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17e jaargang no. 3

Muziekleven in W o e r d e n r o n d 1845

september 1981

door C.J.W. Gravendaai

In een tijd van massale armoede, wanneer bijna 30 pet. van de bevolking bedeeld wordt, mag niet
verwacht worden, dat er in een provinciestadje met 3500 inwoners een bloeiend muziekleven bestaat.
Toch blijkt het tegendeel het geval.
Op 18 mei 1844 overlegt de kerkeraad van de Evangelisch Lutherse kerk over de aanschaf van een
nieuw orgel. Op 19 september besluit men tot de bouw van een orgel met twee klavieren en het oksaal
(= galerij) voor in totaal f3800,—, een niet geringe aanpak voor een kleine gemeente.
In de Petruskerk is sinds 1796 de blinde Jan Uurling organist. Vijftig jaar heeft hij zijn bijdrage aan de
eredienst geleverd. Op 2 maart 1845 komt hij te overlijden. De kerkvoogdij besluit, door middel van
een advertentie, geschikte personen uit te nodigen zich tot het verkrijgen van deze betrekking voor 1
mei bij de secretaris te vervoegen, waarna door een deskundige, door middel van een nader te houden
vergelijkend examen, een keus zal worden gedaan. Een dergelijke procedure is in die tijd niet ongebruikelijk en als deskundige wordt de heer Kufferath uit Utrecht aangezocht. Gelet op zijn functies in
het Utrechtse muziekwereldje, waar hij directeur was van het Collegium Musicum, de stedelijke zangschool, het studentenconcert en Toonkunst heeft hij zeker strenge eisen aan de sollicitanten gesteld.
Van de vijf gegadigden worden er op de dag van het onderzoek slechts drie geëxamineerd. Een
candidaat is Luthers en komt daardoor niet in aanmerking, een andere candidaat is door ziekte
verhinderd.
Het practische examen bestaat uit het spelen van psalm 49 en gezang 104 en het nader uitwerken van
een door de heer Kufferath opgegeven fuge.
Na het vergelijkend onderzoek valt de keuze op de organist J. Kwast uit Wognum. Zijn beoordeling
luidde: ,,De psalm goed en gemakkelijk gespeeld, de tussenspelen beter, meer statig en in de kerkstijl;
het gezang ook zeer goed en duidelijk gespeeld, misschien iets te zwierig; de fuge goed geaccentueerd en
met meer variaties".
In de instructie van de organist wordt een nieuwe bepaling opgenomen, dat hij voortaan het orgel op
woensdag om de veertien dagen des voormiddags van elf tot twaalf uur voor het publiek dient te bespelen.
Van deze woensdagmorgenconcerten is verder alleen bekend, dat zij in de wintermaanden van 18451846 zijn gestaakt (wegens koude?) en dat op 3 april 1846 werd besloten deze concerten te verschuiven
naar de eerste donderdagmiddag van de maand van half twee tot half drie.
Een jaar later besluiten de kerkvoogden dat de veertiendaagse o rgelconcerten zullen worden afgeschaft
en dat in plaats daarvan een orgelconcert op een nader te bepalen tijdstip zal plaats hebben.
Vermoedelijk was een veertiendaags concert op een ongunstig tijdstip toch iets te veel voor de Woerdense bevolking.
Jacobus Kwast zal tevens als stedelijk muziekmeester optreden; hij ontvangt hiervoor f 100,— per jaar
,,en zulks onder den titel van stedelijk muziekmeester met bepaling om zoo wanneer eenmaal ter dezer
stede eene zangschool mögt worden opgerigt hij zal gehouden zijn daaraan kosteloos onderwijs te geven".
Dat er behoefte bestaat aan een zangschool blijkt uit het volgende:
..Het Nutsdepartement is van oordeel, dat pogingen dienen te worden aangewend om te komen tot verbetering van het volksgezang om zoveel mogelijk de ergerlijke straatliederen, welke hier en daar tot
nadeel van de goede zeden vernomen worden te keer te gaan. Ook verwacht men dat meerdere bedrevenheid in de zangkunst een gewenste invloed zal uitoefenen op de verbetering van het Kerkgezang.
Ten slotte hoopt men, dat wanneer eenmaal in het algemeen in de zangkunst, de gezelligste aller kunsten, zal geoefend zijn en een middel zou gevonden zijn om de reeds lang en dringend gevoelde behoefte aan volksvermaak op de meest onschuldige weinig kostbare en tevens leerrijke wijze te bevredigen.
Langs de gewone weg van het onderwijs kan dit niet worden verkregen."
Een en ander heeft het departement doen besluiten te beproeven een volkszangschool op te richten.
Het heeft daartoe een commissie ingesteld bestaande uit de heren W.A. vanZijst, P. Mazirel en H. van
der Lee.
Gevraagd wordt thans de medewerking der gemeente ter bevordering van het beoogd doel en mocht de

school tot standkomen de stadsmuziekmeester op te dragen aan deze school kosteloos werkzaam te
zijn. Verder wordt verzocht uit de departementsieden een drietal aan te wijzen die als commissie van
beheer kunnen optreden, welke commissie indien nodig door het departement met meerdere leden kan
worden aangevuld. Ten slotte wordt prijs gesteldop beschikbaarstelling van de burgerschool buiten de
schooluren.
Het ligt in de bedoeling de school voor ieder toegankelijk te stellen, leeftijd 9 tot 14jaar. Aanvankelijk
wordt dan gratis onderwijs gegeven en zal later zo nodig een uiterst geringe bijdrage gevraagd worden
voor het verschaffen van behoeften voor de zang, zoals dat ook te Utrecht en andere plaatsen geschiedt.
Burgemeester en wethouders antwoorden met genoegen de plannen te hebben vernomen en zeggen
gaarne alle medewerking toe. Het benoemen der beheerscommissie laten zij aan het Nutsdepartement
over. Als zodanig benoemt het departement de heren W.A. van Zijst, J.W. Roessing van Iterson, P.
Mazirel en L.P. Zwitser.
Het gemeentebestuur draagt de stadsmuziekmeester J. Kwast op zich met deze commissie in
verbinding te stellen en stelt de burgerschool beschikbaar.
In Woerden bestaat er ook nog een zanggezelschap. Dit gezelschap wil zich door onderlinge oefening
bekwamen in het uitvoeren van koorgezangen. Het gezelschap bestaat uit een dertigtal leden.
Heren officieren en de dames hunner familie kunnen als buitengewoon lid toegelaten worden.
Mannelijke personen beneden de 18 en vrouwen beneden de 16 kunnen geen lid zijn.
In geval van vacature wordt de persoon die verlangd lid te worden door de directie voorgedragen
nadat een voldoende maximaal examen is afgelegd.
Bij ballottage wordt men toegelaten waarbij 2/3 der uitgebrachte stemmen moet zijn verkregen.
Heren leden van het gewone orkest te Woerden hebben als zodanig toegang tot het zanggezelschap,
doch zijn verplicht op vordering der directie in het koor mede te werken.
Hoe nuttig zo'n zanggezelschap is blijkt uit een berichtje in de Utrechtsche Provinciale en
Stadscourant van 14 maart 1845:
„Op maandag den 10. dezer werd er, meede te Woerden, door eenige dilettanti, zoo burgers als
officieren van het garnizoen, een instrumentaal en vocaal concert gegeven ten voordeele der armen.
Overtrof de uitvoering veler verwachting, niet minder mag men dit zeggen van de opkomst: er waren
meer dan 200 personen tegenwoordig, een aanzienlijk getal, de bevolking in aanmerking genomen. Ten
einde ieder in de gelegenheid te stellen iets te kunnen bijdragen voor de nooddruftigen, was de toegang
bepaald op slechts 60 cents.
De opbrengst heeft alzoo de niet onaanzienlijke som van f 120, beloopen; van welke som men niets
voor gemaakte onkosten heeft behoeven af te trekken, naar dien de concertgevers (waaronder ook
handwerkslieden) het orkest-licht onder zich bekostigd hebben, terwijl de kastelein G. Vermeulen voor
die gelegenheid zijn locaal niet alleen kosteloos had afgestaan, maar daarenboven ook de verwarming
voor zijne rekening had genomen.
Eere zij hun toegebragt, die hunne muzykale talenten tot zulk een edel doel aanwendden; eere vooral
aan de vrouwelijke dilettanti, die, om het doel, denschroom, der teedere kunne eigen, zoodanig wisten
te overwinnen, dat zij, hoezeer voor het eerst in het publiek zich latende hooren, door uitmuntende
voordragt verrasten; eere aan allen, die door zulk eene talrijke opkomst die lofwaardige poging
ondersteunden".
Het nieuwe orgel voor de Luthersche kerk is inmiddels ook gereed gekomen en de kerkeraad deelt
mede, dat op 27 september 1846 dit orgel in gebruik zal worden genomen, juist op de dag dat het 200jarig bestaan van de kerk gevierd zal worden; er zal een orgelconcert worden uitgevoerd en het
zanggezelschap zal medewerking verlenen. Ook buiten de kerk wordt op belangstelling gerekend
gezien het verzoek aan de politie om toezicht „opdat het klimmen van jongens tegen de buitenramen
der kerk die op de stadswal uitkomen geen stoornis veroorzaken en tot ongelukken aanleiding geve".
Over de feestelijke inwijding van het orgel troffen wij in het blad Caecilia het volgende bericht aan:
„Den 27. Sept. 1846. zijnde de dag, waarop het twee honderdjarige bestaan der Evangelische Luthersche Kerk alhier gevierd is, werd tevens het nieuwe Orgel, vervaardigd door de Firma Bätz en Comp.,
Orgelmakers van Z.M. den Koning, te Utrecht, op eene allezins doelmatige wijze ingewijd.
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Dit Orgel is een 8 voets werk met twee Handklavieren en een aangehangen Pedaal van de volgende
dispositie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manuaal.
Praestant
Bourdon
Octaaf
Quint
Octaaf
Cornet

Bovenklavier.
8 voet. Groot C in het front van Engelsch tin. 1. Holpijp
8 ,, .
2. Viola di Gamba
4 „ .
3. Fluit
3 ,, .
4. Gemshoorn
2 „ .
4 sterk.

8
8
4
2

voet.
,. .
„ .
,, .
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Orgel Evangelisch Lutherse kerk Woerden.
Foto: J.C. van der Vooren.
Het werk van de H.H. Bätz en C o m p . , hoezeer van geen grooten omvang, verdient dat wij een zeer loffelijk getuigenis van hetzelve afleggen, gelijk wij meenen dat de Heer J. Kwast, organist der H. Kerk alhier, als examinator, voor den Kerkenraad gedaan heeft. Dit instrument is in allen deele met de meeste
soliditeit en keurigheid bewerkt. Deszelfs geluiden zijn schoon, rond en krachtig. De Fluit en de Viola
di gamba munten boven al het uitnemende nog uit.
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Bij de inwijding, gedurende de morgendienst, werd het orgel door den Heer Kwast stichtelijk bespeeld,
door hem des middags een goed Orgel-Concert gegeven en daarbij tevens het vocale gedeelte van het
programma door het Zanggezelschap dezer stad, ( 12 Sopranen. 6 Alten. 8 Tenoren en 9 Bassen sterk),
braaf uitgevoerd.
De zamenstelling van het Programma was: 1. Inleiding Koor. 2. Thema met Variatiën, van A. Hesse.
3. Fuga van Rinck. 4. Thema's van Beethoven, gearrangeerd voor Orgel. 5. Koor uit de Schepping, van
Haydn. 2e Deel. 6. Introductie en Fuga, van J.S. Bach. 7. Fluit-Concert, van Rinck. 8. Solo en Koor,
van Felix Mendelssohn Bartholdy. 9. Finale: a. Preludium van J.S. Bach, b. Vrije Slot Fantaisie.
Wij eindigen met herhaald lofbetoon aan de Orgelmakers Bätz en Comp, voor hun deugdzaam
geleverd werk, aan den Hr. Kwast voor zijn zeer verdienstelijk orgelspel en aan het Zanggezelschap
voor de goede voordragt der Zangstukken, welke zoo veel genoegen gegeven hebben, en met den
wensch, dat deze nuttige vereeniging met onvermoeiden ijver steeds mag blijven voortgaan".
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de organist Kwast een geweldige stimulans voor het
muziekleven in Woerden geweest is. Het is dan ook spijtig, dat hij reeds in augustus 1847 besluit
Woerden te verlaten. In hoeverre het door hem gestimuleerde werk voortgang vindt zal nog nader
moeten worden uitgezocht.

Geraadpleegde bronnen:
Caecilia, algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland 3 (1846) p.222.
Utrechtsche Provinciale- en Stads Courant van 14 maart 1845.
Notulen kerkvoogdij Ned. Herv. Gem. Woerden 1845.
Archief Gemeente Woerden, ingekomen stukken inv. 227.
Archief Evang. Luth. Gem. Woerden.
Beijer, D. Woerden blz. 164. 170. 178 en 188.

Aardewerkscherven uit een omstreden gebied
door Dr. C.J. van Doorn
Scherven die misschien niet zo goed passen in bepaalde visies. Zo zou men de scherven kunnen
noemen, die ik op een koude zaterdagnamiddag in de herfst verzamelde met de heer Arnts, destijds
uitvoerder van de Nederlandse Heide Maatschappij bij de ruilverkaveling Zegveld. Beter nog kan ik
zeggen: de scherven die de heer Arnts voor mij verzamelde, want hij had een zekere archeologische
feeling die ik miste.
Ik wist dat er werkzaamheden uitgevoerd werden bij de Oude Mye en wel bij het onregelmatige perceel,
dat nog steeds het ..Kerkhof' heette en waar vlak bij de Oude Mye een soort vijvertje van ca. 6 à 8 m
middellijn lag. Ik trof het nogal, want de heer Arnts liep wat rond te kijken op het werk dat in
uitvoering was en hij ging onmiddellijk mee, toen hij hoorde waar ik voor kwam. Men was aan het
slootgraven geweest vlak bij en langs het kronkelende slootje, restwater van de Mye en eeuwenlang de
grens van Zegvelderbroek en Achttienhoven en tevens van Utrecht en (Zuid-)Holland.
Soms was de Oude Mye wat verbreed, maar de nieuwe geprojecteerde weg (de tegenwoordige Oude
Meijeweg), die de vele kleine bochten van de Oude Mye moest bekorten, lag geheel in
Zegvelderbroek; het vijvertje aan de Achttienhovense kant was gedempt, want ook daar werden
graafwerkzaamheden verricht. De schuine berm van de nieuw gegraven sloot langs de weg was aan de
kant van Zegvelderbroek scherp afgesneden. We liepen aan de andere kant van de smalle sloot in
westelijke richting zo ver deze was gegraven en de weg in aanleg aanwezig was.
Zo nu en dan sprong de heer Arnts naar de overkant en pikte wat zichtbare scherven uit de verse
oeverberm. De vondsten komen niet uit alle kopeinden van de percelen van Zegvelderbroek, maar er
lagen telkens één of twee stukken land tussen, waar we niets zagen.
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Bij thuiskomst heb ik op de stafkaart 1 : 25.000 de percelen naar beste weten aangekruist. Het waren er
een vijftal en de eerste vondsten kwamen uit het brede perceel, dat vanaf het kerkhof het derde perceel
in Zegvelderbroek was. De scherven komen dus juist uit het middengedeelte vlak langs en bij het
riviertje en aan de zijde van Zegvelderbroek over een afstand van ongeveer een kilometer. Het
rechttrekken gebeurde nl. niet aan de kant van Achttienhoven.
Vrij kort na de Tweede Wereldoorlog was ik al eens eerder in deze omgeving geweest met dr. T. Vink,
die toen hoogst opgetogen was hier nog een vrijwel ongerept rivierlandschap kompleet met kleine
oeverwallen, verlande rivierbochten e.d. aan te treffen zonder dat menselijk ingrijpen nog veel
veranderd had. Een of twee jaar later was het al mis als gevolg van „kavelen" (d.w.z. afgraven en
daarna de zode terugzetten) en nog eens tien of twaalf jaar later hebben de ontsluitingswerkzaamheden van de ruilverkaveling de toestand grondig veranderd.
De scherven zijn later door de heer H. Sarfatij, provinciaal archeoloog van Zuid-Holland,
gedetermineerd en in verschillende groepjes ingedeeld. Merkwaardig is, dat er ook enkele Romeinse
scherven in de doos van Pandora bleken te zitten.
Overigens wel vreemd voor een zo afgelegen gebied. Alle smalle wegen en lanen liepen hier dood in de
weilanden of bij een „achterafse" boerderij, zoals Vink ze noemt. Waarschijnlijk gaat het om scherven
van Romeins aardewerk dat van elders werd meegebracht omdat het nog bruikbaar was.
Ten noorden van het dorp in de polder Zegveld is een eind wetering gegraven ongeveer vanaf de stuw
bij het elektrisch gemaal in oostelijke richting over een afstand van ruim een kilometer; sommige delen
kwamen langs resten Oude Mye en ook hier zijn dergelijke scherven aangetroffen. Deze heb ik niet in
mijn bezit en ik heb ze ook niet gezien. De heer F. van Mazijk, gepensioneerd secretaris van de
gemeente en van de voormalige waterschappen in Zegveld en tevens secretaris van de plaatselijke
commissie ruilverkaveling Zegveld deed mij mededeling over deze scherven. Hij had er de heer Arnts
uitdrukkelijk naar gevraagd en deze vertelde hem op zijn vragen, dat er dezelfde scherven voorkwamen
als in Zegvelderbroek en ook, dat er net als daar tussen de kopeinden met vindplaatsen kopeinden
lagen zonder scherven. Bovendien deelde de heer Arnts hem mede, dat bij de graafwerkzaamheden, die
ook in Achttienhoven bij de Oude Mye plaatsvonden, met een dragline een soort gipsen beeld was
vergruizeld. Minstens zo interessant was verder zijn mededeling over wat hij had waargenomen in
Achttienhoven met betrekking tot de „St. Maartensdijk", die op oude kaarten vanaf het kerkje in
noordelijke richting loopt. Hij had aan houtresten en grondverkleuringen kunnen constateren, dat er
inderdaad een soort voetpad of weg van ronde houtstammetjes naar het noorden was geweest.
Vermoedelijk dateren dus kerkje en parochie uit een tijd, dat de Mye nog geen grens tussen Utrecht en
Holland was.
Na verschillende telefoontjes kwam ik onder meer terecht bij de machinist van de Gemene Boezem van
Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven, de heer Van der Zaan, die mij vertelde zelf bij het graven
van die wetering te hebben meegewerkt. In opdracht van de heer Arnts werden ook hier scherven
verzameld uit de vers afgesneden kanten. Ze waren grijs en ongeglazuurd als die in Zegvelderbroek,
maar een enkele had ook een miniem spoortje glazuur. Ook werden er gevonden met de kleur geeloranje (buffkleur), die ik in Zegvelderbroek niet aangetroffen heb en tenslotte waren er ook met een
vrij donker roodachtige kleur (Romeins? terra cotta?).
De scherven kwamen in minder grote aantallen voor als in Zegvelderbroek en in het meest oostelijke
gedeelte van de weteringbermen werden in het geheel geen scherven aangetroffen. Wellicht was men
hier niet in de nabijheid van de Oude Mye. De vraag die nog overblijft is: tot hoe ver strekte de
bewoning langs de Oude Mye in de polder Zegveld zich uit in oostelijke richting? Voor een belangrijk
deel ligt de Oude Mye hier als een kronkelend slootje (restwater) om de Es- of Nesgronden heen, die later onder de naam binnen-es in de polder Zegveld zijn opgenomen.
Helaas is de heer Arnts kort daarna overleden en ik heb de scherven, die in de werkkeet gebracht
werden, niet meer kunnen achterhalen; waarschijnlijk zijn ze weggegooid of anderszins te niet gegaan.
Slotconclusie
Duidelijk is nu wel, dat de bewoning langs de grote kromming van de Oude Mye als één geheel moet
worden gezien en wel vanaf een punt aan de Oude Mye ongeveer achter de Zegveldse kerk, in westelijke
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richting tot aan of niet ver van het punt, waar de Oude Mye door de Gemeenlandskade wordt
afgesloten. Deze bewoning dateert dus minstens uit een tijd, waarin de scherven te plaatsen zijn en is
later verlegd naar waar thans de plaats van de boerderijen is. De veronderstelling, dat Zegvelderbroek
vanuit Zegveld zou zijn ontgonnen is d a a r o m niet houdbaar 1 ). Nog afgezien hiervan is deze
veronderstelling ook in strijd met de waterstaatkundige logica, omdat eerst een hoger gelegen gebied in
gebruik wordt genomen (slootjes uitzetten) en daarna het lagere. Zegvelderbroek was tot ca. 1750
hoger dan Zegveld 2 ); de structuur van de grond in het westelijk deel van de polder Zegveld sluit hier
min of meer op aan: slapper veen en oorspronkelijk hoger, maar thans lager door sterkere inklinking.
De kerk werd mee verplaatst en bevindt zich ongeveer daar waar hij nu is gelegen. Hoogstwaarschijnlijk zal toen ook de Zegveldse wetering tot stand gebracht zijn, ongeveer in het midden van de percelen
en dwars d o o r de reeds bestaande sloten heen. De sloten zijn daar primair, de wetering is secundair
(vgl. een spoorlijn).

Zakjes met aardewerk, gevonden langs de Oude Mye aan de kant van Zegvelderbroek.
Archeoloog H. Sarfatij heeft de scherven als volgt gesorteerd:
1. Kogelpotjes naar Paffrath model; lokale imitatie.
Niet zo hard (oven niet zo heet).
Niet zo schilferig.
Niet de glans.
2. Recent steengoed Rijnland.
3. Gedeeltelijk Romeins; gedeeltelijk misschien Romeins.
4. Limburgs 12e eeuw (op kaartje bij de scherven).
Op de envelop: Limburgs? (Schinveld en Brunssum)?
5 scherven van één pot; licht, hard. dunwandig.
5. Paffrath laat 12e eeuw; kogelpotjes uit het Rijnland.
Handgevormde buik en gedraaide rand; dakpanvormige rand.
Hardgebakken en wit en schilferig op de scherf; metaalglans op de buitenzijde
6. Resten diverse wandscherven.
7. 13e eeuw. Rijnlands; vroeg steengoed.
8. Kogelpotjes naar Paffrath model; lokale imitatie; niet zo hard en schilferig; niet de glans (oven niet zo heet).
9. Ondetermineerbaar.
10. Grotere lokale kogelpot; geheel handgevormd; komt voor van de 9e tot de 14e eeuw; huisindustrie; slecht
materiaal; koken; soms met ,,Besenstrich"muster. aangebracht ter versiering met vingers of borstel.
11. Aardewerk uit Andennein het M aasgebied. Vervaardigden geëxporteerd van de 1 Ie eeuw tot midden 14e eeuw.
Fijner; andere klei; andere vorm. Drie bodemscherven van voorraadpotten of schenkkannen; geheel gedraaid;
met glazuur; eind 12e eeuw.
12. Pingsdorf (Rijnland): eind 12e eeuw.
Noten:
1) H. van der Linden, De Cope bl. 289-290 (diss. Utrecht 1955).
2) C.J. van Doorn. Het Oude Miland en zijn Waterstaatkundige ontwikkeling bl. 148-149 (diss. Utrecht 1940).
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= schervenvondsten

+ - + - + - = grens voormalige waterschappen Zegvelderbroek en Achttienhoven, tevens grens
Zuid-Holland en Utrecht (Oude Mye)
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De Burcht van Montfoort*
door J.E. Dilz
1

Gedurende drie zomerkampen heeft de NJBG ) opgegraven in Montfoort en daarvan volgt hier een
beknopt verslag. Het eindresultaat is, dat we een globale plattegrond van de voorburcht hebben kunnen tekenen. We zijn van de hoofdburcht daarentegen niet veel wijzer geworden dan dat deze tot onder
de grond afgebroken is. Reden voor het onderzoek was een plan van de gemeente om het terrein van de
voorburcht te beplanten. Men wil in de beplanting het verloop van de muren opnemen. De aard van
het onderzoek was derhalve architectonisch-archeologisch. Dat wil zeggen: we zochten vooral naar
muurwerk.
Kasteel Montfoort werd in het midden van de twaalfde eeuw gebouwd door de Utrechtse bisschop
Godfried van Rhenen.
De plattegrond van de voorburcht is inderdaad heel typisch voor de twaalfde eeuw. Vaak had dan
namelij k de voorburcht de vorm van een nier of boon die niet alleen naast maar ook nog enigszins ôm
de hoofdburcht gevleid lag2). De bijbehorende hoofd burcht was dan altijd rond en de zeventiende
eeuwse tekeningen van Roeland Roghman lijken dit te bevestigen.
Opmerkelijk is nu, dat deze oude vorm van de voorburcht blijkt uit een weermuur die veel jonger lijkt
dan de twaalfde eeuw.
Het baksteenformaat (28 x 14 x 7 cm) en het schervenmateriaal dat we bij deze weermuur vonden,
wijzen op een aanleg in de vijftiende eeuw.
Het poortgebouw (zie A op de tek.) dat ook uit deze baksteen is opgetrokken, is qua opzet duidelijk
laat-middeleeuws.
Twee halfronde torens met daartussen een poortdoorgang komen in Nederland in de twaalfde eeuw
vrijwel niet voor; men zou toen veel eerder een vierkante toren met een poortdoorgang gebouwd
hebben.
Dit alles wijst erop, dat men in de vijftiende eeuw de muur van de voorburcht in steen heeft
opgetrokken ter vervanging van een oudere fase. Deze oudere fase hebben we echter niet kunnen
vaststellen. Wellicht was het een houten palissade (omheining van in de grond geslagen palen of staken) die exact op de plaats van de huidige buitenmuur stond. Misschien ook was de voorburcht aanvankelijk wat kleiner zodat de oorspronkelijke buitenmuur enige meters binnen de huidige gelopen
heeft. Nader onderzoek kan uitsluitsel geven.
Wat betreft de compositie van de voorburcht hebben we ook duidelijke aanwijzingen aan één van de al
eerder genoemde tekeningen van Roeland Roghman. Deze heeft het kasteel namelijk getekend zoals
men het vanaf de kerktoren ziet. In vele opzichten is deze tekening heel juist gebleken. De poort is dezelfde als nu en ook de witte vleugel oostelijk daarvan met het veelhoekige torentje zijn volledig herkenbaar (B en C). Ook de ronde toren die we op de noordwest-hoek opgroeven (D), vinden we op de
tekening van Roghman. Maar Roghman tekent ook allerlei gebouwen die we niet kunnen thuisbrengen. Zo tekent hij bij de zuidwest-hoek (E) van de voorburcht enige gebouwen in oost-west
richting waarvan we toch niets hebben teruggevonden. Dit is verbazingwekkend gezien de bouwmassa
op de tekening. De zuidoost-hoek (F) stelt ons voor soortgelijke raadsels. Op de tekening van
Roghman zijn twee torens te zien bij de zuidoost-hoek. Zeker één ervan zou tot de voorburcht kunnen
behoren, maar uitgebreid graafwerk ter plaatse bevestigde het bestaan van deze torens niet.
De westmuur van de voorburcht (tussen D en E) hebben we niet kunnen onderzoeken, omdat daar nu
een pre-fab-gebouw staat dat ook voor de NJBG van nut was.
Het graafwerk op de plaats van de voormalige hoofdburcht was teleurstellend. Hij moet ten zuiden van
de voorburcht gelegen hebben naast de holle zijde ervan. We vonden op die plaats slechts een dikke
laag baksteenpuin en enkele bakstenen vertoonden nog hun oorspronkelijk verband. Ook de gracht
tussen de hoofd-en voorburcht was gevuld met een dikke laag puin. Dit alles kan ermee samenhangen,

Dit artikel verscheen ook in het NJBG-orgaan Fibula - 22e jrg. - 1981 - nr. 1.
Deze versie bevat enige kleine redactionele aanpassingen; tevens is van andere illustraties gebruik
gemaakt.
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Tekening: F. Kooi
Repro: W. Bouts.

51

m
:

S

I 5L

;«Ji

-mê4mmm

//er kasteel te Monlfoort, 1647. Tekening: R. Roghman.
Coll.: Teylers Stichting - Haarlem. Cat.nr. Oxx 44. Foto: Teylers Stichting - Haarlem.

//ei kasteel te Montfoort, 1647. Tekening: R. Roghman.
Coll.: British Museum - Londen. Department Prints and Drawings - inv. nr. H23.
Foto: Photographic Service British Museum - Londen.
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dat men de hoofdburcht die uit tuf (vulkanisch gesteente) opgetrokken was volledig heeft afgebroken
om de tuf tot tras (grondstof van specie) te vermalen.
Tenslotte heeft men door toedoen van ir. A. Mussert de provinciale weg naar Oudewater over de
voormalige hoofdburcht heen gelegd.
Wat betreft de voorburcht zijn er nog allerlei détails vermeldenswaard. Bij de buitenmuur van de
voorburcht vonden we aan de binnenzijde poeren (fundamentkolommen) van een weergang op bogen.
De onderlinge afstand van die poeren bedroeg ongeveer vier meter.
Deze poeren bleken met zand gevoegd in plaats van met specie, hetgeen er op wijst, dat we slechts die
delen vonden die onder het maaiveld hebben gelegen. Inderdaad reikten zij niet hoger dan tot een
meter onder het niveau van het binnenplein van de voorburcht. Overigens vonden we deze poeren
alleen aan de oostzijde van de voorburcht (bij G).
De buitenmuur van de voorburcht heeft een geknikt verloop dat bereikt wordt door het omknikken
van rechte stukken muurwerk. De dikte van deze muur bedraagt over het algemeen ongeveer 1.10 m.
Zowel aan de oost- als westzijde bevinden zich aan de buitenkant steunberen. Aan de westzijde bleek
zo'n steunbeer 1.20 m. dieper gefundeerd dan de muur zelf.
Opmerkelijk is ook, dat hier en daar sporen te vinden zijn van oorlogsgeweld. Niet alleen vonden we bij
de noordwestelijke ronde toren twee kanonskogels, maar ook bleek, dat de buitenmuur
beschadigingen vertoonde die men met andere formaten baksteen had hersteld. Diezelfde baksteen
had men gebruikt voor uitbouwen aan de buitenmuur en ook waren ze te vinden onder het pleister van
de oude witte woonvleugel (B), oostelijk van de poort. Dit lijkt te wijzen op gelijktijdige
(ver)bouwactiviteiten.
Een bouw-historisch onderzoek van Delftse studenten in die oude woonvleugel heeft aangetoond dat
het schijnbaar gladde geheel onder één kap toch uit verschillende fasen bestaat. De oudste fase zal uit
de zestiende eeuw dateren en de nieuwere uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Er zijn ook tekeningen, bijvoorbeeld die van Paul van Liender, waarop de verschillende delen nog
„apart" stonden en geen gladgestreken geheel vormden.
Terug naar de buitenmuur van de voorburcht en wel de zuidoost-hoek (F). Hierboven werd reeds het
uitgebreide onderzoek bij de zuidoost-hoek genoemd in verband met mogelijke torens.
Deze vonden we niet. Wel vonden we daar een hoek die gevormd werd door twee muren die elkaar
raakten onder een rechte hoek.
Ze waren echter niet tot een volledige hoek in elkaar gemetseld.
Zware steunbeer-achtige constructies op die zuidoost-hoek maken duidelijk, dat er hier geen sprake is
van een kale buitenmuur.
Maar op deze steunberen kunnen hooguit uitgekraagde arkeltorentjes (torentjes die op de muur staan)
gestaan hebben en geen torens zoals die elders op de voorburcht te vinden zijn. Vermeldenswaard is
ook een muur die dwars door de voormalige gracht in oostelijke richting liep. Er waren op regelmatige
afstand onderbrekingen in.
Mogelijk is dit de verbinding met de stad zoals die op de platte grond van Blaeu te vinden is. Behalve de
hoofdpoort (A) staan daarop nog twee verbindingen met de stad namelijk de zuidoost-hoek (F) en de
zuidwest-hoek (E).
De zuidmuur van de voorburcht hebben we ook vrij goed in beeld gekregen, maar op één plaats was
deze onvindbaar. Dat was pal oostelijk van het badhuis (H). Op die plaatsvonden we slechts een vloer
van veldkeitjes. Volgens Prof. Renaud 3 ) kanditdeeluitmaken van een barbakane (versterking vóór de
poort).
Het zou dan de brugkelder zijn van een brug die nog vóór die van de hoofdburcht lag.
Ons onderzoek was niet gericht op biniieiibebouwing. maar het was onvermijdelijk hiervan resten
tegen te komen. Even buiten de zuidwest-hoek (E) werd een curieus gotenstelsel gevonden van laatmiddeleeuwse baksteen. Pas verder onderzoek kan over de aard en functie ervan uitsluitsel geven. Aan
de oostzijde vonden we diverse poeren en poertjes van gebouwen (I).
Een volledig beeld van gebouwen leverden deze nog niet op.
Ook vonden we aan de oostzijde naast de één na noordelijkste poer van de weergang een afvalkuil met
dertiende eeuws schervenmateriaal. Uit de twaalfde eeuw hebben we echter zeer weinig schervenmateriaal gevonden en ook tuf vonden we erg weinig.
Hoewel er nog steeds onderzoek mogelijk is in Montfoort. weten we genoeg om de gemeente een
beplantingsplan te laten maken waarin ze de vorm van de voorburcht laat uitkomen.
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Detail van de plattegrond van Montfoort.
Uit: Joan Blaeu's stedenatlas van de Nederlanden.
Latijnse uitgave, ca. 1649, doch waarschijnlijk een oudere siiuuiie weergevend.
Kopergravure.
Rijksarchief Utrecht, Top. Atlas, nr. 533.

Noten:
1. NJBG = Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis.
2. Paul E. van Reyen - Middeleeuwse kastelen, Bussum. 1965-pag. 48-64.
3. Prof. Dr. J.G.N'. Renaud, buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de materiële cultuur der
middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, onder wiens leiding de opgraving bij het kasteel plaatsvond.
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Overzicht van het kasteel complex vanaf de kerktoren, september 1979.
Foto: G.J.A. Beerthuizen-van Kooien.
Post-Scriptum
Dit voorjaar is in verband met bouw-activiteiten op het kasteel-terrein nog een klein archeologisch onderzoek gedaan onder leidingvan de heer H. Sarfatij van de Rijksdienst voor het O u d h e i d k u n d i g Bodemonderzoek. Daarbij is gebleken, dat van de hoofdburcht nog een deel van de bakstenen n o o r d muur is overgebleven. Daaraan vast bevond zich een zeer zware m u u r die in de richting van de voorburcht liep en die deel uitgemaakt moet hebben van de ingangspartij van de hoofd burcht. O o k is bevestigd, dat de hoofdburcht plaatselijk zeer diep weggebroken was en van de donjon is niets gevonden.
Al het metselwerk was uitgevoerd in baksteen.
Nadere gegevens zal de heer Sarfatij in het bulletin van de Koninklijke Nederlandse O u d h e i d k u n d i g e
Bond publiceren.
J.E.D.
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