jaar van
het onderzoek (1945) wel degelijk op dit terrein
gegraven. Van het onderzoek op de voorburcht
bestaat, in tegenstelling tot dat op de hoofd
burcht, wel een puttenoverzicht (schaal 1:100),
waarop alle grondsporen zijn aangegeven (zie
3.3.2). Het gaat om vijf smalle sleuven met
uiteenlopende dimensies en oriëntaties.
Sommige sleuven hebben een uitbreiding in de
vorm van een korte, haakse verbreding. De
sleuven zijn niet genummerd. Op de puttenkaart
staan slechts enkele NAP-hoogtes en gegevens
over baksteenformaten genoteerd.

85 Renaud 1978, 333.
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Afb. 3.7 Overzicht van de goten aan de buitenzijde van de oostelijke buitenmuur ten tijde van de opgravingen
(links); detail (rechts).

86 Renaud heeft naar eigen zeggen het
vondstmateriaal aan de toenmalige
beheerder van het Museum gegeven.
De vondsten bevinden zich momenteel
niet (meer) in de collectie van het
Stedelijk en Kantonaal Museum van
Wijk bij Duurstede. Mogelijk zijn de
vondsten in de loop der tijd, mogelijk
ten gevolge van de vele omzwervingen
van de collectie, verdwenen. Zie voor de
perikelen rond het beheer van de
collectie van het Stedelijk en
Kantonnaal Museum te Wijk bij
Duurstede Roupe van der Voort (1981).
87 Renaud 1947, 438; Renaud 1978, 328.
88 Renaud 1985, 23.
89 Renaud 1985, 23.

Vlaktekeningen van de individuele opgravings
putten ontbreken, zodat onbekend is hoeveel
opgravingsvlakken in de sleuven zijn aangelegd.
Wel is van enkele sleuven het lengteprofiel
getekend. Het label van een van deze tekeningen
geeft aan dat dit het oostprofiel van sleuf II op
de voorburcht is, hetgeen betekent dat de
sleuven genummerd moeten zijn geweest. Deze
nummering is op de andere tekeningen en docu
mentatie niet terug te vinden. Op basis van het
feit dat in dit profiel een houten goot staat
aangegeven, die ook op de sporenkaart
voorkomt, kan de locatie van het profiel worden
bepaald. De profieltekening leert verder dat
sleuf II tot ruim 2 m - maaiveld is ontgraven.
Hoe diep in de andere sleuven is gegraven is niet
bekend.

3.2.2 De vondsten

Tijdens de opgravingen is relatief weinig vondst
materiaal geborgen. De vondstnummers staan
aangegeven op de vlak- en profieltekeningen.
Soms staat op de veldtekeningen de aard van de
vondst aangegeven, zoals ‘scherfje rood’ of ‘scherf
jacobakan’. Deze vermeldingen blijken nu waar

devolle informatie te zijn, aangezien de huidige
verblijfplaats van de vondsten niet te achter
halen valt. Uitgebreid onderzoek in de depots
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
provincie Utrecht en het Stedelijk en Kantonnaal
Museum te Wijk bij Duurstede heeft geen
vondsten opgeleverd die in verband kunnen
worden gebracht met de opgravingen op het
kasteelterrein.86 Ook een inventarisatie van het
materiaal dat na het overlijden van Renaud in
2007 naar de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is overgebracht, leverde geen vondsten
van de opgravingen van kasteel Duurstede op.
Een andere belangrijke bron van informatie over
de aard van het vondstmateriaal vormen
Renaud’s publicaties. Hierin worden verschillende
vondsten genoemd, zoals die van ‘Andennewaar
in ophogingslagen’87 en een aantal vondsten in
een waterput, waaronder enkele haakbussen.88
Organisch vondstmateriaal, zoals het hout van
waterputten, beschoeiingen of funderingspalen,
is voor zover bekend niet geborgen.
Renaud verklaarde het ontbreken van grote
aantallen vondsten uit het feit dat het onderzoek
zich voornamelijk richtte op de aanwezige
gebouwen en niet op daarbuiten gelegen (dump)
zones, zoals grachten en privaatkokers.89 Deze
laatste werden wel door hem onderzocht, maar
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leverden, vanwege het feit dat ze gedurende hun
gebruik regelmatig waren schoongemaakt en
leeggeschept, slechts enkele aardewerkscherfjes
op. Ook de door Renaud onderzochte afvoeren
en waterputten waren opvallend vondstarm.
Uitzondering hierop vormde de waterput bij de
zuidoostelijke ronde hoektoren. Uit deze
waterput kwamen naar verhouding veel
vondsten, waaronder een mooi zuiltje van
zandsteen met sporen van verguldsel, duigen
van minimaal drie houten emmertjes en een
aantal lange smeedijzeren haakbussen, waarvan
de loop aan een ijzeren stang met een groot
handvat – een ovale ring- was gesmeed.90
Het geringe aantal vondsten kan niet volledig aan
de schoonmaak- en opruimwoede van de
bewoners en gebruikers van kasteel Duurstede
worden geweten. Het lijkt erop dat de door
Renaud gehanteerde opgravingstrategie hier
eveneens debet aan is. Renaud richtte zich, zeker
in de begindagen van zijn opgraafcarrière, bij zijn
kasteelopgravingen niet zozeer op bodemver
kleuringen en het vondstmateriaal dat deze
grondsporen herbergden, maar vrijwel uitsluitend
op muur- en andere gebouwresten, zoals
opgaand muurwerk, funderingen, vloeren,
gemetselde goten, afvoeren en waterputten.91
Deze vormden zijn voornaamste bron bij de
reconstructie van de bouwgeschiedenis van
kastelen. In 1985 formuleerde Renaud zijn onder
zoeksopzet voor de opgraving van kasteel
Duurstede als volgt: ‘Metselwerk, funderingen mitsganders veel puin. In feite waren de onderzoekers daar
vóór alles op uit. Want alleen teruggevonden fundamenten boden kans om de ontwikkelingsgeschiedenis
van Duurstede min of meer op de voet te volgen.’92
Dit citaat laat er geen twijfel over bestaan waar
Renaud bij zijn opgravingen op het kasteelterrein
naar op zoek was: muurwerk in de vorm van
opgaand muurwerk en funderingen. Deze werden
vrij gelegd en vervolgd, waarbij langs de randen
van het muurwerk smalle sleuven werden uitge
graven. Gevolg van deze werkwijze was dat
contextgegevens, zoals aanlegsleuven, uitbraak
sporen en aansluitingen op loop- en vegetatieni
veaus, werden vergraven, meestal zonder te
worden gedocumenteerd. Bij het vrij leggen van
muurwerk is waarschijnlijk niet gelet op de
aanwezigheid van vondsten, want op de veldte
keningen worden ter hoogte van de muren geen
vondsten vermeld. Bodemverkleuringen, zoals
grondsporen en natuurlijke en antropogene
grondlagen, en houten palen en andere hout

structuren zijn deels wel op de veldtekeningen
ingetekend, maar op de gepubliceerde over
zichtsplattegronden weggelaten.
Renaud was met deze opgravingsstrategie niet,
zoals dat zo mooi heet, ‘een kind van zijn tijd’.
Sinds A.E. Van Giffen (1884-1873) aan het begin
van de twintigste eeuw bij terpopgravingen in
Noord-Nederland het stratigrafisch en per
context verzamelen van vondsten introduceerde,
was het systematisch verzamelen van vondstma
teriaal zich binnen de Nederlandse archeologie in
de jaren veertig van de vorige eeuw gemeengoed
geworden in de Nederlandse archeologie, ook
binnen het kastelenonderzoek.93 De door
Renaud bij de opgraving van kasteel Duurstede
gekozen opgravingsstrategie lijkt daarom vooral
het gevolg te zijn van zijn specifieke benadering
van het fenomeen kasteel. Het belangrijkste
doel van het onderzoek was, zoals Renaud het in
1991 in een gepubliceerd interview verwoordde,
‘het begrijpbaar maken van de bouwkundige geschiedenis van de ruïne’. 94 Dat hij op deze ‘klassieke’
wijze te werk ging, is minder verwonderlijk als
wordt bedacht dat Renaud geen formele archeo
logische scholing had.95 Renaud was aan de
Rijkskweekschool tot onderwijzer opgeleid en
had in de periode 1935-1941 privé-onderricht in
de middeleeuwse geschiedenis genoten van
N.B. Tenhaeff.96 Door deze lessen ging Renaud
zich interesseren in de middeleeuwse geschie
denis, kastelen en archeologie. Doordat hij een
autodidact was, ontbrak het hem echter aan de
bagage die een archeoloog bij zijn opleiding
meekrijgt over de binnen de archeologie gehan
teerde methoden en technieken. Renaud
ontbeerde deze kennis grotendeels en moest
zich die in de praktijk meester zien te maken.
Volgens eigen zeggen had hij de beginselen van
het uitvoeren archeologisch onderzoek in eerste
instantie van P. Glazema, toenmalig directeur
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB), geleerd en later door
de omgang met in de archeologie geschoolde
collega’s.97 Hij gaf in het eerder geciteerde
interview uit 1991 aan dat hij door de omgang
met archeologen wel was gaan begrijpen dat
men bij het kastelenonderzoek met profielen,
zowel horizontale als verticale, inzichten in de
bouwgeschiedenis kon verwerven, maar
bekende tevens dat hij niet ‘erg verlekkerd’ was
bij het zien van grondverkleuringen.98 Zoals
gezegd, zijn interesse ging voornamelijk uit naar
muren en funderingen. Vanuit deze benadering
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Renaud 1985.
Janssen & Hoekstra 1984.
Renaud 1985, 19.
Voorbeelden van kasteelopgravingen uit
de jaren veertig van de twintigste eeuw
waarbij vondstmateriaal uitgebreid
werd verzameld zijn de door Braat
uitgevoerde opgraving van de Oude Hof
te Oegstgeest (Braat 1941) en
Moddermans onderzoek naar de eerste
burcht van Kuinre (Modderman 1945).
Hoekstra & Janssen 1991, 13.
Zelf geeft hij aan bij het onderzoek van
Duurstede de eerste vuistregels van het
archeologische onderzoek te zijn
bijgebracht door Glazema. Na de oorlog
is hij naar eigen zeggen door het
onderzoek van Glazema in Limburgse
kerken meer gaan begrijpen hoe een
moderne archeoloog een kerkopgraving
aanpakt en uiteindelijk het
amateurstadium ontgroeid; zie
Hoekstra & Janssen 1991, 13 en 27. Zie
ook Cordfunke 2016; De Gast 2016, 18-9.
Zie voor Renaud’s biografische gegevens
Hoekstra & Janssen (1981; 1991), Mank
(1981) en Wielinga (2008). In deze
publicaties wordt vrijwel geen aandacht
besteed aan de periode 1940-1945 en de
in deze periode van zijn hand verschenen
publicaties. Zie hieronder noot 99.
Hoekstra & Janssen 1991, 13 en 16.
Hoekstra & Janssen 1991, 16. Zie ook De
Gast (2016, 20) die een passage uit een
brief uit 1971 van Renaud aan zijn goede
vriendin Els Höltke aanhaalt, van
vergelijkbare strekking.
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99 Hoekstra & Janssen 1991, 11. Opgemerkt
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101

102
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104

moet worden dat Renaud bij zijn
opgravingen van kasteel Duurstede zelf
ook muurwerk heeft laten weghalen om
daaronder een vlak te kunnen
aanleggen, bijvoorbeeld in put II waar
de bakstenen ring van een waterput
werd gesloopt op een daaronder
gelegen houten tonput te kunnen
onderzoeken.
Zie Hoekstra & Janssen (1991, 13) waar
Renaud aangeeft dat Van Giffen om
allerlei redenen niet erg geneigd was
hem in 1947 van Monumentenzorg over
te nemen en bij de ROB aan te stellen.
Glazema heeft er zeer veel aan gedaan
om Renaud door Van Giffen te doen
accepteren, maar het duurde tot 1950
voor Renaud als medewerker van de
ROB werd aangesteld. Zie ook
Cordfunke 2016, 62.
Dat Renaud niet erg geliefd was bij
sommige collegae blijkt onder andere uit
een briefwisseling tussen W. Glasbergen
(1923-1979) en W. Brunsting (1902-1997)
uit de periode 1942-1945. Hierin wordt
Renaud door Glasbergen een bemoeial
genoemd die van A.E. van Giffen niet op
zijn opgraving in Valkenburg (Z-H)
mocht komen; zie Wynia 2004, 17. Zie
ook Groothedde 2012, 30.
Hierbij speelt waarschijnlijk Renaud’s
gedrag in de periode 1940-1945 een rol.
Hij publiceerde tal van artikelen over
archeologie en volkscultuur in het blad
Hamer. Het tijdschrift verkondigde de
culturele denkbeelden van de SS en had
tot doel de volkskunde in Nederland te
populariseren. Verder verschenen
artikelen van zijn hand in De Volksche
wacht (eerder De Wolfsangel en Der Vaderen
Erfdeel, orgaan van de NSB uitgegeven
tussen 1936 en 1944) en Storm (een
tussen 1941 en 1945 door de Nederlandse
SS uitgegeven weekblad). Ook
publiceerde hij gedichten,veelal onder
het pseudoniem Eckehardt, in Groot
Nederland (literair tijdschrift uitgegeven
tussen 1903 en 1944 en vanaf 1943
omgevormd tot een nationaalsocialistisch letterkundig tijdschrift) en
het Midwinterboek 1943 van de
Nederlandse SS. M. Eickhoff (2003) laat
in zijn studie naar de relatie tussen
Nederlandse archeologen en het
nationaalsocialisme de persoon Renaud
grotendeels buiten beschouwing. Wel
heeft hij in het kader van zijn promotieonderzoek enkele gesprekken met hem
gevoerd over zijn werkzaamheden
gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Hierin gaf Renaud echter geen openheid
van zaken over zijn houding ten
opzichte van de Duitse bezetter (mond.
mededeling M. Eickhoff ).
Het woord ‘materiële cultuur’ is in 1968
door Renaud in Nederland geïntroduceerd
en wordt nog steeds binnen de
archeologie gebruikt; zie Hoekstra &
Janssen 1991, 21. Cordfunke’s (2016, 63)
opmerking dat Renaud vanaf het begin
van zijn carrière warme belangstelling had
voor de materiële cultuur van de
middeleeuwen is onterecht.
Zie Gruben, Wielinga & Saan 2008, 97-105.

is ook zijn opmerking verklaarbaar ten aanzien
van het onderzoek dat A.E. van Giffen, in
dezelfde tijd dat hijzelf in Wijk bij Duurstede
bezig was, uitvoerde op het terrein van het
klooster Aduard. Hij gaf aan dat de door Van
Giffen gehanteerde werkwijze om muurwerk,
nadat het was getekend, te verwijderen om
vervolgens het vlak te kunnen verdiepen, hem
een doorn in het oog was en plaatste vraagte
kens bij Van Giffen’s capaciteiten als kastelenon
derzoeker.99 Renaud en van Giffen waren
duidelijk geen vrienden100 en ook met verschil
lende andere archeologen lijkt Renaud niet op
collegiale voet te hebben gestaan.101 Mogelijk
heeft het feit dat hij geen formele opleiding in de
archeologie had genoten ertoe bijgedragen dat
hij door een deel van zijn archeologische
collegae niet als vakgenoot werd geaccep
teerd.102
Wat voor Renaud bij het archeologische
veldwerk gold, is ook van toepassing op zijn
bouwhistorische kennis en vaardigheden. Ook in
dat vakgebied was hij niet geschoold. Hij leerde
het doen van bouwhistorisch waarnemingen in
de praktijk. Door de jaren nam niet alleen zijn
ervaring toe, maar verbreedde ook zijn belang
stelling. Zo raakte hij gedurende zijn carrière
raakte hij in toenemende mate geïnteresseerd in
de materiële cultuur van de middeleeuwen103 en
begon bij zijn opgravingen op meer systemati
sche wijze vondstmateriaal te verzamelen. De
resultaten van latere opgravingen wijzen uit dat
Renaud het opgraven van kastelen toen beter
onder de knie had, dan in de jaren dat hij onder
andere Duurstede opgroef.104

3.3

De resultaten

3.3.1 Verticale stratigrafie
De stratigrafische opbouw van het terrein kan
worden afgeleid uit de profielen, en dan vooral
uit het 15 m lange profiel van put IB en drie 5 m
lange, achter elkaar gelegen noordwest-zuidoost
georiënteerde profielen in put II. Het profiel van
put IB (profiel 1) vormt samen met het middelste
profiel van put II (profiel 2), met een ruim 11,5 m
brede onderbreking ter plaatse van de fundering
van de donjon, een vrijwel doorlopend globaal
noordwest-zuidoostprofiel over het noordelijke
deel van de hoofdburcht. De profielen 4-5 en

profiel 3 vormen een tweede, parallel daaraan
gelegen doorlopend profiel over dit deel van de
hoofdburcht (zie afb. 3.2). Allereerst zal de
laagopbouw van de profielen 1 tot en met 5
worden beschreven. Profiel 6 in het zuidweste
lijke deel van de hoofdburcht zal hierna apart
worden behandeld, aangezien de opbouw
hiervan sterk afwijkt van de overige opgravings
profielen. De profielen van de voorburcht
worden hier verder niet besproken aangezien
hierin alleen de bovenste vullingen van de gracht
zijn aangetroffen.
Uit de laagopbouw van de profielen 1 tot en met
5 blijkt dat de fundering van de donjon is
ingegraven in een laag blauwe klei (laag b). Deze
kleilaag heeft ter hoogte van de donjon een
minimale dikte van 1,1 m. De onderkant van deze
laag is hier niet bereikt. In profiel 1 (afb. 3.8)
komt de kleilaag ongeveer 8 m ten noorden van
de fundering van de donjon scherp omhoog, en
loopt vervolgens op een hoogte schommelend
van 2,90 en 3,20 m NAP min of meer horizontaal.
Aan de andere zijde van de donjon komt de
kleilaag in profiel 2 ter hoogte van de binnen
zijde van de schildmuur iets omhoog. In profiel 2
doet zich het tegenovergestelde voor (afb. 3.9).
Hier duikt de kleilaag 1,5 m voor de binnenzijde
van de schildmuur naar beneden. De kleilaag is
ook op de opgravingsvlakken van verschillende
putten gevonden (putten IB, II, IIIC en IV). Zowel
in de vlakken als de profielen zijn op plaatsen
waar de kleilaag scherp naar beneden duikt
verticaal ingeslagen houten paaltjes, stukken
liggend hout en twijgen waargenomen. Onder
de kleilaag bevindt zich een zandpakket (laag a),
waarin lokaal grindbanden en kleilenzen
voorkomen.
Op het pakket blauwe klei bevindt zich een
kleiige zandlaag (laag c). De dikte van deze laag
varieert van 40 cm aan de noordwestzijde van de
donjon tot 1 m in de profielen van put II ter
hoogte van de fundering van de donjon.
De bovenkant van deze laag ligt aan beide zijden
van de donjon (spoor 28) ongeveer op hetzelfde
niveau (ca. 3,60 m NAP). De zandige laag moet,
gezien het feit dat de funderingssleuven van de
donjon dit pakket doorsnijden, van voor de
aanleg van de donjon dateren. In de profielen 2
en 4 eindigt de zandige laag ongeveer 3 m vanaf
de insteek van de donjon (spoor 28) op een
daaronder gelegen kleilaag (laag b). Hier bevindt
zich op de zandige laag (laag c) een dunne
kleilaag (laag d) die naar beneden duikt: in
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Afb. 3.8 Tekening van profiel 1. Legenda: a. zandpakket; b. blauwe klei;
c. zandige laag; d. kleilaag; e. pakket klei en zand; f. niet aanwezig in dit profiel;
g. bruine klei met zand; h. donkergrijs zand met zeer veel puinresten.
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Afb. 3.9 Tekening van profiel 2. Legenda: a. niet
aanwezig i dit profiel; b. blauwe klei;, c. zandige laag;
d. kleilaag; e. pakket klei en zand; f. baksteenpuin;
g. bruine klei met zand; h. donkergrijs zand met zeer
veel puinresten.zand; f. niet aanwezig in dit profiel;
g. bruine klei met zand; h. donkergrijs zand met zeer
veel puinresten.
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Afb. 3.10 Veldtekening van het profiel over de houten tonput in put II met aan de rechterkant onder de fundering
van de schildmuur een laagje ‘grachtmodder’.

Afb. 3.11 Aanzicht van de houten tonput en bakstenen vloertje in put II vanuit het zuidoosten.

profiel 2 naar het zuiden onder de schildmuur
(spoor 26) door en in profiel 4 naar het noorden
in de richting van de westelijke schildmuur. In
profiel 1 ligt dit kleilaagje vrijwel horizontaal.
De exacte hoogte van waaraf dit laagje komt, is
in de profieltekeningen niet duidelijk aangegeven.
Het laagje wordt op de veldtekeningen
omschreven als ‘donkerblauwe laag gracht

modder’, met in opgravingsprofiel 2 de
toevoeging ‘slakkenhuisjes’ en in profiel ‘met
schelpjes’. Ook in een profieltekening over een
in put II gevonden houten tonput (spoor 25) is
een laag met ‘grachtmodder’ aangegeven
(afb. 3.10 en 3.11). Dit laagje kent eenzelfde verloop
als dat in profiel 2. Het duikt in zuidelijke richting
naar beneden tot onder de zuidelijke schildmuur

33
—

(spoor 28). In de profielen 1 en 3 (afb. 3.8) wordt
het laagje respectievelijk als donkergrijze klei en
grijsblauwe zandige klei aangeduid.
Bovengenoemde lagen c en d worden afgedekt
door een 80 cm tot ruim 1 m dik pakket klei en
zand (laag e). Aan de noordzijde van de donjon
in profiel 4 is te zien dat deze laag op de funde
ringssleuf van dit gebouw ligt. Of dit aan de
andere zijde van de donjon ook het geval is, kan
niet worden bepaald, omdat deze laag ter
hoogte van de funderingssleuf tijdens de
opgraving geheel is vergraven, zonder dat de
stratigrafische relatie tussen beide is gedocu
menteerd. In de profielen 2 en 3 bevindt zich op
laag e een dun, horizontaal niveau bestaande uit
fijn baksteenpuin (laag f). Dit laagje duikt in de
richting van de zuidelijke schildmuur iets naar
beneden. Waarschijnlijk is dit een oud loop- of
bouwniveau. Mogelijk hangt het puinlaagje
samen met de bouw van het oostelijke gedeelte
van de schildmuur, aangezien het lijkt aan te
sluiten op de bovenkant van de insteek van de
fundering hiervan. Op laag f bevindt zich een
maximaal 40 cm dikke laag bruine klei met zand
(laag g). Deze laag wordt afgedekt door een 20
tot ruim 40 cm dikke laag donkergrijs zand met
zeer veel puinresten (laag h). Deze laag komt
ook voor in verschillende uitbraaksleuven, wat
doet vermoeden dat deze laag verband houdt

0

met de sloop van de opstallen en latere
egalisatie van het terrein. Bij het uitbreken van
het muurwerk is een deel van de aanwezige
verticale stratigrafie opgeruimd.
Profiel 6 ligt in het zuidwestelijke deel van de
hoofdburcht, vrijwel direct ten oosten van de
Bourgondische toren. Het 7 m lange profiel ligt
tussen de binnenzijde van de westelijke
schildmuur (spoor 50) en een parallel daaraan
gelegen binnenmuur (sporen 44 en 45, zie afb.
3.12). Het profiel wijst uit dat beide muren op en
deels in rivierzand staan (laag a). Tussen de
muren bevindt zich op de top van deze zandlaag
(NAP-hoogte is onbekend) een gemiddeld 60 cm
dik pakket klei met puin. Daarop bevindt zich
een puinlaag die vanaf de binnenmuur naar de
schildmuur schuin afloopt. Ter hoogte van de
binnenmuur bedraagt de dikte van de laag
slechts enkele cm, terwijl deze er hoogte van de
schildmuur ruim 20 cm dik is. Op deze puinlaag
ligt een laag klei met puin en leisteen, die,
vanwege het feit dat deze aan de binnenzijde
van de schildmuur dikker is dan aan die van de
binnenmuur, het hoogteverschil van de onder
liggende puinlaag opheft. De top van deze egali
satielaag is vrijwel horizontaal. Op deze laag
bevindt zich vervolgens twee maal een afwisse
ling van een dunne zandlaagjes, vloer en dun
kleilaagje met puinresten. De vloeren zijn

2m

Afb. 3.12 Veldtekening van het profiel (profiel 6) tussen de buiten- en binnenmuur ter hoogte van de noordelijke
zaal. In het profiel zijn twee op dunne zandlandlagen gefundeerde vloerniveaus te zien met daarboven een dunne
laag leisteen. De vloeren rusten op een dik pakket klei met puinresten. Zie voor de ligging van het profiel afb. 3.2.
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opgebouwd uit bakstenen. Het baksteenformaat
is vermoedelijk 24x12x6 cm.105 Op de bovenste
kleilaag ligt een dun laagje leisteen. Het totale
pakket wordt afgedekt door een 15 cm dikke
laag klei met puinresten.

3.3.2 De grondsporen (afb. 3.13)

De grondsporen worden hieronder per put of
zone besproken, te beginnen met die op de
hoofdburcht, gevolgd door die op de voorburcht.

105 Maat genomen aan de hand van de
veldtekening.

106 Renaud 1995b, 185.

Hoofdburcht, put IA/B/C en put IIIA/B/C
(afb. 3.14)
Deze putten worden gemeenschappelijk
besproken omdat ze zich globaal op dezelfde
plaats bevinden. De putten liggen direct aan de
binnenzijde van de noordoostelijke van de
schildmuur. Put IA/B/C heeft min of meer de
vorm van een T. Deze bestaat aan de zuidzijde uit
een 10,5 m lange, globaal noordwest-zuidoost
georiënteerde put met een breedte van 3 m.
Aan de noordwestzijde ligt een 1,5 m lange en
1 m brede extensie in noordelijke richting
(putten IA en IB) en aan de noordwestzijde een
4 m lange en 5 m brede put (put IC). In deze
gecombineerde put is één opgravingsvlak
aangelegd. Deze putten zijn later opgenomen in
put IIIA/B/C, waarin een dieper vlak is aangelegd.
Op een van de overzichtstekeningen staan ter
hoogte van put IA/B/C verschillende muurfrag
menten aangegeven (afb. 3.15). Deze zijn
hoogstwaarschijnlijk gedocumenteerd voordat
de opgravingsput is aangelegd. Het gaat om een
bijna 5,5 m lang muurfragment (spoor 8) parallel
aan de noordelijke schildmuur (spoor 50). Aan
de noordzijde wordt de muur begrensd door
muur spoor 7. Aan de zuidzijde sluit de muur aan
op muur spoor 44. De afstand tussen de
schildmuur en muur spoor 8 bedraagt binnen
werks nog geen 1,5 m. De muur heeft een
breedte van 2 m en is opgebouwd uit bakstenen
van 31,5/31x15/14,5x8,5/7,5 cm. Ten oosten van
muur spoor 8 ligt een kort muurfragment
(spoor 7). De relatie tussen beide is niet
duidelijk. Ook het verband tussen de muren 8 en
50 en muur spoor 9 is onduidelijk. Deze laatste
muur ligt haaks tussen beide muren, ter hoogte
van het noordelijke einde muur spoor 8. Een
eventuele versnijding tussen de muren spoor 50
en 9 is niet opgetekend. Deze is wel geconsta

teerd tussen spoor 8 en 9. Muur spoor 8 zou
ouder moeten zijn dan muur spoor 9. Afgaande
op de opgravingsfoto’s lijkt muur spoor 8 tussen
de muren spoor 9 en 50 te zijn geplaatst. Ook
het iets kleinere baksteenformaat van muur
spoor 8 (30,5x15x7 cm) wijst op een iets jongere
fase. Ten oosten van muur spoor 7 bevindt zich
een ander muurrestant (spoor 6). Dit muurres
tant heeft een breedte van 2 m en is nog vier
steenlagen hoog ( baksteenformaat
27,5x12,5x6,5 cm). Ook de relatie tussen deze
muurfragmenten is onduidelijk. Renaud rekende
beide tot dezelfde bouwfase, maar het feit dat
muur spoor 7 aanzienlijk dieper is gefundeerd
(minimaal nog zes steenlagen hoog) dan muur
spoor 6 doet vermoeden dat ze niet gelijktijdig
zijn.106 De dikte van muur spoor 7 is niet bekend.
Wel is aan de oostzijde de buitenkant vastge
steld. Helaas zijn de baksteenformaten van
muur spoor 7 niet genoteerd, zodat niet kan
worden bepaald tot welke bouwfase deze muur
behoort. Gezien de ligging, oriëntatie en funde
ringsdiepte zou het om een restant van het
verlengde van muur spoor 8 kunnen gaan,
maar deze buigt dan wel sterk naar het oosten.
De vervolg van muur spoor 7 in noordelijke
richting is bij latere bouwwerkzaamheden
opgeruimd.
Op het bovenste opgravingsvlak zijn in put IC
drie achter elkaar gelegen rechthoekige, met
baksteenpuin, kalk en zand gevulde kuilen
gevonden (sporen, 1, 2 en 3, NAP-hoogtes niet
bekend). De kuilen liggen parallel aan de
westelijke schildmuur (spoor 50) en bovenver
meld muurrestant spoor 6 (afb. 3.16). Twee van
de kuilen bevinden zich volledig in de put. De
noordelijke (spoor 1) loopt door tot in de
putwand, die wordt gevormd door de binnen
zijde van de noordelijke schildmuur. Het al
genoemde muurrestant spoor 6 steekt uit de
profieldam tussen put I en put IIIB/C en ligt in
het verlengde van de drie kuilen. In put IIIB/C is
op een hoogte van 3,13 m NAP een vierde kuil
gevonden (spoor 4). Deze ligt niet in het
verlengde van de hierboven genoemde rij kuilen
en muurrestant, maar haaks daarop. Alle kuilen
zijn 2,5 m lang en 1,8 m breed. De afstand tussen
de op een rij gelegen kuilen bedraagt 70-80 cm.
Alle kuilen zijn ingegraven in een laag blauwe
klei (laag b). Onder de puin- en zandvulling
liggen houtconstructies (afb. 3.17). Aan de
binnenzijde van de insteek van kuil spoor 3
bevindt zich een liggende balk die met enkele
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Afb. 3.15 Deel van de muur aan de binnenzijde van de schildmuur, genomen vanaf de donjon. Op de voorgrond links
het dak van een schuur (niet opgegraven gedeelte).

Afb. 3.16 Uitbraakspoor van een van de spaarbogen van de buitenmuur van de kapel (links) met de daaronder
gelegen paalfundering (rechts) in het horizontale vlak. Rechts de secundair in de schildmuur aangebrachte
waterput.
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107 Alleen het gedeelte waar een houten
schuur stond is niet vrij gelegd.

ingeslagen houten palen is vastgezet. In de
vulling van alle kuilen staan talloze, min of meer
in rijen geplaatste, ingeslagen houten palen. De
afstand tussen de rijen bedraagt nooit meer dan
15 cm. Hetzelfde geldt voor de palen binnen de
rijen. De diameter van de paalkoppen varieert
van 5 tot ruim 20 cm. Ten noorden van de kuilen
met ingeslagen houten palen in put IC bevinden
zich drie ingeslagen houten palen (spoor 5). De
oriëntatie van deze palen is bijna noord-zuid. De
afstand tussen deze palen varieert van 70 cm tot
1,10 m. De palen zijn ingeslagen vlakbij de rand
van de dagzomende blauwe kleilaag (laag b).
Ten westen van deze laag bevindt zich zand
(laag a). Ook in put IIIB/C is ten zuiden van de
hier gelegen kuil op het vlak de insteek van de
laag blauwe klei aangesneden. In de blauwe klei
bevonden zich dicht bij de rand met het zand
allerlei houtjes, waarvan vermoed kan worden
dat een deel tot een vlechtwerkconstructie
behoort. Ten westen van de insteek bevond zich
een laag zand en grind.

Het westelijke deel van de schildmuur is vrijwel
volledig vrij gelegd,107 waarbij ter weerszijden van
de muur een smalle sleuf is gegraven. Hierbij is
dicht bij de noordwestelijke ronde hoektoren
(spoor 13) aan de buitenzijde van de schildmuur
een latere stortkoker met steunbeer gevonden
(sporen 11 en 12) (afb. 3.18). De vierkante koker
(baksteenformaat 24,5x14x6,5 cm) meet 2,3 bij
2,7 m en heeft een min of meer vierkant stortgat.
De steunbeer meet 1,1 bij 0,9 m (baksteenformaat
26,5x13,5x6 cm). Tussen de steunbeer en de toren
is in de grachtvulling een rijtje van acht ingeslagen
houten paaltjes gevonden (spoor 12).
Een verticale doorsnede van de westelijke
schildmuur ontbreekt, zodat weinig gezegd kan
worden over eventuele vertandingen. De muur lijkt
aan de buitenzijde op sommige plaatsen minimaal
0,5 m uit te kragen. De muur heeft op het
getekende niveau een dikte van 2,7-3 m. Bij de
bouw van de muur zijn vooral bakstenen van
30x14x7 cm gebruikt. De ronde toren op de noord
westhoek (spoor 13) heeft een buitendiameter van

0

2,5m

Afb. 3.17 Veldtekening van de kuilen onder de spaarbogen van de kapel met daarin puin en ingeslagen houten palen
in het horizontale vlak.
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8 m. De toren lijkt getuige een bouwnaad later te
zijn toegevoegd aan de schildmuur (baksteenfor
maten 27x13,5x6,5 en 26x13x6,5 cm). In de
torenmuur bevindt zich aan de zuidwestzijde een
uitgehakte vierkante stortkoker.
Ook het noordelijke deel van de schildmuur is
volledig ontgraven. De muur is hier in verschil
lende fasen opgebouwd. Het noordwestelijke
deel (spoor 14) heeft een dikte van bijna 3 m en
maakt ter hoogte van de noordwesthoek van de
donjon een haakse hoek naar binnen en sluit op
deze hoek aan. De toegepaste bakstenen
variëren van 30x15/14x8 cm tot 29x14x7,8/8 cm.
Iets voor het punt waar de muur afbuigt, bevindt
zich een vierkante stortkoker van 1,5 bij 1,25 m,
met aan de buitenzijde een gemetselde uitlaat
met rechthoekig gat (formaten 31/30x15x7/6,5 cm).
In de schildmuur bevindt zich ter hoogte van de
stortkoker een ingemetselde 8 cm dikke,
liggende houten balk met een lengte van 1,6 m
in het muurwerk. De schildmuur vertandt net
ten westen van de stortkoker naar binnen en op
sommige tekeningen staat hier een lijn haaks op
de lengterichting aangegeven. De getekende lijn
doet vermoeden dat hier sprake is van een
bouwnaad. Deze gedachte wordt versterkt door
de aanwezigheid van de liggende houten balk in
de schildmuur. De aanwezigheid van een
stortkoker in dit deel van de schildmuur wekt de

indruk dat hier een vleugel heeft gelegen. 108
Van het muurwerk van deze vleugel zijn echter
geen sporen teruggevonden. Deze resten zijn
hoogstwaarschijnlijk opgeruimd bij de bouw van
de kapel in de vijftiende eeuw.
Dicht bij de noordwesthoek bevindt zich in de
schildmuur een secundair aangebrachte ronde
waterput (afb. 3.19). De putwand is afgewerkt
met bakstenen van 30x15x7 cm, maar ook van
27x13x67,5 cm en 26x13x6,5 cm.
Het muurwerk van het noordoostelijke en
oostelijke deel van de schildmuur is aanzienlijk
minder zwaar uitgevoerd dan dat van de
noordwest- en westzijde. De muur heeft hier
een dikte van ca. 1,3 m. Bij de bouw zijn
bakstenen van uiteenlopende formaten
gebruikt: 31x15x7 cm, 29,5x14,5x6 cm en
25x11,5x5,5 cm (latere vervanging?). In de muur
zijn doorgangen aanwezig die de afvoeren van
de hier gelegen gebouwen en ruimtes,
waaronder de donjon, met de gracht verbonden
(sporen 20, 21 en 23) (zie afb. 1.10). De meest
oostelijke goot (spoor 23) liep door tot aan de
fundering van de donjon, waar deze aansloot op
de afvoer van het privaat in het midden van de
oostmuur op de tweede verdieping. De goot is
opgebouwd uit bakstenen van 30x14,5x6,5 cm
en is dermate zwaar uitgevoerd dat vermoed
kan worden dat de schildmuur hierop heeft

Afb. 3.18 Stortkoker en steunbeer aan de buitenzijde van de westelijke schildmuur.

108 Wevers (2004, 60) spreekt zelfs van een
zaalbouw die in de late dertiende eeuw
aan de donjon werd toegevoegd, maar
gezien de relatief geringe beschikbare
ruimte moet dit worden betwijfeld. De
zaalbouw zal aan de binnenzijde van de
zuidmuur hebben gelegen. Eerder moet
gedacht worden aan woon- en
verblijfsruimtes.
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Afb. 3.19 Bakstenen goot, houten palen en waterput aan de binnenzijde van de zuidelijke schildmuur. Aan de
buitenzijde van de schildmuur bevinden zich verschillende uitlaten van goten.

109 Volgens een aantekening op de
veldtekening is deze door Renaud
gemerkt P.1.

gerust. De goot steekt ruim 0,5 m buiten de
buitenkant van de schildmuur en eindigt in de
gracht. Hetzelfde geldt voor de iets westelijker
gelegen goot spoor 20. Ten oosten van goot
spoor 23 ligt aan de buitenzijde van de schildmuur
een secundair aangebrachte rechthoekige,
gemetselde bak van 1,0 bij 0,5 m (spoor 22,
baksteenformaten 24,5/24x11,5/11x5 cm). Tussen
goot spoor 23 en de aansluiting van de noord
westelijke schildmuur op de donjon bevindt zich
een bakstenen waterput met een buitendia
meter van 1,3 m (spoor 16). De stenen van de
mantel zijn los gestapeld (afb. 3.20). De mantel
was 18 stenen hoog (tien-lagenmaat 80 cm).
Onder de baksteenmantel bevond zich een 7 cm
dikke houten ring. Uit de insteek van de
waterput komt volgens de veldtekening een
‘scherfje jacobakan’.109 Rond de waterput lag een
vloertje van los gelegde bakstenen (spoor 18) en
een houten bekisting. De bekisting bestond uit
twee haaks op elkaar geplaatste houten
constructies. Elke constructie was opgebouwd
uit twee op elkaar gestapelde planken die met
ingeslagen palen waren vastgezet (spoor 17).

Afb. 3.20 Uit los gestapelde bakstenen opgebouwde
waterput (spoor 16) met een deel van de constructie van
houten palen en planken (spoor 17), gelegen aan de
oostzijde van de donjon.
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Afb. 3.21 Sporenoverzicht van put II met waterput (spoor 25) en vlechtwerk en los hout in kleipakket (laag b). De
inzet geeft de locatie van de put aan.

Hoofdburcht, put II(afb. 3.21)
Deze aan de oostzijde van de donjon aangelegde
put bestond uit twee, door een gronddam
gescheiden delen. Aan de noordzijde lag een
onregelmatige put van bijna 4 m lang en
ongeveer 2,5 m breed. Ten zuiden van de 4 m
brede gronddam lag een 4 m lange, 2 m brede
sleuf. Beide putten bevonden zich tussen de
oostelijke muur van de donjon en de oostelijke
schildmuur. Alleen in de noordelijke put is een
opgravingsvlak aangelegd. In de andere put is
alleen het profiel gedocumenteerd. In de put is
tegen de binnenzijde van de schildmuur (spoor 26)
een gemetselde waterput gevonden (spoor 25).
De waterput bestaat uit een uit baksteen opge
trokken putmantel (baksteenformaat onbekend)
en een daarmee verbonden muurtje (afb. 3.22).110

Rond de waterput bevinden zich de restanten
van een bakstenen vloer. De relatie tussen de
waterput en de schildmuur is niet geheel
duidelijk. Mogelijk behoren beide niet tot
dezelfde bouwfase, maar zeker is dit niet. Onder
de baksteenmantel, waarvan de dikte niet
bekend is, bevindt zich een houten ton. De ton is
ingegraven in een grijze kleilaag met houtresten,
waaronder takken, boomwortels en een
boomstam (laag b). Dicht bij de insteek van de
schildmuur eindigt de kleilaag abrupt. Aan de
rand hiervan bevindt zich een houten
beschoeiing bestaande uit verticaal geplaatste
staken, waar horizontale twijgen omheen zijn
gevlochten. Aan de andere zijde van deze
beschoeiing bevindt zich een zandlaag (laag a).
De ton heeft een diameter van 70 cm en is nog

110 De mantel van de waterput en het
aansluitende muurwerk staan alleen op
een van de overzichtstekeningen (schaal
1:50) aangegeven. Een tekening schaal
1:20 van dit vlak ontbreekt. Wel zijn er
twee foto’s.
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70 cm hoog. Om de duigen zijn drie hoepels van
elk drie gevlochten tenen aangebracht. De
vulling van de ton bestaat uit een 70 cm dikke
laag puin, met daaronder een 20 cm dikke laag
blauwe klei. Daaronder bevindt zich rivierzand
met scherven.111 De schildmuur heeft aan deze
zijde een zeer smalle, steile funderingssleuf. De
muur is gefundeerd op blauwe klei (laag d) en
staat vrijwel strak tegen de insteek. Tussen beide
bevindt zich een flinterdun zandlaagje. De
insteek van de schildmuur (spoor 26) doorsnijdt
minimaal de lagen a, b, c en d. Of ook laag f
wordt doorsneden kan, vanwege het feit dat het
bovenste deel van de insteek van de schildmuur
bij de opgravingen is vergraven, niet met
zekerheid worden bepaald. Zoals hierboven is
aangegeven, hangt het puinlaagje (laag g)
mogelijk samen met de aanleg van dit deel van
de schildmuur.
De noordoosthoek van de schildmuur is
voorzien van een ronde toren met een buiten
diameter van 4 m (baksteenformaten niet
bekend). Aan de buitenzijde van de toren
bevindt zich een rechthoekige steunbeer.

111 De scherven zijn niet verzameld.

Hoofdburcht, put IV (afb. 3.23)
Put IV beslaat het zuidoostelijke deel van de
hoofdburcht. In de put zijn drie opgravings
vlakken aangelegd. Het oppervlak van de
vlakken verschilt aanzienlijk. De put is maximaal
ongeveer 14 bij ruim 10 m.
Het eerste vlak meet ongeveer 13 bij 4 m. Niet
duidelijk is waar dit vlak zich precies bevindt. De
relatie tot de bovengrondse muurdelen en de
vlakken 2 en 3 is niet duidelijk. Het vlak bestaat
grotendeels uit een puinpakket met enkele
kleivlekken en een stuk muurwerk, waarvan
baksteenformaat, dikte en metselverband niet
zijn genoteerd. Op het tweede vlak wordt put
aan de zuid- en oostzijde begrensd door de
schildmuur: respectievelijk spoor 38 en 41. De
muur had op het vlak een dikte van 1,9 m (3,67 m
NAP). In de oostelijke schildmuur bevond zich
een bakstenen waterput met een binnendia
meter van 1,4 m. De muur eindigde bij de ronde,
zuidoostelijke hoektoren. Deze toren heeft een
buitendiameter van ruim 6,5 m en een muurdikte
van ongeveer 1,5 m. Aan de westzijde van de
toren is duidelijk te zien dat dit deel van de
schildmuur (spoor 41) op een oudere ca. 2,4 m
brede muur rust (spoor 40) (afb. 3.24). De
bovenkant van deze oudere muur ligt gemiddeld
op 3,65 m NAP. Aan de binnenzijde steekt muur
spoor 40 0,5 m uit ten opzichte van de jongere

Afb. 3.22 Bakstenen vloertje en mantel van de waterput (spoor 25) in put II in het opgravingsvlak.
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Afb. 3.23 Sporenoverzicht put IV met funderingen, muurresten en houten palen. De inzet geeft de locatie van de put aan.

muur (spoor 41). Ter hoogte van het punt waar
beide muren op elkaar liggen, maakt de oudere
muur een haakse hoek en buigt af in oostelijke
richting (spoor 34). Ongeveer 2,5 m uit de
binnenzijde van de hoek verspringt de binnen
zijde van de muur ongeveer 40 cm en wordt weer
2,4 m breed. Na ongeveer 6 m gaat de muur op
in een puinbed, waarschijnlijk een uitbraakspoor.
Op de diepere vlakken loopt de muur verder door
en eindigt ruim 9 m uit de binnenhoek. Aan de
westzijde van muur spoor 40 bevindt zich een

laag klei. In deze kleilaag ligt een T-vormig stuk
metselwerk (spoor 37) (afb. 3.25). De bovenkant
van dit blok bevindt zich op 3,41 m NAP. Het blok
is blijkens de foto’s maar één laag hoog. Van dit
stuk muurwerk zijn het baksteenformaat en
metselverband niet opgetekend. Hierdoor is
onduidelijk bij welke bouwfase dit stuk hoort.
De NAP-hoogte en de oriëntatie doen
vermoeden dat het stuk tot periode of IV/V moet
worden gerekend. Onder de noordwesthoek van
het blok bevindt zich een restant van de
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Afb. 3.24 Overzicht van het snijpunt van de muren spoor 34, 40 en 41 in put IV. Op de achtergrond toren spoor 39.

112 De exacte baksteenformaten staan niet
op de tekeningen vermeld.

buitenrand van muur spoor 52. De muur, die
verder in put IV vrijwel volledig is uitgebroken,
is onder het blok nog vijf stenen hoog. Aan de
oostzijde van muur spoor 40 ligt een puinlaag.
Tussen de hoek van de oude (spoor 34) en latere
schildmuur (spoor 39) bevindt zich een diagonaal
geplaatste, enigszins rond lopende muur (spoor
35). Deze muur heeft een dikte van ongeveer
50 cm en is ingehakt in de fundering van muur
spoor 34. De relatie tussen muur spoor 35 en de
oostelijke schildmuur is niet duidelijk.
Opgravingsfoto’s laten zien dat muur spoor 35
uit verschillende delen is opgebouwd. In het
midden van de muur bevinden zich twee smalle
bakstenen poertjes op hardstenen consoles
(afb. 3.26) De opening tussen de poertjes is
opgevuld met metselwerk dat op een liggende
houten balk is geplaatst. Aan de buitenzijde van
deze dichtgezette opening bevinden zich twee
ingeslagen houten palen (spoor 36). Ook de
muurtjes buiten de poertjes zijn later toegevoegd.
Niet duidelijk is of ook deze muurtjes op een
liggende houten balk staan. Het formaat van de
bakstenen van de muurtjes is 27x13x5,5 cm. Aan de
binnenzijde van muur spoor 35 bevindt zich een
strook klei die min of meer parallel daaraan loopt.
Op dit pakket bevindt zich tegen het snijpunt met
de oostelijke schuilmuur een aantal liggende

bakstenen; mogelijk het restant van een vloer.
Onduidelijk is wat de functie van deze muur is
geweest. De oriëntatie verschilt van die van alle
andere muren. Ook de constructiewijze is
afwijkend. Op grond van de versnijdingen en het
baksteenformaat kan worden vermoed dat deze
muur tot een van de jongere bouwfasen behoort.
Aan de noordoostzijde van put IV bevindt zich
metselwerk (sporen 33 en 38), dat bij de
bespreking van de het poortgebouw zal worden
behandeld.
Op het derde vlak is aansluitend op de
noordrand van het T-vormige stuk metselwerk
(spoor 37) een vlijlaag van een muur gevonden
(spoor 52) die haaks staat op de eerder
besproken muur spoor 34 (afb. 3.27). Tussen de
muren spoor 52 en 34 bevindt zich een ruim 2 m
brede opening. In deze opening is op het vlak
een noordoost-zuidwest georiënteerde kleilaag
met houtresten waargenomen. Deze laag duikt
naar het noordwesten. Ten oosten van deze
kleilaag bevindt zich een zandlaag. De vlijlaag
spoor 52 bestaat uit in zand gelegde bakstenen.
Hieronder bevindt zich een groot aantal
ingeslagen houten funderingspalen. De
baksteenformaten van de muurresten sporen 34
en 52 lijken ongeveer gelijk te zijn (waarschijnlijk
30x15x8 cm).112
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Afb. 3.25 T-vormig stuk muurwerk (spoor 37) in put IV. Op de achtergrond toren spoor 39.

Afb. 3.26 Steunbeertjes en houten palen (spoor 36) aan
de buitenzijde van de schuin lopende muur (spoor 35)
in put IV. Op de achtergrond de sporen 40 en 37.

Afb. 3.27 Vlijlaag van de oostmuur van de westelijke
vleugel (spoor 34). In het midden het T-vormig stuk
muurwerk (spoor 37).
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laag zand en klei in de uiterste noordhoek van de
put. Op een van de overzichtstekeningen is ter
hoogte van put V ook een groot stuk muurwerk
van ongeveer 5,5 bij 2,5 m aangegeven (spoor
42).114 Onduidelijk is wat het baksteenformaat en
metselverband zijn. Ook de dikte van de muur is
niet bekend. De muur is aangetroffen op een
diepte van 2.64-2.77 m NAP en dit is bijna een
meter dieper dan het niveau van het tweede vlak
(gemiddeld 3.51 m NAP). De diepteligging,
gecombineerd met de breedte van de muur,
doet vermoeden dat deze uit een van de oudste
bouwfasen dateert, waarschijnlijk periode II.

Tussen de muren spoor 34 en 35 is op dot vlak
een klein fragment muurwerk van gele en
lichtrode bakstenen (formaat 30x15x8 cm) van
80 bij 50 cm gevonden. Dit stuk muurwerk
houdt mogelijk eveneens verband met het
poortgebouw uit periode II.

113 De exacte ligging van de put is niet
geheel duidelijk. Op de
overzichtstekeningen staat de put niet
aangeven, maar alleen het in de put
gevonden stuk muurwerk. Op basis
hiervan en enkele foto’s is de ligging
van de put bepaald.
114 Op de overzichtstekening staat dat de
muur 1,5 cm moet worden
opgeschoven, hetgeen op de
AlleSporenKaart (ASK, afb. 3.13) is
gedaan. Er is enige onduidelijkheid over
de nauwkeurigheid waarmee de muur
op de overzichtstekening staat
aangegeven. De muur is langer dan de
breedte van opgravingsput V, hetgeen
alleen kan kloppen als de put op een
dieper niveau is vergroot.

Hoofdburcht, put V (afb. 3.28)
Deze put is gelegen in het zuidelijke deel van de
hoofdburcht.113 De put heeft een min of meer
rechthoekige vorm met een scherpe punt aan de
zuidzijde. De lengte bedraagt 12,8 m en de
breedte 5 m. In de put zijn twee vlakken
aangelegd. Op het eerste vlak werden enkele
min of meer oost-west georiënteerde banen klei
en puin waargenomen. Ook het tweede vlak
leverde bijna alleen dergelijke banen op, met
uitzondering van een rand van een dagzomende

Hoofdburcht, poortgebouw
Ook tussen de putten II en IV is gegraven. Helaas
is dit gedeelte het minst goed gedocumenteerd in
vergelijking tot de andere delen. Afgezien van
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Afb. 3.28 Sporenoverzicht put V met muur spoor 42. De inzet geeft de locatie van de put aan.
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muurwerk dat op een van de overzichtsteke
ningen (schaal 1:50) staat aangegeven, zijn er vier
schetsen van muurwerk in het horizontale vlak en
een detailtekening van een verticaal aanzicht van
een stuk muurwerk (afb. 3.29). Van dit laatste
muurwerk is de exacte locatie niet bekend. Basale
bouwhistorische gegevens, zoals baksteenfor
maten, bouwnaden en metselverbanden,
ontbreken hier. Hierdoor kan slechts een beschrij
ving op hoofdlijnen worden gegeven (afb. 3.30).
Tussen de putten II en IV is onder andere het
verlengde van de oostelijke schildmuur (sporen
38 en 26) gedocumenteerd. Ter hoogte van de
zuidoosthoek van de donjon is het noordooste
lijke deel van de schildmuur weggebroken. Dit
moet zijn gebeurd tijdens de constructie van
later muurwerk met een min of meer rechthoe
kige vorm van 12 bij 7 m (spoor 29, baksteenfor
maten niet bekend). Dit bouwdeel springt aan
de oostzijde 3 m uit buiten de buitenkant van
het opgaande muurwerk van de schildmuur. In
het metselwerk bevinden zich enkele scherpe
hoeken die mogelijk op een fasering in de bouw
werkzaamheden wijzen. Op de hoeken van blok
spoor 29 bevinden zich steunberen. De muurdikte
van het blok varieert van 1,5 m aan de noordzijde
tot bijna 2,5 m aan de oostzijde. Aan de noord
westzijde sluit dit bouwblok aan op de zuidoost
hoek van de donjon. Aan de zuidzijde bevindt

zich een tweede rechthoekig bouwblok van 9 bij
ruim 4 m. Dit tweede blok sluit aan op het zuid
oostelijke deel van de oostelijke schildmuur
(spoor 38). De zuidmuur van dit tweede blok
lijkt, getuige een verspringing in het muurwerk,
in twee bouwfasen tot stand te zijn gekomen
(baksteenformaten niet bekend). De muren van
dit tweede blok zijn aanzienlijk minder zwaar
uitgevoerd dan die van het grotere blok. De
dikte varieert van 1 m tot 1,2 m. Bovenstaand
beschreven muurresten kunnen worden
toegeschreven aan een uit zeventiende- en acht
tiende-eeuwse afbeeldingen bekende poortge
bouw: de bovenste poort. Onder en tussen het
muurwerk van deze poort zijn muurresten van
een ouder poortgebouw aanwezig (sporen 31,32
en 33, baksteenformaten niet vastgelegd). Deze
resten zijn ten gevolge van latere bouwwerk
zaamheden zo zwaar aangetast dat de vorm van
het oudste poortgebouw niet kan worden gere
construeerd. Een deel van het muurwerk lijkt in
het verlengde te liggen van muur spoor 34.
Afgezien van muurresten zijn hier twee
ingeslagen, vierkante houten palen waarge
nomen (spoor 30). De afstand tussen beide
palen bedraagt 1 m. Getuige een schets in de
opgravingsdocumentatie moeten er in dit
gedeelte meer ingeslagen palen zijn waarge
nomen, maar waar precies is niet duidelijk.

Afb. 3.29 Renaud’s schets van de reconstructie van de voorganger van het vijftiende-eeuwse poortgebouw op basis
van de door hem aangetroffen muurresten (sporen 31 en 32) en houten palen (spoor 30).
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Afb. 3.30 Sporenoverzicht van de muren van het vijftiende-eeuwse poortgebouw en daartussen de resten van de
oudere voorganger. De inzet geeft de locatie van de put aan.

Ten noorden van het poortgebouw is een
muurfragment van 4 bij 0,75 m gevonden dat
de ruimte tussen de oostelijke schildmuur
(spoor 26) en de donjon (spoor 28) gedeeltelijk
opvult (afb. 3.31). Baksteenformaten en metsel
verband zijn niet bekend.
Hoofdburcht, omgeving Bourgondische toren
In de zone ten noorden van de Bourgondische
toren hebben geen officiële opgravingsputten
gelegen, maar zijn bij graafwerkzaamheden in

het kader van de consolidatie verschillende
bouwsporen vastgelegd. Belangrijk is in de
eerste plaats het eerder besproken opgravings
profiel tussen de binnenzijde van de westelijke
schildmuur en een parallel daaraan gelegen
binnenmuur (profiel 6). Het profiel komt hier
opnieuw ter sprake omdat hieruit kan worden
afgeleid dat de binnenmuur in twee fasen is
opgebouwd. De onderzijde van de oudste
fundering (spoor 44) was 2,7 m breed. Met twee
vertandingen komt het opgaande muurwerk op
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Afb. 3.31 Muurfragment (spoor 27) tussen de donjon (spoor 28), het poortgebouw (spoor 29) en de schildmuur
(spoor 26). Opname vanaf de donjon.

2,10-2,30 m breedte uit. In een latere fase werd
deze muur gedeeltelijk weggebroken en
vervangen door een dunnere muur (spoor 45).
Beide muren zijn ook in het horizontale vlak
waargenomen. In de omgeving van profiel 6 zijn
verschillende waarnemingen gedaan. Hierbij is
aansluitend op de Bourgondische toren een stuk
van de westelijke schildmuur gevonden (Spoor
48). Deze muur is een latere vervanging van het
oorspronkelijke zuidwestelijke deel van de
westelijke schildmuur. Het muurdeel is aanzien
lijke dunner dan het deel van de westelijke
schildmuur ten noorden van het gat (spoor 50):
respectievelijk 2 m en 3 m. Het formaat van de
bakstenen van muur spoor 48 is niet
opgetekend.
De rij bakstenen van spoor 47 vormen het
restant van de oorspronkelijke binnenkant van
de westelijke schildmuur. Van deze dwarsmuur
resteert slechts een kort gedeelte. Ongeveer
4,5 m uit de ingang van de Bourgondische toren
maakt muur spoor 48 en haakte hoek naar het
oosten en is na ongeveer 2 meter afgekapt. Op
het punt waar de muur afbuigt, bevindt zich op
het horizontale vlak een opening die samen met
een opening in muur spoor 50 een gat van 0,70
bij 1,10 m vormt. Tussen de muurdelen spoor 48
en spoor 50 bevindt zich een smalle opening die

bij de gracht eindigt. Waarschijnlijk gaat het om
het restant van een stortkoker van een privaat
met aansluitende afvoergoot. De haakse hoek
die de muurrestanten spoor 48 en 50 maken
wijzen erop dat er zich in de westelijke vleugel
minimaal twee ruimten bevonden. Zowel in dit
gat als in het verlengde van de weggebroken
muren (spoor 48 en 5) zijn ingeslagen houten
palen van een fundering waargenomen
(afb.3.32). Deze palen vormen een aanwijzing
dat de vleugel aan de binnenzijde van de
westelijke schildmuur uit meerdere ruimten
bestond.
In dit deel van het kasteel bevinden zich getuige
de overzichtstekening schaal 1:50 verschillende
andere muurrestanten (sporen 43, 46, en 49).
Onduidelijk is hoer deze moeten worden geïn
terpreteerd. Muurrestant spoor 43 is een bijna
vierkant blok metselwerk van ca. 1,50 bij 1,05 m
ten oosten van de binnenmuur van de westelijke
vleugel (sporen 44 en 45). Het blok is vijf steens
hoog en opgebouwd uit stenen van uiteenlo
pende afmetingen: 28x13,5x8, 28x13x7,
29x13,5x6,5 en 31x15,5x7,5 cm. Mogelijk hangt
het muurrestant samen met een verbouwing de
noordmuur van de grote zaal.
Muur spoor 46 is waarschijnlijk een restant van
een binnenmuur van de vleugel aan de binnen

50
—

Afb. 3.32 Palen onder de muur parallel aan de
westelijke schildmuur (spoor 46). De palen zijn
ingeslagen in een gelaagd zandpakket met spoelbanden
(kronkelwaardafzettingen).

zijde van de westelijke schildmuur. Mogelijk
houdt dit muurrestant verband met de in profiel
6 waargenomen vloerniveaus.
Muur spoor 49 kan een restant zijn van de
oostmuur van de westelijke vleugel of van de
noordmuur van de grote zaal. Het muurrestant
hoort in elk geval tot een van de oudste
bouwfasen.
Voorburcht (afb. 3.33)
Een groot gedeelte van het muurwerk op de
voorburcht is op dezelfde wijze vrij gelegd als dat
op de hoofdburcht. Bij het onderzoek van de
voorburcht is er in smalle putten en sleuven
gewerkt. Alle muurresten staan op een overzicht
stekening schaal 1:100. Van drie putten zijn de
profielen van de putwanden gedocumenteerd.
De voorburcht wordt omsloten door een
keermuur van 36 bij 53 m buitenwerks (sporen
53, 55, 56, 57, 58, 59, 63 en 68). Deze muur rijst
direct op uit de gracht en moet een grond- en
waterkerende functie hebben gehad. De dikte
van de keermuur varieert van 1,2 tot ruim 1,5 m.
De keermuur lijkt in meerdere bouwfasen te zijn
aangelegd of later meermaals te zijn hersteld,
vooral aan de noordzijde. Hierop wijzen niet

alleen de bouwnaden maar ook de gebruikte
baksteenformaten (32/30x15x9/7,5 cm). Aan de
noordwestzijde bevindt zich aan de buitenzijde
een vierkante stortkoker of afvoer van 1,0 bij
1,2 m met een vierkant gat (spoor 54). Vrijwel
direct ten zuiden daarvan bevindt zich een
opening in de muur. Op de noordoosthoek moet
zich, getuige zeventiende- en achttiendeeeuwse afbeeldingen, een brug naar de hoofd
burcht hebben bevonden. Het muurwerk op
deze hoek is zwaarder uitgevoerd, wat op een
bruggenhoofd lijkt te wijzen. Ongeveer
halverwege de oostelijke muur bevindt zich aan
de binnenzijde muurresten (sporen 62, 63, en 65)
die kunnen worden toegeschreven aan de uit
beschrijvingen en afbeeldingen bekende
middelste poort. Deze poort verbond de
voorburcht met de Voorste poort of Lekpoort in
de oostzijde van de wallen. De muren van de
middelste poort zijn 0,5 tot 0,8 m dik. Het poort
gebouw steekt niet buiten de keermuur uit.
Aan de binnenzijde daarvan is het gebouw ruim
3 m diep. Binnen de muren zijn in zand gelegde
bakstenen (formaat 28x14x6,5 cm) gevonden die
deel uitmaken van een oude bestrating. Aan de
zuidzijde verspringt het muurwerk van de
keermuur ongeveer 1,5 m naar binnen, waardoor
de zuidhoek van de poort naar voren steekt.
Deze hoek is voorzien van een steunbeer. Het
bovenste deel van het metselwerk is hier opge
trokken met stenen van 27x13x6 cm. Dit
afwijkende baksteenformaat doet een herstel of
verbouwing vermoeden. Ten noorden van de
poort zijn aan de buitenzijde van de keermuur
twee smalle muurtjes gevonden die haaks
daarop staan (sporen 66 en 67, baksteenfor
maten onbekend). De functie van de muurtjes is
niet duidelijk.
Dicht bij de zuidoosthoek bevindt zich aan de
buitenzijde van de keermuur een haaks daarop
geplaatste muur (spoor 60, baksteenformaat
niet bekend). De functie van de muur is onduide
lijk. Ten oosten daarvan zijn in de gracht de
resten van globaal noord-zuid georiënteerde
houten goot gevonden (spoor 61). Deze bestaat
uit verticaal ingeslagen houten palen waartegen
aan de buitenzijde horizontaal geplaatste
planken zijn bevestigd. De constructie heeft een
breedte van bijna 0,4 m en een hoogte van ruim
0,8 m.
De vulling van de gracht om de voorburcht
verschilt per onderzoeklocatie. Ter hoogte van
de houten goot is de gracht zeer puinrijk met
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Afb. 3.33 Overzicht van de muurresten van de voorburcht (met spoornummers).

daaronder grachtmodder, terwijl hij op andere
plaatsen uit bruine of blauwgrijze klei bestaat.
In de basis van deze kleilaag bevindt zich veel
liggend hout. Onder de klei is een gelaagd
pakket zand en klei aanwezig.

3.3.3 De vondsten

Zoals al vermeld zijn tijdens de opgravingen
vrijwel geen vondsten geborgen. Hierop is
hierboven al ingegaan. Toch zijn er wel enkele
vondsten die met Renaud’s opgravingen in Wijk
bij Duurstede in verband kunnen worden
gebracht. Tussen de vondsten van allerlei
kasteelopgravingen die in 2007 na het overlijden
van Renaud aan de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed werden overgedragen, bevindt zich een
papieren vondstzak waarop met potlood en
rood kleurpotlood in blokletters WIJK bij
DUURSTEDE staat geschreven. De zak bevat,
naast een afgezaagd geweifragment, een groot
aantal scherven, waaronder elf scherven Badorfaardewerk, drie scherven Eifel-aardewerk en een
fragment van een grijze kan (baksel w-14)115, een
scherf vroeg Pingsdorf-aardewerk en twee
scherven Pingsdorf-aardewerk.116 Onduidelijk is
waar deze scherven precies vandaan komen.
Registratienummers ontbreken, zowel op de zak
als op de scherven. Mogelijk gaat het om
vondsten die uit de storthopen zijn verzameld.
Opvallend is dat het gros van de scherven uit de
vroege middeleeuwen dateert. De rest stamt uit
de tiende-twaalfde eeuw. Vondsten die zouden
kunnen worden toegeschreven aan de bouw- en

115 Zie Van Es & Verwers 1980.
116 Zie Sanke 2003; Van Doesburg 2009.
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117 Fotoboek met nummer D1, archief RCE
Amersfoort.

118 Inventarisnummers A201 en A206
aangebracht met zwarte inkt. A201 is
verder gemerkt ‘10’ (witte verf ), ‘11’ op
een etiket en ‘43’ met rood potlood.
A206 is verder gemerkt ‘8’ (witte verf )
en een onleesbaar getal met rood
potlood. Beide nummers worden
gemeld in een in 1969 door voormalig
conservator L.C.J.M Rouppe van der
Voort en voormalig provinciaal
archeoloog van Utrecht W.J. van Tent
gemaakte inventarisatie van
oudheidkundige objecten in de
gemeentelijke collectie. Onduidelijk is
of de nummers A202 t/m A205 ook van
de opgravingen rond het kasteel
afkomstig zijn of dat deze op andere
plaatsen zijn gevonden.
119 Van Es & Verwers 1980, 69.

gebruiksgeschiedenis van kasteel Duurstede
ontbreken.
In het depot van het Museum Dorestad te Wijk
bij Duurstede bevinden zich enkele objecten die
van de opgravingen afkomstig zouden kunnen
zijn, maar door het ontbreken van registratie
nummers kan dit niet met zekerheid worden
bepaald. Deze vondsten zouden ook gedurende
andere graafwerkzaamheden bij Duurstede
tevoorschijn kunnen zijn gekomen. Onder de
vondsten bevinden zich enkele rijkversierde
natuurstenen bouwelementen. In het fotoboek
waarin de opgravingsfoto’s van het onderzoek
naar kasteel Duurstede zijn ingeplakt, bevinden
zich vier foto’s van vrijwel complete potten.
Op de achterzijde is met potlood ‘Duurstede’
geschreven. Aangenomen mag worden dat deze
bij de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen.117
Drie van de gefotografeerde potten bevinden
zich in het depot van het archief van de
gemeente Wijk bij Duurstede.118 De huidige
verblijfplaats van de overige twee potten is niet
bekend. Het eerste is een laag, wijdmondig potje
met een smal bandoor, een uitgeknepen uitgiet
en een bijgesneden lensbodem. Het baksel is wit
van kleur. De magering bestaat uit fijn zand. Op
de bovenrand en ter hoogte van de grootste
buikomvang is in horizontale banen radstempel
versiering aangebracht. Tevens zijn er spatjes
oranje verf aanwezig. Het tweede exemplaar is

een bolvormige Badorfpot, type WIIx. 119 De pot
heeft een lensvormige bodem. Het baksel is
lichtgeel. De magering bestaat uit fijn zand
(baksel w-2). De buitenrand en het bovenste
deel van de pot zijn voorzien van horizontale
banen dubbele radstempels. Het derde bewaard
gebleven potje heeft een opstaande hals en een
iets naar buiten gebogen, onverdikte rand. In
tegenstelling tot beide voorgaand beschreven
stukken heeft dit potje een vlakke bodem. Het
potje heeft een grijze kleur. De klei is gemagerd
met zand en stukjes vulkanisch glas, wat erop
wijst dat dit potje in het Eifelgebied is geprodu
ceerd. De overige twee potjes hebben een
opstaande hals, een iets naar buitenstaande,
onverdikte rand en een lensbodem. De gefoto
grafeerde potten dateren uit de periode
negende-twaalfde eeuw. De vondstcontext van
de potten is niet duidelijk. Ze worden niet
vermeld op de veldtekeningen. Het feit dat het
complete of vrijwel complete potten betreft is
opvallend. Complete potten worden meestal
alleen in specifieke vondstcontexten, vooral
waterputten en afvalkuilen, gevonden. De
datering van de potten wijst erop dat deze waar
schijnlijk niets met het de bouwgeschiedenis van
het kasteel te maken hebben, maar aan een
oudere bewonings- of gebruiksfase van het
terrein moeten worden toegeschreven.

4 Interpretatie

4.1

Vergelijking van de oude en nieuwe
kasteelplattegrond

Vergelijking van de aan de hand van de veldte
keningen vervaardigde nieuwe plattegrond van
de opgegraven muurresten, grondsporen en
andere structuren van Duurstede met die van
Renaud, leert dat de nieuwe plattegrond op een
flink aantal punten van de oude verschilt
(afb. 4.1 en 4.2).
Renaud’s plattegrond blijkt in de eerste plaats
verre van compleet en sterk geschematiseerd.
Deze conclusie berust op vier punten.
In de eerste plaats zijn op de gepubliceerde plat
tegrond alleen muren en muurresten
aangegeven, terwijl er bij de opgravingen ook
talloze andere sporen, zoals houtconstructies
(ingeslagen houten palen, horizontaal en
verticaal geplaatste planken, vlechtwerk), puinen ophogingslagen, vloerniveaus, grachtvul
lingen en natuurlijke lagen zijn aangetroffen. Ten
tweede zijn er op zijn plattegrond bepaalde
muren volledig aangegeven, terwijl ze tijdens de
opgravingen slechts gedeeltelijk zijn vrij gelegd.
Een voorbeeld hiervan vormen de zuid- en
westmuur van de grote zaal aan de zuidzijde van
het binnenplein (sporen 41, 42, 44 en 45) en de
daarop aansluitende westvleugel (sporen 44, 45
en 8). Hun aanwezigheid is bij de opgravingen
slechts gedeeltelijk vastgesteld. Ze zijn op de
plattegrond aangevuld vanuit de gedachte dat ze
hebben doorgelopen en aangesloten op andere
delen. In de derde plaats staan op enkele
plaatsen muren op de plattegrond getekend,
waar echter bij de opgravingen alleen uitbraak
sporen zijn aangetroffen. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de door Renaud getekende muurdelen ten
westen van de donjon (sporen 1t/m 4, 6 en 7).
Van deze muren is slechts een zeer klein gedeelte
(spoor 6) bewaard gebleven. De rest van het
muurwerk is volledig uitgebroken. Wat resteert is
een lineair uitbraakspoor, waaronder vier recht
hoekige kuilen met ingeslagen houten palen van
een roosterfunderingen lagen. Tenslotte zijn er
op de door Renaud gepubliceerde plattegrond
op verschillende plaatsen muurresten
weggelaten, die wel op de veldtekeningen of
overzichtstekeningen staan. Een voorbeeld
hiervan zijn de muurresten onder en tussen de
muren van het vijftiende-eeuwse poortgebouw.
Alle hier waargenomen resten ontbreken op
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Renaud’s plattegrond (sporen 31, 32, 33).120 Ook
een ten zuiden van het poortgebouw gevonden
muur (spoor 35) ontbreekt. Hetzelfde geldt voor
enkele bij de Bourgondische toren gevonden
muurdelen (sporen 46, 47 en 48).
Een bijkomend punt is dat de beschrijvingen van
Renaud vaak verwarrend en onduidelijk zijn. Dit
komt voort uit het feit dat de kasteelplattegrond
in eerste instantie zonder noordpijl is gepubli
ceerd en dat in 1978, toen een noordpijl werd
toegevoerd, deze niet naar het noorden, maar
naar het noordoosten wees.121 De onduidelijk
heid wordt nog vergroot doordat Renaud bij zijn
beschrijvingen windrichtingaanduidingen
gebruikt die afwijken van de door hemzelf
gehanteerde (foutieve) noordpijl.

4.2

Periodiserings- en
dateringsgegevens

Normaliter staan archeoloog en bouwhistoricus
een reeks methoden en technieken ter beschik
king om tot een periodisering en datering van de
aangetroffen muurresten en grondsporen te
komen. Afgezien van natuurwetenschappelijke
dateringsmethoden, zoals de ¹⁴C-methode,
dendrochronologie en termoluminescentie
(OSL), zijn dat horizontale en verticale strati
grafie, dateringen van vondstmateriaal en
bouwhistorische dateringsgegevens, zoals
baksteenformaten, vijf- of tien-lagenmaten,
metselverbanden, bouwnaden en de toegepaste
architectuur. Verder zijn er soms geschreven
bronnen beschikbaar waarin bouwwerkzaam
heden worden genoemd, of afbeeldingen
waaruit deze kunnen worden afgeleid. Helaas
vond Renaud’s onderzoek plaats in een periode
voorafgaande aan de ontwikkeling van boven
genoemde natuurwetenschappelijke daterings
methoden, zodat we vanuit die kant niet over
dateringen beschikken. Door het ontbreken van
de vondsten vervalt ook deze bron voor het
verkrijgen van dateringen. Wat resteert zijn de
horizontale en verticale stratigrafie, bouwhisto
rische gegevens en historische bronnen. Deze
laatste bieden, zoals hierboven is gebleken,
vooral houvast voor de jongste bouwperiode(s).
De vaststelling van de meeste bouwfasen van
kasteel Duurstede en de dateringen daarvan zal
dus grotendeels moeten komen van de bouwhisto
rische gegevens in combinatie met de stratigrafie.

120 Renaud (1995b, 185) noemt deze resten
wel in zijn bespreking van de
bouwgeschiedenis.
121 Deze fout is al door Van Reyen (1979)
vastgesteld. In latere publicaties,
waaronder Renaud 1995b (185), is de
richting van de noordpijl gecorrigeerd.
Top (2000, 142, afb. 4) beeldt de
plattegrond van Duurstede af zonder
noordpijl. Opvallend is dat ook Janssen
(1996, 63, afb.45) in zijn afbeelding van
verschillende vierhoekige kastelen,
kasteel Duurstede als enige niet heeft
voorzien van een noordpijl. Uit zijn
beschrijving van de bouwwerkzaamheden
(1996, 118) blijkt dat hij een foutieve
oriëntatie hanteert. Enderman & Olde
Meierink (2006, 6 en 22) gebruiken wel
de juiste noordpijl, maar bij hun
beschrijving van de verschillende
bouwdelen foutieve oriëntaties. Zie
Hermans (2013, catalogi, 68, figuur 103)
voor een eveneens foutieve oriëntatie.
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Afb. 4.1 De plattegronden van de bouwfasen van kasteel Duurstede 1. Renaud 1995b; 1. plattegrond op basis van de
herinterpretatie van de opgravingsgegevens.
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4.2.1 Stratigrafie

Op basis van de profielen is duidelijk geworden
dat kasteel Duurstede op kronkelwaardafzet
tingen is gebouwd.122 Ter hoogte van de donjon
bevindt zich in de ondergrond een globaal noord
west-zuidoost georiënteerde ca. 20 m brede baan
klei. Ter weerszijden hiervan bevindt zich zand en
grind. Het is de vraag of de laag blauwe klei, zoals
Renaud veronderstelde, een ophogingslaag is of

een natuurlijk pakket.123 Er zijn verschillende
punten die erop wijzen dat het tweede meer
voor de hand ligt dan het eerste. In de eerste
plaats lijken de langs de randen van de kleilaag
aangetroffen houtstructuren, waaronder
vlechtwerk en ingeslagen houten palen, eerder
als beschoeiingen van een geul dan als bekis
tingen voor grondwerk te hebben dienst gedaan
(afb. 4.2). Het feit dat deze bij de rand liggen
waar de kleilaag naar beneden duikt, wijst erop
dat ze als oeverversteviging bedoeld waren. Een
tweede aanwijzing vormt de lithologische

0

1m

Afb. 4.2 Vlechtwerkconstructie langs de insteek van de restgeul in put II. In de geulvulling staat tevens takken en
een boomstronk aangegeven.

122 Deze afzettingen zijn ook in de
omgeving van het kasteel aangetroffen;
zie Van Doesburg 1995; DiepenveenJansen & Klerks 2006. Gaasbeek’s
gedachte (2010b, 16) dat de in 1122
afgedamde Kromme Rijnarm ten westen
van het kasteel lag, is niet correct. Deze
arm moet ten oosten van de donjon
hebben gelegen en zal daar hebben
aangesloten op de dam in de Kromme
Rijn; Dekker 1981, 259; Dekker 1983,
99-100, 102, afb. 17 en 108; Van Bemmel
2009, 208-211. Deze laatste gaat
uitgebreid in op de mogelijke locatie
van de dam.
123 Renaud 1947, 436; Renaud 1978, 328.
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124 Berendsen 1982, 162-6; Van Es 1990, 152,

125
126
127
128

fig.2; Van Doesburg 1995; Van Doesburg
2000b, 91, afb. 6; Berendsen 2000;
Berendsen & Stouthamer 2001, 212;
Diepeveen-Jansen & Klerks 2006.
Renaud 1978, 328.
Holst 2005, 11-3; Trummer 2005, 77-88.
Berends 1989,1-2.
Van der Hoeve 2005, 128-9; Van der
Hoeve 2012, 17.

samenstelling van de laag. Het pakket is,
afgezien van enkele verspreide kleine
zandlenzen, zeer homogeen van samenstelling
en lijkt eerder door riviersedimentatie te zijn
gevormd dan het gevolg te zijn van aanplem
ping. Dit vermoeden wordt versterkt door de
stratigrafische positie van de laag ten opzichte
van het onderliggende zandpakket. De kleilaag
snijdt zich in het onderliggende zand in. Tot slot
kan er op worden gewezen dat archeologische
indicatoren in de kleilaag ontbreken, evenals
aanwijzingen voor een antropogene oorsprong
van deze laag. De kleilaag is dus vrijwel zeker
door de rivier afgezet, en dat geldt zeker voor
het onderliggende zand. Beide afzettingen lijken
deel te hebben uitgemaakt van een kronkel
waardgeul. Mogelijk sluit deze kronkelwaardgeul
aan bij degene die in het verleden ter hoogte van
het westelijke deel van de Wijkse binnenstad op
verschillende plaatsen is vastgesteld.124 Niet
geheel duidelijk is hoe oud deze restgeul en de
daarin aangebrachte beschoeiingen precies zijn.
Vermoedelijk dateert de restgeul uit de periode
voor de afdamming van de Kromme Rijn in 1122.
Vermoed kan worden dat de door Renaud in zijn
publicaties vermelde scherven van
‘Andennewaar’ uit de vulling van de restgeul
afkomstig zijn. Dit kan worden geconcludeerd
uit het feit dat hij deze bij de bespreking van de
gevonden houtstructuren en ophogingslagen
noemt.125
De kleilaag wordt afgedekt door een 0,40 tot 1 m
dikke laag kleiig zand. Deze laag moet, gezien
het feit dat de funderingssleuven van de donjon
hierin zijn ingegraven, van voor de aanleg van de
donjon dateren.
Nadat de donjon was gebouwd, werd tegen de
voet van de fundering een ruim 1 m dik pakket
klei en zand aangebracht. Aan de oostzijde van
de donjon is vastgesteld dat dit pakket sterk
afloopt naar het oosten, hetgeen een heuvelach
tige ophoging doet vermoeden. Op enkele
plaatsen is op dit pakket klei en zand een
puinlaagje gevonden, dat mogelijk samenhangt
met de bouw van het oostelijke gedeelte van de
schildmuur. Hierop ligt een laag bruine klei met
zand, mogelijk een egalisatielaag. Deze laag
wordt afgedekt door een pakket met veel
puinresten, dat samenhangt met de sloop van
het kasteel en latere egalisatie van het kasteel
terrein.

4.2.2 Bouwnaden

Aan de hand van bouwnaden kan de volgorde
waarin is gebouwd worden gereconstrueerd.
Bouwnaden weerspiegelen echter een relatieve
chronologie. In veel gevallen kan daaruit niet
worden afgeleid wat de tijdsduur tussen de
verschillende bouwfasen is. In sommige gevallen
kan sprake zijn van een tijdelijke bouwstop,
terwijl in andere rekening moet worden
gehouden met een grote tijdsduur tussen
bouwfasen. Bij de muurresten van Duurstede
moet in gedachten worden gehouden dat het
voornamelijk om funderingen gaat. Vrijwel
nergens is opgaand muurwerk gedocumenteerd.
Op verschillende plaatsen zijn bouwnaden
geconstateerd en soms zijn deze in de vorm van
schaaltekeningen of schetsjes gedocumenteerd.
Opvallend is dat het altijd ‘koude’ bouwnaden
betreft, dat wil zeggen dat muren niet zijn uitge
broken of ingetand, maar tegen elkaar aan zijn
gezet zonder een metselverband aan te brengen.
Vrijwel nergens zijn intandingen of andere
minder opvallende bouwnaden geconstateerd.
In het metselwerk van de noordelijke schildmuur
(spoor 15) is een zogenaamd ‘varken’ in het
metselwerk aanwezig. Deze schegvormige laag
is aangebracht om een fout in het metselwerk te
corrigeren. Faseringen in het muurwerk in de
vorm van periodes van kortstondige bouwstops
zijn niet geconstateerd.

4.2.3 Baksteenformaten (afb. 4.3)

Aangenomen wordt dat kloosterorden, vooral
de Cisterciënzers, baksteen hebben geherintro
duceerd. De Romeinen kenden al baksteen als
bouwmateriaal, maar met hun vertrek uit onze
streken verdween ook de techniek voor het
maken van baksteen. Recent onderzoek heeft
uitgewezen dat ook elitegroepen de herintro
ductie van baksteen hebben gestimuleerd.126 Er is
discussie over het tijdstip waarop baksteen in
onze streken in de middeleeuwen opnieuw is
geïntroduceerd. Sommige onderzoekers gaan
ervan uit dat deze herintroductie in de tweede
helft van de twaalfde eeuw heeft plaatsge
vonden127, terwijl anderen stellen dat dit pas na
1200 gebeurde.128 De discussie spitst zich vooral
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Afb. 4.3 Plattegrond met de baksteenformaten van de verschillende muurresten, voor zover deze door Renaud zijn
vastgelegd.
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129 Prangstra & Boersma 1977, 180-182;
Berends 1989, 1.

130 Van der Hoeve 2005, 128; Van der Hoeve

131

132
133
134
135
136

2012, 17. De in de literatuur door Orsel
(2011) geuite mening, dat Van der Hoeve
de stelling dat de herintroductie van
baksteen in de tweede helft van de
twaalfde eeuw onderbouwd verworpen
heeft, wordt door mij niet
onderschreven. Bij de door Van Giffen
in de periode 1939-1942 op het terrein
van het voormalige klooster Klaarkamp
uitgevoerde opgravingen en een in 2010
door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed op hetzelfde terrein uitgevoerde
waarderingsonderzoek hebben geen
aanwijzingen opgeleverd dat de
aangetroffen baksteenfase vooraf wordt
gegaan door een oudere fase in
tufsteen. Op grond hiervan moet
worden aangenomen dat de oudste
baksteenfase uit ca. 1165 dateert; zie
Van Doesburg & Stöver 2012.
Zie bijvoorbeeld Schumann 2000;
Trummer 2005. Zie Hermans (2013,
55-57) voor de zeggingskracht van
baksteenformaten bij het dateren van
middeleeuws muurwerk.
Zie Hollestelle 1961, 77-95; Berends
1989, 4.
Berends 1989, 4; zie ook Hermans 2013,
57, figuur 2 en 61-2 en figuur 8.
Berends 1989, 4.
Bullinga & Kamphuis 1995, 496-471;
Van Ginkel-Meester & Hermans 1995,
134-137.
Zie ook Hermans 2013, 55, figuur 1.

toe op de vraag of het rond 1165 gestichte
klooster Klaarkamp bij Rinsumageest in
Friesland als eerste uit baksteen opgetrokken
gebouwencomplex mag worden bestempeld.
Bij opgravingen op het kloosterterrein zijn
kloostermoppen van 29/31,5x14/15x8/10 cm,
31,5/34,5x15/16,5x8/9 cm en 34/37x16/18x10/12
cm gevonden.129 De discussie richt zich op de
vraag of deze bakstenen bij de eerste klooster
fase horen of dat er sprake is geweest van een
oudere bouwfase in tufsteen.130
Baksteenformaten zijn over het algemeen een
nuttig dateringsmiddel, aangezien bakstenen
door de eeuwen heen in formaat en volume
afnemen.131 De mate en het tempo waarin de
formaten door de tijd veranderen verschilt per
regio. In sommige gebieden, zoals NoordNederland, blijven grote baksteenformaten
langer in zwang dan in andere, zoals Holland, en
zelfs vergroting van het formaat door de tijd
komt incidenteel voor.132 Toch geldt als algemene
stelregel dat bakstenen met kleine formaten
jonger zijn dan die met grotere formaten. Er is
wel een voorwaarde bij het gebruik van
baksteenformaten als dateringsmiddel. De
ontwikkeling van de maatvoering in de regio
waarin het te dateren bouwwerk staan, moet
voldoende bekend zijn. De ontwikkeling van het
baksteenformaat in het Kromme Rijngebied is in
grote lijnen bekend (zie hieronder). Hierbij kan
enerzijds worden geput uit bouwhistorische

gegevens van historische panden en anderzijds
uit de resultaten van opgravingen. Bij bouwhis
torisch onderzoek van verschillende gebouwen
in het Kromme Rijngebied zijn gegevens over de
toegepaste baksteenformaten genoteerd. Deze
formaten geven in combinatie met de veronder
stelde bouwdatum van de gebouwen inzicht in
de ontwikkeling van de toegepaste baksteenfor
maten in het gebied. De stad Utrecht valt in de
dertiende eeuw op door zijn relatief grote, vaak
dikke bakstenen van 30/34x15/16,5x7,5/8,5 cm.133
In de veertiende eeuw lopen de formaten hier
wel terug, maar blijven in vergelijking tot die in
Holland nog relatief groot. Rond 1500 worden
formaten van 27x13x5,5 cm en groter nog
veelvuldig toegepast.134
Vergelijken we de baksteenformaten van het
oudste deel van de donjon
(31,5/31x15/14,5x8,5/7,5 cm) en de tienlagenmaat
(ca. 96 cm) met die van andere in het Kromme
Rijngebied gelegen vroege bakstenen kastelen,
dan blijken er maar enkele te zijn waar vergelijk
bare bakformaten en tiensteenslagen
voorkomen. De baksteenformaten van de
oudste fase van de donjon van Duurstede
komen het meest overeen met die van de oudste
bouwfase van kasteel Beverweerd bij
Werkhoven (32/34x15,5/16,5x8/8,5 cm) en die
van de woontoren Walenburg in Langbroek
(31x15x7 cm). Beide worden rond het midden
van de dertiende eeuw gedateerd.135

Tabel 4.1 Overzicht van baksteenformaten, metselverbanden en dateringen van
omgrachte woonsteden in het Kromme Rijngebied.136
Naam

baksteenformaat

10 lagenmaat

verband

Duurstede

31/31,5x14,5/15x7,5 cm

98 cm

Vlaams

datering

Beverweerd

32/34x15,5/16,5x8/8,5 cm

86 cm

Vlaams

1225-1275

Walenburg

31x15x7 cm

81 cm

Vlaams

ca. 1260

Weerdenstein

30,5x14,5x7,5 cm

?

Vlaams

1250-1300

Hinderstein

30,5x14.7,5 cm

88 cm

Vlaams

ca. 1300

Lunenburg

30x15x7,5 cm

92?cm

Vlaams?

1250-1300

Rhijnestein

30x14x7,5/8,5 cm

84-96 cm

geen

1250-1300

Vuylcoop

29/31,5x14/17x7,7,5 cm

92 cm

kop/strek

1300-1325

Amerongen

29/305x14/15x7/8 cm

88-89 cm

?

ca. 1286

Zuilenstein

29x14x6,5 cm

82 cm

staand

1350-1375

Natewisch

29x14x7 cm

?

?

1275-1325

Hardenbroek

28/30x13,5/14x6/7,5 cm

?

?

ca. 1300

De Beesde

28x14x6,5 cm

77 cm

kop/strek

1375-1400
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De voor de schildmuur van Duurstede
toegepaste baksteenformaten 30,5/29x15/14x8,5/7
cm zijn meer algemeen. We komen vergelijkbare
formaten tegen in het muurwerk van verschil
lende woontorens in het Kromme Rijngebied
(zie tabel 4.1). Deze woontorens dateren voor
het overgrote deel uit het midden en de tweede
helft van de dertiende eeuw.137 Deze baksteen
formaten komen echter sporadisch ook nog in
de veertiende eeuw voor, zoals blijkt uit de
baksteenformaten (formaten 30,5/29,5x15x
7/6,5 cm) van de rond het midden van de
veertiende eeuw gebouwde St. Janskerk in het
centrum van Wijk bij Duurstede.138 Het bij de
opgravingen op verschillende plaatsen vastge
stelde baksteenformaat 28/27x14/13x6/5,5 cm is
in de veertiende en (eerste helft) vijftiende eeuw
toegepast. Het kleinste gevonden formaat
(25/24x11,5/11x5,5/5 cm) dateert uit de periode
tussen de tweede helft van de vijftiende eeuw en
de vroege zestiende eeuw.
Uit de bronnen is bekend dat er op verschillende
plaatsen in het Kromme Rijngebied in de
middeleeuwen baksteenovens hebben gestaan.
Aangenomen mag worden dat deze voor een
deel in de uiterwaarden gelegen hebben, waar
geschikte klei voorhanden was. Daarnaast
hebben er ook bij grote bouwlocaties veldbrand
ovens gestaan. Een voorbeeld hiervan is een bij
kasteel ten Goye in het buurtschap ’t Goy bij
Houten opgegraven ovencomplex. De oven was
opgetrokken uit ongebakken stenen van
29/29,5x13,5/14x7/7,5 cm en had acht brand
gangen. De baksteenoven lijkt samen te hangen
met de herbouw van kasteel Ten Goye dat in
1353 gedurende de strijd tussen de heren van
Vianen en Culemborg en bisschop Jan van Arkel
(1342-1364) was verwoest.139 De herbouw vond
plaats rond 1357. Ook ten noordwesten van
kasteel Duurstede zijn resten van baksteenovens
opgegraven. De resten waren slecht geconser
veerd, zodat de opbouw en grootte van de oven
niet bekend zijn. In de oven zijn bakstenen van
28x14x6 cm geproduceerd. Deze baksteenoven
wordt in verband gebracht met de verbou
wingen aan kasteel Duurstede die bisschop
David van Bourgondië in de tweede helft van de
vijftiende eeuw liet uitvoeren.140 De opgravingen
wijzen evenwel uit dat dit baksteenformaat in
een eerdere bouwfase is toegepast (zie afb. 4.3).

4.2.4 Metselverbanden

Naast baksteenformaten leveren ook de
toegepaste metselverbanden en vijf- en tienlagenmaten aanknopingspunten voor de
datering van opgaand muurwerk.141 Helaas
ontbreken deze gegevens voor Duurstede
grotendeels. Soms kunnen vijf- of tien-lagen
maten uit op schaal getekende detailopnames
worden afgeleid. Gelukkig zijn bij latere restau
raties meer metselverbanden en andere karak
teristieke bouwsporen genoteerd.142 Duurstede is
in dit opzicht geen uitzondering. Van de meeste
middeleeuwse bakstenen woonsteden in het
Kromme Rijngebied ontbreken gedetailleerde
bouwhistorische gegevens. Van sommige
complexen kan het toegepaste metselverband
worden achterhaald. Tabel 4.1 toont een
overzicht van woontorens waarvan het
toegepaste metselverband kon worden achter
haald. Bij de meeste woontorens is het
metselwerk uitgevoerd in ‘Vlaams verband’.
Incidenteel is ook ‘wild verband’ toegepast.
Vlaams verband - per laag afwisselend een kop
en een strek - komt in ons land tot het begin van
de veertiende eeuw vrij algemeen voor.143 Daarna
wordt het alleen nog bij uitzondering tot ca. 1550
toegepast. Wild verband laat zich minder scherp
dateren. Het is een algemeen, gedurende het
grootste deel van de late middeleeuwen
toegepast metselverband. Vastgesteld is dat het
metselwerk van het oudste deel van de donjon
van Duurstede is uitgevoerd in Vlaams verband
met klezoren op de hoeken.144 Bij bouwhistorisch
onderzoek zijn in het muurwerk aan de donjon
smalle, horizontale kanalen gevonden met
daarin resten grotendeels vergaan eikenhout.145
Deze kanalen hangen samen met het feit dat
men bij de bouw van de donjon gebruik heeft
gemaakt van kettingbalken. Deze balken werden
aangebracht om nu te voorkomen dat er zich
tijdens het uithardingsproces van de schelpkalk
problemen zouden. Ze dienden om de stabiliteit
van het metselwerk te vergroten. Schelpkalk is
luchthardend, dat wat wil zeggen dat om de
specie te laten uitharden tot mortel zuurstof
nodig is. Aan de buitenzijden van de muren was
de toevoer van lucht geen probleem, maar

137 Zie Olde Meierink et al. 1995; Hermans
138
139
140
141

142
143
144
145

2013.
Halbertsma 1978, 326-327.
De Keijzer 1990, 39.
Hollestelle 1961, 84; Hollestelle 1974, 188.
Berends 1989, 02-3; Haslinghuis & Janse
1997, 315; Zie Hermans (2013, 55-58)
voor de zeggingskracht van
baksteenformaten, tienlagenlaat en
metselverbanden bij het dateren van
middeleeuws muurwerk.
Zie Top 1986; Top 2000.
Berends 1989, 102-103; Zie ook Hermans
2013, 58.
Top 1986, 175.
Top 2000, 139-141.
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Afb. 4.4 Wapenschild van de familie Van Zuylen (tweede van links in de bovenste rij). NAMEN EN WAPENEN DER
HEEREN GEELIGEERDEN, / Representerende het Eerste Lid vande Staten ‘s Lands van Utrecht / Soo als de zelve zedert
den Jaare 1582 uyt de vyf Capittelen door de Ridderschap / en Steden zyn verkoren uyt een dubbelt getal by de Stad
Utrecht genomineerd, volgens de / Vryspraak by den Land-raad den 4 April 1582 gedaan.”
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midden in de muren wel. Het gevolg was dat de
specie in de kern van muren maar langzaam
uithardde. Dat proces duurde tientallen jaren.
Het hout is na verloop van tijd weggerot,
waardoor holle kanalen zijn achtergebleven.

4.2.5 Architectonische elementen

Sommige architectonische details komen in een
bepaalde periode voor en zijn daarna weer
verdwenen. In de meeste gevallen zijn deze details
onderdeel van een bepaalde architectuurstijl. Door
de begrensde tijdsduur waarin ze vaak zijn
toegepast kunnen ze een aanwijzing vormen voor
de bouwdatum van het bouwdeel waarvan ze deel
uitmaken. Middeleeuwse kastelen zijn over het
algemeen geen gebouwen die architectonische
modes op de voet volgen. Daarnaast zijn veel
details in de loop der tijd gewijzigd, meer dan
bijvoorbeeld bij kerken het geval is. In deze studie
wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt
van architectonische details bij het dateren van de
verschillende bouwdelen. Alleen door andere
onderzoekers gegeven dateringen van deze details
worden hier gebruikt.146

4.3

Geschreven bronnen

4.3.1 Van Sulen
Duidelijk is dat de donjon van Duurstede
gebouwd is door een lid van het geslacht Van
Zuylen. We moeten daarom in de geschiedenis
van deze familie duiken om hun rol in de bouw
geschiedenis van het kasteel helder te krijgen.
De familie ontleende haar naam aan het aan de
Rijn gelegen plaatsje Sulen (NordrheinWestfalen) nabij het huidige Praest gelegen
tussen Emmerik en Rees, in het aartsbisdom
Keulen.147 Sulen wordt voor het eerst in een
document vernoemd in 1107 en vermeld als
eigendom van de abdij van Sint-Amandus. In
1153 is er sprake van het allodium Sulen dat door
Rutger van Xanten verkocht wordt aan het stift
Rees. In 1169 werd dit stift bevestigd in het bezit
van een door Gerardus van Zuylen, zijn vrouw en
zijn zonen overgedragen goed, waarvoor een
zekere kapelaan Heinrich een predium had
gekocht. In 1171 trad Willem van Zuylen

(Wilhelmus de Sulen) op als getuige bij de onder
tekening van een stichtingsoorkonde van het
Mariënklooster te Bethlehem door graaf Arnold
van Kleef. In deze periode wordt ook Stephanus
van Zuylen, procurator van Kleef, vermeld. Vanaf
het midden van de twaalfde eeuw komen leden
van de familie Van Zuylen in de geschreven
bronnen voor als ministerialen van de graaf van
Kleef.148 Mogelijk waren zij in deze periode ook
dienstmannen van de aartsbisschop van Keulen,
maar geheel zeker is dit niet. In 1204 komen we
voor de eerste keer een lid van de familie van
Zuylen tegen in relatie tot het Sticht. In dat jaar
trad Steven van Zuylen op als getuige bij de
ondertekening van een vredesverdrag tussen de
bisschop van Utrecht en de graaf van Loon. Rond
1220 en in 1234 wordt opnieuw een Steven van
Zuylen in de bronnen genoemd, evenals in de
jaren 1242 en 1249. Niet duidelijk is of elke keer
sprake is van dezelfde persoon of dat er
meerdere generaties achter de naam Steven
schuil gaan. Gezien de tijdspanne waarin de
vermeldingen voorkomen, is vermoedelijk is dit
laatste het geval.149 De in 1242 en 1249
genoemde Steven lijkt voornamelijk belangen in
het gebied rond Kleef te hebben gehad. Mogelijk
was hij in het bezit van slot Anholt. Hij was
bevriend met de edelvoogd van Keulen en
onderhield intensieve contacten met de graaf
van Kleef. Voor deze laatste trad hij herhaaldelijk
op als getuige en als scheidsrechter. Dit alles
doet vermoeden dat deze Steven in de buurt van
Sulen woonachtig was en niet in het Sticht.

146 Zie Top 2000; Wevers 2004.
147 Verschillende onderzoekers hebben zich

148
149
150

4.3.2 Van Zuylen

De eerste lid van de familie van Zuylen waarvan
vrijwel zeker is dat hij in het Sticht resideerde, is
Gijsbrecht de Zuylen (vermeld 1247-1270).150 In
1247 wordt Gijsbrecht, die we om verwarring
met latere gelijknamige familieleden te
voorkomen gemakshalve in het vervolg
Gijsbrecht I zullen noemen, vermeld als eigenaar
van het castrum Zuylen. Dit castrum is identiek aan
de voorganger van het huidige, aan de Vecht
gelegen kasteel Zuylen in Oud-Zuilen (gem.
Maarssen).151 Of Gijsbrecht I de stichter van dit
huis was, is punt van discussie.152 Hij bezat in het
Sticht niet alleen het castrum Zuilen, maar had
ook bezittingen in Linschoten, waaronder waar
schijnlijk een huis,153 en tevens een huis bij de

151
152

153

intensief beziggehouden met de familie
Van Zuylen, maar dit heeft nog niet tot
een bevredigende reconstructie van hun
stamboom geleid; zie onder andere
Heeringa 1931; Obreen 1933;
Schwennicke 1980; Wielinga 1983, 4-6;
Van Wimersma Greidanus 1984;
Buitelaar 1993, 14, 265. Daarnaast staan
er op internet verschillende stambomen
van de familie Van Zuylen.
Lacomblet 1840-1858; Buitelaar 1993, 14.
Van Wimersma Greidanus 1984, 110 en
115-116.
Er worden in de literatuur verschillende
hypotheses gegeven waarom de Van
Zuylen’s zich in het Sticht vestigden. Eén
opvatting is dat ze door een uitgekiende
huwelijkspolitiek hier terecht zijn
gekomen (Van Wimersma Greidanus
1984). Een breder gedragen opvatting is
dat ze hier zijn gekomen om als locatores
aan de grootschalige ontginningen deel
te nemen, al dan niet vanuit een positie
als meiers op domeingoederen (zie
vooral Dekker 1983, 189-200; verder
Wielinga 1983, 6; Buitelaar 1993, 265-268;
Renaud 1995a, 96; Renaud 1995b, 181).
Buitelaar 1993, 266.
Gijsbrecht I wordt door Renaud (1983)
en Bosch van Drakestein (1995, 528) als
stichter van het huis Zuylen
aangemerkt, terwijl Wielinga (1983, met
verwijzingen) Hendrik van Zuylen en
Ketner (1974, 67) en Van Wimersma
Greidanus (1984, 114) Jan Stevensz. Van
Zuylen als bouwheer noemen.
Opvallend is dat het huis op een perceel
van 3 morgen grootte stond dat de Van
Zuylen’s in eeuwige erfpacht van de
abdij van Oostbroek hielden.
In de veertiende-eeuwse bronnen is
sprake van het oude huis Zuilen in
Linschoten, Wielinga 1983, 14. Mogelijk
is dit huis identiek aan kasteel
Linschoten dat ca. 1270 door
Christiancius van Linschoten in leen
werd gehouden van Gijsbrecht I van
Zuylen; Noordam 1995.
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Gijsbrecht I van Zuylen (ca. 1247-1260)
&
Berta van Abcoude

Zweder I van Zuylen van Abcoude (ca. 1240-1287) & Petronella van Wijk, later Afken van Schoonhoven

Gijsbrecht II van Zuylen van Abcoude (1289- na 1300) & ? Van Cats

Zweder II van Zuylen van Abcoude (ca. 1280-1347) & Mabelia van Arkel

Gijsbrecht III van Zuylen van Abcoude (ca. 1310-1372) & Johanna van Horne en Altena

Zweder III van Zuylen van Abcoude (ca. 1340-1400)&Anna van Leiningen-Dagsburg

Willem van Zuylen van Abcoude (ca. 1345-1407) & Maria van Walcourt

Johanna van Zuylen van Abcoude (ca. 1390-1411) & Jan van Brederode (ca. 1372-1415)

Jacob van Gaasbeek (ca. 1390-1459)&Johanna de Ligne, later Margaretha van Schoonvorst

Anton (ca. 1411-1429)

Afb. 4.5 Vereenvoudigde stamboom van de Familie Van Zuylen van Abcoude.
154 Dit huis wordt aan het eind van de
155
156
157
158

159

veertiende eeuw ‘het oude huis Zuilen’
genoemd; Zie Wielinga 1983, 14.
Wielinga 1983, 6-7; Van Wimersma
Greidanus 1984, 106-107 en 113-116.
Dekker 1983, 41, 98, 278, 394-401; Taets van
Amerongen 1995, 331. Zie ook bijlage 1.
Dekker 1983, 98-117 en 395-400.
De Abdij van Deutz kreeg in 1019 een
aantal goederen in Wijk van aartsbisschop
Heribert van Keulen. De aartsbisschop had
deze goederen kort daarvoor verworven
van keizer Otto III en de Hamalandse
gravin Adela en haar echtgenoot Balderik.
Tot het geschonkene hoorde onder andere
de kerk van Wijk. De verkoop van het
Wijkse domein in 1256 vormt voor Deutz
het sluitstuk van een roerige periode. In
de jaren voorafgaande aan de verkoop was
de abdij betrokken geraakt bij de strijd
rond de Duitse keizerskroon en dit had
een zware wissel getrokken op de
organisatie van de abdij. Tussen 1223 en
1253 waren er vier abten geweest, waarvan
er drie slechts korte tijd in functie waren.
Met de benoeming van abt Johannes II in
1253 keerde de rust weer. Johannes II
besloot kort na zijn aanstelling de verst
afgelegen en minst rendabele goederen
van de abdij af te stoten, waaronder het
domein in Wijk.
Dekker 1983, 395.

dorpskerk van Jutphaas aan de Groene steeg.154
In deze laatste plaats fungeerde hij tevens als
schout. Hoogstwaarschijnlijk is Gijsbrecht I
identiek aan Gijsbrecht van Zuylen die in 1244 als
getuige optrad bij de ondertekening van een
oorkonde, waarin elect-bisschop Otto van
Utrecht de kooplieden van Hamburg en Lübeck
bescherming beloofde. Gijsbrecht I is tevens
identiek aan Gijsbrecht van Zuylen die in de
eerder genoemde lijst van Gelderse leenmannen
in het Sticht uit ca. 1270 voorkomt. 155 Gijsbrecht I
wordt in deze lijst als leenman van het huis
Zuilenburg in Overlangbroek genoemd, dat hij
eerder in allodium hield, en tevens als eigenaar
van een huis met twee hoeven gelegen bij de
Rijn, waarschijnlijk Natewisch.156
Vraag is hoe de Van Zuylens in Wijk bij
Duurstede terecht zijn gekomen. Historicus
C. Dekker dankt dat leden van de familie van
Zuylen van Abcoude als meier op van het
domein van de abdij van Deutz in Wijk hebben

gefunctioneerd.157 Hij ontleent dit onder andere
aan het feit dat, toen graaf Otto II van Gelre in
1256 deze van Deutz verwierf, hij deze direct in
leen gaf aan de heer van Zuylen van Abcoude.158
Deze gang van zaken betekent volgens Dekker
dat de graaf na de transactie de feitelijke situatie
in Wijk ongemoeid heeft gelaten: degene die het
meierambt al voor Deutz in Wijk uitoefende,
werd na 1256 in deze positie gehandhaafd. De
oorspronkelijke band tussen domeineigenaar en
meier werd door de graaf van Gelre geformali
seerd in de vorm van een leenrechtelijke band
tussen leenheer en leenman.159
De familie Van Zuylen is mogelijk via contacten
in het politiek-bestuurlijke netwerk in hun
geboortestreek in Wijk bij Duurstede terecht
gekomen. De Van Zuylens onderhielden
intensieve contacten met de aartsbisschop van
Keulen. Mogelijk waren ze zelfs dienstmannen
van de Keulse kerk. We kunnen ons een gang
van zaken voorstellen waarbij de aartsbisschop
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een lid van de familie Van Zuylen heeft voor
gedragen bij de abdij van Deutz om een vacant
meierambt op het domein in Wijk te vervullen.
De abdij zal betrouwbare dienstmannen nodig
hebben gehad om haar veraf gelegen
domeingoed in het Nederlandse rivierengebied
te beheren. Of de Van Zuylens vanaf het begin
hier dit ambt vervulden of pas later is onduide
lijk. Een andere mogelijkheid is dat de familie
van Zuylen door een huwelijk met een lid van
een lokale familie die het meierambt op het
domein van Deutz in Wijk vervulde aan deze
positie is gekomen (zie hieronder). In de tijd dat
leden van de familie van Zuylen van Abcoude het
meierambt in Wijk vervulden, hebben zij kans
gezien, mede doordat de abdij zich in de loop
der tijd steeds minder ging bekommeren om
haar Fernbesitz, de zeggenschap over het domein
steeds verder naar zich toe te trekken. Het lukte
hen tevens de opbrengsten van het domein
grotendeels in eigen zak te laten vloeien.
Betalingen in natura werden in de loop der tijd,
in elk geval vanaf 1155-1165, omgezet in
periodieke betalingen in klinkende munt aan de
abdij. Deze betalingen zullen door de voort
gaande geldontwaarding door de meier steeds
gemakkelijker op te brengen zijn geweest. Toen
de abdij in 1256 afstand deed van haar bezit
tingen in Wijk, moet de waarde van dit domein
voor haar al praktisch verwaarloosbaar klein zijn
geweest. De heren van Zuylen beschikten als
vertegenwoordigers van hun domeinheer in Wijk
zowel over een deel van de lage rechtsmacht als
over de hoge rechtsmacht. Volgens Dekker
fungeerde de machtspositie die het geslacht Van
Zuylen van Abcoude in Wijk bij Duurstede wist
op te bouwen als springplank voor hun vestiging
in andere delen van het Sticht.160 Hij lijkt hierin
gelijk te hebben, want nergens anders in het
Sticht hebben zich, zoals we nog zullen zien,
ontplooid als hier.
Gijsbrecht I was gehuwd met Berta, waarschijn
lijk een dochter Zweder van Abcoude.161 Deze
Zweder, vermeld in 1226, was mogelijk een zoon
van Henricus de Abbekewolde, die in 1186 als
getuige in een oorkonde opduikt.162 Een huwe
lijksverbintenis tussen Gijsbrecht I van Zuylen en
Berta van Abcoude zou kunnen verklaren hoe de
voornaam Zweder binnen de familie Van Zuylen
is gekomen. Zoon Zweder (ca. 1240-1287), die we
in vervolg voor het leesgemak Zweder I noemen,
zou dan genoemd zijn naar zijn grootvader van
moeders kant. Zweder I was de eerste Van Zuylen

die naast de naam Van Zuylen ook de naam
Van Abcoude voerde. Van hem zijn oorkonden
bewaard waarin hij als Zweder van Abekewolde
staat vermeld, terwijl op het bijbehorende zegel
het Van Zuylenwapen met randschrift ‘Suederus de
Sulen, miles’ staat aangeven.163 Zweder I was
getuige een oorkonde uit 1272 gehuwd met een
zekere Petronella, mogelijk een dochter van
Gijsbrecht van Wijk.164 De familie Van Wijk was,
zoals de naam suggereert, afkomstig uit Wijk bij
Duurstede. Over deze familie is relatief weinig
bekend.165 Later hertrouwde hij met Afkijn van
Schoonhoven (ca.1240-ca. 1290), wier familie
thuishoorde in het rechtsgebied van Nicolaas van
Cats. Nicolaas Cats was een van de belangrijkste
raadslieden van graaf Floris V. Een zoon van
Zweder I, Gijsbrecht II (ca. 1260- ná 1300),
trouwde met de dochter van Nicolaas van Cats.
Zweder I en Gijsbrecht II verbleven vooral op hun
kastelen in Wijk bij Duurstede en Abcoude. In
1300 verleende deze laatste de ten noorden van
zijn kasteel gelegen nederzetting Wijk bij
Duurstede stadrechten. Deze nederzetting, het
zogenaamde ‘ei van Wijk’, was ontstaan op een
jonge rivieraanwas ten zuiden van het domein
centrum van de abdij van Deutz aan de
Steenstraat.166 In het laatste artikel van het
stadsrecht gaf hij aan de poorters van Wijk een
libertas, die zijn vader Zweder I van de elect Jan
van Nassau (1268-1290) had gekregen. Hij
beloofde de schepenen, raad en gemeente deze
vrijheid te zullen respecteren. De oorkonde van
de libertas is al vroeg verloren gegaan, want de
tekst is ook niet in afschrift bewaard. Dit maakt
het lastig om de libertas te duiden.167 De stads
rechtoorkonde werd ondertekend en bezegeld
door vijf heren uit de directe omgeving van Wijk.
Als eerste Gijsbrecht II van Zuylen van Abcoude
als stichter, en vervolgens Otto, heer van Buren
(ca. 1240- voor 1313), Hubert van Everdingen,
Zweder van Zuylen (mogelijk Zweder van Zuylen
van Beverweerd (ca. 1224-1304) Jan van Zuylen
(zoon van Zweder van Zuylen van Beverweerd,
overleden 1307) en Gijsbrecht van Goye (vermeld
1277-1300). Drie van deze vijf waren nauwe
verwanten van Gijsbrecht II: de vader van Otto
van Buren was een neef van de grootvader van
Gijsbrecht (Gijsbrecht I) en Zweder van Zuylen
van Beverweerd een broer van dezelfde
Gijsbrecht I. Gijsbrecht van Goye was een telg uit
het gravengeslacht Van Goye uit ’t Goy. De stads
stichting lijkt een doelbewuste actie van
Gijsbrecht II te zijn geweest.168 Het gebied van de

160 Dekker 1983, 396.
161 Er worden verschillende mogelijk
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verbintenissen tussen leden van de
families Van Zuylen en Van Abcoude
gegeven, maar deze lijkt het meest
aannemelijk; zie Heeringa 1931, 47-8;
Ketner 1974, 65; Dekker 1983, 396, noot
38; Wielinga 1983; Van Wimersma
Greidanus 1984; Renaud 1995a, 96-97.
Zie Buitelaar 1993, 233-239.
Wielinga 1983, 9.
Van Wimersma Greidanus 1984, 107-108.
Maris (1971-94-96) gaat er van uit dat de
familie Van Wijk aanvankelijk
bestuurlijk de dienst uitmaakte in Wijk
en dat deze rol later, na een huwelijk
van een vrouwelijke telg van de familie
van Wijk met een lid van de familie Van
Zuylen van Abcoude, werd
overgenomen door deze laatste familie.
Ook Renaud (1978, 330) dicht de familie
Van Wijk een toonaangevende rol in
Wijk toe. Hij stelt dat ze hier mogelijk
als meier op het domein van Deutz of
Oudmunster hebben gefunctioneerd. Er
is echter geen enkele bron die dit
bevestigt en ook uit de goederen en
rechten die leden van de familie houden
blijkt niets van een kernbezit in Wijk.
De familie Van Wijk lijkt vooral bezit in
Cothen te hebben gehad; Zie Dekker
1983, 272.
Zie Dekker 1983, 98-117; Van Es Van
Doesburg & Van Koningsbruggen 1998;
Van Doesburg 2000a; Van Doesburg
2017. In deze laatste publicatie heb ik
betoogd dat hier het domeincentrum
van de abdij van Deutz heeft gelegen en
niet, zoals Dekker (1983, 107-110) stelt
ter hoogte van de latere stad Wijk bij
Duurstede. Ook Van der Tuuk’s (2016)
veronderstelling klopt niet dat aan de
Steenstraat het domeincentrum van de
proost van Oudmunster heeft gelegen.
Deze hof heeft verder noordelijk op De
Heul gelegen. Zie ook Van Doesburg
2013.
Dekker (1983, 396-399) heeft
aannemelijk gemaakt dat deze libertas
niet, zoals Halbertsma (1978, 322)
veronderstelde, een tol- of
handelsprivilege was, maar
hoogstwaarschijnlijk rechtsmacht moet
zijn geweest; zie ook Van Vliet 2016.
De suggestie van Rutte (1998, 14; 2003,
4) dat de stad Wijk bij Duurstede zou
zijn gesticht door graaf Reinoud I van
Gelre (1271-1326) als grensvesting tussen
Gelre en het Sticht moet als te
speculatief terzijde worden geschoven.
Het initiatief tot de stadsstichting lijkt
van de heer van Zuylen van Abcoude te
zijn uitgegaan. Deze heren hadden al,
voordat de graaf van Gelre zijn oog liet
vallen op dit deel van het Sticht, een
machtspositie in Wijk opgebouwd. Ook
andere heren gingen in deze periode
over tot het stichten van steden
(Asperen, IJsselstein, Montfoort, Vianen
en Culemborg). Zie voor de
stedenpolitiek in de Lage Landen in de
twaalfde en dertiende eeuw Rutte 2002.
Verder Rutte 1998; Rutte 2003.
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169 Van Vliet 2016.
170 Maris 1971, 105; Dekker 1983, 292.
171 Zie Post 1933; Rutgers 1970; Van Winter
1976; Van den Hoven van Gendringen
1997.
172 Deze methode werd overigens ook door
sommige leden van de Stichtse adel
toegepast.

stad lag dicht bij het voormalige domeincentrum
van de abdij van Deutz, waar de heer van Zuylen
van Abcoude de rechtsmacht bezat. De stads
rechtverlening geeft aan dat Gijsbrecht II in Wijk
bij Duurstede een vrijwel autonome machtspo
sitie had. Het stichten van steden was immers
een regaal, in deze periode voorbehouden aan
territoriale vorsten.169 Het is overigens de enige
plaats waar de heren van Zuylen stadsrechten
hebben verleend. Dit unicum wijst op de
bijzondere band die er tussen dit geslacht en Wijk
bij Duurstede en haar inwoners moet zijn
geweest. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de
bisschop van Utrecht bezwaar tegen de stads
rechtverlening heeft gemaakt, in elk geval niet op
het moment zelf. De heer van Zuylen liet in de
decennia na de stadsrechtverlening in het
centrum van de stad aan de Markt een kerk
bouwen; de Johannes de Doper kerk. Op 28 mei
1365 werd een kapittel van tien kanunniken,
rijkelijk gedoteerd met goederen, door de heer
Van Zuylen verbonden aan de Johannes de Doper
kerk. De parochiale rechten gingen in deze
periode over van de oude kerk aan de
Steenstraat naar de nieuwe kerk binnen de
muren.170
In 1322 werden de stad Wijk bij Duurstede en
kasteel Duurstede in leen opgedragen aan de
graaf van Gelre. Naar de reden waarom de heer
Van Zuylen van Abcoude hiertoe overging
kunnen we slechts gissen. Het jaar 1322 was een
onrustig jaar in het Sticht met strubbelingen
rond de bisschopsbenoeming. Bisschop Jacob
van Oudshoorn stierf kort na zijn benoeming en
daarop volgende de benoeming van Jan van
Bronkhorst werd niet door de paus bekrachtigd.
Uiteindelijk werd Jan van Diest (1322-1340) de
nieuwe bisschop van Utrecht. Zij episcopaat
betekende een dieptepunt voor het Sticht. Het
werd voornamelijk gekenmerkt door financiële
misstanden en nepotisme op grote schaal. Bij
zijn aantreden erfde hij een grote schuldenlast
van zijn voorgangers. Door aankoop van
goederen in het Oversticht verergerde hij de
situatie. Hiervan profiteerde niet alleen de
Stichtse adel, maar ook de graven van Holland
en Gelre zagen hun kans schoon. Zij verleenden
de bisschop kredieten waardoor deze volledig in
hun macht kwam. Mogelijk moet de belening
van kasteel Duurstede in het licht van de
politieke infiltratie van de graven van Holland en
Gelre in het Sticht worden gezien. De graaf van
Gelre kreeg hierdoor een nog sterkere grip op dit

deel van het bisschoppelijke territorium, dan hij,
getuige de lijst van Stichtse leenmannen uit circa
1270, al had. Pas bisschop Jan van Arkel kon zich
wat onafhankelijker van de graven van Holland
en Gelre opstellen en een eigen territoriale
politiek uitstippelen.171 Niet uitgesloten kan
worden dat de vergroting van Duurstede
eveneens bij de belening een rol heeft gespeeld.
Het bezit hiervan of de zeggenschap hierover
leverde een strategische machtspositie. Er zijn
meer voorbeelden van kastelen die tijdens of
kort na de bouw of een grootschalige
verbouwing in leen werden opgedragen. In het
Kromme Rijngebied geldt dit bijvoorbeeld voor
de kastelen Wulven bij Houten en Amerongen.
Beide kastelen werden opgedragen aan de graaf
van Holland. Door kastelen in leen te
aanvaarden verkregen de graven van Holland en
Gelre een sterke invloed in het Sticht. Een andere
methode die door de graven werd toegepast om
hun positie ten opzichte van de bisschop te
versterken was het verkrijgen van ‘open huizen’.
Ook de bisschop maakte soms gebruik van deze
regeling. Een ‘open huis’ betekende dat de
eigenaar indien nodig zijn kasteel ter beschik
king stelde voor de legering van troepen van
degene die dit recht hield. Het gebruik als ‘open
huis’ leidde soms tot conflicten. In de periode
1353-1355 werd kasteel Ten Goye belegerd,
ingenomen en verwoest als reactie op een
gebruik als ‘open huis’ door de graaf van
Holland in zijn strijd tegen bisschop Jan van
Arkel en de heer van Zuylen van Abcoude.
Een andere door de graven van Holland en Gelre
gehanteerde methode voor het vergroten van
hun invloed in het Sticht was het lenen van geld
bedragen aan de bisschop met als pand een of
meerdere van zijn kastelen.172 Het duurde vaak
enige tijd voordat het pand gelost was. In de
tussentijd had de graaf de zeggenschap over de
verpande kastelen. In 1375 werd in de Landbrief
vastgelegd dat de bisschop in de toekomst geen
bisschoppelijke goederen, waaronder kastelen,
meer zou ver verpanden zonder toestemming
van de in de drie standen vertegenwoordigde
geestelijkheid (kapittels), adel en steden. Dit
voornemen bleek in de praktijk echter niet altijd
haalbaar. Soms was de financiële nood van een
bisschop dermate hoog, dat hij zich toch
genoodzaakt zagen een of meerdere van zijn
kastelen te verpanden.
De heren Van Zuylen stimuleerden de verdere
ontwikkeling van hun stad Wijk bij Duurstede,
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Afb. 4.6 Anoniem laat zeventiende–eeuws portret van Willem van Zuylen van Abcoude (Ewoud- en Elisabethgasthuis
Wijk bij Duurstede).

onder andere door de stichting van een geeste
lijke en charitatieve instelling. Willem stichtte
aan het eind van de dertiende eeuw het
Dominikanessenklooster van Sint Maria
Magdalena. In 1398 wordt het klooster voor het
eerst genoemd, bij een schenking van goederen
en rechten. In 1402 vindt nogmaals een rijke
begiftiging plaats. Willem beschouwde het
klooster waarschijnlijk als familieklooster, want
verschillende leden van zijn familie, waaronder
hijzelf, zijn echtgenote en dochter Johanna, die

hier was ingetreden, zijn hier begraven. De
zusters zullen memoriediensten voor Willem en
zijn familie hebben gehouden. Willem stichtte
naast het klooster in 1400 tevens het Ewoudsen Elizabethgasthuis. Het gasthuis ontving
verschillende goederen en rechten van hem.
Willem’s motieven zullen allereerst zijn
ingegeven door devotie.173 Daarnaast was het
voor hem als heer van Wijk bij Duurstede van
belang dat de stad behalve op kerkelijk gebied
ook in monastiek opzicht een centrum werd.

173 Zie Van der Eerden (1998) die Willem als
een vroom en gewetensvol edelman
portretteert, zeker vergeleken met zijn
broer Zweder III aan wiens handen het
bloed van velen, waaronder dat van zijn
rivaal, de Brusselse schepen Everaert
T’Sercleas, kleefde en zijn neef Jacob,
die zijn eigen zoon Anton in een
woedebui had dood geslagen.
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174 Zie Ketner 1974, 4-7.
175 Zie Wielinga 1983, 14-5; Olde Meierink et
al. 1995, 14-15.

Een klooster gaf de stad status en betekende
daarnaast een belangrijke impuls voor de lokale
economie. Het klooster kon daarnaast als
tegenwicht dienen tegen het steeds machtiger
wordende kapittel van Johannes de Doper.
In 1394 richtte Willem het Utrechtse
Jeruzalembroederschap op, waarin zeventien
vooraanstaande reizigers naar het Heilige Land
verenigden om een kapel te onderhouden en
aan de grote processie op Paaszondag deel te
noemen. In 1391 stichtte Zweder III van Abcoude
en zijn broer Willem bij de Vecht ten noorden
van Utrecht binnen de stadsvrijheid op het goed
Bloemendaal het karthuizerklooster Nieuwlicht.
Het klooster werd op verschillende momenten
door de familie Van Zuylen van Abcoude
begiftigd met goederen, onder andere testa
mentair door Willem van Zuylen van Abcoude in
1407 met land in Pernis en Portugaal. Een jaar
later deed Zweder III’s zoon Jacob van Gaasbeek
een gulle gift aan het klooster.
Gijsbrecht II werd opgevolgd door Zweder II
(ca. 1280-?) en die op zijn beurt door Gijsbrecht
III (ca. 1310-1372). Deze laatste was gehuwd met
Johanna van Altena en Horne. Deze huwelijks
verbintenis pakte uitermate gunstig uit voor de
Van Zuylens van Abcoude. Johanna kreeg als
dochter, nadat haar enige volle broer in 1345 was
gesneuveld, de belangrijkste goederen van haar
familie in handen, waaronder de heerlijkheid
Gaasbeek en de gebieden Horne en Altena. Na
haar dood werd haar zoon Zweder III (ca.13401400) met deze goederen beleend. Deze
belening werd echter aangevochten door een
halfbroer van Johanna. De zaak werd opgelost
door de heerlijkheid Gaasbeek aan Zweder III te
laten en het bezit van Horne en Altena naar de
Van Horne’s over te hevelen. Via zusters van
Johanna kwamen ook nog andere goederen in
de omgeving van Gaasbeek aan Zweder III. Door
de verwerving van de Gaasbeekse goederen
drong de familie Van Zuylen van Abcoude door
in de Brabantse elite en kreeg zij toegang tot het
hof in Brussel. Zweder III was gehuwd met Anna
van Leiningen-Dagsburg en het echtpaar zetelde
op kasteel Gaasbeek ten zuidwesten van Brussel.
In 1388 ontstonden er spanningen in het
Brusselse, waarbij de lokale bevolking in
opstand kwam tegen Zweder III en kasteel
Gaasbeek werd verwoest. Willem, een andere
zoon van het echtpaar, die we al eerder tegen
kwamen, beheerde het Stichtse familiebezit in
Acoude en Baambrugge en Wijk bij Duurstede en

omgeving. In 1378 werd het kwijnende
Apolloniagasthuis in Utrecht als
Bartholomeusgasthuis door hem opnieuw
gefundeerd en met zijn gelden aanzienlijk
uitgebreid. Ook laten deed hij tal van schen
kingen aan andere charitatieve en kerkelijke
instellingen. In 1361 verkreeg Zweder III vanuit
het bezit van zijn moeder Johanna de heerlijk
heid Putten en Strijen. De heerlijkheid was van
groot handelsbelang voor Holland in het grens
verkeer met Vlaanderen. De eigenaar van deze
heerlijkheid genoot groot aanzien bij de
Hollandse graaf.
De familie Van Zuylen kreeg hiermee goederen
en rechten in een uitgestrekt gebied en werd
hiermee een belangrijke en invloedrijke familie
in zowel het Sticht, Holland als Brabant, die
intensieve contacten onderhield met de
grafelijke hoven van Holland, Gelre en Brabant
en de bisschop van Utrecht. De Stichte tak van
de Van Zuylen’s was wijdvertakt, met de
zijtakken Van Zuylen van Natewisch, Van Zuylen
van Amerongen en Van Zuylen op Batestein. Met
de vele zijtakken vormde het geslacht een ware
‘clan’, waarvan de leden elkaar politiek en
sociaal-economisch steunde.174 De leden
bekleden belangrijke bestuurlijk functies,
waaronder die van bisschoppelijke maarschalk.
De maarschalk was als hoofd van de leenadel
belast met de verdediging van het bisschoppe
lijke territorium. Hij vertegenwoordigde de
bisschop en had uit hoofde van zijn functie
speciale bevoegdheden die hij uitoefende in en
uit naam van de bisschop. In de vijftiende eeuw
speelde ook in Utrecht een lid van de familie
vrijwel altijd een vooraanstaande rol in het
stadsbestuur als ouderling, schepen, raad of
burgemeester. Leden van familie behoorden tot
de raadsheren van zowel de bisschop van
Utrecht als de graaf van Holland. Daarnaast
leenden zij soms geldbedragen aan de bisschop.
De familie van Zuylen bezat een groot aantal
kastelen. Tot hun kastelen behoorden naast
Abcoude, Zuilen en Duurstede, de huizen
Beverweerd, Natewisch, Nijeveld bij Vleuten,
Harmelen, Linschoten, Zuilenburg, Roeterd en
misschien ook Noordwijk in Langbroek,
Zuilenstein, De Haar, Harmelen, Blikkenburg bij
Zeist en Geerestein bij Woudenberg.175
Verschillende van hun kastelen behoorden,
vanwege hun ligging of sterkte, tot de belang
rijkste in het Sticht. Daarnaast hadden verschil
lende leden van de familie vanuit hun functie
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van maarschalk van het Sticht de beschikking
over kasteel Vreeland of hielden ze een van de
andere bisschoppelijke kastelen in leen of pand.
De Van Zuylen van Abcoudes waren vooral zo
succesvol bij het verwerven van kastelen door
een uitgekiende huwelijkspolitiek.
De familie behoorde in de late middeleeuwen
tot de Stichtse hoge adel en haar leden waren
baanderheren. De baarderheer was in de
middeleeuwen in het westelijke deel van Europa
een algemeen voorkomend verschijnsel. Volgens
de gangbare definitie waren zij edelen die op het
slagveld een zelfstandige groep strijders
mochten aanvoeren onder een langwerpig
banier, ter onderscheiding van de driehoekige
ridderwimpel.176 Banier of banner was tevens een
van de benamingen van de kleinste groep
gewapende strijders onder aanvoering van
bijvoorbeeld een baanderheer. Hoewel de
benaming bannerheer/baanderheer oorspronke
lijk een militaire connotatie had, was hieraan
tevens een sociale betekenis verbonden, gezien
het feit dat het om zeer welgestelde en meestal
dus belangrijke edelen ging. De Stichtse baan
derheren voldeden aan een aantal criteria: ze
waren in het bezit van de hoge jurisdictie, en de
Stichtse ministerialen onder hun voorouders
waren huwelijksbanden aangegaan met leden
van aanzienlijke prefeodale adellijke geslachten
in Holland, Zeeland, Brabant en het Gelderse
rivierengebied. Het belangrijkste criterium was
evenwel dat deze heren in Holland rond het
midden van de veertiende eeuw door de graven
Willem IV en Willem V zelf tot baanderheer
waren verheven.177 De baanderheren werden in
het Sticht met het predicaat ‘edel’ of ‘baro
Traiectensis diocesis’ vermeld.178 De heren van
Zuylen van Abcoude waren vanwege hun
auxilium bij een aantal veldtochten en andere
oorlogshandelingen van hun leenheren
betrokken, waaronder de bisschoppelijke
veldtocht tegen de Drenten in 1395. Daarnaast
namen ze deel aan militaire acties ondernomen
door andere territoriale vorsten. Zo steunde
Zweder II bijvoorbeeld graaf Willem IV in 1345 bij
zijn verrassingsveldtocht in het Sticht.179 In 1361
nam Willem deel aan de Gelderse burgeroorlog,
aan de zijde van de bisschop van Utrecht en van
Reinald III, en in 1371 vocht hij voor Brabant in de
slag bij Baesweiler tegen een Gelders-Gulikse
coaltite. Willem vocht tevens in Litouwen tegen
de ‘heidenen’ en nam deel aan een tocht naar
het Heilige Land. Jacob van Gaasbeek was in

1418 een van de veldheren van Jacoba van
Beieren bij haar strijd in Holland. Bij sommige
veldtochten lijken zijn hun verplichting van
auxilium te hebben afgekocht.
Bij hun verheven maatschappelijke positie paste
een bijbehorende levensstijl. Hiervan getuigt
niet alleen het resideren op kastelen, de
stichting en begunstiging van kerkelijke en chari
tatieve instellingen, maar ook het hebben van
een eigen gevolg waaronder een heraut en
musicus, de zanger meester Jan. In 1381 wordt de
heraut Abcoude in één adem genoemd met de
bekende heraut Gelre.180 Dit wijst erop dat de
hofhouding van de Van Zuylen’s landsheerlijke
trekken moet hebben gehad.

4.3.3 Conflicten met de bisschop

Vanaf de veertiende eeuw probeerden de
bisschoppen van Utrecht op allerlei manieren de
macht van de Van Zuylens in Wijk bij Duurstede
in te perken.181 Ze richtten zich hierbij in eerste
instantie vooral op de hier door hen gehouden
hoge rechtsmacht. In 1345 maakte bisschop Jan
van Arkel met Zweder II van Abcoude en diens
zoon Gijsbrecht III de afspraak dat beide laatsten
de rechtspraak in Wijk gedurende zijn episcopaat
mochten uitoefenen. De bisschop liet in het
midden of ze deze hier ook daadwerkelijk
bezaten, hetgeen waarschijnlijk wel het geval
was.182 Ze moesten de bisschop wel beloven zich
niet met de uitoefening van de hoge rechts
macht in te laten. In 1386 werd deze afspraak
bekrachtigd. Aan de andere kant gaven de Van
Zuylens aan de bisschop het gebruik van hun
gerecht in Rhenen en beloofden zij zich niet
(meer) met de hoge rechtspraak in Wijk in te
laten.183 Zweder III van Abcoude was gehuwd
met Mabelia van Arkel (ca. 1285-1317), en via
haar aan de bisschop verwant. Of deze verwant
schap een rol heeft gespeeld bij deze afspraak is
onduidelijk.
Een andere door de bisschoppen gevolgde
tactiek om de macht van de Van Zuylens in te
dammen was de aankoop van goederen en
rechten. In 1328 verkocht graaf Jan van Bentheim
een aantal goederen en daaraan verbonden
rechten aan de bisschop, waaronder zijn rechten
op het castrum in Duersteden en goederen en
rechten in Rhenen.184 Als leenman van Duurstede
en een deel van de Rhenense goederen wordt

176 Janse 2001, 84.
177 Brokken 1979, 60-64. Op basis van het
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voorkomen van baanderheren wordt de
top van de ridderschap vaak met de
term ‘hoge adel’ aangeduid. Dit is een
anachronistische term die in de
middeleeuwse bronnen niet voorkomt.
Ze geeft alleen het verschil in prestige
en status aan binnen de ridderschap en
kan zeker niet gebruikt worden om
verschillen in stand aan te geven. Zie
bijvoorbeeld Bijsterveld 1993, 109-111;
Koch 1994, 64; Van Nierop 1990; 38-42;
Van den Arend 1993, 27-29; Van den
Hoven van Genderen 1997a, 235.
Zoals geciteerd in Buitelaar 1993, 372.
Zie De Groot (1959) voor de rol van
Zweder II in Holland.
Van der Eerden 1998, 11 en 14.
Zie Van der Hoven van Genderen (1997b)
voor de ontwikkeling van de territoriale
macht van de bisschop van Utrecht.
Aangenomen mag worden dat de Van
Zuylens als meiers op het domein van
de abdij van Deutz in Wijk hebben
gefunctioneerd. In die hoedanigheid
zullen ze hier een gedeelte van de hoge
en lage rechtsmacht in handen hebben
gekregen; zie Dekker 1983, 507-513.
Dekker 1983, 398.
Zie Dekker 1983, 41, 400. Zie voor de
ontwikkeling van de hoge rechtspraak
in het Sticht Van den Hoven van
Genderen & Dekker 1997.
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Afb. 4.7 Anoniem laat zeventiende–eeuws portret van Jacob van Gaasbeek (Ewoud- en Elisabethgasthuis Wijk bij
Duurstede).

185 Zie de discussie bij Van Iterson 1960, 9,
62-65, 160, noot 7 en 17517-6; Dekker
1983, 400; Gaasbeek 2010b, 11-13.

Zweder II van Zuylen genoemd. hoe en wanneer
de graaf van Bentheim deze rechten en
goederen heeft verkregen is niet geheel
duidelijk.185 De Bentheimse claim in Wijk bij
Duurstede lijkt niet erg sterk kan zijn geweest,
want de bisschop lijk na de aankoop hiervan
gedurende de veertiende eeuw geen effectief
gebruik kunnen maken van zijn rechten op het
castrum in Duersteden. Als de heer van Zuylen
omstreeks 1380 zijn lenen opsomt, noemt hij als
leenheer voor Duurstede uitsluitend de hertog

van Gelre. Hieruit blijkt dat het kasteel in deze
periode nog stevig in handen was van de familie
Van Zuylen van Abcoude. Hierin kwam in het
begin van de vijftiende eeuw echter door een
gelukkig toeval verandering.
In 1407 overleed Willem van Zuylen van
Abcoude. Enkele jaren daarvoor waren zijn
minderjarige erfzoon Gijsbrecht IV van Zuylen
van Abcoude en zijn broer Zweder III van Zuylen
van Abcoude overleden. Na Willem’s dood van
was het de bedoeling dat de bezittingen van de
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familie in handen zouden komen van Jacob van
Gaasbeek, een zoon van Zweder III en voogdij
kind van Willem. Willem’s erfdochter Johanna
van Zuylen van Abcoude werd voorbijgegaan,
omdat haar huwelijk met Jan van Brederode
kinderloos was. In 1407 werd de erfenis van
Willem van Zuylen toegekend aan Jacob van
Gaasbeek.186 Jacob stond in hoog aanzien bij de
graaf van Holland. Zo prijkt hij in 1407 als joncker
van Gaasbeek bovenaan een lijst van heren die
graaf Willem IV bij Woudrichem bijstonden. De
graaf van Holland en bisschop stelden samen zes
voogden aan om de zaken van de Jacob waar te
nemen. De afwikkeling van de erfenis werd
echter door Johanna en Jan van Brederode
aangevochten, mogelijk vooral door de laatste.187
Jan had zich moeten ‘inkopen’ in de familie Van
Zuylen van Abcoude. Hij had in 1392 een huwe
lijksgift van 10.000 Hollandse goudguldens
moeten betalen aan Jonanna’s vader.188 Deze
huwelijksgift had hem financieel gekneveld en
bracht hem en zijn familie aan de rand van hun
financiële mogelijkheden en zou hen nog jaren
achtervolgen.189 Jan hoopte waarschijnlijk door
zijn huwelijk met erfdochter Johanna op termijn
door vererving Duurstede, Abcoude en de
andere goederen van de familie Van Zuylen van
Abcoude aan het goederenbezit van de Van
Brederode’s toe te voegen. Zijn schoonvader
verplichtte hem verder om tijdens zijn deelname
aan enkele militaire acties in Drenthe een wedu
wetoelage van 800 Hollandse guldens per jaar
toe te zeggen. Omdat Jan ongedeerd van deze
campagnes terugkeerde hoefde dit geld niet te
worden uitgekeerd.
In 1401 waren beide echtelieden echter in het
klooster ingetreden, waarschijnlijk omdat hun
huwelijk geen nakomelingen had opgeleverd.190
Jan werd convers of lekenbroeder in het
Karthuizerklooster Zelem en Johanna trad in het
Dominikatessenklooster van Wijk bij Duurstede
in. Dit weerhield Jan evenwel niet om na de
dood van zijn schoonvader pauselijke dispen
satie voor hemzelf en zijn vrouw te vragen om
uit te treden. In de tussentijd bekrachtigden
Jacob van Gaasbeek en de bisschop de overeen
komst die in 1345 tussen bisschop Jan van Arkel
en Zweder III van Abcoude en diens zoon
Gijsbrecht III was gesloten. Jacob kreeg hiermee
de hoge rechtsmacht in Wijk in handen. Jan van
Brederode legde zich niet bij deze gang van
zaken neer. In 1410 trok hij met een kleine troe

penmacht naar Wijk bij Duurstede. De burgers
van Wijk wilden Jan echter niet toelaten en
Johanna lijkt niet te hebben gepopeld om naar
haar man terug te keren. Tijdens de schermutse
lingen die volgden lukte het Jan de stad Wijk bij
Duurstede binnen te komen en zijn vrouw uit het
klooster te halen. De familietwist werd met door
het leger van bisschop Frederik van Blankenheim
in het voordeel van Jacob van Gaasbeek
beslecht. Na de strijd werd Johanna weer in het
klooster geplaatst, waar ze in 1411 stierf. Jan van
Brederode werd op kasteel Duurstede gevangen
gehouden en vertrok na zijn vrijlating in juni 1412
naar Frankrijk, waar hij in 1415 sneuvelde tijdens
de slag van Azincourt.191 De bisschoppelijke inter
ventie had wel een hoge prijs voor Jacob van
Gaasbeek. De bisschop hield de stad enige tijd in
direct bezit en oefende de hoge jurisdictie uit
over degenen die de zijde van Jan hadden
gekozen. Pas in 1412 werd, na bemoeienis van de
graaf van Holland, het beheer over de stad Wijk
bij Duurstede aan Jacob van Gaasbeek gegeven.
Jacob beloofde per oorkonde dat hij ‘het beheer’
van de stad Wijk bij Duurstede van de bisschop
hield, hetgeen een verandering betekende ten
opzichte van eerdere afspraken en aantasting
van zijn machtspositie. De bisschop sprak niet
anders meer over Wijk dan over onse stat van
Wijck,192 hetgeen duidelijk de nieuwe machtsver
houdingen uitdrukt. Verder beloofde hij dat zijn
kastelen Abcoude en Duurstede ‘open huizen’
voor de bisschop zouden zijn en zich te
onthouden van activiteiten die tegen de
belangen van het Sticht indruisten. Bij deze
regeling gingen beide partijen, zowel voor wat
betreft de stad Wijk bij Duurstede als bij kasteel
Duurstede, voorbij aan de leenheerschappij die
de hertog van Gelre over beide hield. Mogelijk
beriep de bisschop zich op de eerder genoemde
rechten die hij in 1382 van de graaf van Bentheim
had gekocht. De oorkonde werd niet alleen
bezegeld door Jacob, maar door vijf ridders en
Johan van Wyck, bastaard van Abcoude en een
halfbroer van Johanna. Jacob van Gaasbeek was
gehuwd met Johanna de Ligne en later met
Margaretha van Schoonvorst. Hij was een
belangrijk man, zowel in het Sticht als
daarbuiten. Dit kan onder andere worden
opgemaakt uit het Manboek van Gaasbeek uit
1408. Hierin worden 325 lenen in het Sticht
vermeld. Daarnaast had hij in het Sticht verschil
lende eigen bezittingen en bezat hij hier tal van
rechten. Verder had hij bezit in Holland en

186 De keuze van de bisschop voor Jacob is
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waarschijnlijk ingegeven door politiekstrategische motieven. Jacob was
vanwege zijn jonge leeftijd plooibaarder
dan Johanna en vooral haar echtgenoot
Jan van Brederode. Daarnaast had Jacob,
in tegenstelling tot Jan, geen volwassen
broers die hem konden steunen of
beïnvloeden. Bovendien was hij geen
edelman met Hollandse wortels, maar
veel meer op het Sticht gericht.
Tenslotte kreeg de bisschop via hem
invloed in Putten en Strijen en in
Brabant.
Zie voor een uitgebreide
gereconstrueerde levensbeschrijving
van Jan van Brederode het boek Nobel
streven. Het onwaarschijnlijke maar
waargebeurde verhaal van ridder Jan van
Brederode van F. van Oostrum (2017).
Daarnaast had hij bij zijn schoonvader
een lening van 9.000 Hollandse
goudguldens uitstaan; zie Van Oostrum
2017, 52.
Zijn schoonvader maande hem meerde
keren om zijn schulden te voldoen en
schroomde niet de betalingen
aanhangig te maken bij de graaf van
Holland en hiermee Jan als (potentiële)
wanbetaler te kijk te zetten; zie Van
Oostrum 2017, 52-78.
Daarnaast lijken er voor Jan ook
politiek-strategische redenen te zijn
geweest. Hij maakte met zijn intrede de
weg vrij voor zijn broer Walraven als
heer van Brederode.
Van Oostrum (2017, 227 en 231) gaat
ervan uit dat Jan in de kelder van de
donjon gevangen werd gehouden.
Concrete aanwijzingen dat hij hier
inderdaad gevangen zat ontbreken.
Verder is het onwaarschijnlijk dat toen
Jacob van Gaasbeek en Frederik van
Blankenheim in 1412 hun overeenkomst
over de heerschappij over Wijk bij
Duurstede sloten, zij dat, zoals Van
Oostrum (2017, 231) veronderstelt, in de
ruimte boven de kelder van de donjon
hebben gedaan. Deze overeenkomst zal
veel eerder in de grote zaal in het
gebouw tegenover de donjon zijn
gesloten.
Zoals geciteerd in Dekker 1983, 399.
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193 Beide instellingen waren gesticht door
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leden van de familie van Zuylen van
Abcoude. Mogelijk stonden de
schenkingen mede in verband met de
voor hem gunstige uitkomst van de
afhandeling van de erfenis van zijn oom
Willlem van Zuylen van Abcoude. De
Karthuizerorde had zich sterk gemaakt
om de ‘afvallige’ Jan van Brederode te
doen terugkeren naar het klooster.
Dekker 1983, 401.
Jacob had zijn enige zoon Anton in 1429
een vlaag van woede doodgeslagen,
omdat hij niet ridderlijk genoeg op zijn
paard zat.
Sterk 1979; Sterk 1980; Wevers 2004; Top
2000.
Alberts & Rutgers 1957. Opgemerkt moet
worden dat deze kroniek de
geschiedenis vanuit het oogpunt van
een aanhanger van de familie Van
Brederode weergeeft en hierdoor
gekleurd is.
Zie Van Gent 1996, 104.

Brabant. Evenals zijn voorgeslacht schonk hij
delen van zijn bezit aan kerkelijke instellingen. In
1412 gaf hij het Dominikanessenklooster van Sint
Maria Magdalena in Wijk en het karthui
zerklooster Nieuwlicht bij Utrecht gulle giften.193
Jacob van Gaasbeek heeft gepoogd in de loop
der tijd zoveel mogelijk van zijn kwijtgeraakte
rechten en privileges terug te krijgen. Dit leidde
tot verschillende confrontaties met de bisschop,
waarbij hij meestal de bisschop als zijn meerdere
moest erkennen. De machtspositie van Jacob
van Gaasbeek brokkelde langzaam af, bijvoor
beeld in 1418 toen hij weigerde zijn kastelen
Abcoude en Duurstede te openen voor een
bisschoppelijke bezetting. Hiermee werd de
eerde gemaakte ’open huis’-regeling
geschonden. De bisschop vatte deze weigering
op als verraad en verklaarde zich op voet van
oorlog met Jacob. Nadat de vrede was hersteld,
werd de toestand van 1412 gecontinueerd. Deze
situatie veranderde echter drastisch in 1449. In
dat jaar werd Jacob, die tegen de bisschop
Rudolf van Diepholt in opstand was gekomen,
gedwongen de heerschappij over de stad Wijk
bij Duurstede en kasteel Duurstede met al zijn
overige gerechten in het Sticht aan de bisschop
over te dragen. Wel mocht Jacob gedurende zijn
leven zijn goederen in het Sticht blijven
gebruiken. Na zijn dood zouden ze aan de
bisschop vervallen. Jacob lijkt zich niet zoveel
van deze regeling te hebben aangetrokken, want
in 1457 schijnt hij eigenmachtig de hoge juris
dictie in Wijk te hebben uitgeoefend.194 Met de
dood van de kinderloze Jacob van Gaasbeek in
1459 vervielen al zijn goederen aan de bisschop,
hoewel niet geheel zonder problemen.195 Door
de overdracht van Jacob van Gaasbeek’s
goederen kwamen niet alleen de kastelen
Duurstede en Abcoude en de stad Wijk bij
Duurstede aan de bisschop, maar ook de
gerechten Abcoude, Houten en ’t Goy, Soest,
Woudenberg, Darthuizen, Overlangbroek,
Leersum en Amerongen en diverse rechten,
onder andere in Rhenen. Hiermee werd het
bisschoppelijke bezit aanzienlijk uitgebreid.

4.3.4 Bisschop van Utrecht

Bisschop David van Bourgondië vestigde zich op
Duurstede en hiermee brak een nieuwe fase
voor kasteel Duurstede aan. In de geschreven

Afb. 4.8 Portret van bisschop David van Bourgondië
(Recueil d'Arras, Ms 266, fol.97).

bronnen staan verschillende in opdracht van de
Utrechtse bisschoppen aan Duurstede uitge
voerde bouw- en verbouwingsactiviteiten
vermeld, of kunnen hieruit worden afgeleid.
Over de bouwwerkzaamheden ten tijde van
David en Philips van Bourgondië is in de
literatuur uitvoerig geschreven.196 In opdracht
van bisschop David werden onder andere de
Bourgondische toren en kapel gebouwd. Tevens
gaf hij opdracht tot bouwwerkzaamheden aan
het poortgebouw. Voor wat betreft de datering
van de bouwwerkzaamheden aan het poortge
bouw kunnen we gebruik maken van Jan van
Leyden’s Brederode-kroniek (Cronica illustrium
dominorum de Brederueden), waarin verhaalt wordt
over de gevangenschap van de gebroeders
Reinoud en Gijsrecht van Brederode en
Reinoud’s zoon Warlaven in 1470 op kasteel
Duurstede.197 Reinoud van Brederode zat in
eerste instantie gevangen in een kamer boven
het poortgebouw, maar werd na enige tijd naar
een kamer in een ander gebouw overgebracht.
De reden hiervoor was volgens Jan van Leyden
dat de bisschop het plan had opgevat, in het
kader van de verbouwing van Duurstede, het
vertrek van Reinoud af te breken.198 Ook delen
van de schildmuur zijn gedurende het episcopaat
van David van Bourgondië aangepast: de
zuidelijke en een gedeelte van de oostelijke
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schildmuur. Waarschijnlijk werd het gedeelte van
de oostelijke schildmuur ten noorden van het
poortgebouw niet door hem verbouwd. Dit
gedeelte werd later door zijn halfbroer Philips
aangepakt (zie hieronder). Philips was verder
verantwoordelijk voor de aanleg van een
dubbele omgrachting om het kasteel. Het geme
moreerde verslag van heer Heymricius die in
1476 kasteel Duurstede bezocht kan mogelijk als
terminus ante quem voor de bouwwerkzaamheden
van David van Bourgondië worden gebruikt.
Heymricius schrijft dat David van Bourgondië de
burcht ‘…met nieuwe torens, grachten en muren
vestingwerken veel sterker gemaakt [had] en
herschapen in een bisschoppelijk paleis, bewonderd in
de hele provincie….’.199 Op basis van boven aange
haalde bronnen kan de verbouwing van
Duurstede door bisschop David tussen 1470 en
1476 worden gedateerd.
Van David van Bourgondië’s opvolger, Frederik
van Baden (1496-1517), zijn uit de geschreven
bronnen geen verbouwingsactiviteiten aan
Duurstede bekend. Wel wordt in zestiendeeeuwse inventarissen van het kasteel een
vierkante steen met zijn wapenschild vermeld.
Deze wapensteen lijkt op verbouwingwerk
zaamheden door bisschop Frederik te wijzen,
maar de aard en omvang hiervan is onduidelijk.
Mogelijk beperkten deze zich tot het plaatsen
van een of enkele stenen met zijn wapenschild,
bijvoorbeeld boven de ingang van het poortge
bouw en boven de schouw in de grote zaal.
Bisschop Frederik werd opgevolgd door
bisschop David’s halfbroer Philips van
Bourgondië. Deze kende kasteel Duurstede al
langer, aangezien hij in de jaren 1491-1496 als
slotvoogd van Duurstede en bisschoppelijk
raadgever was opgetreden.200 Na de dood van
David in 1496 vertrok Philips naar het hof van
Philips de Schone in de Zuidelijke Nederlanden.
In 1508 bezoekt Philips Rome, waar hij in
aanraking kwam met de renaissance. Na zijn
terugkeer hield hij zich bezig met de verfraaiing
van zijn kasteel Souburg bij Middelburg. Hij
trachtte het middeleeuwse kasteel naar
Italiaans voorbeeld om te vormen tot een
paleisachtige residentie. Zijn droom om op
Souburg als renaissancevorst te resideren, ging
in rook op toen hij in 1517 door Karel V werd
gevraagd om bisschop van Utrecht te worden.
Dit verzoek kon hij niet weigeren. Eenmaal tot
bisschop benoemd, greep hij zijn bij de
verbouwing van kasteel Souburg opgedane

ervaringen aan om ook kasteel Duurstede te
moderniseren en verfraaien. Bisschop Philips
heeft gedurende zijn episcopaat allerlei
verbouwingen aan het kasteel en de directe
omgeving daarvan laten uitvoeren. In juni 1517
werd de aanwezige wal tussen beide grachten
voorzien van twee rondelen voor de opstelling
van geschut.201 Tevens werden de aanwezige
grachten uitgebaggerd. Ook nam hij de
verfraaiing van het kasteel ter hand. Delen van
de zuidelijke en oostelijke schildmuur werden
in 1521 ’met fraaier werk’ opnieuw opge
trokken.202 Het muurwerk werd dusdanig hoog
dat de schietgaten in de donjon achter de
kappen verdwenen. Aan de noordoostzijde
werd boven de parterre op een boven de
gracht uitkragende lijst een royale eetkamer
gebouwd. Deze eetkamer had uitzonderlijk
grote vensters. Op de hoek van de eetkamer
stond een achtkantige hoektoren die hiermee
in open verbinding stond. De nieuwe eetzaal
werd met muurschilderingen verfraaid.
Bisschop Philips liet een Franse kunstenaar
komen om vijftien nissen in de eetzaal te
voorzien van terracotta borstbeelden,
waaronder één van hem zelf. Philips was trots
op zijn kasteel en de in zijn opdracht uitge
voerde verbouwingen en liet vermoedelijk een
steen met zijn wapenschild in een van de
muren van de eetzaal aanbrengen. Hij spaarde
kosten noch moeite om het kasteel te
verfraaien. Gerrit Geldenhouwer, hofkapelaan
en humanist, vermeldde in 1529 in een levens
beschrijving over zijn mecenas Philips van
Bourgondië: ‘Hij [Philips] heeft de oude burcht
Duurstede door nieuwe gebouwen geriefelijker
gemaakt; hij heeft haar rijkelijk voorzien van zodanige
schilderstukken, beeldhouwwerken en terracotta’s, als
ik zou kunnen geloven dat Italië zelf nauwelijks
bezat’.203 Aan de andere zijde van de achtkantige
hoektoren verrees een nieuwe grote zaal.
Philips was een liefhebber van wapens,
vrouwen en paarden. Hij leefde als een ware
renaissance-vorst, en liet zich weinig gelegen
liggen aan godsdienstige aangelegenheden.
Deze liet hij door plaatsvervangers uitvoeren.
Filips belangrijkste bijdrage was ongetwijfeld
zijn bevordering van de kunsten. Hij onderhield
jarenlang de schilder Jan Gossaert en de
humanist Geldenhouwer en trad op als
beschermheer van Erasmus. Op 7 april 1524
overleed bisschop Philips op kasteel Duurstede.
Hij werd bijgezet in de parochiekerk van Wijk bij

199 Zoals geciteerd in Top 2000, 144. Zie ook
Dunbar 1719.

200 Zie Sterk (1980) voor een uitgebreide
biografie van Philips van Bourgondië.

201 Zie voor een uitvoerige beschrijving van
de verdedigingswerken rond kasteel
Duurstede Koen (2000). Verder Sterk
1980, 38.
202 Sterk 1980, 45 en 172, noot 348.
203 Prinsen 1901; Geciteerde vertaling in
Top 2000, 151.
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204 Zie voor de rol die boedelinventarissen
van kastelen kunnen spelen bij het
kasteelonderzoek in Nederland, maar
ook hun beperkingen, Janssen 2009,
102; Ronnes 2012, 208-211. Deze laatste
auteur geeft ook verschillende
verwijzingen naar andere onderzoekers
die op de beperkingen van
boedelinventarissen hebben gewezen
(2012, 208, noot 4). Ronnes beschrijft
aan de hand van boedelinventarissen de
ruimtestructuur van verschillende
kastelen in Nederland en Vlaanderen,
waaronder Duurstede. Zie verder ook
Schooneman 2013, die ingaat op de
indeling en het gebruik van de
Bourgondische kastelen in de Lage
Landen, waaronder Duurstede.
205 Zie Sterk 1980, 218-268, bijlage IX.
206 Enno van Gelder 1972.
207 De bouwperioden V en VI kunnen op
basis van de opgravingsgegevens
nauwelijks van elkaar kunnen worden
onderscheiden. Dit kan alleen op basis
van de beschreven bronnen en latere
afbeeldingen van het kasteel. Zie ook
Janssen 1996, 118.

Duurstede, naast zijn halfbroer David.
De liefde van David en Philips van Bourgondië
voor kasteel Duurstede werd niet gedeeld door
de bisschoppen na hen. De meeste hiervan
verbleven liever elders. Bisschop Hendrik van
Beieren (1512-1528) verbleef het liefst in
Duitsland en bisschop Willem van Enckenvoirt
(1529-1534) in Rome. Tijd om het kasteel te
verbouwen was hen meestal niet gegeven.
Zo had Hendrik van Beieren zijn handen vol aan
een uitzichtloze strijd tegen de hertog van Gelre.
Bisschop Joris van Egmond (1534-1559) lijkt
meer interesse voor kasteel Duurstede te
hebben gehad. Wanneer hij in zijn bisdom
verbleef, was dat meestal op Duurstede. Verder
vertoefde hij op zijn abdij te Sint Amand.
Evenals zijn illustere voorgangers David en
Philips van Bourgondië was bisschop Joris van
Egmond een groot kunstliefhebber. Hij schonk
gebrandschilderde glas-in-lood-ramen aan
kerken en kloosters en liet edelsmeden kostbare
zilveren en verguld zilveren voorwerpen
vervaardigen. Waarschijnlijk heeft hij ook voor
de verfraaiing van kasteel Duurstede de beurs
getrokken. Hij lijkt zich, getuige enkele bewaard
gebleven nota’s, vooral op het verfraaien van
het interieur van de kapel te hebben gericht. In
1547 ontving meubelmaker Johan van Nooy 252
gulden en de Utrechtse beeldhouwer Willem
van Noort 482 gulden voor werkzaamheden in
de kapel. Jan Blocq kreeg 200 gulden voor het
schilderen van de kapel en enkele andere
vertrekken. In 1549 ontving de Wijkse schilder
Jan Tynaghel 100 gulden voor werkzaamheden
in kapel.
In 1559 werd Utrecht na een kerkelijke herindeling
een aartsbisdom. Joris van Egmond’s opvolger
Frederick Schenck van Toutenburg (1559-1580),
de eerste aartsbisschop van de Noordelijke
Nederlanden, lijkt bij voorkeur op zijn huis
Toutenburg bij Maartensdijk te hebben geresi
deerd. Toch verbleef hij ook met enige regelmaat
op Duurstede, waar hij op 25 augustus 1580
overleed. Van Frederick Schenk van Toutenburg
zijn geen verbouwingen aan het kasteel bekend.
De geschreven bronnen bieden naast
informatie over aanpassingen en verfraaiingen
aan het kasteel ook inzicht in de functies van de
verschillende ruimtes.204 Dit geldt vooral voor
enkele inventarissen van de goederen in kasteel
Duurstede. De oudste hiervan is een in 1524, na
de dood van bisschop Philips van Bourgondië,
gemaakte lijst van alles wat zich in en om

kasteel Duurstede bevond. Bisschop Philips had
gedurende zijn episcopaat enorme schulden
gemaakt, vooral door oorlog te voeren in het
Oversticht, en had zijn toekomstige opvolger
als erfgenaam van zijn bezittingen aangewezen.
Toen Hendrik van Beieren als zijn opvolger
aantrad had men nog geen duidelijk beeld van
de desastreuze toestand van de bisschoppelijke
schatkist. Op 13 mei 1524 berichtten slotvoogd
Daniël van Bouchout en de bisschoppelijke
raden dat ze druk bezig waren met het inventa
riseren van de goederen op Duurstede. Deze
taak werd overgenomen door afgevaardigden
van de vijf Utrechtse kapittels. De afgevaar
digden hebben hun werk zeer grondig en
nauwgezet gedaan. Van de kelders tot de
dienstbodekamers onder de hanenbalken,
geen voorwerp ontsnapte aan hun aandacht.
In totaal werden er op de hoofdburcht
66 vertrekken bezocht en de daarin aanwezige
inboedel uitvoerig genoteerd. Ook de
gebouwen op de voorburcht werden bezocht.
Een tweede inventarislijst dateert uit 1529. Deze
lijst is opgesteld nadat het kasteel verlaten was
door elect Hendrik van Beieren op 20 oktober
1528. In de lijst worden de goederen op het
kasteel gecategoriseerd: goederen die in 1524
aanwezig waren, maar nu verdwenen zijn,
goederen die al vóór bisschop Philips op het
kasteel aanwezig waren en goederen die op
Duurstede waren gekomen in de tijd van
Hendrik van Beieren (voornamelijk op de stad
Utrecht in 1528 buitgemaakt wapentuig). De in
de inventaris opgesomde goederen werden
overgeleverd aan de nieuwe slotvoogd Joost
van Buren. 205 Een derde inventarislijst dateert
uit 1533.206

4.4

Periodisering

In het bovenstaande zijn de verschillende
bronnen besproken die gebruikt zijn om tot een
hernieuwde fasering van de bouwgeschiedenis
van Duurstede te komen. Als uitgangspunt voor
de fasering zijn vooral de resultaten van het
onderzoek naar de verticale stratigrafie en de
bouwhistorische gegevens gebruikt. Op grond
van de aangetroffen gebouw- en grondsporen
kunnen minimaal vijf bouwperioden worden
onderscheiden: periode I tot en met V
(afb. 4.9).207 Het is mogelijk dat deze bouwperi
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Periode I
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Periode IV/V

Waarschijnlijk
periode IV/V

Afb. 4.9 Plattegrond van kasteel Duurstede met periodisering van de bouwfasen: periode I, II, III, IV en V.
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oden meerdere subfasen beslaan, maar deze
verfijning is vanwege het ontbreken van gede
tailleerde archeologische en bouwhistorische
gegevens niet mogelijk. De bouwfasen kunnen
aan de hand van de beschikbare archeologische
en bouwhistorische gegevens globaal worden
gedateerd. Deze dateringen zijn waar mogelijk
aangescherpt met gegevens uit de geschreven
bronnen, dateringen van architectonische
details en spiegeling aan de ontwikkeling van
contemporaine complexen.

4.4.1 Periode I

208 Hermans (2013, catalogi, 67-68) rekent
209
210
211
212
213

de donjon tot de solitaire woontorens.
Renaud 1978, 332-3; Renaud 1995b, 183.
Renaud 1978, 331-333.
Zie Hermans 2013, catalogi, 67-68.
Zie Janssen 1996, 62.
Hoek 1961; Hoek 1963, 490-494; Hoek
1972; Bult 1987; Bult 1988; Janssen 1996,
85 en 103-104; Bult 2000, 32; Hermans
2013, 277-278.

In eerste aanleg bestond het kasteel alleen uit de
grote vierkante donjon (afb. 4.10)208
Voorafgaande aan de bouw van de toren werd
het terrein opgehoogd, waarschijnlijk om reliëf
verschillen uit te wissen. Niet duidelijk is waar de
grond vandaan kwam waarmee werd
opgehoogd. Een van de mogelijkheden is dat
deze was vrijgekomen bij het uitgraven van de
grachten, maar bewijzen hiervoor zijn er niet.
Vervolgens werd de donjon gebouwd en werd
tegen de voet van de donjon een dik grond
pakket aangebracht, dat in de vorm van een
afgeplatte heuvel werd gemodelleerd.
De oorspronkelijke hoogte van de heuvel is niet
bekend, aangezien deze bij latere verbouwingen
aan het kasteel grotendeels is afgegraven en
geëgaliseerd. Dat het een aanzienlijk pakket
moet zijn geweest kan onder andere worden
afgeleid uit het niveau waarop het opgaande
werk van de donjon begint. Dit ligt aan de
noordzijde 2 m boven de basis van de fundering.
Een andere aanwijzing vormt de hoogte van de
ingang in het latere poortgebouw; deze ligt ruim
2 m boven het maaiveld direct buiten het
kasteel.
Het is niet bekend waar de gracht in deze
periode precies heeft gelegen. Binnen de latere
schildmuur zijn geen resten van een gracht
gevonden, tenzij de in put II aangetroffen
laagjes ‘grachtmodder’ hiermee in verband
staan. Dit zou betekenen dat de gracht hier ter
hoogte van de latere gracht lag. Zeker is wel dat
er aan de noordwestzijde van de donjon binnen
de schildmuur geen gracht lag. Het ontbreken
van aanwijzingen voor een gracht rond de
donjon bracht Renaud tot de conclusie dat deze
op een groot, rechthoekig omgracht terrein

stond.209 Hij vermoedde dat de bouwers vanaf
het begin het doel hadden de toren op te nemen
in een grotere aanleg, maar kan dit niet
bewijzen.210 In het metselwerk van de donjon
zijn geen bouwsporen, zoals staande tanden,
gevonden, die hiervoor een aanwijzing zouden
kunnen vormen.211 Het ontbreken hiervan hoeft
evenwel niet te betekenen dat het niet vanaf het
begin het plan was om een groter kasteel te
realiseren. Dat dit in stappen gebeurde is niet
ongebruikelijk. Het bouwen van een vierkant
kasteel was, evenals een rond of polygonaal
kasteel, een tijdrovende en vooral kostbare
aangelegenheid. Alleen personen die over een
grote hoeveelheid geld ineens konden
beschikken en politieke en militaire macht
hadden konden het zich veroorloven om in één
keer een dergelijk kasteel te laten bouwen. Dit
betekent dat dit kasteeltype voornamelijk door
territoriale vorsten (graven en bisschoppen)
werd gebouwd.212 Leden van de hoge adel
ontbrak het meestal aan voldoende financiële
middelen om een dergelijk bouwproject in één
keer te realiseren. Zij voerden, zoals we
hieronder zullen zien, hun plannen gefaseerd
uit. Onduidelijk is of er in deze periode nog
andere gebouwen op het omgrachte terrein
stonden. Bij de opgravingen zijn geen resten
hiervan gevonden. Dit hoeft evenwel niet te
betekenen dat ze er niet zijn geweest. Het
ontbreken van gebouwresten kan het gevolg
zijn van latere werkzaamheden, waaronder het
afvlakken van het plateau en bouwactiviteiten.
Daarnaast kan ervanuit worden gegaan dat deze
gebouwen minder zwaar gefundeerd zullen zijn
geweest dan de donjon. Het feit dat in deze
periode de voorburcht nog niet bestond, zou
voor de gedachte, dat er op het terrein andere
gebouwen stonden, kunnen pleiten. De opzet in
deze periode doet sterk denken aan die van
enkele kastelen in Zuid-Holland, waaronder
Polanen in Monster, Kathendrecht bij
Rotterdam en Kenenburg te Schipluiden
(afb. 4.11). Ook hier bevond zich in de eerste
bouwfase een solitaire toren (van respectievelijk
11,6 bij 11,3, 8 bij 11 m en, 9,4 bij 7,9 m buiten
werks) op de hoek van een groot omgracht
terrein.213 De torens van Polanen en
Kathendrecht dateren uit circa 1300. De donjon
van Kenenburg moet kort voor 1414 zijn
gebouwd. De toren van Kenenburg stond op de
noordwesthoek van een omgracht terrein.
Staande tanden in het metselwerk van de toren
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Afb. 4.10 Overzicht van de gebouwresten uit periode I.
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Bult 1987; 27-32; Bult et al. 1990.
Zie Hermans 2013, 113, 311-313.
Bult 1987; Bult 1988; Bult 2001.
Hoek 1961; Hoek 1963, 490-494.
Hermans (2013, 113) gaat ervanuit dat de
toren mogelijk bedoeld was als eerste
fase van een vierkant kasteel.
Bult 1987.
Bult 1987; 27-32.
Hermans (2013, 55) vermeldt een
baksteenformaat van 31x15x8,5 cm en
een tienlagenmaat van ca. 98 cm.
Top 1986, 176.
Hermans (2013, catalogi, 68) wijst erop
dat Top, hoewel hij in zijn beschrijving
van het kanaal aangeeft niet te weten
waarvoor dit heeft gediend (Top 1986,
176), op zijn reconstructietekening van
de indeling van de kelder aangeeft dat
het onderdeel van een privaat is
geweest. Hij gaat ervan uit dat er in de
kelder een privaat aanwezig was
(Hermans 2013, 106-107, figuur 27).

wijzen uit dat het vanaf het begin de bedoeling
was het kasteel op een later tijdstip te
vergroten.214 Bij de donjons van Polanen en
Kathendrecht zijn geen staande tanden of
andere bouwsporen gevonden.215 In de loop van
de vijftiende eeuw werd Kenenburg uitgebreid
tot een grote ommuurde hoofdburcht met twee
hoektorens en een vrijwel even grote
voorburcht met tegen alle zijden woonge
bouwen. Bij Polanen stond de donjon op de
noordoosthoek van een terrein van 42 bij 29
gebouwd.216 Rond 1330 werd aan de zuidoost
zijde van de donjon een vleugel toegevoegd.
Op de plaats waar beide gebouwen op elkaar
aansloten bevond zich een rechthoekige toren.
Langs de westkant van het kasteeleiland moet
een langgerekt gebouw hebben gestaan. Van dit
gebouw zijn echter geen funderingsresten
aangetroffen. Wel werden er in de gracht grote
stukken muurwerk gevonden die van dit
gebouw afkomstig moeten zijn. Voor het
gebouw lag een waterput. De donjon van
Kathendrecht stond aan de oostzijde van een
terrein van ongeveer 40 bij 40 m.217 Het is
onbekend of er nog meer gebouwen op het terrein
stonden.218 Het kasteel werd onbewoonbaar na
overstromingen in de Riederwaard in 1375.
De toren van Polanen werd waarschijnlijk niet
permanent bewoond, maar seizoensmatig
gebruikt door de kasteeleigenaar, de familie
Van Duivenvoorde.219 Of dit ook voor de torens
van Kathendrecht en Kenenburg geldt, is niet
bekend. De overige gebouwen op de terreinen
hadden een residentiële en verzorgende
functie.220 De kastelen zijn gebouwd door leden
van de Hollandse adel.
De donjon van Duurstede heeft aan de zuidzijde
een geleidelijk uitkragende fundering die
ongeveer 40 cm naar buiten komt. Aan de

westzijde is de uitkraging meer getrapt en wijkt
hier ruim 1,3 m naar buiten. De reden voor deze
verschillen in de fundering is niet duidelijk.
Onduidelijk is of er onder de muren funderings
palen of andersoortige constructies aanwezig
zijn. Bij de opgravingen is er om begrijpelijke
redenen niet onder de muren van de donjon
gegraven. De zijden van de donjon zijn ongeveer
11,4 m buitenwerks (afb. 4.12). De muurdikte
bedraagt op kelderniveau 2,6 m. Het opgaande
werk is 2,2 m dik. Het muurwerk van het
onderste gedeelte van de donjon is opgetrokken
uit bakstenen van 31,5/30,5x16/14,5x9/7,5 cm en
in Vlaams verband uitgevoerd. De tien-lagen
maat van het metselwerk bedraagt 96 cm.221 De
donjon bestond in eerste aanleg uit een bene
denverdieping, een hoofdverdieping en een
bovenverdieping. Alle drie werden met een
koepelgewelf afgedekt. Mogelijk was er nog een
zolderverdieping onder de kap, maar dit is niet
duidelijk aangezien de bovenverdieping in de
vijftiende eeuw ingrijpend is aangepast. De 8 m
hoge benedenverdieping van 6,2 bij 6,2 m was in
oorsprong niet van buiten toegankelijk, maar
kon alleen door een mangat in de kruin van het
gewelf worden betreden. In een van de hoeken
zijn resten van een horizontaal kanaal aanwezig,
dat door de muur naar buiten voert.222
Onduidelijk is wat de functie van dit kanaal was
en of het aansluit op een van de door Renaud
aan de buitenzijde van de noordmuur van de
donjon aangetroffen goten.223 Hoog in een van de
wanden bevindt zich een ventilatiekanaal dat ter
hoogte van de oorspronkelijke ingang van de
toren in de buitengevel eindigt als verticale spleet.
Aangezien er geen muurtrap is en aanwijzingen
ontbreken dat deze er ooit is geweest, kan de
benedenverdieping alleen met een in het
mangat geplaatste trap of touw bereikbaar zijn

1
Afb. 4.11 Plattegronden van de kastelen Polanen (1) en Kenenburg (2).
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Afb. 4.12 West- en zuidgevel van de donjon. C en D doorsneden van de donjon. E-H plattegrond van de verschillende
bouwlagen van de donjon (Naar: Top 2000).

geweest. De 5,9 bij 5,9 m grote hoofdverdieping
was voorzien van een waterput, broodoven,
privaat, schouw en een nis van 1,10 bij 2,35 m.
Verder bevatte de ruimte enkele kaarsnissen.
Het plafond van deze 7 m hoge ruimte bestond
uit een door bakstenen ribben verfraaid koepel
gewelf. In de westgevel bevindt zich op ca. 8,5 m
hoogte boven het huidige maaiveld de ingangs
partij tot de donjon. In het muurwerk bevond
zich een muurtrap die naar de bovenverdieping

voerde. In het muurwerk bij de trap bevonden zich
smalle lichtspleten, die voor toetreding van
daglicht in de ruimte zorgden. Op de bovenverdie
ping bevindt zich eveneens een schouw. De
verdere opbouw en invulling van de oorspronke
lijke ruimte is niet bekend aangezien het oude
metselwerk ongeveer 1 m boven de vloer overgaat
in later metselwerk (baksteenformaat 28/27x14x7
cm). Top heeft op grond van bouwhistorisch
onderzoek aannemelijk gemaakt dat de
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overwelfde bovenverdieping enkele vensters en
lichtspleten moet hebben gehad en dat er
mogelijk sprake is geweest van een zolder
ruimte.224 Hoe de zolderruimte werd bereikt is
niet duidelijk. Top heeft geen sporen van een
muurtrap naar deze verdieping gevonden, zodat
niet zeker is of deze er is geweest.

224 Top 1986, 176-183.
225 Zie onder andere Olde Meierink 2004;
226
227
228
229
230
231

Van Doesburg 2010; Hermans 2010; Van
Doesburg 2012; Hermans 2013.
Dijkstra 2012, 101-113.
Van Doesburg 2017, 44, noot 37.
Ook op andere plaatsen zijn
versterkingen bij een dam gebouwd,
zoals bij de Zwammerdam en het Gein.
Zie Dekker 1981; Van Bemmel 2009.
Zie Hermans (2013, 2-3) voor een
definitie van deze term.
Doperé & Ubregts 1991; zie ook
Hermans (2013, 83-116) voor de indeling
van woontorens in Nederland.

Gebruik van de donjon
De wijze waarop de donjon is gebouwd en
ingericht, laat geen twijfel bestaan over wat de
primaire functie van de toren was. De toren was,
in tegenstelling tot vele van de latere in het
Kromme Rijngebied gebouwde torens, niet
alleen een symbool van de maatschappelijke
status en macht van de eigenaar225, maar had
ook een duidelijke militair-strategische functie.
De toren was gelegen dicht bij de splitsing van
de Rijn-Lek en Kromme Rijn en van hieruit kon
het verkeer over de rivieren in de gaten worden
gehouden. Aannemelijk is dat de in 1122
aangelegde dam in de Kromme Rijn eveneens
een rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze. Dit
lijkt te kunnen worden afgeleid uit het feit dat de
donjon niet bij de vroonhof van de abdij van
Deutz aan de Steenstraat werd gebouwd. Hier
zullen de heren van Zuylen in eerste instantie
hebben gewoond. Bij opgravingen aan de
Steenstraat zijn, naast sporen van een hoofdge
bouw van 26,75 bij 10 m en een bijgebouw van
30 bij ca. 5,3 m, de resten van een torenachtig
gebouw gevonden. Deze gebouwen dateren uit
de twaalfde-dertiende eeuw.226 Het torenachtige
gebouw is een opmerkelijk gebouwtype,
waarvoor slechts enkele parallellen bekend
zijn.227 Het gebouw mat in eerste instantie 6 bij
6 m en werd in volgende bouwfasen vergroot tot
een rechthoekig gebouw van 9,25 bij 8 m. Het
rechthoekige gebouw werd aan alle zijden
omsloten door greppels. De functie van het
gebouw is niet geheel duidelijk. Het gebouw zou
voor de opslag van goederen kunnen zijn
gebruikt. Minder aannemelijk, maar niet geheel
uit te sluiten, is dat het een soort van houten
voorganger van de donjon is. Het ontbreken van
een omgrachting zou tegen een dergelijke
duiding kunnen pleiten. De keuze om de donjon
bij de rivieren en de dam in de Kromme Rijn te
bouwen was vooral van strategische aard.228 De
dam was een belangrijk waterstaatkundig werk
en hiermee werd de waterhuishouding in grote
delen van het Kromme Rijngebied geregu
leerd.229 De afdamming maakte de ontginning

van de komgebieden mogelijk. De dam zal een
overslagpunt zijn geweest, waar goederen van
schepen die over de Rijn-Lek kwamen werden
overgeladen in schepen die de Kromme Rijn
afvoeren.
Het is de vraag of we hier moeten spreken van
een ‘woontoren’.230 Meer toepasselijk is de
gehanteerde term donjon. Donjons kennen we
niet alleen uit ons land. Ook in de ons
omringende landen is het een algemeen
voorkomend kasteeltype. In Vlaanderen is
uitgebreid onderzoek gedaan naar de inrichting
en het gebruik van donjons, en deze studie kan
ons helpen de verschillende ruimtes in de
donjon van Duurstede te duiden en iets te
zeggen over hun gebruik.231 De Vlaamse donjons
bestaan meestal uit vijf bouwlagen, elk met een
eigen functie: een kelder, ontvangstkamer/
keuken, residentieel niveau, niveau om te slapen
en zolder of defensief platform. Bij lagere
donjons worden de functies van de verschillende
niveaus gecombineerd. Dit kan door een
combinatie van ontvangstkamer en residentiële
functie op de eerste verdieping ofwel een
samenvoeging van de residentiële en slaap
functie op de tweede verdieping. Deze tweede
combinatie komt minder frequent voor dan de
eerste. De kelder wordt gebruikt voor de opslag
van allerlei goederen. In deze ruimte bevindt
zich vrijwel nooit een waterput. De verlichting
van de kelderruimte is spaarzaam en bestaat uit
lichtspleten, kleine rechthoekige vensters of
enkele schietgaten. Naast de functie van opslag
ruimte fungeert de kelder tevens als sokkel of
basis voor de ontvangst- en woonvertrekken.
De ingang bevindt zich meestal op de eerste
verdieping, en soms op de tweede verdieping.
De ontvangstkamer/keuken is meestal uitgerust
met een schouw en, zeker als deze ruimte als
keuken dient, een waterput. Soms is de ruimte
verfraaid met sculpturale of picturale elementen.
Verder komen er in deze ruimte zitbanken en
nissen voor. De verlichting bestaat uit veilig
heidsoverwegingen uit smalle lichtspleten.
Indien er meerdere woonvertrekken zijn, bevindt
zich in elke ruimte meestal een schouw. Tevens
zijn in de woonruimten altijd een of meerdere
latrines aanwezig. In de verblijfsruimte van de
kasteelheer is altijd een latrine aanwezig. De
verlichting in de woonvertrekken is meestal van
hetzelfde type als die in de ontvangstkamer/
keuken. De verdieping waarop wordt geslapen is
ingesteld op rust en kalmte. De zoldering van de
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slaapruimte is lager dan die van de onderlig
gende etages. De ruimte heeft kleine vensters.
Schouwen zijn zeldzaam, evenals zitbankjes,
latrines en nissen. Het ontbreken van een
warmtebron lijkt te worden gecompenseerd
door de geringere hoogte van het plafond.
Vergelijken we de indeling van de Vlaamse
donjons met die van Duurstede, dan blijkt er een
grote mate van overeenkomst te zijn. De
onderste ruimte wordt in Vlaanderen meestal
geduid als (voorraad)kelder232 en ook voor
Duurstede kan deze functie worden veronder
steld.233 Op basis van het horizontale kanaal in
een hoek van de donjon, die mogelijk samen zou
kunnen hangen met een privaat in de kelder234,
stelt Hermans dat deze ruimte mogelijk als
verblijfsruimte heeft dienst gedaan, wellicht wat
Duitse castellologen een Burgverlies noemen,
oftewel een gevangenis.235 We betwijfelen echter
of er in de kelder een privaat is geweest en of
deze primair als gevangenis was bedoeld.236 Het
kanaal lijkt eerder samen te hangen met het
privaat op de begane grond. Een primaire functie
als opslagplaats ligt meer voor de hand. In de
eerste fase van het kasteel zal meer behoefte
zijn geweest aan een veilige opslagruimte dan
aan een gevangenis. Goederen konden hier
betrekkelijk droog en koel worden opgeslagen
en via een houten trap naar boven worden
gebracht. De dikke muren beschermden de
opgeslagen goederen tegen brand, ongedierte
en dieven. Dit sluit evenwel niet uit dat de
donjon als gevangenis heeft gediend, maar of de
kelder hiervoor is gebruikt moet worden
betwijfeld.237 Er zijn aanwijzingen dat minimaal
één, maar mogelijk meerdere leden van de
familie Van Brederode in 1470 in de donjon
opgesloten hebben gezeten. De gevangenschap
van verschillende leden van de familie Van
Brederode komt voort uit een langdurig conflict
tussen Reinoud van Brederode en zijn broer
domproost Gijsbrecht enerzijds en bisschop
David van Bourgondië aan de andere kant.238 De
benoeming van de paus van David tot bisschop
van Utrecht was door zijn vader hertog Philips
van Bourgondië gearrangeerd, ten koste van de
in het Sticht populaire tegenkandidaat
Gijsbrecht van Brederode. Deze gebeurtenis
leidde tot wrijving tussen de familie van
Brederode en bisschop David, ondanks het feit
dat Gijsbrecht werd afgekocht ter compensatie
voor de afstand van zijn rechten op de
bisschopszetel. Deze animositeit werd gevoed

doordat veel Stichtenaren zich tegen de bisschop
keerden en steun zochten bij zijn tegenstanders.
Aan de andere kant verspreiden de tegenstan
ders van de Van Brederode’s allerlei laster
praatjes over hen, die bij bisschop David een
gewillig oor vonden. Reinoud ging op 15 juni
1470 met een klein gevolg, bestaande uit zijn
bastaardzonen Walraven, Reinier, Hendrik, Jan
en Johan en een aantal dienaren naar kasteel
Duurstede om een einde te maken aan de
animositeit tussen zijn broer Gijsbrecht en de
bisschop. Reinoud werd gevangen genomen en
in een kamer boven het poortgebouw
opgesloten. Dezelfde dag nog liet de bisschop
domproost Gijsbrecht in Utrecht gevangen
nemen en naar Wijk bij Duurstede overbrengen.
Gijsbrecht werd eveneens opgesloten in kasteel
Duurstede, in een andere kamer dan degene
waarin Reinoud gevangen zat. Op 16 juni
ontbood de bisschop de vijf bastaardzonen van
Reinoud op kasteel Duurstede. Zoon Johan, die
van zin was priester te worden, mocht weer
vertrekken, maar de andere zonen werden
vastgezet. Na vijf dagen gevangenschap werden
Renier, Hendrik en Jan vrijgelaten op
voorwaarde dat ze ogenblikkelijk uit het Sticht
zouden vertrekken. Alleen Walraven bleef
opgesloten, maar wist enige weken later uit zijn
cel te ontsnappen.239 Na de ontsnapping van
Walraven werd Reinoud uit zijn kamer boven de
poort gehaald en naar een vertrek ‘boven op de
grote toren’ gebracht. Jan van Leyden die in zijn
Brederode-kroniek uitvoerig verhaalt over de
gevangenschap van de Van Brederode’s meldt
dat bisschop David zijn gevangene liet
verplaatsen, omdat hij Reinoud’s vertrek wilde
afbreken in het kader van zijn bouwplannen met
Duurstede. Ongetwijfeld heeft de verplaatsing
ook te maken met het feit dat Walraven de nacht
daarvoor een geslaagde vluchtpoging had
ondernomen. Van Gent gaat ervan uit dat de
door Van Leyden genoemde ‘grote toren’ de
Bourgondische toren moet zijn geweest.240 Dit is
echter zeer de vraag. De Bourgondische toren
lag direct naast de westvleugel waarin zich de
privé-vertrekken van bisschop David bevonden.
In de toren bevonden zich, zoals we nog zullen
zien, onder andere de kanselarij en het archief.
Het is niet aannemelijk dat in deze toren
gevangenen zijn ondergebracht. Aannemelijker
is dat Van Leyden de donjon heeft bedoeld. Ook
dit was ‘een grote toren’. De donjon had in deze
periode geen specifieke functie en zal met zijn

232 Doperé & Ubregts 1991, 94. Ook voor de
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Nederlandse toren wordt vaak een
functie als opslagruimte aangenomen.
Enkele lijken als verblijfsruimte te zijn
gebruikt; zie Hermans 2013,104-5m
Renaud 1953, 51-52; Renaud 1978, 333;
Renaud 1995b, 183; Top 1986, 176; Top
2000, 139.
Top (1986, 176) vermeldt een zwaar
beschadigd horizontaal kanaal in de
westelijke muur van de donjon en
tekent op zijn reconstructie van
Duurstede, om onduidelijke redenen,
op deze plek een privaat voor de muur.
Hermans 2013, 68; Hermans 2014, 110;
Hermans 2015a, 54. Later bevond zich in
het poortgebouw een ruimte die werd
gebruikt om gevangenen op te sluiten.
Domproost Gijsbrecht van Brederode
zat hier in 1470 enige tijd gevangen.
Deze kamer wordt in inventarissen uit
1529 en 1533 als ‘kamer van Brederode’
aangeduid; zie Van Gent 1996, 103.
Concrete bouwhistorische aanwijzingen
voor een privaat in de kelderruimte
ontbreken. Er is alleen sprake van een
naar buiten gaand kanaal. Bij de
opgravingen buiten de donjon zijn geen
resten van het vervolg van dit kanaal
gevonden. De aanwezigheid van een
privaat in deze hoek is niet erg logisch,
omdat dit deel van de donjon naar
verhouding ver van de gracht verwijderd
ligt. Voor de afvoer van uitwerpselen
zou een ongeveer 15 m lang
afvoerkanaal moeten zijn aangelegd om
de gracht te bereiken. De privaten in de
noordoosthoek van de donjon waren
door middel van een 4 m lange
afvoerkanaal met de gracht verbonden.
De kelder zal hooguit incidenteel of in
uiterste nood als gevangenis zijn
gebruikt.
Zie Van Gent 1996. Voor Van Oostrum’s
(2017, 227 en 231) gedachte dat Jan van
Brederode in de periode 1410-1412 in de
kelder van de donjon was opgesloten
ontbreken concrete aanwijzingen.
Uit de beschrijving van de ontsnapping
in de Brederode-kroniek kan worden
opgemaakt dat Walraven in een kamer
op de hoofdburcht was opgesloten. In
deze kamer bevond zich een
hooggelegen raam, waardoor hij, nadat
hij van losliggende stenen een trapje
had gemaakt, naar buiten klom. Het feit
dat hij via een koord van aan elkaar
geknoopte kleding naar beneden
daalde, wijst erop dat de kamer op de
eerste of tweede verdieping lag. Hij
werd nog bijna betrapt, toen hij zijn
geïmproviseerde touw wilde weghalen,
door een lid van het bisschoppelijke
gevolg die naar buiten kwam om in de
gracht te urineren. De man merkte
echter niets en ging toen hij klaar was
weer snel terug naar de zaal
(waarschijnlijk de zaal voor de
bisschoppelijke dienaren, naast het
poortgebouw). Walraven zwom de
gracht over naar de voorburcht. Deze
uiteenzetting doet vermoeden dat de cel
van Walraven zich in de oostvleugel of
in de poorttoren bevond.
Van Gent 1996, 107.
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241 Top 1986, 176.
242 Hermans 2013, 105; Hermans 2014, 110.
243 Zie Bult 1987, 31-32; Hermans 2013, 115116 en 135-136.

244 Zie voor een reconstructie van de
hoogte van deze ruimte Top 1986, 17680.
245 De functie van de eerste verdieping laat
zich in de meeste donjons en
woontorens slechts raden. Woon- en
slaapvertrekken kunnen moeilijk van
elkaar worden onderscheiden; zie Zeune
1996, 185; Hermans 2013, 107-108.
246 Zie Top 1986, vooral 175, afb. 2, 180, afb.
6 en 182, afb. 9; Top 2000. Wevers (2004,
64) brengt de verhoging van de donjon
in verband met de
bouwwerkzaamheden door bisschop
David om de verdedigingselementen
van Duurstede te moderniseren.

dikke muren en kleine vensters uitermate
geschikt zijn geweest als gevangenis. In mei 1472
werd Reinoud vrijgelaten. Gijsbrecht werd pas
ruim twee jaar later in augustus 1474 in vrijheid
gesteld. Beide broers hebben slechts kort van
hun verwonnen vrijheid kunnen genieten. Ze
stierven vrij kort na hun invrijheidstelling.
De begane grond lijkt voor residentiële
doeleinden te zijn gebruikt. De aanwezigheid
van een broodoven, privaat, waterput en haard
doen een gecombineerde functie van verblijfs
ruimte en keuken vermoeden. Onduidelijk is wat
de functie van de nis van 1,10 bij 2,35 m kan zijn
geweest. Dit zou een slaapnis of bedstede
kunnen zijn geweest, maar ook een huiskapel.241
Mogelijk verbleef de kasteelheer met zijn gezin
op deze verdieping, maar het is ook mogelijk dat
ze in een behuizing elders op het terrein
verbleven en de donjon alleen bij in tijden van
oorlogsdreiging werd gebruikt. Hermans
suggereert, op basis van de door Doperé en
Ubregts gemaakte functionele indeling van
donjons in Vlaanderen, dat de begane grond ook
een functie als ontvangstkamer heeft gehad.242
Volgens hem had de begane grond van
Nederlandse woontorens een dubbelfunctie. Ze
werden zowel als ontvangstruimte en als
verblijfsruimte gebruikt. De mogelijke reden
voor deze combinatie van functies is dat de
Nederlandse woontorens één bouwlaag minder
hebben dan die in Vlaanderen.
De donjon zal weinig wooncomfort hebben
geboden. Het zal er gedurende een groot deel
van het jaar koud en klam zijn geweest. Tevens
waren de ruimtes door het grotendeels
ontbreken van vensters vrijwel verstoken van
daglicht en donker. Tenslotte was het in- en
uitgaan van de donjon zeer onpraktisch,
vanwege de hooggelegen toegang die alleen via
een hoge, steile houten trap kon worden bereikt.
Ook voor andere donjons wordt verondersteld
dat deze mogelijk niet permanent werden
bewoond, maar alleen gedurende korte
perioden of incidenteel werden gebruikt.243
Het plafond van de eerste verdieping lijkt
oorspronkelijk aanzienlijk lager te zijn geweest
dan dat van de twee onderliggende niveaus.244
Deze ruimte bevatte in oorsprong een haard, in
alle wanden een venster en enkele kaarsnissen.
Dit maakt het aannemelijk dat deze verdieping als
verblijfsruimte is gebruikt, mogelijk vooral om te
slapen.245 Later werd deze verdieping grotendeels
vervangen bij een verbouwing van de donjon.

De donjon was in haar oorspronkelijke gedaante
op dusdanige wijze toegerust dat een belegering
gedurende langere tijd kon worden doorstaan.
Door de aan de buitenzijde aanwezige ladder weg
te halen, werd het de naderende vijand
onmogelijk gemaakt de toren via deze weg te
betreden. De aanvallers moeten met eigen
ladders of touwen proberen bij de ingang te
komen, terwijl ze van alle kanten bestookt
konden worden met projectielen. Omdat de deur
op de eerste verdieping de enige ingang tot de
donjon vormde, konden de verdedigers zich
hierop concentreren. Het rammen van de muren
was, vanwege de dikte van het muurwerk, geen
reële optie. Zolang de verdedigers water, voedsel
en munitie hadden konden ze het lang uithouden.
Water kon uit de waterput worden gehaald en de
kelder lag waarschijnlijk vol voedsel.
In later tijd werd de donjon ingrijpend verbouwd
en veranderde de inrichting en functies van de
verschillende ruimtes.246 Daarnaast werden
bepaalde functies overgenomen door andere
gebouwen op de hoofdburcht.
Mogelijk fungeerde een van verdiepingen van de
donjon in 1470 een tijd als cel van Reinoud van
Brederode, die enkele jaren op Duurstede
gevangen werd gehouden (zie hieronder). Ook
Gijsbrecht van Brederode zou in de donjon
kunnen zijn vastgehouden.
In de tijd van bisschop David van Bourgondië
was de slotvoogd op de donjon gehuisvest. In de
boedelbeschrijving van Duurstede uit 1529
wordt vermeld dat slotvoogd Daniël van
Bouchout, heer van Boulaer, Schendelbeke,
Beverweerd en Odijk, tevens raad van David van
Bourgondië, hier een kamer had. De begane
grond was in die tijd in gebruik als keuken.
Datering van de donjon
Rest de vraag wanneer de donjon van Duurstede
precies is gebouwd. De formaten van de bij de
bouw van de donjon gebruikte bakstenen
(31,5/30,5x16/14,5x9/7,5 cm), de tien-lagenmaat
(96 cm) en het metselverband (Vlaams verband)
maken een datering van de donjon in de eerste
helft van de dertiende eeuw, mogelijk in de
periode 1220-1240, het meest aannemelijk. Een
relatief vroege datering van de donjon wordt
ook ondersteund door het gebruik van veranke
ringsramen. Dit wijst erop dat de metselaars de
bouw van een dergelijk zwaar uitgevoerd
gebouw nog niet goed onder de knie hadden.
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De datering van de donjon kan mogelijk verder
worden aangescherpt door een vergelijking met
andere dertiende-eeuwse bakstenen donjons.
Een voorbeeld hiervan in het Sticht is de
woontoren van kasteel Zuylen, waarvan in 1981
bij opgravingen de resten zijn gevonden. Ten
zuidwesten van het kasteel werden resten van
een bijna vierkante donjon van ongeveer 10,4 bij
11,5 m buitenwerks blootgelegd.247 De noordmuur
bevindt zich hoogstwaarschijnlijk onder de zuid
westelijke vleugel van het huidige kasteel. De
muren van deze donjon waren ongeveer 2,7 m
dik, waardoor een binnenruimte van ca. 5 bij
6,1 m overbleef. De toren is opgetrokken in
bakstenen van 30,5/29x14,5/14x7/6,5 cm (metsel
verband niet bekend). De oudste vermelding van
Zuylen dateert mogelijk uit 1247. Er is sprake van
‘’donum domini Giselberti de Sulen’.248 Buitelaar heeft
aannemelijk gemaakt dat het hier genoemde
huis van Gijsbrecht van Zuylen identiek is aan
kasteel Zuylen.249 Of de opgegraven resten van de
woontoren kunnen worden toegeschreven aan
het in 1247 genoemde kasteel wordt door Bosch
van Drakenstein, op grond van de aangetroffen
baksteenformaten, niet waarschijnlijk geacht.250
De gevonden baksteenformaten doen volgens
hem eerder een datering in de tweede helft van
de dertiende eeuw vermoeden.251 Deze toren zou
rond 1420 door de inwoners van Utrecht zijn
verwoest en bij de herbouw van het kasteel in
1520 niet meer zijn hersteld.252 Het gaat om een
solitaire toren. Over de opbouw van de donjon is
vrijwel niets bekend. In de zuidwestmuur bevond
zich een privaatkoker. Interessant in dit verband
is dat de donjon van Zuylen door dezelfde tak
van de familie Van Zuylen is gebouwd als die van
Duurstede. Gezien de dateringen heeft de donjon
van Duurstede mogelijk als voorbeeld gediend
voor die in Zuylen.
Een tweede met de donjon van Duurstede
vergelijkbare toren is de Nijenbeek bij Voorst. De
donjon is vrijwel vierkant en meet 13 bij 11,5 m.
De muren hebben op kelderniveau een dikte van
2 m.253 De toren telde aanvankelijk twee verdie
pingen boven een kelder. De toren was afgedekt
met een tent- of schilddak tussen een gekanteelde
weergang. In een later bouwfase, te dateren
tussen 1361 en 1371, zijn de verdiepingshoogten

gewijzigd en is een traptoren toegevoegd.
Vermoedelijk is in dezelfde periode een kleine
ommuurde binnenplaats met poort gebouwd.
Tevens werd in deze periode de voorburcht
aangelegd. De oudste vermelding van de
Nijenbeek dateert uit 1266. Waarschijnlijk is de
donjon in het tweede kwart van de dertiende
eeuw gebouwd als solitaire toren.254
Ook de al eerder genoemde donjon van kasteel
Polanen bij Monster vertoont qua dimensies een
zekere overeenkomst met die van Duurstede. De
toren mat 11,6 bij 11,3 m en had een muurdikte
van 2 m op funderingsniveau tot 1,3 m op
vermoedelijk de bovenste bouwlaag.255 De
donjon is vermoedelijk 12 m hoog geweest.256
Het dak was gedekt met rechthoekige leien in
Maasdekking. De toren moet kort voor 1295 zijn
gebouwd en werd in 1351 na een beleg
verwoest.257 Min of meer vergelijkbaar zijn de
torens van de kastelen van Nederhemert (11,7 bij
10 m buitenwerks met een muurdikte van
1,8 m),258 Hedel (10,1 bij 11,6 m buitenwerks met
een muurdikte van 1,9 m),259 Heenvliet (ca. 10,8
bij 14,2 m buitenwerks met muren van 2,3 m
dikte)260 en de eerst bouwfase van kasteel
Doorwerth (ca. 15 bij 10 m buitenwerks met
muren van 1,5 m dikte).261 Deze donjons zijn
allemaal in de tweede helft van de dertiende
eeuw gebouwd.262
De aangehaalde voorbeelden tonen dat de
donjon van Duurstede past in een in Nederland
gedurende de dertiende eeuw heersende traditie
om imposante bakstenen donjons te bouwen.263
De vroegste hiervan, zoals de Neijenbeek, zijn
over het algemeen het grootst en zwaarst
uitgevoerd. Deze donjons dateren uit het
tweede kwart van de dertiende eeuw. De iets
jongere donjons zijn minder groot.
Gezien de datering van de donjon kan Gijsbrecht
I als meest waarschijnlijke bouwheer hiervan
worden aangemerkt. Hij was de eerste telg van
het geslacht Van Zuylen van wie met zekerheid
bekend is dat hij in het Sticht woonachtig was.
Behalve de donjon van Duurstede heeft hij ook
die van Zuylen laten bouwen. Hij was tevens
eigenaar en later leenman van kasteel van
Zuylenburg en mogelijk Natewisch.
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Renaud 1983.
Zoals geciteerd in Buitelaar 1993, 266.
Buitelaar 1993, 266.
Bosch van Drakenstein 1995, 531.
Zie ook Hermans 2013, 238-239, 267. Hij
houdt enerzijds een datering in het
derde kwart van de dertiende eeuw aan
en elders een datering in het tweede
kwart van die eeuw.
Renaud 1983, 201.
Zie Van der Hoeve 2010; Hermans 2013,
146-147.
Janssen 1996, 85; Hermans 2013, 147.
Deze laatste maat kan worden afgeleid
van brokken in de gracht gevonden
muurwerk; zie Hermans 2013, 312.
Bult 1988, 134.
Renaud 1942; Bult 1987, 29-32; Bult 1988;
Bult 2001.
Kamphuis 1985, 175-182, 245-251.
Eliëns & Harenberg 1984, 196-201.
Renaud 1965.
Renaud 1959.
Janssen 1996, 87.
Zie ook Janssen 1996, 32-74 en 82-3;
Hermans 2013, 83-117. Dit type torens
wijkt af van de torens die in de elfde en
twaalfde eeuw werden gebouwd. Deze
waren groter en vaak opgetrokken uit
natuursteen; zie Hermans 2013, 65-69.
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Afb. 4.13 Gebouwresten uit periode II en nog aanwezige uit periode I.
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4.4.2 Periode II

Het toekennen van bouwresten en andere
sporen aan deze periode is geen eenvoudige
zaak. Dit komt omdat veel van het muurwerk uit
periode II bij latere bouw- en sloopwerkzaam
heden grotendeels is uitgebroken of geïncorpo
reerd in jonger werk (afb. 4.13). Dit, samen met
de eerder genoemde gebrekkige documentatie
wijze tijdens het onderzoek, bemoeilijkt een
eenduidige toewijzing van bouwsporen aan deze
bouwfase. In algemene zin kan worden gesteld
dat het bouwvolume in deze periode aanzienlijk
is vergroot. Aan de noord- en zuidzijde van de
donjon werd een gemiddeld 3 m dikke
bakstenen schildmuur opgetrokken, die op de
noordwest- en zuidoosthoek van de donjon
aansloot. De schildmuur omsluit een groot deel
van het omgrachte perceel, behalve de noord
oosthoek. De donjon kwam hierdoor als
uitspringende toren half binnen de ommuring te
staan.264 Aan de schildmuur vonden later allerlei
aanpassingen plaats, zoals de toevoeging van
stortkokers, een goot en een waterput. De
formaten van de toegepaste bakstenen variëren
van 31,5x14,5x7 cm tot 29x14x7,5/8 cm. Het meest
frequent toegepaste formaat is 30x15x8 cm. Voor
zover kan worden vastgesteld is het metselwerk
uitgevoerd in Vlaams verband. De funderings
sleuven van de schildmuur doorsnijden de met
de aanleg van de donjon samenhangende opho
gingslaag. De schildmuur is deels op zand en
deels op klei gefundeerd.
Het verloop van de buitenmuur kan niet overal
even duidelijk worden bepaald. Dit geldt vooral
aan de zuid- en zuidwestzijde. Het zuidelijke
gedeelte is bij de opgravingen niet vrij gelegd en
aan de zuidwestzijde is het muurwerk bij de
bouw van de latere Bovenste poort grotendeels
opgeruimd. Dit geldt ook voor grote delen van
de muren van de binnen de schildmuur gelegen
gebouwen. Hiervan resteerde soms alleen nog
maar de onderste vlijlaag. Op enkele plaatsen is
onder de vlijlaag roosterwerk, in de vorm van
dicht aaneen geplaatste ingeslagen palen, vast
gesteld of zijn alleen deze palen bewaard
gebleven.
De waargenomen resten stellen ons in staat het
verloop van de schildmuur op hoofdlijnen te
reconstrueren. De schildmuur begint op de
noordwesthoek van de donjon in noordooste

lijke richting en maakt na enige meters een
haakse hoek naar het noordwesten. Na
ongeveer 17 m in deze richting maakt de muur
een vrijwel haakse hoek naar het zuidwesten.
De hoek is deels herkenbaar gebleven in het
metselwerk van de noordwestelijke hoektoren,
die hier in een latere fase tegenaan is gezet. Het
westelijke deel van de schildmuur heeft een
lengte van bijna 35 m en moet ter hoogte van de
latere Bourgondische toren een haakse hoek
hebben gemaakt en in oostelijke richting zijn
afgebogen. Het zuidwestelijke hoekpunt kan
niet exact worden bepaald vanwege het
muurwerk van de Bourgondische toren. Van het
zuidelijke deel van de schildmuur is alleen aan
de westzijde een klein deel vrij gelegd. De
oorspronkelijke schildmuur bevindt zich hier
onder jongere muurwerk. De zuidoosthoek is in
tegenstelling tot de zuidwesthoek wel bewaard
vastgesteld. De reden hiervoor is dat de
schildmuur hier later naar een aantal meters
naar het oosten is verplaatst. De afstand tussen
de vermoedelijke zuidwest- en de zuidoosthoek
bedraagt ruim 26 m buitenwerks. De schildmuur
maakt vanaf de zuidoosthoek een niet geheel
haakse hoek in noordelijke richting. Na ruim 9 m
gemeten vanuit de binnenhoek eindigt de
fundering van dit deel van de schildmuur. De
muur wordt hier afgesneden door de fundering
van het latere poortgebouw. Tussen de funde
ringen van dit poortgebouw bevinden zich
enkele funderingsresten die deel uitmaken van
het vervolg van de oostelijke schildmuur in
noordelijke richting. De aanwezigheid van
enkele uitspringende hoeken in het funderings
werk doen vermoeden dat we hier te maken
hebben met de resten van een poortgebouw.265
De fundering van het poortgebouw is groten
deels uitgebroken bij de bouw van het latere
poortgebouw, zodat de grondvorm hiervan niet
goed kan worden bepaald. Het poortgebouw
lijkt zowel aan de binnen- als de buitenzijde iets
buiten de schildmuur te hebben uitgestoken. De
poort zou een maximale breedte van ongeveer
12 m kunnen hebben gehad, ervan uitgaande dat
hij direct aangesloten heeft op de zuidoosthoek
van de donjon. Waarschijnlijk hangen twee
ingeslagen houten palen, gelegen tussen de
funderingen van het latere poortgebouw, samen
met het poortgebouw uit periode II. Het zouden
palen kunnen zijn van een brugconstructie.
Tussen de oostmuur van de donjon en de latere
noordoostelijke uitbreiding van de oostelijke

264 Vergelijk kasteel Hernen; zie Gruben,
Kamphuis & Viersen 2004, 153,
schema 2.
265 Zie ook Renaud 1995b, 185.
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266 Renaud 1995b, 85.
267 Dit is bijvoorbeeld ook bij kasteel
Hernen geconstateerd. Eén toren werd
ongeveer vijftig jaar later gebouwd. De
vertandingen op de andere hoek van de
schildmuur werden niet gebruikt voor
de bouw van een toren; zie Gruben,
Kamphuis & Viersen 2004, 153, schema 2
en 154.
268 Ronnes 2012, 221.
269 Renaud 1995b, 185.

schildmuur bevindt zich een smal noordwestzuidoost georiënteerd muurfragment. Of dit
muurfragment bij periode II hoort is niet
duidelijk. De baksteenformaten van het
muurfragment zijn niet bekend. Renaud rekende
dit muurfragment tot de bouwfase uit de eerste
helft van de vijftiende eeuw,266 hetgeen gezien de
oriëntatie ten opzichte van het muurwerk uit
latere perioden zou kunnen.
Onduidelijk is of de schildmuur in deze periode
was voorzien van hoektorens. De toren op de
noordwesthoek van de schildmuur dateert
gezien de geconstateerde bouwnaad tussen de
toren en de schuldmuur en de baksteenfor
maten uit een jongere bouwfase (periode III,
zie hieronder). Voor de zuidwesthoek kan dit
vanwege de huidige Bourgondische toren
moeilijk worden vastgesteld. Er is hier wel een
oudere hoektoren geweest, maar deze dateert
eveneens uit periode III. Op de zuidoosthoek
heeft in deze periode geen toren gestaan.267
Binnen de schildmuur bevonden zich, afgezien
van de donjon, waarschijnlijk verschillende
gebouwen. De aard en omvang van deze
gebouwen laat zich echter moeilijk bepalen,
aangezien de muren en funderingen hiervan
sterk geleden hebben onder latere bouw- en
sloopwerkzaamheden. Bij deze bouwwerkzaam
heden zijn oudere muren vaak rigoureus wegge
broken. Wat resteert zijn enkele resten opgaand
muurwerk en vooral de onderste laag of lagen
van funderingen in de vorm van vlijlagen en
daaronder gelegen ingeslagen funderingspalen.
Zo bevinden zich aan de binnenzijde van het
westelijke schildmuur verschillende funderings
resten en een strook met ingeslagen houten
palen (sporen 44, 49, 8 en mogelijk 7) die deel
hebben uitgemaakt van een westelijke vleugel.
Deze vleugel bestond uit minimaal twee door
een tussenmuur van elkaar gescheiden ruimtes.
In de zuidelijke ruimte is bij de opgravingen een
bakstenen vloeren gevonden, die minimaal een
maal is vervangen door een nieuwe vloer
(afb.4.14). Van de muur tussen beide ruimtes
resteerden alleen ingeslagen palen onder en
tussen de muren spoor 48 en spoor 50. In een
latere bouwfase is deze tussenmuur vervangen
door een dunnere muur met daarin een recht
hoekige stortkoker met afvoerkanaal in de
westelijke schildmuur. Hoever de westelijke
vleugel zich in noordelijke richting heeft uitge
strekt is niet bekend, aangezien het eventuele
muurwerk van het noordelijke deel van de

vleugel later, bij de bouw van de kapel is wegge
broken. Wel bevindt zich iets ten zuiden van de
zuidwesthoek van de kapel een tweede
dwarsmuur tussen de westelijke schildmuur en
de oostmuur van de vleugel. Dit lijkt gezien de
dikte van de muur geen buitenmuur te zijn
geweest, maar een binnenmuur. De muur lijkt
later tussen beide muren te zijn geplaatst. De
westelijke vleugel was buitenwerks 13 m breed
en minimaal 10 m lang. Als de vleugel heeft
doorgelopen tot de noordelijke schildmuur was
ze in totaal 24 m lang. Een aan de westzijde van
de in met muurwerk van de noordelijke
schildmuur uitgespaarde waterput kan niet tot
deze bouwfase worden gerekend, aangezien in
de putmantel naast bakstenen van 30x15x7 cm
ook kleinere stenen van 27,5/27x13,5x6,5 cm zijn
verwerkt. De waterput hoort bij een jongere fase
van de westelijke vleugel, waarschijnlijk periode IV.
Ook aan de binnenzijde van de zuidelijke
schildmuur lag een vleugel, tegenover de ingang
van de donjon. In put V is op het tweede vlak
een lineaire noord-zuid georiënteerde puinbaan
gevonden, waaronder op een dieper niveau een
muurfragment van ongeveer 5 bij 2,5 m tevoor
schijn kwam (spoor 42, baksteenformaat niet
bekend). Het muurfragment lijkt aan de
oostzijde aan te sluiten op een in put IV waarge
nomen vlijlaag met daaronder een groot aantal
ingeslagen houten palen (spoor 52). De vlijlaag
sluit aan de oostzijde aan op de oostelijke
schildmuur. Aan de westzijde sluit muurfrag
ment spoor 42 aan op muur spoor 49. De muren
spoor 40, 34, 42 en 44/49 vormen een min of
meer rechthoekige vleugel van ongeveer 27 bij
13 m buitenwerks. In zestiende-eeuwse bronnen
wordt deze vleugel de ‘grote zaal voor het gezin’
genoemd.268 Aan de binnenzijde van de zuidelijke
schildmuur tekenen zich allerlei bouwsporen af,
waaronder een stookplaats.269 Niet duidelijk is of
de grote zaal aan de westzijde een directe
verbinding had met de ruimte in het zuidelijke
deel van de westvleugel.
Concluderend kan worden gesteld dat het
complex in deze periode een onregelmatig
gevormde, hoekige plattegrond van maximaal
38 bij 27,5 m had. De onregelmatige vorm wordt
deels veroorzaakt door het feit dat de zuidelijke
schildmuur vanuit de zuidwesthoek schuin naar
het zuidoosten loopt en de haaks hierop
geplaatste oostelijke schilmuur hierdoor naar
het oosten wijkt. De oostelijke schildmuur liep
naar het noorden toe schuin naar buiten.
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Afb. 4.14 Vloerniveaus in de westelijke vleugel. Rechts muurwerk van de binnenmuur (sporen 44 en 45) en uiterst
rechts de schildmuur (spoor 48).

De schildmuur sloot aan op de noordwesthoek
van de donjon en eindigde aan de oostzijde bij
een iets buiten de schildmuur uitstekend poort
gebouw dat op de zuidoosthoek van de donjon
aansloot. De toren stak hierdoor voor de helft
uit buiten de schildmuur en fungeerde als het
ware als zwaar uitgevoerde hoektoren. Op de
andere hoeken bevonden zich in deze fase nog
geen torens. De schildmuur had een dikte van
ongeveer 2 m. Tegenover de ingang van de
donjon bevond zich over bijna de volledige
breedte van de zuidelijke schildmuur een brede
vleugel. Aan de binnenzijde van de westelijke
schildmuur lag een tweede, smallere vleugel.
Deze laatste vleugel bestond uit meerdere
ruimtes. De ruimte tussen de verschillende
bouwdelen was als binnenplein in gebruik.
Gebruik van de gebouwen
Het gebruik van de donjon zal zich in deze
periode mogelijk hebben gewijzigd. Door de
bouw van de vleugels kwam er meer gebruiks
ruimte beschikbaar. Waarschijnlijk werd een deel
van de functies in de donjon overgebracht naar
deze vleugels. Uit de zestiende-eeuwse inventa
rislijsten blijkt dat zich in de zuidvleugel toen de
ridderzaal of grote zaal bevond. De westvleugel

was in gebruik als slaap- en werkvertrekken van
de bisschop. Het feit dat de gevonden
muurresten vrijwel op dezelfde plaats liggen als
die uit latere perioden doet vermoeden dat ruim
telijke indeling van de vleugels door de tijd
vrijwel ongewijzigd is gebleven. Mogelijk zijn ook
de functies van de ruimtes min of meer constant.
De zuidvleugel heeft waarschijnlijk altijd als
ontvangstruimte dienst gedaan en de west
vleugel als verblijfsruimte voor de kasteelheer en
zijn gezin. In het zuidelijke deel van de west
vleugel bevond zich een ruimte of ‘salet’, die
mogelijk toegankelijk was vanuit de grote zaal. In
deze ruimte bevond zich een privaat. Bij verschil
lende andere vierkante kastelen in Nederland is
een dergelijke ruimte naast de zaal aanwezig.270
Voor het gebruik van de ruimtes in kastelen
staan ons verschillende inventarissen ter
beschikking.271 Vaak worden een of meerdere
zalen en salettes, keukens, slaapkamers, stoven,
gangen, allerlei dienstvertrekken en verblijfs
ruimtes genoemd. Minder vaak wordt een kapel
en poortgebouw genoemd. De functies van de
verschillende ruimtes kon zich in de loop der tijd
wijzigen. De grote zaal was meestal het belang
rijkste vertrek in het kasteel. Het was een multi
functionele ruimte waarin naast het ontvangen

270 Vergelijk Janssen 1996, 58-74; Kamphuis
2014.

271 Zie Janssen 2009; Ronnes 2012.
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1996, 91-92 en afb. 67-A.
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Janssen 1996, 51; Jas et al. 2013, 200-201.
Janssen 1996, 50-51.
Olde Meierink 1995.
Kok & Van Bers 1995.
De bouwgeschiedenis van Kasteel
Abcoude is in nevelen gehuld. Het
kasteel had, getuige zeventiendeeeuwse en latere afbeeldingen,
vermoedelijk twee uitspringende
vierkante en twee een ronde torens in
de een veelhoekige schildmuur. Een van
de ronde torens was aanzienlijk
zwaarder uitgevoerd dan de andere; zie
Renaud 1995a, 96-101. We volgens niet
Renaud’s gedachte dat kasteel Abcoude
door Zweder van Zuylen is gebouwd.
Aannemelijker is dat het kasteel door
een lid van het geslacht Van Abcoude is
gesticht. Leden van deze familie komen
vanaf de late twaalfde eeuw in de
geschreven bronnen voor (zie Buitelaar
1993, 235-239 en vooral 326, noot 323).
Welke bouwfasen voor rekening van de
Van Zuylen’s komen is onduidelijk.

1

van bezoek en het afhandelen van bestuurlijke
en juridische zaken ook werd gegeten, gewoond
en geslapen.272 Vaak grensde het woonvertrek
van de kasteeleigenaar aan de zaal. Vanaf de
veertiende eeuw veranderde de functie van de
grote zaal, vooral in grotere kastelen. De zaal
werd alleen nog voor representatieve
doeleinden gebruikt of verloor ook deze
functie.273 De keuken bevond zich vaak in de
onmiddellijke nabijheid van de zaal. Meestal lag
de keuken op de begane grond, maar bij
Brederode en Muiden was deze ondergebracht
in de kelders. Dit beeld lijkt te worden bevestigd
door de resultaten van kasteelopgravingen,
zoals die van het kasteel van Eindhoven.274 Ook
de kapel bevond zich meestal in de directe
omgeving van de grote zaal of soms zelfs in deze
ruimte. Over het algemeen bevonden de slaap
vertrekken zich op de verdieping boven de zaal
en in de torens.275 Een dergelijke indeling kunnen
we ons in deze periode in hoofdlijnen ook voor
Duurstede voorstellen, met uitzondering dat er
hier in deze fase nog geen hoektorens waren. De
slaapvertrekken zullen in de vleugels en de
donjon moeten worden gezocht.
Datering
Het feit dat in bouwperiode II bakstenen zijn
gebruikt waarvan de formaten slechts iets
kleiner zijn dan die bij de voorgaande bouwfase
(31,5/30,5x16/14,5x9/7,5 cm in periode I en
31,5/29x14,5/14x8/7 cm in periode II) doet,
gecombineerd met de toepassing van Vlaams
verband, vermoeden dat de tijdsdiepte tussen
periode I en II niet heel erg groot zal zijn
geweest. Hoe groot deze diepte precies geweest
is, kan puur op basis van de archeologische en
bouwhistorische gegevens niet goed worden
bepaald. Het is van belang de kasteelplattegrond
te vergelijken met die van min of meer contem
poraine complexen, teneinde de datering van
deze bouwperiode scherp krijgen.
De plattegrond van Duurstede in periode II

2

toont qua vorm en opbouw grote overeenkomst
met het kasteel Middelburg bij Alkmaar.276 Dit
door graaf Floris V in 1287-1290 gebouwde min
of meer vierkante kasteel bestond uit een grote
woontoren (ca. 12 bij 9 m) die aan twee zijden
buiten een vierkante schildmuur uitstak. Aan de
westzijde bevond zich aansluitend op de
woontoren een zaal. Aan de zuidzijde lag een
kleine binnenplaats (afb. 4.15-1 en 2). Ook de
plattegrond van kasteel Nieuwendoorn vertoont
een zekere overeenkomst met die van
Duurstede. Nieuwendoorn had op de noord
westhoek van de vierkante schildmuur een
uitstekende, zware donjon van 11 bij 11 m.277 Op
de zuidoosthoek bevond zich een kleinere
vierkante toren. In het midden van de westelijke
schildmuur lag een vrij grote, aan de buitenkant
uitstekende vierkante poorttoren. Het kasteel is
in opdracht van graaf Floris V gebouwd.
Andere voorbeelden van kastelen met een zware
toren half buiten de schildmuur zijn Culemborg
en Vianen (afb.4.15-3 en 4). Kasteel Culemborg
bestond uit een hoekige, polygonale ringmuur
waarin een grote ronde toren was opgenomen.278
Binnen de ringmuur bevond zich aan de
overzijde van deze toren een gebouwde recht
hoekige zaalbouw. De eerste bouwfase van het
kasteel, de zaalbouw met ringmuur, dateert uit
ongeveer 1270. Kasteel Vianen had in de tweede
helft van de dertiende eeuw een min of meer
vergelijkbare opzet als kasteel Culemborg. 279 Aan
de zuidwestzijde van de polygonale ringmuur
bevond zich een grote, uitspringende ronde
toren. Aan de zuidoostzijde lag, tegenover de
toren een rechthoekige zaalbouw. Ook de
kastelen Loenersloot280 en Sterkenburg281 in
Langbroek hebben een ringmuur waarin een
zware ronde toren is opgenomen. Andere
polygonale kastelen in het Sticht zijn Abcoude,
Ter Aa en Linschoten. In hoeverre deze eveneens
een uitspringende grote toren hadden, is niet
bekend.282 De meeste van bovengenoemde
polygonale kastelen zijn door belangrijke minis
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Afb. 4.15 Plattegronden van de kastelen Middelburg (1), Nieuwendoorn (2), Culemborg (3) en Vianen (4).
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terialen gesticht: de heren van Vianen en
Culemborg uit het geslacht Van Beusichem,
heren van Abcoude uit het geslacht van Zuylen,
Sterkenburg uit het geslacht van Wulven en de
heren van Ter Aa, Linschoten en Loenersloot. Al
deze complexen lijken in de late dertiende eeuw
te zijn gebouwd.
Op grond van de beschikbare gegevens lijkt een
datering van bouwperiode II van Duurstede in
het laatste kwart van de dertiende eeuw of het
begin van de veertiende eeuw het meest
aannemelijk. Gezien de ruime datering van deze
periode komen er leden van verschillende
generaties Van Zuylen in aanmerking als
bouwheer. De eerste is Zweder I. Deze Zweder
was, zoals we al zagen gehuwd, met Afkijn van
Schoonhoven, wier familie thuishoorde in het
rechtsgebied van Nicolaas van Cats; een van de
belangrijkste raadslieden van graaf Floris V.
Zweder’s zoon, Gijsbrecht II, was getrouwd met
de dochter van Nicolaas van Cats. Beide kunnen
via hun Hollandse connecties kennis hebben
genomen van het kastelenbouwprogramma van
graaf Floris V, waarbij op verschillende plaatsen
vierkante kastelen werden gebouwd. Het zal hen
echter aan voldoende financiële middelen
hebben ontbroken om in één keer een vierkant
kasteel te bouwen. Zij deden dit in meerdere
fasen. Van deze twee lijkt Gijsbrecht II de meest
waarschijnlijke kandidaat. Deze Gijsbrecht heeft,
in vergelijking tot andere leden van zijn familie,
betrekkelijk lang geleefd. Van hem is bekend dat
hij vaak op zijn kasteel in Wijk bij Duurstede
verbleef.283 Mogelijk heeft hij Duurstede vergroot
om meer wooncomfort te verkrijgen en een
residentie te creëren die bij zijn maatschappe
lijke positie en status paste. Gijsbrecht II heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling
van Wijk bij Duurstede. Hij was degene die in
1300 de nederzetting ten noorden van zijn
kasteel stadsrechten verleende. Een indrukwek
kend kasteel paste bij uitstek bij een stedelijke
nederzetting.

4.4.3 Periode III

In deze periode werd de transformatie tot een
vierkant kasteel met hoektorens voltooid. Aan
de noordoostzijde werden schildmuren opge
trokken, waardoor de donjon geheel binnen de
ommuring kwam te staan. Aan de noordwest
zijde sloot het nieuwe stuk schildmuur aan op
het bestaande noordwestelijke deel van de
schildmuur. De oostelijke schildmuur werd een
aantal meters naar het oosten verplaatst
(afb. 4.16) en vormde hierdoor met het nieuwe
noordoostelijke deel van de oostelijke
schildmuur een doorlopende façade. Het
complex kreeg door de aanleg en verlegging van
delen van de schildmuur een vrijwel vierhoekig
grondplan van ongeveer 33,5 bij 44 m
buitenwerk.
In het midden van de nieuwe oostelijke
schildmuur werd een nieuw poortgebouw
gebouwd. Omdat het poortgebouw in een latere
bouwfase is verbouwd (zie hieronder), is niet
duidelijk welke van de aangetroffen funderings
resten van het poortgebouw in periode III
kunnen geplaatst. Renaud dateerde alle funde
ringsresten, zonder hiervoor overigens
argumenten te geven, in de tweede helft van de
vijftiende eeuw.284 Uit geschreven bronnen is
bekend dat de Bourgondische bisschoppen het
poortgebouw hebben verbouwd, maar wat deze
verbouwingen precies inhielden is niet duidelijk.
Het ligt niet erg voor de hand dat ze het poort
gebouw volledig hebben laten afbreken en
vervangen voor een nieuw poortgebouw. Ze
zullen hebben gekozen voor vervangen van
(delen van) het opgaande muurwerk, mogelijk
vanaf kelderniveau, en het verfraaien van het
exterieur. Het is hierdoor waarschijnlijk dat de
funderingen van het poortgebouw gedeeltelijk
of geheel aan periode III kunnen worden toege
schreven.
In deze periode lijken op verschillende hoeken
van de schildmuur ronde torens te zijn gebouwd.

283 Renaud 1995a, 97.
284 Renaud 1995, 185. Dit zijn de minst
gedetailleerd gedocumenteerde
muurresten, zodat ook op basis van de
veldwerkgegevens geen uitspraken
kunnen worden gedaan over
baksteenformaten, tienlagenmaten,
metselverbanden en bouwnaden.
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Afb. 4.16 Gebouwresten uit periode III en in die tijd nog aanwezige resten uit de perioden I en II.
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Dit geldt in elk geval voor de noordwesthoek.
Ook ter plaatse van de huidige Bourgondische
toren moet in deze periode een toren hebben
gestaan. De aanwezigheid hiervan is in 1959 bij
bouwhistorisch onderzoek in de Bourgondische
toren vastgesteld.285 Ongewis is of de bij de
opgravingen aangetroffen kleine noordooste
lijke hoektoren met steunbeer bij deze bouwfase
hoort of tot een jongere periode moet worden
gerekend. Deze onduidelijkheid wordt veroor
zaakt door het feit dat op de veldtekeningen
geen versnijdingen tussen het muurwerk van de
toren en de aansluitende noordelijke en
oostelijke schildmuur staan aangegeven, terwijl
op de publicatietekening van Renaud wel
bouwnaden zijn getekend.286 Renaud’s interpre
tatie is mogelijk gebaseerd op het feit dat in de
geschreven bronnen wordt vermeld dat deze
hoektoren kort na 1517 in opdracht van bisschop
Philips van Bourgondië is vervangen door een
achtkantige toren.287 Uit de beschrijving kan
echter niet worden opgemaakt of het volledige
nieuwbouw betreft of dat alleen het opgaande
muurwerk is vervangen. Op grond van zeven
tiende-eeuwse tekeningen van het kasteel lijkt
het erop dat dit tweede het geval is geweest
(afb. 4.17).
Dit zou kunnen betekenen dat de aangetroffen
torenfundering tot periode III teruggaat. Dit kan
echter niet worden bewezen, aangezien de
baksteenformaten van de toren niet zijn
genoteerd. Ook voor de zuidoosttoren geldt dat
onduidelijk is tot welke bouwfase deze hoort.
Deze toren is eveneens in een latere bouwfase

aangepast, maar zal oorspronkelijk tot periode
III teruggaan.
De verplaatsing van het zuidelijke deel van de
oostelijke schildmuur naar het oosten, waarbij
het deel van de oude schildmuur werd gesloopt,
maakte enkele aanpassingen aan de oostzijde
van de zuidelijke vleugel noodzakelijk. De
vleugel kreeg een nieuwe oostmuur en mogelijk
ook een nieuwe noordmuur. Dit lijkt te kunnen
worden afgeleid uit de vondst van een T-vormig
stuk muurwerk in opgravingsput IV en enkele
ten westen van put V gevonden muurresten
(baksteenformaten variëren van 31,5x14x7,5 cm
tot 28x13x6,5 cm). Helaas zijn van het T-vormige
muurfragment de formaten van de gebruikte
bakstenen niet genoteerd, zodat niet volledig
zeker is dat dit stuk en de muurresten bij put V
tot dezelfde bouwfase behoren. Wat opvalt is
dat de westelijke buitenrand van het T-vormige
stuk muurwerk precies in het verlengde ligt van
de westelijke buitenmuur van het poortgebouw.
In het oostelijke deel van de noordelijke
schildmuur bevinden zich twee goten die in de
gracht uitmonden. Beide lijken gelijk met de
schildmuur of kort daarna te zijn aangelegd. Ook
de in de strook tussen de donjon en het noord
oostelijke deel van de schildmuur gevonden
waterputten zouden gezien hun ligging uit deze
periode kunnen dateren, maar kunnen ook uit
een jongere fase dateren. De functie van de bij
een van de waterputten gevonden houtcon
structie is onduidelijk. Mogelijk diende deze ter
versteviging van de uit losse stenen gestapelde
putmantel of bevond zich hierop een houten

Afb. 4.17 Tekeningen van het deels vervallen kasteel door Roeland Roghman uit 1646: (a) vanuit de noordwestzijde
met links de stad en rechts de voorburcht en (b) de oostzijde met links de voorburcht. Let op de deels ingestorte
kapel en aansluitende schildmuur.

285 Renaud 1978; 333; Renaud 1995b, 184.
Zie ook Top 2000, 142, vooral noot 6;
Wevers 2004, 60.
286 Renaud 1978, 329, afb. 3; Renaud 1995b,
185.
287 Zie Top 2000, 152.
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288 Top 1986, 176-177.
289 Top 2000, 149.
290 Janssen’s (1996, 116) opmerking dat
kasteel Duurstede vanaf 1447 als
residentie van de bisschop van Utrecht
diende is niet juist. Pas na de dood van
Jacob van Gaasbeek in 1459 werd het
kasteel door bisschop David van
Bourgondië als residentie in gebruik
genomen.
291 Zie Janssen 1996, 56-61; Gruben,
Kamphuis( & Viersen 2004; Schicht
2018.

vlonder. Vlak bij de waterput is een deel van een
vloer gevonden. De aanwezigheid van water
putten lijkt erop te wijzen dat delen van deze
ruimtes een residentiële functie hadden. In later
tijd bevond zich in dit deel van het kasteel een
grote zaal, met daaronder de keuken, en de
bisschoppelijke eetzaal.
Mogelijk vond in deze periode ook een
verbouwing van de donjon plaats. Architect Top
heeft op grond van bouwhistorische waarne
mingen aannemelijk gemaakt dat men bij deze
verbouwing de kap verwijderde en vervolgens
het metselwerk van de bovenverdieping tot aan
de onderzijde van de vensters sloopte.288
Vervolgens werd nieuw werk opgetrokken dat
met een koepelgewelf werd bekroond. Bij de
verbouwing zijn bakstenen van 28/27x14x7 cm
gebruikt. De bij de sloop vrijgekomen stenen
werden afgebikt en elders hergebruikt. De
specieresten en gebroken stenen werden
gebruikt voor het ophogen van de vloer. Deze
kwam hierdoor 1,44 m hoger te liggen dan
daarvoor. Deze ophoging was waarschijnlijk
noodzakelijk, omdat tegelijkertijd de laatste
delen van de schildmuur werden aangelegd en
daarbinnen gebouwen werden opgetrokken. Dit
maakte het noodzakelijk de schietgaten in de
donjon naar boven te verplaatsen om boven de
daken uit te kunnen komen. Op de verdieping
werden twee royale vensters, die opvallend
genoeg nogal in vorm verschillen, en vier hoog
geplaatste schietgaten aangebracht. Deze
verbouwing is volgens Top, gezien het grote
verschil in bouwstijl ten opzichte van de
Bourgondische toren, niet in opdracht van
bisschop David uitgevoerd, maar door Jacob van
Gaasbeek.289 Hij brengt de aanpassing van de
donjon in verband met de grote bouwactivi
teiten in de eerste helft van de vijftiende eeuw.
Aanvullend hierop kan worden gesteld dat het
baksteenformaat eerder op een datering in de
eerste helft van de vijftiende eeuw dan in het
derde kwart van die eeuw lijkt te wijzen.
De plattegrond van kasteel Duurstede bestond in
deze periode uit een vierkante aanleg met ronde
hoektorens en een buiten de schildmuur
uitstekend poortgebouw. Aan de binnenzijde van
de schildmuur bevond zich aan de west- en
zuidzijde een lange vleugel en aan de oostzijde
twee, door het poortgebouw van elkaar
gescheiden kortere vleugels. In de noordoosthoek
bevond zicht ook een korte vleugel. Deze vleugel
reikte tot de noordwesthoek van de donjon.

Datering
In deze bouwperiode zijn bakstenen van uiteen
lopende afmetingen gebruikt. Deze variëren van
31,5x15x7,5 cm tot 28x13,5x6,5 cm. De kleinste
formaten komen overeen met die van de stenen
uit de ten noordwesten van het kasteel
opgegraven veldbrandoven. Het voorkomen van
uiteenlopende baksteenformaten is een
aanwijzing dat volop gebruik is gemaakt van
secundair verwerkt materiaal. Waarschijnlijk is
bij het afbreken van delen van de oude
ommuring veel baksteen vrijgekomen dat kon
worden hergebruikt. De bakstenen met de
kleinste formaten kunnen globaal in de late
veertiende–(eerste helft) vijftiende eeuw worden
gedateerd. De bij de donjon toegepaste
bouwstijl, met gemetselde kruisvensters en
schietgaten voor handvuurwapens, wijst erop
dat de verbouwing van de donjon na 1400 moet
worden gedateerd. Het karakter van de
verbouwing wijkt dusdanig af van de met
zekerheid in opdracht van David van Bourgondië
uitgevoerde bouwwerkzaamheden (zie
hieronder) dat het niet voor de hand ligt dat ze
in zijn opdracht zijn uitgevoerd. Mogelijk waren
zij het werk van Jacob van Gaasbeek (ca. 13851459), de laatste telg uit het geslacht van Zuylen
van Abcoude die het kasteel in handen had en
hier resideerde of zijn voorganger Willem van
Zuylen van Abcoude.290 De Gaasbeekse tak van
de familie Van Zuylen van Abcoude wist het,
zoals we reeds zagen, tot een adellijke leefwijze
te brengen, die zich kon meten met die van de
top van de adel in de aangrenzende territoria.
Vanaf de late dertiende eeuw zijn er op geen
groot aantal plaatsen in Noordwest-Europa
vierkante kastelen met hoektorens gebouwd.
Deze werden vooral gebouwd door koningen,
territoriale vorsten, zoals hertogen, graven en
bisschoppen, en in mindere mate door leden van
de top van de adel.291 Kastelen met een recht
hoekig grondplan kennen we ook van verschil
lende andere plaatsen in Nederland (zie tabel
4.1). Hierbij moet onderscheid worden gemaakt
tussen kastelen die in één keer als rechthoekig
kasteel zijn gebouwd en complexen, zoals
Duurstede, die in meerder bouwfasen tot deze
vorm zijn uitgegroeid. Binnen de eerste groep
kunnen twee subgroepen worden onder
scheiden. De eerste is het vierkante kasteel met
ronde of vierkante hoektorens op alle hoeken.
Voorbeelden hiervan zijn kasteel Medemblik, het
Muiderslot en Huis Doorn (afb. 4.18-1, 2 en 4).292
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Het Muiderslot en Medemblik hadden vier ronde
hoektorens en Huis Doorn drie ronde en één
rechthoekige toren. Kasteel Medemblik heeft
vier uitspringende vierkante torens in het
midden van de schildmuren. De grootse hiervan
deed dienst als poort. De woongebouwen lagen
langs twee zijden. Het Muiderslot had een
vierkante poorttoten in het midden van één zijde
en woonvertrekken langs de overliggende zijde.
Huis Doorn kreeg rond 1300 een woontoren in
de noordwesthoek. Opvallend is dat alle drie
geen donjon hadden. Ze dateren in eerste aanleg
uit de late dertiende eeuw en de vierkante vorm
is in één bouwfase tot stand gekomen.
Medemblik en het Muiderslot zijn door graaf
Floris V gebouwd en huis Doorn door een aan
graaf Floris V gelieerde persoon, mogelijk een
neef.293 Algemener is het subtype waarbij de
hoektorens onregelmatig zijn geplaatst en een
donjon als centraal element fungeerde. Het al
eerder genoemde kasteel Nieuwendoorn ( zie
afb. 4.15-2) en kasteel Nieuwburg ( afb. 4.18-3) in
de kop van Noord-Holland zijn voorbeelden van
dit subtype.294 Kasteel Nieuwendoorn had geen
torens op alle hoeken, maar een uitspringende
vierkante donjon op de noordwesthoek. Verder
was er een vrij grote vierkante poorttoren en een
vierkant hoektorentje op de zuidoosthoek. Aan
de binnenzijde van de zuidelijke en oostelijke
schildmuur bevinden zich vleugels. Kasteel
Nieuwburg had geen hoektorens, maar een
grote donjon in het midden van de oostelijke
schildmuur en een vrij grote vierkante
poorttoren in het midden van de westelijke
schildmuur. Beide kastelen dateren uit de late
dertiende eeuw en eveneens door de Hollandse
graaf gebouwd.

Tabel 4.1 Afmetingen, aantal hoektorens
en datering van vierkante kastelen
Naam

afmetingen

hoektorens

datering

Muiderslot

32 x 36 m

4

XIIId

Medemblik

35 x 40 m

4

XIIId

Huis Doorn

25 x 35 m

4

XIIId

Nieuwendoorn

31 x 31 m

2

XIIId

Nieuwburg

24 x 25 m

0

XIIId

Woerden

50 x 50 m

4

XVa

Rosendaal

35 x >30 m

2

XIVa

Waardenburg

28 X 25 m

2

XIVd

Grunsfoort

32 x 36 m

1

XIVc

Ammersoyen

26 x 29 m

4

XIVA

Brederode

30 x 36 m

4

XIVA

Hellenburg

32 x 38 m

4

XVA

Duurstede

33,5 x 44 m

4

In de veertiende en vijftiende eeuw werden
slechts enkele kastelen in één keer volgens het
vierkante bouwconcept gebouwd.
De kastelen van Woerden, Roosendaal,
Waardenburg bij Holten en Grunsfoort, ten
westen van Renkum, zijn voorbeelden van
landsheerlijke vierkante versterkingen die in de
veertiende-vijftiende eeuw zijn gebouwd.295
Tot de bekendste residenties van leden van de
hoge adel behoren onder andere de kastelen
Ammersoyen296 en Brederode.297 (afb. 4.19).
De oudste fase van Ammersoyen dateert uit de
vroege veertiende, mogelijk zelfs late dertiende
eeuw. Kasteel Brederode wordt voor het eerst
vermeld in 1321, maar stamt mogelijk uit de tijd
van de door graaf Floris V gebouwde vierkante
kastelen in Medemblik en Muiden. Beide
kastelen zijn later in verschillende bouwfasen
aangepast.
Een ander voorbeeld van een hoogadellijke
rsidentie is kasteel Hellenburg op ZuidBeveland.298 Het kasteel werd in de vijftiende
eeuw in een aantal kort op elkaar volgende
bouwfasen verbouwd van een bescheiden
woontoren tot een min of meert vierkant kasteel
van ongeveer 32 bij 38 m. Hellenburg had acht
uitspringende torens, vier vierkante en vier
ronde, op de hoeken en het midden van de
zijden. Aan allen zijden bevonden zich woon
gebouwen. Het kasteel is vermoedelijk
verbouwd door Frederik van Renessse van
Rhijnauwen, die in 1450 uit het Sticht werd
verbannen en zich toen op de Hellenburg vestigde.
Het kasteel is bij een overstroming in 1477
verloren gegaan. De grondvorm van de
schildmuur van Hellenburg vertoont grote over
eenkomst met die van Duurstede. In beide
gevallen is er sprake van een enigszins tapse vorm.
Gesteld kan worden dat het bouwconcept van
een vierkant kasteel met ronde hoektorens in de
periode tussen de late dertiende en vijftiende
eeuw door landsheren en leden van de hoge
adel werd gebruikt bij zowel de bouw van
militaire sterktes als bij versterkte residenties.
Op grond van alle gegevens kan bouwperiode III
grofweg in de periode 1400-1450 worden
gedateerd.299 Als mogelijke bouwheer zijn er

292 Janssen 1996, 59-61. Hij noemt ook Huis

293
294
295
296
297
298
299

te Riviere in Schiedam (50 bij 55 m) als
mogelijk vroeg vierhoekig kasteel, maar
dit kan, gezien het voorkomen van een
gracht ten oosten van de donjon, niet
kloppen. Het gaat hier mogelijk om een
solitaire donjon, waaraan later allerlei
bouwdelen zijn toegevoegd; zie Renaud
1956, vooral 38; Hoek 1975, 180-187;
Hoek 1986, 117-118; Hermans 2013, 182183.
Janssen 1996, 60-61.
Janssen 1996, 61-62.
Zie Janssen 1996, 62-63.
Van Reyen 1974, 81-3; Buurman 1986; Jas
et al. 2013, 314-318.
Renaud 1973; Van Reyen 1974, 51-52.
Janssen 1996, 63, afb. 46-D, 74.
Janssen’s (1996, 67) gedachte dat het
David van Bourgondië was die
Duurstede herschiep in een vierkant
kasteel, is niet correct. Dit gebeurde al
toen het kasteel nog in handen was van
de familie Van Zuylen van Abcoude.
Deze behoorden, zoals we zagen, tot de
hoge adel in het Sticht.
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Afb. 4.18 Plattegronden van kasteel Medemblik (1), het Muiderslot (2), kasteel Nieuwenburg (3) en Huis Doorn (4).
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Afb. 4.19 Plattegronden van de kastelen Ammersoyen (1), Brederode (2) en Hellenburg (3).

twee kandidaten: Willen van Zuylen van
Abcoude en zijn neef Jacob van Gaasbeek.
Willem resideerde op Duurstede en neef Jacob
woonde na de dood van zijn vader enige tijd bij
zijn oom op dit kasteel. Na de dood van Willem
in 1407 en de afwikkeling van de erfenis verbleef
Jacob veelal op kasteel Duurstede. Beide hadden
voldoende financiële middelen om de
verbouwing van het kasteel te bekostigen,300
zodat we op basis hiervan geen keuze tussen
beide kan worden gemaakt.

300 Volgens Van der Eerden (1998, 14) was
Willem een zeer vermogend man met
duizenden hectare grond, honderden
leenmannen en een dozijn kastelen.
Zie ook Van Hoof 1976.
301 Zie Janssen 1996,116-118; Top 2000;
Wevers 2004.

Gebruik van de gebouwen
Het gebruik van de meeste gebouwen zal niet
veel anders zijn geweest dan in de voorgaande
periode. Door verplaatsing van het zuidelijke
deel van de oostelijke schildmuur enkele meters
naar het oosten, ontstond in de zuidoosthoek
van het kasteel ruimte voor een nieuwe
bouwdeel. Dit bouwdeel sloot aan de westzijde
aan op de grote zaal en aan de noordzijde op het
nieuwe poortgebouw. Het bouwdeel werd in
later tijd gebruikt als zaal voor het bisschoppe
lijke personeel gebruikt (zie hieronder). Tussen
de zaal en het poortgebouw bevond zich een
kleinere ruimte, waarvan niet duidelijk is of deze
bij de zaal of bij het poortgebouw hoorde. Boven

het nieuwe poortgebouw bevonden zich waar
schijnlijk verschillende gebruiksruimten.

4.4.4 Periode IV

Deze bouwfase wordt niet zozeer gekenmerkt
door grootschalige uitbreidingen van het kasteel,
maar vooral door aanpassingen en veranderingen
aan en in de bestaande bebouwing.301 Deze
aanpassingen en veranderingen zijn echter van
grote invloed geweest, zowel op het uiterlijk van
het kasteel als het interieur (afb. 4.20).
Vanwege hun specifieke karakter zijn sommige
veranderingen en aanpassingen archeologisch
traceerbaar, terwijl andere alleen kunnen
worden afgeleid uit vermeldingen in geschreven
bronnen en latere afbeeldingen van het kasteel.
Een van de meest ingrijpende en daardoor
beeldbepalende veranderingen was de transfor
matie van de noordwestelijke ronde hoektoren
in de nog bestaande Bourgondische toren. Het
muurwerk van de toren werd verzwaard met een
ommetseling die de muurdikte op ruim 4 m
bracht. De toren kreeg door deze verzwaring een
doorsnede van ca. 15 m. De hoogte was
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Afb. 4.20 Gebouwresten uit periode IV en in die tijd nog aanwezige resten uit de perioden I t/m III.
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Afb. 4.21 De Bourgondische toren in huidige toestand (foto: J. Stöver).
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ongeveer 41 m. De huidige situatie weerspiegelt
slechts tot op zekere hoogte het oorspronkelijke
karakter van deze imposante toren (afb. 4.21).
Veel van de originele details zijn bij latere
herstelwerkzaamheden en restauraties
verwijderd.302 Zo is de oorspronkelijk in de top
van de toren aanwezige uitkijkpost al lang
geleden verwijderd, evenals een aantal
dakkapellen. De overgebleven dakkapellen zijn
daarnaast soberder uitgevoerd dan de oorspron
kelijke. De toren was voorzien van een weergang
die gedeeltelijk in de dikte van de muur was
uitgespaard en gedeeltelijk op uitkragende
hardstenen consoles rustte, waartussen
werpgaten (machicoulis) waren aangebracht.
De eerste verdieping is een overwelfde ruimte
met een natuurstenen kolom in het midden. De
functie van deze kolom is onduidelijk. Het is
geen constructief element. De kolom heeft geen
dragende functie. In de kolom is op 0,65 m
boven de vloer een horizontale inkeping
aanwezig. Volgens Croockewit is de inkeping
veroorzaakt door de kettingen waarmee de
kanonnen uit de schietgaten werden getrokken
om te kunnen worden geladen.303 De tweede
verdieping heeft een gewelf met natuurstenen
ribben in de vorm van een netwerk. Sommige
van de consoles op deze verdieping zijn versierd
met beeldhouwwerk in de vorm van een
tondeldoos waaruit vlammen slaan met een
banderol waarop waarschijnlijk de tekst ‘altijt
bereit’ heeft gestaan. De tondeldoos is een vaker
door David van Bourgondië gebruikt embleem.
Het komt voor op zijn kleding en op in zijn naam
geslagen munten. De tekst ‘altijt bereit’ was
bisschop Davids devies. Andere consoles dragen
het wapen van David van Bourgondië. De derde
verdieping heeft een balken plafond en een
fraaie schouw, waarvan de dekbalk uit losse
stukken natuursteen bestaat die als puzzel
stukken in elkaar passen. Op de vierde
verdieping bevindt zich eenzelfde schouw.
De vijfde verdieping heeft een houten,
stervormig balkenplafond. Een van de consoles
in deze ruimte is voorzien van het gebeeld
houwde wapen van David van Bourgondië.
Dit wapen komt ook voor als tweede en derde
kwartier op een wapenschild op een fraaie
schouw in deze ruimte. Het eerste en vierde
kwartier wordt gevormd door het wapen van het
Sticht (afb. 4.22).304 De verdiepingen worden met
elkaar verbonden door een muurtrap.
Een tweede belangrijke wijziging was de

aanpassing van het poortgebouw in het midden
van de oostelijke schildmuur.305 Onduidelijk is
wat deze aanpassing precies inhield. Mogelijk is
het muurwerk vanaf kelderniveau vervangen,
maar dat kan vanwege de gebrekkige documen
tatiewijze van de muurresten van het poortge
bouw tijdens de opgravingen niet met zekerheid
worden gezegd. De poort was getuige afbeel
dingen zeventiende-eeuwse afbeeldingen (zie
afb. 1.51) voorzien van arkeltorenjes op de
voorhoeken en met een natuurstenen
gevelsteen met de wapenschilden van de
bisschop en het Sticht boven de poortdoorgang.
Het poortgebouw kreeg hierdoor een sterk ZuidNederlandse of Frans karakter.306
Van het voor de buitenmuur uitspringende
rechthoekige poortgebouw is slechts een klein
deel van het opgaande muurwerk bewaard
gebleven. De funderingen van de poort zijn bij
de opgravingen teruggevonden. Aan de
westzijde van de poort bevond zich een smalle
rechthoekige ruimte. Onduidelijk is in hoeverre
deze ruimte deel heeft uitgemaakt van de poort
of bij de hier gelegen zuidoostelijke vleugel
hoort. Niet uitgesloten kan worden dat deze
muurresten deel hebben uitgemaakt van een
ouder poortgebouw. De poort had getuige latere
afbeeldingen en beschrijvingen twee arkeltoren
tjes op de hoeken. Boven de ingang bevond zich
het wapenschild van David van Bourgondië.
Ook de ronde toren op de zuidoosthoek is
mogelijk in deze periode aangepast. In het
muurwerk werden geschutopeningen aange
bracht, waardoor het deel van de schilmuur ten
zuiden van het poortgebouw en het deel tussen
de toren en de Bourgondische toren werd
gedekt. Ook het bovendeel van de toren lijkt te
zijn aangepast.307 In deze periode is ook de
slotkapel gebouwd. De kapel lag ingeklemd
tussen de westgevel van de donjon en het
verlengde van de westvleugel. De plattegrond
van de kapel kan worden gereconstrueerd aan
de hand van enkele bouwresten: een stuk van de
onderzijde van de fundering van de noordwest
hoek (baksteenformaat 27,5x12,5x6,5 cm) en
enkele langgerekte met puin opgevulde
uitbraaksporen en de daaronder gelegen roos
terwerk van ingeslagen palen. Op grond van
deze resten kan worden geconcludeerd dat de
slotkapel ongeveer 12 bij 7 m moet hebben
gemeten. Het feit dat zich onder de fundering en
uitbraaksporen rechthoekige kuilen met
ingeslagen houten palen en horizontale planken

302 Zie Enderman & Olde Meierink 2007.
303 Croockewit 1882, 428.
304 De schouw is in 1951 gerestaureerd door
huisschilder J.W. van Dijendaal uit Wijk
bij Duurstede. Ontbrekende delen van
het wapen zijn aangevuld met gips en
de kleuren opnieuw aangebracht; zie
Top 2000, 147.
305 Enderman & Olde Meierink 2007, 6.
306 Wevers 2004, 63.
307 Top 2000, 144-7. Enderman & Olde
Meierink (2006, 6) suggereren dat de
deze toren in opdracht van bisschop
David is gebouwd, maar het is
aannemelijker dat hij een bestaande
toren heeft laten moderniseren. Helaas
kan vanwege de beperkte
archeologische en bouwhistorische
gegevens van dit deel van het kasteel dit
niet met zekerheid worden bepaald.
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Afb. 4.22 Fraai versierde hardstenen schouw in de
Bourgondische toren (foto: Hans Dirksen)

308 Zie Top (2000, afb. 8) voor een
309
310
311
312

reconstructie van het aanzicht van het
kasteel omstreeks 1490.
Top 2000; Enderman & Olde Meierink
2007, 6.
Zie Top 2000, 146, afb. 9.
Top 2000, 145.
Enderman & Olde Meierink (2007, 6,
noot 4) stellen dat de geschutverdieping
al vóór 1490 gebouwd kan zijn, gezien
de overeenkomst met de
Noorderbergtoren in Deventer, waarvan
de bouwmeesters in dat jaar naar
kasteel Duurstede kwamen kijken. Zie
verder Top 1986, 178-180; Top 2000,
143-50; Wevers 2004, 64.

bevonden, doet vermoeden dat de kapel op
spaarbogen was gefundeerd. Hoe de kapel er
aan de buitenkant heeft uitgezien valt moeilijk
vast te stellen, omdat deze op afbeeldingen van
het kasteel niet boven de omliggende
bouwdelen uitsteekt. Daarnaast zijn er slechts
enkele afbeeldingen van het kasteel vanuit het
oosten en noorden en geen afbeeldingen vanaf
het binnenplein. In de gevel aan de zijde van de
noordelijke schildmuur bevond zich een groot
gotisch venster. De geschreven bronnen geven
wel inzicht over de inrichting van de kapel,
vooral over de schilderingen en kunstwerken.
Daarnaast zijn aan de buitenkant van de
westelijke muur van de donjon verschillende
bouwsporen van de kapel aanwezig, waaronder
restanten van de gewelven, vijf gotische
consoles en een tableau van gele en groene
wandtegels.
Onduidelijk is wat de functie is geweest van een
aan de binnenzijde van de zuidoosthoek van de
schildmuur gevonden enigszins rondlopende
muur (baksteenformaat 27x13x5,5 cm). De
oriëntatie van de muur wijkt af van die van de
andere muren. Aan de buitenzijde zijn twee
ingeslagen houten palen gevonden die ermee
lijken samen te hangen. Muur en palen hebben

misschien als grondkering dienst gedaan. Aan de
binnenzijde van de muur is een vloerrestant
gevonden.
In deze periode is ook de schildmuur aangepast.
De bouwwerkzaamheden aan de schildmuur
hangen waarschijnlijk samen met de bouw van
de Bourgondische toren en de verbouwing van
de zuidoostelijke hoektoren en het poortge
bouw. Het zuidelijke deel van de westelijke
schildmuur, de zuidelijke schildmuur en het deel
van de oostelijke schildmuur ten zuiden van het
poortgebouw werden deels gesloopt en
vervangen door een iets dunnere schildmuur.
De zuidelijke schildmuur en het zuidelijke deel
van de oostelijke schildmuur werden tevens
aanzienlijk verhoogd.308 De aanpassingen
kunnen deels worden afgeleid uit de opgravings
gegevens en bouwhistorische waarnemingen,
maar vooral op basis van zeventiende en acht
tiende-eeuwse afbeeldingen van dit deel van het
kasteel (zie afb. 4.17 en vooral afb. 4.23).309
Bouwwerkzaamheden blijken onder andere uit
de opbouw van de drie rechthoekige kelderven
sters in het zuidelijke deel van de oostelijke
schildmuur. Deze vensters zijn met grote stukken
Namense hardsteen omlijst.310 Boven de vensters
bevindt zich in het metselwerk een in een soort
visgraatmotief gemetseld boogje. In de stenen
rond de vensteropening is aan de verticale
randen een afgeschuind kantje aangebracht, dat
aan weerszijden eindigt in een driehoekje. Dit
driehoekje is een typisch architectonisch detail
dat ook op verschillende plaatsen bij metselwerk
in de Bourgondische toren is toegepast.311 Het
voorkomen van dit detail op beide plaatsen doet
gelijktijdigheid van de Bourgondische toren en
dit deel van het muurwerk van de schildmuur
vermoeden.
Ook aan het noordelijke deel van de westelijke
schildmuur lijken in deze periode enkele kleine
aanpassingen te zijn gemaakt, zoals de aanleg
van een stortkoker en steunbeer direct ten
zuiden van de noordwestelijke hoektoren
(baksteenformaat 26,5x14/13,5x 6,5/6 cm).
In deze periode is waarschijnlijk ook de geschut
verdieping op de donjon gerealiseerd.312
Hierdoor stak de donjon het noordelijke deel
van de oostvleugel uit.
Gebruik van de gebouwen (afb. 4.24)
Dankzij de eerder genoemde inventarislijsten uit
1529 en 1533 weten we waarvoor veel van de in
deze periode gebouwde ruimtes in later tijd
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Afb. 4.23 De ruïne van kasteel Duurstede op een tekening van Joseph Adolf Schmetterling ( 1761–1828).

gebruikt werden. Bij de behandeling van periode
V zal hier uitgebreider bij worden stilgestaan.
Aangenomen mag worden dat de ruimtes in de
tijd van David van Bourgondië min of meer
dezelfde functie vervulden.313 In de noordvleugel
bevonden zich de bisschoppelijke slaap- en
werkvertrekken. In de westvleugel bevond zich
de ridderzaal. Tussen deze zaal en de zuidweste
lijke geschutstoren en het poortgebouw bevond
zich de grote zaal voor het personeel. Aan de
andere zijde van de poort lag een tweede grote
zaal en aansluitend een ruimte die later als
eetzaal werd gebruikt. Onder de tweede zaal
bevond zich de keuken.
In het poortgebouw bevond zich een ruimte
waar gevangenen werden ondergebracht, want
in de zestiende-eeuwse inventarissen wordt één
van de vertrekken boven de poort ‘Brederodes
kamer’ genoemd. Hoogst waarschijnlijk heeft
Reinoud van Brederode hier in 1470 enige tijd
gevangen gezeten.314
In de Bourgondische toren waren onder andere
de kanselarij en het archief van het bisdom
Utrecht en het Sticht ondergebracht. Tevens had
Jan Gossaert hier later een kamer (zie hieronder).
Tussen de donjon en de noordoostelijke
hoektoren bevond zich de kapel. De kapel werd
vrijwel uitsluitend door de bisschop bezocht.
Leden van de hofhouding kwamen hier zelden.
In de vleugels rond het binnenplein waren een

schrijfkamer, brouwerij, bakkerij, keuken,
bottelarij, diverse voorraad- en bergruimtes,
kamers voor leden van de hofhouding en
raadsheren en kamers voor personeel.
Een indruk van de uitstraling, inrichting en het
gebruik van Duurstede geeft het verslag van
Arnold Heymricius (ca. 1420-1491), domdeken
van Xanten en kanunnik van Sint Lebuinus in
Deventer, naar aanleiding van zijn bezoek aan
het kasteel omstreeks 1476.315 Heymricius schrijf:
‘…. En vervolgens heeft hij de burcht [David van
Bourgondië] - zowel door de natuurlijke ligging als
door vele verdedigingswerken al zeer sterk- met
nieuwe torens, grachten, muren en vestingwerken veel
sterker gemaakt en herschapen in een bisschoppelijk
paleis, bewonderd in de hele provincie….Wij hebben
ongeveer twintig priesters en geestelijken, die zij
cantors noemen en in de muziekkunst over de hele
wereld bekend zijn, alle dagen ’s morgens en ’s avonds
om zeven uur in de bisschoppelijke kapel horen zingen
met engelachtig lofgezang….. in het algemeen heb ik
met enorme bewondering gezien zowel de goede
smaak als orde en netheid aan de inrichting, die niet
zozeer om de praal, alswel om de netheid en bisschoppelijke waardigheid door allen zouden worden
geprezen. Schitterende tegelvloeren van Namense
steen, met beitels en bezems als het ware gepolijst,
bedreigden de tripdragers met uitglijden en de ogen,
wegens overmatige schittering, met blindheid. Maar
toen wij vervolgens opzagen naar de hoge dakter-

313 Zie Enno van Gelder 1972, 109-119; Sterk
1980, 218-316; Ronnes 2012;
Schooneman 2013, 81-85.
314 Van Gent 1996, 103. Zie Van Gent ook
voor de machtsstrijd tussen de familie
Van Brederode en bisschop David van
Bourgondië. Zie verder Van Oostrum
2017.
315 Volgens Santing (1985, 146) wordt deze
bron meestal als kritiekloze lofrede op
David van Bourgondië gezien en als
onbetrouwbaar en waardeloos terzijde
geschoven. Dit geldt zeker voor wat
betreft politiek-bestuurlijke zaken. Voor
wat betreft de informatie over kunst en
cultuur lijkt het volgens hem wel een
bruikbare bron te zijn.
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Afb. 4.24 Gebruik van de verschillende ruimtes in het kasteel ten tijde van de bewoning door de bisschop Philips
van Bourgondië (aangepast naar Top 2000).

316 Zoals geciteerd in Top 2000, 144-145.

rassen en de steile daken, kunstig gemaakt met
bijzonder vakmanschap, en deze ons stralend
tegemoet glansden, was ook Everhard [de bisschop
pelijke dienaar die Heymricius rondleidde] in ons
gezelschap nadrukkelijk aanwezig, eerder een dwaas
dan en deugniet en de schrik van het bier, die het paleis
van David met grimassen bespotte. Desgevraagd
beweerde de spotvogel dat het paleis van de vorst van
Kleef veel alledaagser is door de aanwezigheid van
jachthonden en tamme en wilde dieren, en veel
gezelliger door de vele bezoekers dan dit paleis van
eenzame mensen blijkt te zijn’.316 Verder vermeldt
Heymricius de uitermate propere keuken en
een fraaie stal met mooie paarden, gelegen op
de voorburcht. Interessant is dat Heymricius
een geheel andere kijk had op het leven op
Duurstede dan Everhard. Voor de geestelijke
Heymricius waren orde, net- en properheid en
het gebrek aan praalzucht belangrijk, terwijl

Everhard verlangde naar een meer wereldse
sfeer op het kasteel.
Datering
Voor wat betreft de datering van deze bouwpe
riode moeten we ons vooral richten op de
geschreven bronnen en architectuurhistorische
elementen. Archeologische en bouwhistorische
gegevens zijn er weinig, aangezien een groot
deel van de bouwwerkzaamheden zich boven
het niveau waarop is gegraven hebben
afgespeeld of, zoals in het geval van de
Bourgondische toren, het nog min of meer
intacte bouwdelen betreft. Het voorkomen van
uiteenlopende baksteenformaten (kapel
baksteenformaat 27,5x12,5x6,5 cm; stortkoker
en steunbeer bij de noordwestelijke hoektoren
baksteenformaten 26,5x14/13,5x 6,5/6 cm) wijst
erop dat bovengenoemde bouwsporen niet een
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korte periode vertegenwoordigen, maar
betrekking hebben op een relatief lange
periode. Bakstenen met dergelijk sterk uiteenlo
pende formaten zijn ook toegepast bij de bouw
van enkele gebouwen in de stad Wijk bij
Duurstede, waaronder delen van de Sint
Johannes de Doperkerk en de Nederhof.317 Op
basis van de toegepaste baksteenformaten kan
deze bouwperiode globaal in de tweede helft
van de vijftiende- (begin) zestiende eeuw
worden gedateerd.
Hoogtepunten van de verbouwingen in deze
periode zijn het fraaie poortgebouw en de
Bourgondische toren. Degene die deze
bouwdelen realiseerde moet een ervaren
architect zijn geweest die geschoold was in of
goed bekend was met de Frans-gotische wereld
lijke architectuur. Betwijfeld moet worden of de
in de geschreven bronnen als bouwmeester van
David van Bourgondië genoemde Bohemer
Przilyk Behem van Kossenberch de architect van
de Bourgondische toren was.318 Waarschijnlijker
is dat bisschop David een Franse architect heeft
laten overkomen om deze taak op zich te
nemen.319 Mogelijk is het kasteel verbouwd door
de Bourgondische bouwmeester Fastré Hollet en
de uit Namen afkomstige steenhouwer Johan le
Marchant.320 Deze Johan was ook verantwoorde
lijk voor de bouw van kasteel Vilvoorde bij
Brussel en de Noordenbergtoren in Deventer.321
Mogelijk was hij samen met Hollet betrokken bij
de bouw van de nooit voltooide Blauwe Toren in
Gorinchem.
Met de Bourgondische toren van kasteel
Duurstede vergelijkbare torens moeten in ons
land uitermate zeldzaam zijn geweest. Bekend is
dat het verdwenen kasteel van Sluis een op de
Bourgondische toren gelijkende toren moet
hebben gehad.322 Ee ander voorbeeld is de al
genoemde Noordenbergtoren in Deventer.
Franse kastelen met verwante architectuurken
merken zijn kasteel Pierrefonds en diverse
kastelen langs de Loire, waaronder kasteel
Rambures.
De bouwwerkzaamheden uit deze periode
dragen - soms letterlijk - het stempel van David
van Bourgondië. Zijn wapen komt op verschil
lende plaatsen in het kasteel voor, bijvoorbeeld
op schouwen. Hij lijkt, geïnspireerd door hem
bekende voorbeelden, ernaar gestreefd te
hebben het middeleeuwse kasteel te willen
hebben omvormen tot een residentie met
paleisachtig allure. Deze bouwperiode moet

gedateerd worden in de periode 1459 – ca. 1476.
Dit laatste jaartal kan worden afgeleid uit het
tijdstip waarop de eerder genoemde heer
Heymricius kasteel Duurstede bezocht en de
verbouwingen van bisschop David beschreef.
De verbouwing van Duurstede had tot doel de
verdedigbaarheid van het kasteel te vergroten.
De introductie van kleiner, wendbaarder en
sneller vurend geschut met meer kracht, een
grotere precisie en een groter bereik betekende
dat kastelen moesten worden aangepast om
hieraan het hoofd te kunnen bieden. Volgens
Janssen is dit de reden waarom de
Bourgondische toren werd gebouwd.323 Naast
defensieve redenen lijken ook andere motieven
een rol te hebben gespeeld. Dit heeft te maken
met de politieke situatie in het Sticht
gedurende het episcopaat van David van
Bourgondië. Bisschop David zag zich met
verschillende problemen geconfronteerd. Een
ervan was de afwikkeling van de Gaasbeekse
erfenis, na de dood van Jacob van Gaasbeek in
1459. Jacob van Gaasbeek was met de bisschop
overeen gekomen dat na zijn dood zijn
goederen in het Sticht aan de bisschop zouden
vervallen, maar had kort voor zijn dood deze
afspraak geschonden. Hij had zijn goederen en
daaraan verbonden rechten in het Sticht
overgedaan aan bisschop Davids halfbroer
Anton (1421-1504), bijgenaamd de ’Grote
Bastaard’.324 Anton deed voor deze goederen en
rechten leenhulde aan hertog Arnold van Gelre.
Het hoogst liep de twist tussen David en Anton
op rond de zeggenschap over de stad Wijk bij
Duurstede en kasteel Duurstede. Anton had
gepoogd de stad Wijk bij Duurstede te dwingen
om hem feestelijk in te halen en als heer te
huldigen, maar door een tactisch samenspel
tussen bisschop en stadsbestuur was dit niet
doorgegaan. In 1459 trok David naar Wijk bij
Duurstede en vestigde zich op het kasteel.
Hiermee was voor Anton de weg afgesloten om
zich op Duurstede te vestigen. Bisschop David
was daarnaast in conflict met de stad Utrecht.
De Utrechters zagen hem als een exponent van
de Bourgondische hertogen en dus als
bedreiging voor de zelfstandigheid en het zelf
bestuur van de stad. De animositeit tussen
bisschop en de steden Utrecht en Amersfoort
en een deel van de Stichtse adel leidde tot
verschillende gewapende schermutselingen
tussen beide partijen en was een van de
oorzaken van de Stichtse Burgeroorlog (1481-

317 Berends 2008, 59.
318 Top 2000; Wevers 2004; Janssen 2014,
234, noot 61.

319 Janssen 2014, 234.
320 Bloemink & Roeterd Steenbruggen
1992, 39; Wevers 2004, 66-67.

321 Bloemink & Roeterd Steenbruggen
1992, 39, 45.

322 Van Reyen 1974, 70-71; Top 2000, 143.
323 Janssen 2000, 55.
324 Obreen 1933, 35; Zilverberg 1951, 23-25;
Van Iterson 1960, 85-95, 164-177en
229-230.
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325 Mekking 1992, 20. Zie Van der Eerden

326

327
328
329
330

(2008, 33-48) voor de discussie over de
duiding van de toren van de Sint
Janskerk in Wijk bij Duurstede. Hij gaat
ervan uit dat de toren niet in opdracht
van bisschop David is gebouwd.
Verschillende onderzoekers zien de
Bourgondische toren als machts- en
statussymbool van de Bourgondische
bisschoppen van Utrecht; Janssen 1996;
67, 112-118; Top 2000, 143-9; Wevers
2004, 62-63. De toren had daarnaast een
defensieve functie.
Zoals geciteerd in Sterk 1980, 45.
Sterk 1980, 55; Janssen 1996, 116-8;
Enderman & Olde Meierink 2007, 6.
Janssen 196, 118.
Zie Schooneman (2013, 86-94) voor een
vergelijking van kasteel Duurstede met
andere Bourgondische kastelen in de
Lage Landen. De kastelen vertonen op
hoofdlijnen een zekere gelijkvormig
heid in indeling en ruimten, alleen had
Duurstede, evenals het kasteel van
Kortrijk en het Muiderslot, in
vergelijking tot de overige kastelen een
relatief klein aantal kamers, respec
tievelijk 16, 20 en 15, tegenover 25 tot 26
bij de andere kastelen. In het kader van
de Space Syntax-analyse konden door
Schooneman de onderlinge relaties
tussen de ruimtes in Duurstede niet
goed worden bepaald, omdat er op het
grondplan geen deuropeningen staan
aangegeven.

1482). In 1483 werd de vrede getekend en David
van Bourgondië als bisschop van Utrecht
hersteld. Het bleef echter rommelen in het
Sticht, maar op kleinere schaal. In 1488 brak
een nieuwe periode van gewapende conflicten
aan: de Jonker Fransen oorlog (1488-1490).
Mekking heeft de hypothese geopperd dat de
bouw van een aantal kerktorens op voormalige
Gaasbeekse goederen, zoals in Amerongen en
Soest, opgevat zou moeten worden als een
poging van de Bourgondische bisschoppen om
hun heerschappij over het Sticht te bena
drukken.325
Misschien mag ook de bouw van de
Bourgondische toren deels in dit licht worden
gezien.326 Ook Wijk bij Duurstede behoorde tot
de omstreden goederen uit de Gaasbeekse
erfenis. Sterker nog, het was een van de
belangrijkste geschilpunten tussen David en
Anton. Met de bouw van de Bourgondische
toren heeft bisschop David mogelijk willen
laten zien dat het kasteel hem toebehoorde.
Daarnaast past de bouw in zijn streven naar een
bij zijn staat passende residentie. Tot slot kan
erop worden gewezen dat de architectuur van
de toren tevens bedoeld was om een ander
signaal af te geven, namelijk de Bourgondische
wortels van de bisschop. Dit signaal zal zijn
bedoeld voor de anti-Bourgondische groepen
binnen het Sticht en daarbuiten.

4.4.5 Periode V

In deze periode werd het opgaande muurwerk
van het noordelijke gedeelte van de oostelijke
schildmuur en aansluitende het oostelijke deel
van de noordelijke schildmuur vervangen, waar
schijnlijk vanaf kelderniveau. Dit kan tot op
zekere hoogte worden afgeleid uit de baksteen
formaten van delen van de schildmuur
(baksteenformaten 25x11,5x5 cm en
24,5/24x11,5/11x5 cm) het formaat van de
bakstenen van een bak aan de buitenzijde van
het oostelijke deel van de noordelijke
schildmuur (baksteenformaat 24x11,5x5 cm),
maar blijkt vooral uit vermeldingen in
geschreven bronnen en latere afbeeldingen van
dit deel van het kasteel. In 1517 werd een begin
gemaakt met aanpassingen aan het kasteel,
zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. In
de bewoording van hofhumanist Geldenhouer

’Hij [Philips van Bourgondië] heeft het rijkelijk
voorzien van zodanige schilderstukken, beeldhouwwerken en terracotta’s als ik had kunnen geloven dat
Italië nauwelijks bezat’.327
Jan Gossaert maakte plafond- en muurschilde
ringen in de slotkapel en schilderingen in een
zaaltje naast de kanselarij in de Bourgondische
toren. Een Franse kunstenaar maakte voor de
vijftien nissen in dit zaaltje (‘cleyn geschilderde
saelken’) vijftien terracotta beelden, waaronder
een van bisschop Philips.
De noord- en oostgevel werden in 1521 vanaf de
kapel tot aan het poortgebouw tot boven de
kelders afgebroken en vervolgens ’met fraaier
werk’ opnieuw opgetrokken.328 De muren werden
dusdanig hoog dat de schietgaten bovenin de
donjon achter de kappen verdwenen. Aan de
noordoostzijde werd op een overkragende lijst
een royale ‘eedtcamer’ met grote vensters
gebouwd, die in open verbinding stond met een
achtkantige hoektoren, eveneens met grote
vensters.329 Het feit dat bij de opgravingen geen
resten van deze achtkantige toren zijn gevonden,
doet vermoeden dat deze is opgetrokken op de
fundering of het muurwerk van een voorganger.
Dit lijkt te worden bevestigd door zeventiende
en achttiende-eeuwse tekeningen (zie afb. 1.51).
Onder de kappen van de nieuwe vleugels
kwamen twee lagen kamertjes. Elk kamertje had
een eigen dakkapel.
Gebruik van de ruimtes
Dankzij zestiende-eeuwse inventarislijsten van
kasteel Duurstede is de indeling van het kasteel
en het gebruik van de verschillende ruimtes
grotendeels bekend.330 In de westvleugel
bevonden zich de slaap- en werkvertrekken van
bisschop Philips. Hij had hier de beschikking
over vier verschillende kamers. De eerste kamer
had oorspronkelijk waarschijnlijk als bisschop
pelijke slaapkamer dienst gedaan, maar werd
door Philips als een soort schatkamer – de silvercamer- gebruikt. In deze kamer bevonden zich
allerlei sieraden, kunstschatten, geld en
persoonlijke documenten van de bisschop. Bij
de kamer hoorde tevens een garderobe. Boven
deze ruimte bevonden zich de andere kamers
van de bisschop. Eén hiervan was in gebruik als
kledingruimte. In de andere stonden onder
andere een hemelbed, een bureau en een stoel.
Dit was de werkkamer van de bisschop. Philips’
slaapkamer bevond zich in de noordwestelijke
hoektoren en grensde aan het koor van de
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kapel. Hier stonden twee hemelbedden, twee
stoelen en een tafel. De nabij gelegen harnas
kamer bevatte tal van wapenrustingen van
Philips. De verschillende ruimtes waren met
elkaar verbonden door een gang. Bisschop
Philip vertoefde ongeveer vijf maanden per jaar
op Duurstede. De rest van zijn tijd bracht hij
door in het Oversticht, Zeeland of de Zuidelijke
Nederlanden.
Boven de kapel bevond zich de kamer van Philips’
protegé de humanist Gerrit Geldenhouer en het
oratorium. In het oratorium bevonden zich allerlei
liturgische voorwerpen, een aantal schilderijen en
de bibliotheek van bisschop Philips.
In de Bourgondische toren was in deze periode
nog steeds de kanselarij en het archief
gevestigd. Een zaaltje bij de kanselarij was
ingericht met vijftien in nissen geplaatste
geschilderde portretten van belangrijke figuren
uit het Habsburgs-Bourgondisch bestuur (zie
hieronder). De schilder Jan Gossaert had het
eerste kamertje aan de ronde wenteltrap tot
zijn beschikking. De grote ruimte in de
zuidelijke vleugel was als grote zaal in gebruik.
In deze zaal bevond zich veel wapentuig. Tussen
de grote zaal en de bovenste poort bevond zich
de zaal voor de hofhouding. Aan de andere
zijde van de poort lag een tweede zaal. Onder
deze laatste zaal bevond zich de keuken van het
kasteel. De keuken liep waarschijnlijk door
onder het oostelijke deel van de noordvleugel.
In de keuken bevonden zich twee waterputten.
In deze vleugel bevond zich de al genoemde
bisschoppelijke eetzaal. Ook in kelder onder de
zaal ten zuiden van het poortgebouw bevond
zich een waterput. In de donjon bevond zich
onder andere de kamer van de slotvoogd.
Tussen de donjon en de noordelijke vleugel lag
de slotkapel ingeklemd. Onder de kappen van
de verschillende vleugels bevonden zich twee
lagen ‘camerkens’ voor het personeel: een laag
met negen en een met acht kamertjes.
Opvallend is de ruimtelijke verspreiding van de
waterputten en privaten in de verschillende
delen van het kasteel. De waterputten bevinden
zich alleen aan de oost- en noordzijde: twee in
de oostelijke vleugels dicht, beide tegen de
schildmuur, een in de muur van de noordoost
hoek van de donjon, een in het midden van de
noordelijke vleugel en een in het muurwerk van
de noordelijke schildmuur ter plaatse van de
westelijke vleugel. De waterputten lagen in
bouwdelen of ruimten waar voedsel werd

bereid of in verblijfsruimten. Privaten of aanwij
zingen daarvoor in de vorm van stortkokers zijn
gevonden in de noordwand van de donjon, het
midden van de noordelijke schildmuur, het
muurwerk van de noordoostelijke hoektoren en
direct ten zuiden van deze toren aan de
buitenkant van de westelijke schildmuur, een
tussenmuur in de westelijke vleugel en in het
poortgebouw. Hier moeten de woon- en slaap
vertrekken worden gezocht. In de zuidvleugel en
de aansluitende oostvleugel ontbreken aanwij
zingen voor privaten. Hierbij dient wel te
worden opgemerkt dat slechts een klein deel
van de grote zaal is opgegraven. Het ontbreken
van privaten in deze vleugels is opvallend,
omdat zich hier onder andere de ridderzaal en
de grote zaal van het personeel bevonden.331 Uit
het eerder aangehaalde relaas van de ontsnap
ping van Walraven van Brederode in 1470 kan
worden afgeleid dat mensen die in de zaal voor
het personeel vertoefden naar buiten gingen
om vanaf de brug in de gracht te urineren.
Datering
Bovenbeschreven verbouwingen kunnen op
basis van de beschikbare historische gegevens
globaal in de periode 1517-1524 worden
gedateerd, en lijken vooral in het jaar 1521 te zijn
uitgevoerd.332 De formaten van de bij deze
verbouwingen gebruikte bakstenen sluiten hier
goed bij aan.

4.4.6 Voorburcht (afb. 4.25)

Bij de hierboven gepresenteerde periodisering
is de volledig verdwenen voorburcht tot nu toe
buiten beschouwing gebleven. De reden
hiervoor is dat de informatie over de
voorburcht dusdanig beperkt is dat het
toewijzen hiervan aan een van bovengenoemde
perioden uitermate lastig is. Over de
bebouwing op het terrein van de voorburcht is
weinig bekend aangezien hier nauwelijks is
gegraven. De opbouw en inrichting van de
voorburcht kan wel gedeeltelijk uit enkele
geschreven bronnen en verschillende afbeel
dingen van het kasteel worden afgeleid. Een
van de belangrijkste cartografische bronnen is
de kaart van Jacob van Deventer van Wijk bij
Duurstede uit ca. 1560. Hierop is duidelijk te
zien dat er zich aan drie zijden bebouwing

331 Onderzoek van Kamphuis (2014) naar de
ligging van privaten in een vijftal
Nederlandse kastelen heeft uitgewezen
dat deze hier niet in de grote zaal
aanwezig waren, maar in de
woonvertrekken en in een aan de zaal
grenzende ruimte die door hem als
‘garderoberuimte’ wordt betiteld.
Mogelijk was deze ruimte in het geval
van Duurstede als privévertrek van de
kasteeleigenaar in gebruik; zie Ronnes
2012, 222.
332 Top 2000, 150-153.
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Afb. 4.25 Fasering van de op de voorburcht aangetroffen sporen en structuren.

333 Gaasbeek 2012.
334 Butterman 1989, 26.

bevond. De noordzijde was, waarschijnlijk
vanuit militair-strategische redenen,
onbebouwd gelaten. De gebouwen begrenzen
een grote open ruimte. Van Deventer’s tekening
is echter te weinig gedetailleerd om de indivi
duele gebouwen het herkennen, laat staan iets
over hun functie te kunnen zeggen. Ook op de
zeventiende- en achttiende-eeuwse tekeningen
en etsen van kasteel Duurstede krijgen
nauwelijks een indruk hoe de bebouwing van
de voorburcht eruit precies zag. Een achttiendeeeuwse ets van Jan van Vianen (afb. 4-26) toont
de oostzijde van de voorburcht met in het
midden van de schildmuur de Middelste poort
met ophaalbrug.
Deze brug, waarvan bij de opgravingen de
funderingen zijn gevonden (sporen 62, 64 en 65),

leidde via een pad over de oostelijke wal of
‘warande’ in noordelijke richting naar de Neerste
poort. Via een brug over de stadsgracht en de in
de stadsommuring aanwezige Hoenderpoort
kon men zo in de stad Wijk bij Duurstede komen.
Bij de hoenderpoort bevond zich een ‘huysken’
dat officieel bij het kasteel hoorde. Aan de Markt
lag de Nederhof, waar bisschoppelijke functio
narissen konden worden ondergebracht en waar
zich een kaatsbaanhuisje bij de kaatsbaan
bevond.333 Daarnaast wordt verondersteld dat
bisschop David de Nederhof als pied à terre in de
stad gebruikte, onder andere om vrouwelijke
bezoekers te ontvangen.334 Bovenvermeld pad
voerde over de ‘warande’ in zuidelijke richting
langs een rondeel om vervolgens naar het
noorden af te buigen waar een tweede rondeel
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lag.335 Iets ten noorden van dit rondeel bevond
zich het bad- en washuis met direct ten noorden
daarvan een omgrachte rechthoekige formele
tuin, die door middel van twee elkaar in het
midden kruisende wegen in vier vakken was
verdeeld. De gracht sloot aan de noordwestzijde
ter hoogte van de hoektoren van de stadsmuur,
de zogenaamde Kostverlorentoren, aan op de
westelijke stadsgracht. Aan de westzijde van de
tuin bevond zich een poortje. Een daarmee
verbonden houten brug over de gracht voerde
naar een tweede rechthoekig perceel. Dit perceel
was aanzienlijk groter dan de eerste en werd
omgeven door een muur. Het perceel wordt in
de bronnen de Warande genoemd.336 Het gebied
ten zuiden hiervan wordt sinds 1499 de
Wildkamp genoemd. Deze naam leeft voort in
het buitenhuis De Wildkamp aan de Singel. De
Wildkamp had een omvang van 25,5 morgen en
strekte zich uit tot de Lekdijk en de daaraan
gelegen hofstede De Steenoven. Het gebied van
de hofstede het Veerhuis en de Onze-LieveVrouwekapel vielen erbuiten.337 In het begin van

de zestiende eeuw was de Wildkamp voor
ongeveer de helft in bezit van het kapittel van
Oudmunster en voor de andere helft in handen
van keizer Karel V.338 Daarvoor waren zowel de
Wildkamp als de Warande in bezit van de
bisschop. De toponiemen Wildkamp (‘wildrijke
akker’) en Warande (‘omsloten jachtterrein’)
wijzen erop dat hier een jachtgebied van de
bisschop moet hebben gelegen. Of dit jachtge
bied er ook al was toen de heren van Zuylen van
Abcoude op Duurstede resideerden, is niet
bekend.
Ten oosten van de Middelste poort bevond zich
in het verlengde daarvan de Voorste poort of
Lekpoort. Deze poort bood toegang tot het
gebied tussen het kasteel en de Lekdijk. Daar lag
een boerderij op een door grachten omsloten
perceel.
Gebruik van de ruimtes
De voorburcht werd betreden door de middelste
poort. In de in een L-vorm gegroepeerde
gebouwen waren talloze kamers aanwezig, zoals

Afb. 4.26 T Casteel te Duerstede by Wyck; kasteel Duurstede in welstand en vervallen staat in 1700 op een ets van Jan
van Vianen. (Eerste staat prent gebruikt in C. Specht De ridder-matige hvysen en gesighten jn de provincie van
Utrecht uit 1698. Tweede staat prent gebruikt als boekillustratie in C. Specht Het verheerlykt Utrecht vertoont in de
afbeeldingen der adelijke en riddermatige hofteden, in de heerlijkheid van Utrecht). Op de voorgrond de
bebouwing op de voorburcht en de Middelste poort met ophaalbrug.

335
336
337
338

Koen 2000.
Van Woudenberg 2012, 4.
Zie Van Woudenberg 2012, 4, 11.
Van Woudenberg 2012, 3.
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een schrijfkamer, raadkamer, verblijven voor
personeel en voor een van de bisschoppelijke
raden, paardenstallen en voorraadzolders. Bij de
stallen bevonden zich de ‘escuierie’, waar het
paardentuig lag opgeslagen, en enkele werk
plaatsen.339
Het bad- en washuis bestond uit een keuken,
een wasserij, een zeskantig torentje en een
badstoof. Deze laatste moet van enige omvang
zijn geweest want hierin waren een badkamer,
voorzien van een tegeloven, en een met lood
bekleed bad met vier koperen kranen en een
‘droichstove’, waar stoombaden genomen konden
worden. Op de eerste verdieping van het
gebouw waren twee kamers.
Datering
Op grond van de formaten van de in de keermuur
verwerkte bakstenen (32/30x15x9/7,5 cm) en er
vanuit gaande dat het geen secundair gebruikt
bouwmateriaal betreft, kan met enige voorzich
tigheid worden geconcludeerd dat de aanleg en
het gebruik van de voorburcht tot in periode II
en mogelijk zelfs tot periode I teruggaat.340 Het
voorkomen van verschillende baksteenfor
maten, zoals die in het poortgebouw (baksteen
formaat 28x14x6,5 cm en 27x13x6 cm), getuigt
van latere verbouwingsactiviteiten op de
voorburcht. Deze hangen mogelijk samen met
bouwactiviteiten op de hoofdburcht gedurende
de perioden III tot en met V.

339 Sterk 1980, 257-262; Schooneman 2013,

4.4.7 Latere bouwwerkzaamheden rond
het kasteel
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340 Als we er vanuit gaan dat zich in periode
I al verschillende gebouwen rond de
donjon bevonden die voor
uiteenlopende doeleinden werden
gebruikt, is het mogelijk dat alle
functies op de hoofdburcht aanwezig
waren. Er zou dan in deze periode nog
geen behoefte aan een voorburcht
kunnen zijn geweest.
341 Over het jaar waarin dit gebeurde en wat
er precies werd gedaan, bestaat enige
onduidelijkheid. Janssen (1996, 116)
vermeldt een verbetering van de
fortificaties in 1517. Koen (2000, 107)
plaats de aanleg van de
verdedigingswerken in 1524. Tenslotte is
er nog een niet of hooguit ten dele
uitgevoerd ontwerp van Romboud
Kelderman uit ca. 1530, die een
bestaande toestand lijkt weer te geven
(Meischke 1988, 109).
342 Gaasbeek, Kooiman & Olde Meierink
1990, 34; Renaud 1995b, 186; Koen 2000;
Janssen 2000, 139; Enderman & Olde
Meierink 2007, 6-7.
343 Koen 2000, 111-112.

De bouwwerkzaamheden van Philips van
Bourgondië beperkten zich niet alleen tot het
interieur en exterieur van de bebouwing op de
hoofdburcht. Ook werden er in zijn opdracht
nieuwe versterkingen rond het kasteel aange
bracht.341 De verdedigingswerken bestonden uit
een smalle omwalling met twee rondelen en een
buitengracht aan de westzijde van het kasteel.
Deze buitengracht vormde niet alleen een extra
hindernis voor aanvallers, maar vergrootte
tevens de afstand tussen het vuurgeschut van de
aanvallers en de kasteelbebouwing. De grond
die vrijkwam bij het uitgraven van de grachten
werd gebruikt om de waldelen tussen de
rondelen te verzwaren. De verdedigingswerken
zijn duidelijk te zien op de kaart van Jacob van

Deventer van Wijk bij Duurstede (afb. 4.27).
Op 21 oktober 1527 droeg bisschop Hendrik van
Beieren zijn wereldlijk gezag over aan Karel V.
De Habsburgers lieten rond 1531 Rombout II
Keldermans plannen maken voor de verdere
versterking van Duurstede, maar deze zijn nooit
verder gekomen dan de tekentafel. Duurstede
werd gedemilitariseerd. De kanonnen werden
overgebracht naar Vredenburg in Utrecht. Dit
betekende evenwel niet het einde van het
bisschoppelijke gebruik van het kasteel. Tot in de
jaren tachtig van de zestiende eeuw bleef het
kasteel functioneren als bisschoppelijke
residentie.
In de loop van de zestiende eeuw kreeg Wijk bij
Duurstede opnieuw te maken met politieke
conflicten. In 1576 sloot het stadsbestuur van
Wijk bij Duurstede zich bij de opstand tegen de
Spaanse bezetter aan. Na de overgave van
Vredenburg en aftocht uit de stad Utrecht in
1577, zwermden Spaanse troepen uit over het
Stichtse platteland. Sommige hiervan kwamen
in Wijk bij Duurstede en eisten toegang tot de
stad om voedsel in te slaan. Ze kregen hiervoor
toestemming en verlieten de stad weer zonder
noemenswaardige vernielingen of gewelddadig
heden te hebben aangericht. Kort daarna werd
de versterking van Duurstede naar een ontwerp
van meester Adriaen Antonisz. gemoderniseerd
tot een fort met hele en halve bastions en een
dubbele versterking op de noordoostelijke
hoek.342 In 1585 vielen Spaanse troepen opnieuw
het Sticht binnen en richtten onder andere
verwoestingen aan in Amerongen. Wijk bleef dit
lot bespaard. Naar aanleiding van de aanval
werden hulptroepen naar Wijk bij Duurstede
gestuurd en versterkingen rond stad en kasteel
aangelegd. Na een hergroepering van Staatse
troepen verdwenen de Spaanse troepen richting
Zutphen. In 1589 kwam er wederom een
Spaanse aanval op het Sticht, maar ook deze
was niet succesvol. In hetzelfde jaar nog werd
rond kasteel Duurstede een onregelmatige
vijfhoek aangelegd met drie bastions aan de
west- en zuidzijde en twee halfronde bastions
aan de stadszijde.
In de periode 1590-1630 werden zes verschil
lende plannen opgesteld voor de aanleg om
vestingwerken rond Duurstede en de stad Wijk
bij Duurstede, maar geen enkel van deze
plannen is uitgevoerd.343 Na de vrede van
Munster in 1648 werden de verdedigingswerken
rond Duurstede steeds minder goed onder
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Bron: Jacob van Deventer 1560

A

A

Afb. 4.27 Uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer van Wijk bij Duurstede (ca. 1560) met daarop de wallen en
rondelen rond het kasteel.
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houden, tot in 1769 de roep opging om het
kasteelterrein een andere bestemming te geven.
In dat jaar werden de wallen van de aarden
versterkingen rond het kasteel voor een deel
afgegraven.

4.5

344 Zie Hermans 2008; Van Doesburg 2010;
Van Doesburg 2012; Hermans 2013,
132-139.

Slotopmerkingen en conclusies

De uitwerking van de opgravingen die Renaud
deed rond de ruïne van Duurstede werpen een
nieuw licht op de bouwgeschiedenis van het
kasteel zeker wanneer de resultaten worden
gecombineerd met andere gegevens en in een
bredere context worden geplaatst.
De bouwgeschiedenis van Duurstede is nauw
verbonden met die van één van de belangrijkste
Stichtse ministerialengeslachten: de familie Van
Zuylen, later Van Zuylen van Abcoude. Leden van
deze uit de buurt van Kleef afkomstige familie
vestigden zich in het begin van de dertiende
eeuw in het Sticht, onder andere in Wijk bij
Duurstede. In de loop der tijd wist deze familie
te ontwikkelen tot één van de belangrijkste
adellijke geslachten in het Sticht, met meer dan
een dozijn kastelen, uitgestrekte landerijen,
gerechten en tienden, zowel in het Sticht als in
Holland en Brabant. Daarnaast vervulden ze tal
van bestuurlijke functies, waaronder die van
maarschalk van de bisschop en bestuurders in
de stad Utrecht. Ze onderhielden goede
contacten met zowel de bisschop van Utrecht als
met de graven van Holland, Gelre en Brabant. De
familie was vooral succesvol bij het verwerven
van bezittingen door een uitgekiende huwelijks
politiek. Zo werden bijvoorbeeld bezittingen in
en rond Abcoude, de heerlijkheid Putten en
Strijen en Horne en Altena verworven. Met vele
zijtakken vormde de familie als het ware een
clan, die elkaar zowel politiek als sociaal-econo
misch steunde. Vooral de tak van Zuylen van
Abcoude van Gaasbeek wist het tot een adellijke
leefwijze te brengen, die niet onderdeed voor
die van de top van de adel. Ze hadden een
uitgebreid gevolg met onder andere een heraut
en een musicus.
Hun maatschappelijke opkomst lijkt evenwel in
Wijk bij Duurstede te zijn begonnen. Hier streken
ze neer als meier van het domein van de abdij
van Deutz. Na verloop van tijd wisten ze in Wijk
de positie rol van de abdij van Deutz grotendeels
over te nemen, en na de verkoop van de

goederen van Deutz aan de graaf van Gelre in
1256 hebben ze deze weten te behouden. In de
periode 1220-1240 bouwden ze op de linker
oever van de kromme Rijn, dicht bij de splitsing
met de Rijn-Lek en solitaire bakstenen donjon
op een groot rechthoekig omgracht terrein. Het
kasteel lag strategisch uitermate gunstig. Van
hieruit kon het verkeer over de rivieren worden
gecontroleerd en was er tevens zicht op de dam
in de Kromme Rijn-Lek. De donjon kon worden
gebruikt voor tijdelijke of permanente
bewoning. Tevens konden hier gasten worden
ontvangen. De onderste ruimte kon worden
gebruikt voor de opslag van goederen of deed
misschien dienst als gevangenis. Het dagelijks
leven zal zich vooral op het terrein rond de
donjon hebben afgespeeld. Hier zullen verschil
lende gebouwen hebben gestaan. Zowel de
constructie als de inrichting wijzen erop dat de
donjon een duidelijk defensieve functie had.
Niet alleen is er sprake van relatief dikke muren
en een hooggelegen ingang, maar tevens van de
noodzakelijke elementen, vooral een waterput,
om een eventuele belegering succesvol te
kunnen doorstaan. Hiermee wijkt de donjon af
van de meeste andere bakstenen torens in de
omgeving, zoals die langs de Langbroekerwetering.
Deze waren aanzienlijk kleiner en minder zwaar
uitgevoerd en waarschijnlijk niet bedoeld voor
permanente bewoning en in elk geval niet of om
een langdurige belegering te doorstaan.344
In de periode tussen de late dertiende en het
midden van de vijftiende eeuw werd het kasteel
in een aantal bouwfasen getransformeerd in een
min of meer vierkant kasteel met op elke hoek
een ronde torens. Hoe dit transformatieproces
precies is verlopen laat zich moeilijk reconstru
eren. Latere bouw- en sloopwerkzaamheden en
de onvolkomenheden in de archeologische
dataset zijn hier debet aan. In deze periode werd
ook een rechthoekige voorburcht aangelegd.
Kasteel Duurstede groeide hiermee, naast
kasteel Abcoude, uit tot de belangrijkste
residentie van de familie in het Sticht. Het
vierkante kasteel deed niet onder voor die van
territoriale vorsten, hoge geestelijke waardig
heidsbekleders en andere leden van de top van
de adel. Deze bouwwerkzaamheden aan
Duurstede vallen in de periode waarin leden van
de familie van Zuylen van Abcoude een vrijwel
autonome positie in Wijk bij Duurstede innamen.
Deze autonomie blijkt onder andere uit de
verlening van stadsrechten aan de nederzetting
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Wijk bij Duurstede in 1300 door Gijsbrecht II van
Zuylen van Abcoude. Het is de enige keer dat de
heren van Zuylen van Abcoude een stad hebben
gesticht. De heren Van Zuylen stimuleerden de
verdere ontwikkeling en bloei van ‘hun’ stad,
onder andere door de parochiekerk binnen
stadsmuren te brengen en hieraan in 1365 een
kapittel van tien kanunniken te verbinden.
Willem van Zuylen van Abcoude stichtte aan het
eind van de dertiende eeuw het
Dominikanessenklooster van Sint Maria
Magdalena en in 1400 het Ewouds- en
Elizabethgasthuis in de stad. Beide instellingen
werden rijk gedoteerd met giften. De autonome
positie van de heren van Zuylen van Abcoude in
Wijk werd mede versterkt doordat ze hier een
deel van de lage en de hoge rechtsmacht hielden,
als voortvloeisel uit hun positie als domeineige
naar. De machtsontplooiing van de Van Zuylen’s
in Wijk, en andere delen van het Sticht, valt
grotendeels samen met een periode waarin het
territoriale gezag van de bisschoppen zwak was.
De bisschopsbenoeming was lange tijd een
politiek steekspel tussen de graven van Holland
en Gelre en Stichtse adellijke en kerkelijke facties.
De graven probeerden een door hen gesteunde
kandidaat, vaak een edele uit hun graafschap of
gevolg, als bisschop benoemd te krijgen.
Kandidaten moesten vaak allerlei concessies
doen en stemmen kopen om hun kansen om
gekozen te worden te vergroten. De financiële
situatie van de bisschop was vaak uitermate
slecht, waardoor hij allerlei concessies moest
doen en geldleningen tegen verpanding van
kastelen moest afsluiten. De bisschop werd
hierdoor een politieke speelbal. Hierdoor was het
voor hem onmogelijk om zich als territoriale
machthebber te ontwikkelen en het Sticht als
politiek-bestuurlijke entiteit op te bouwen. Pas
bisschop Jan van Arkel wist zich rond het midden
van de veertiende eeuw tot op zekere hoogte te
ontworstelen uit de greep van de verschillende
machtsblokken. Hij en zijn opvolgers richtten zich
onder andere op het terugdringen van de macht
en invloed van de Stichtse adel, om hun eigen
positie te verstreken. Ook de heren van Zuylen
van Abcoude moesten het ontgelden. Allereerst
probeerde de bisschop hun bezit van de hoge
jurisdictie in Wijk aan banden te leggen, door het
maken van afspraken. In 1345 werd een eerste
afspraak gemaakt dat de heren van Zuylen van
Abcoude in Wijk niet de hoge rechtsmacht
zouden uitoefenen. In 1386 werd deze afspraak

bekrachtigd. De heren van Zuylen van Abcoude
hielden zich evenwel niet altijd aan deze
afspraak, hetgeen hen in conflict bracht met de
bisschop. Ook hun zeggenschap over de stad
Wijk bij Duurstede werd door de bisschop steeds
verder ingeperkt, evenals die over kasteel
Duurstede. De dood van Willem van Zuylen van
Abcoude in 1407 en de daarop volgende erfenis
strijd bood hiertoe goede mogelijkheden.
Erfgenaam Jacob van Gaasbeek werd gedwongen
de bisschop als heer over zijn Wijkse goederen te
erkennen. In latere oorkonden spreekt de
bisschop steeds van ‘onze’ stad Wijk bij
Duurstede, hetgeen duidelijk aangeeft wie er hier
de baas was. Uiteindelijk kwamen met de dood
van Jacob in 1459, de goederen en rechten van de
familie Van Zuylen van Abcoude aan de bisschop.
Bisschop David van Bourgondië vestigde zich op
kasteel Duurstede en hiermee brak een nieuwe
fase in de ontwikkeling van het kasteel, en ook in
die van de stad Wijk bij Duurstede, aan. Bisschop
David voerde een vorstelijke staat, en liet veel
aan het kasteel verbouwen.345 Bij de opgravingen
zijn daarvan niet zoveel resten gevonden, maar
de bouwwerkzaamheden staan vermeld in de
geschreven bronnen en kunnen uit latere afbeel
dingen en bouwhistorische gegevens worden
afgeleid. Het vierkante grondplan van het kasteel
bleef grotendeels ongewijzigd. Wel werd een
nieuw, rijk gedecoreerd poortgebouw opge
trokken en tegen de donjon een kapel gebouwd.
Tevens werd een deel van de schildmuur
verhoogd. De meest opvallende aan passing is de
vergroting van de noordwestelijke ronde
hoektoren in Bourgondische stijl. Deze toren laat
er geen twijfel over bestaan wie de kasteeleige
naar was en waar deze vandaan kwam. Verder
werd ook het interieur aangepast en verfraaid.
Ook latere bisschoppen lijken verbouwingen te
hebben laten uitvoeren, en dan vooral Davids
stiefbroer Philips van Bourgondië. Bisschop
Philips heeft zich niet alleen beziggehouden met
het verfraaien van het exterieur en interieur van
het kasteel. Hij liet tevens de vestingwerken
moderniseren. De in zijn opdracht uitgevoerde
verbouwingen laten zich eveneens slecht afleiden
uit de opgravingen. Ook nu weer bieden de
geschreven en pictorale bronnen uitkomst. In zijn
opdracht werden delen van de schildmuur
verhoogd en voorzien van grote vensters. Tevens
liet hij de opbouw van een van de hoektorens
vervangen en verfraaien. Het interieur werd met
muurschilderingen en beelden verfraaid.

345 Volgens Schooneman (2013, 91) lijkt het
erop dat de Bourgondische bisschoppen
hun residentie Duurstede hebben
willen laten meten met de grote
vierkante kastelen met ronde
hoektorens van Sluis, Kortrijk en de
Bourgondische kastelen in Frankrijk.
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De in opdracht van bisschop David van
Bourgondië en zijn opvolgers uitgevoerde
verbouwingen betekenden een sterke verander
ding van zowel de functies als het uiterlijk en de
uitstraling van het kasteel. Tot het midden van
de vijftiende eeuw zag Duurstede eruit als een
middeleeuwse burcht, met ronde hoektorens,
een prominente zware vierkante donjon,
vierkante poorttoren, betrekkelijk kleine ramen
en tal van schietgaten en –sleuven voor bogen
en handvuurwapens. Wooncomfort lijkt groten
deels ondergeschikt te zijn geweest aan de
verdedigbaarheid van het kasteel, zeker in de
eerste bouwperiode. Later kwam hierin, met de
aanleg van de voorburcht en vleugels binnen de
schildmuur wel enige verandering, maar de
defensieve uitstraling bleef het hoofddoel. De
bisschoppen transformeerden vanaf 1459 de
burcht tot een residentie met paleisachtige
uitstraling, waar zij geleerden, letterkundigen en
kunstenaars konden ontvangen. Het kasteel

werd hierdoor een centrum van kunst en cultuur.
Daarnaast diende het kasteel als politiekbestuurlijke centrum, van waaruit de bisschop
zijn territorium bestuurde. De verdedigende
functie kwam, mede ten gevolge van ontwik
kelingen in belegeringstechnieken, verder van
het kasteel te liggen. Hoge wallen, bolwerken en
brede grachten moesten het kasteel tegen
eventuele aanvallen beschermen. Met de
overdracht van de territoriale macht door
bisschop Hendrik van Beieren aan keizer Karel V
in 1527 kwam een einde aan deze gebruiksfase
van Duurstede. In de eeuwen erna verviel
Duurstede tot een ruïne. De eerste consolidaties
werd in 1883 uitgevoerd door architect P.J.H.
Cuypers. Gedurende de Tweede Wereldoorlog en
in 1948 vonden ingrijpende restauraties plaats
door architect Royaards, vooral aan de
Bourgondische toren. In de tachtiger jaren is de
donjon door architect Meulenbelt gerestaureerd
en geconsolideerd.

Bronnen

Websites

http://www.kasteelduurstede.nl
http://www.utrechtsekastelen.nl
http://www.kastelen.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki.Kasteel_Duurstede
http://vanooststroom.com
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Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg bevat de uitwerking van de in de periode 1943-1945 door
J.G.N. Renaud uitgevoerde opgravingen rond de ruïne van kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede. De bouw
geschiedenis van het kasteel is nauw verbonden met de geschiedenis die van een van de belangrijkste Stichte mini
sterialengeslachten: de familie Van Zuylen van Abcoude. Een telg uit dit geslacht bouwde in 1220-1240 aan de splitsing
van de Rijn-Lek en Kromme Rijn een imposante donjon. De heren van Zuylen van Abcoude stegen op de maatschappelijke ladder in het Sticht en ontwikkelden zich in Wijk bij Duurstede tot vrijwel autonome machtshebbers. Deze
machtsontplooiing komt ook tot uitdrukking in de bouwgeschiedenis van het kasteel. In een aantal bouwfasen
groeide Duurstede uit tot een vierkant kasteel met ronde hoektorens en een vierkante poorttoren. Vanaf het midden
van de veertiende eeuw werd de macht van de Van Zuylens door de bisschop van Utrecht langzaam maar zeker
ingeperkt. In 1459 kwam het kasteel, na de dood van de laatste telg uit het geslacht, in bezit van de bisschop van
Utrecht. Duurstede werd door de bisschoppen David en Philips van Bourgondië getransformeerd van een middeleeuwse versterking tot een comfortabel renaissanceslot. Vanaf de late zestiende eeuw raakte het kasteel in verval.
Muren brokkelden af en het eens zo trotse kasteel verviel tot een ruïne. Vanaf de late negentiende is de kasteelruïne
meermaals geconsolideerd, onder andere tijdens de opgravingen van Renaud.
Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, bouwhistorici, castellologen en anderen die zich
bezighouden met of geïnteresseerd zijn in middeleeuwse kastelen.
Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.

