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Dominicus van Tol, een Bodegraafs kunstenaar?

door C. Hamoen
Er is in Bodegraven vrijwel niemand, die weet waarom de Van Tolstraat deze naam draagt.
Toch is dit in het verleden anders geweest.
Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad van de gemeente Bodegraven
op 17 februari 1893 om de nieuw aangelegde kade ten oosten van de Goudse vaart de naam
„Van Tolkade" te geven.1
De motivatie bij het voorstel was: „De naam is ontleend aan den schilder Dominicus van Tol,
van wien een viertal schilderstukken in het Rijksmuseum te Amsterdam zijn te vinden en die
volgens de catalogus van dat Museum tusschen de jaren 1631-1642 in deze gemeente geboren
is."

In de vergadering van 10 maart 1893 stelde het raadslid Meurs echter voor: „de naam Van
Tolkade alsnog te veranderen in Emmakade en het gedeelte Wilhelminastraat vanaf de Brugstraat
tot aan de grens van de gemeente Zwammerdam te benoemen „Van Tolstraat". Dit voorstel
werd aangenomen en tot op de huidige dag is dit de Van Tolstraat gebleven.2
Wie was Dominicus van Tol? Waarom noemde men circa 250 jaar na zijn geboorte in Bodegraven
een straat naar hem?
Het eerste wat over hem als schilder geschreven is, vinden we bij B. Haak. Hij schreef in „Hollandsche
schilders in de Gouden Eeuw" over Van Tol: „onvoldoende bijdrage aan de vernieuwing om
hem tot de Leidsche school te rekenen" en verderop in dat boek "..schilderde geheel in de
trant van zijn oom en leermeester Gerrit Dou en kopieerde hem ook wel. Zijn meeste schilderijtjes
stellen figuren voor, door een boogvenster omsloten".3
Haak laat Dominicus van Tol rond 1653 in Bodegraven geboren worden. Dit is onmogelijk,
daar hij in 1664 werd ingeschreven in het gildeboek van het St. Lucasgilde te Leiden.4
De vriendelijke medewerking van mevrouw Fennelies Kiers van de afdeling Schilderijen van
het Rijksmuseum te Amsterdam, die diverse fotocopieën van artikelen en catalogi toestuurde,
bracht meer licht in de zaak.
De geboortedatum van Dominicus van Tol is niet terug te vinden in Bodegraven: de eerste
doopboeken beginnen in 1647. In latere documenten wordt zijn leeftijd nergens genoemd, zodat
zijn geboortejaar niet met zekerheid te zeggen is. Zijn ouders, Simon van (der) Tol en Catharina
Vechtersdochter trouwden in 1630 te Leiden.5 Ze kregen naast Dominicus nog drie kinderen,
allen geboren te Leiden: Roelant, Anthonia en Maria.
Toch is het merkwaardig dat men algemeen aannam dat Dominicus van Tol te Bodegraven
werd geboren. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat het een „passage"-geboorte is geweest,
op doorreis in Bodegraven of op bezoek in het dorp aan de Rijn.
De moeder van Dominicus, Catharina Vechtersdochter, was een dochter van Vechter Vechtersz.
en Marijtgen Jansdochter van Roomburg. In 1609 hertrouwde deze Marijtgen Jansdochter met
Douwe Jansz. de Vries van Arentsvelt. Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, waarvan
één Dominicus' latere leermeester, de schilder Gerrit Dou, was.6
Op 4 april 1670 werd in het Leidse ondertrouwboek ingeschreven: „Dominicus van Tol, schilder
op het Rapenburg, geboren te Leiden, j.m. en Maria Pollion, geboren en wonende te Woudenberg".7
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Op 15 juli 1670 verhuisde het jonge paar naar Utrecht.8 Ze moeten daarvandaan weer naar
Amsterdam verhuisd zijn, want op 23 maart 1672 werd aldaar hun dochter Johanna Catharina
gedoopt.9 In 1672 moet een zoon, Simon Petrus, geboren zijn, maar door de Franse inval zijn
veel dopen in de bedreigde en bezette gebieden in Holland en Utrecht niet ingeschreven.10 In
1675 is het gezin Van Tol weer terug in Leiden en werd Dominicus opnieuw bij het schildersgilde
ingeschreven.11

Kinderen met een muizeval door Dominicus van ToL
Coli: Rijksmuseum Amsterdam.
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De schilderkunst was kennelijk niet zo winstgevend dat de familie ervan kon bestaan.
Dominicus van Tol verzocht namelijk aan het Leidse stadsbestuur om in zijn huis op de „Bierkay
in de Blauwe Werelt" de „nering van biersteker" te mogen uitoefenen.
Op 6 februari 1676 kreeg hij hiervoor toestemming.12
Lang kan deze nering niet geduurd hebben, want op 26 december 1676 werd Dominicus van
Tol in de Pieterskerk in Leiden begraven.13 Zijn bezittingen waren te gering om geïnventariseerd
te worden, ondanks de erfenis van 1000 gulden, die zijn oom Gerrit Dou hem in 1675 had
nagelaten.14
Voor een waardeoordeel over het kunsthistorisch belang van het werk van Dominicus van Tol
verwijs ik naar het boek „Leidse Fijnschilders: van Gerard Dou tot Frans van Mieris de Jonge
(1630-1760)" onder redactie van o.a. Eric J. Sluyter, waarin ook diverse bronnen vermeld
zijn.

Noten:
1. Gemeentearchief Bodegraven, Notulen van de gemeenteraad, dl. VII nr. 43, 17 februari 1893.
2. Gemeentearchief Bodegraven, Notulen van de gemeenteraad, dl. VII nr. 50, 10 maart 1893.
3. Haak, B. Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, (Amsterdam, 1984), p 273 en 434.
4. Gemeentearchief Leiden, Archief Lucasgilde, inv.nr 849, deel I.
5. Gemeentearchief Leiden, Registers van ondertrouw deel 218 K, p 175vo.
6. Martin, Wilhelm, Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven
in zijn tijd (Leiden, 1904), p. 142 en bijlage I.
7. Gemeentearchief Leiden, Registers van ondertrouw deel 218 F, p. 230.
8. Gemeentearchief Leiden, Lidmatenregister Hoogduitse kerk.
Gemeentearchief Utrecht, Lidmatenregister Nederlands Hervormde Gemeente, deel 410.
9. Gemeentearchief Amsterdam, Doopboek Nederlands Hervormde Gemeente.
10. Gemeentearchief Leiden, Weeskamerarchief Voogdenboek A, p 233.
11. Gemeentearchief Leiden, Archief Lucasgilde inv.nr. 849, deel I.
12. Gemeentearchief Leiden, Stadsarchief 1574-1816, inv.nr. 84.
13. Gemeentearchief Leiden, Stadsarchief 1574-1816, inv.nr. 1325.
14. Gemeentearchief Leiden, Weeskamerarchief Voogdenboek, inv.nr. 233.

Hoeveel inwoners had Woerden in 1372?
door drs. J.T. van Es
Inleiding
De vraag naar het aantal inwoners van een plaats in de Middeleeuwen was voor de Middeleeuwer
zelf een irrelevante. Er zijn daarom geen volkstellingen gehouden. Ook de Middeleeuwse bestuurder
was niet geïnteresseerd in de exacte omvang van het volk waarover hij regeerde, maar slechts
in het aantal potentiële belastingbetalers. Als er al tellingen gehouden werden, zoals het befaamde
Engelse Doomesday Book, ging het om een te verkrijgen overzicht van hen van wie de staat
beter kon worden. De overheden toonden in die dagen meer belangstelling voor de aantallen
vee en bunders vruchtbaar land, dan voor het klootjesvolk, dat eerder last dan profijt kon opleveren.
Vanuit die achtergrond moet de vraag: „hoeveel inwoners had Woerden in 1372?" dan ook
als onzinnig worden beschouwd. Het antwoord is namelijk simpel: „Dat weten we niet."
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Toch blijken zeker in een eeuw, waarin alles gekwantificeerd moet worden, steeds mensen
behoefte te hebben aan een concreet aantal inwoners van landen, steden en dorpen op tijdstippen,
dat de bevolking er zelf geen belangstelling voor toonde. Dat heeft geleid tot een aantal hypothesen
en een aantal berekeningsmethoden. Vanuit die gedachte is het nuttig om een aantal van die
formules op Woerden los te laten. Als vergelijking is bovendien naar twee andere plaatsen
in de regio gekeken: Bodegraven en Hekendorp.
Dit drietal is niet willekeurig gekozen, hetgeen uit de tweede aanleiding voor dit artikel blijken
mag: in zijn boek „Woerden 600 jaar stad" probeert Nico Plomp het inwonertal van Woerden
in 1372, het jaar waarin de stadsrechten verleend werden, te berekenen en dat vergelijkt hij
met Bodegraven en Hekendorp. In dit artikel worden daarom die twee plaatsen bij de berekeningen
betrokken.
Plomp komt op een aantal van 720 Woerdenaren.1 Zolang niemand het tegendeel beweert bestaat
de kans dat zo'n cijfer een eigen leven gaat leiden en zo kan het gebeuren, dat het in andere
werken wordt overgenomen: „In 1372 had Woerden 720 inwoners." En dat nu is niet waar.
Misschien had Woerden er 720, misschien ook meer of minder. Op basis van het vervolg zal
blijken dat de schatting van Plomp aan de hoge kant is, maar ook de uitkomsten van het hanteren
van de hieronder gebruikte formules zijn schattingen. Het uiteindelijke antwoord op de bovenstaande
vraag blijft immers: „We weten het niet", een antwoord dat op zijn best kan worden verlengd
met: „maar we kunnen het benaderen."

Woerden en omgeving in 1372
In 1372 mag Woerden stadsrechten hebben gekregen, maar was het afgezien van de juridische
betekenis van het woord geen stad. De enige reden waarom de graaf van Holland Woerden
de stedelijke rechten verleende was gelegen in de strategische ligging van de plaats. Hier in
het grensgebied tussen Sticht en Holland was Woerden een vooruitgeschoven post, die bovendien
nog het voordeel had van een strategische ligging en goede verbindingen. Die twee factoren
zouden er ook toe leiden dat de buitenplaats die het in de veertiende eeuw was, zou uitgroeien
tot een redelijk welvarend plattelandsstadje. Maar zover was het in 1372 nog lang niet.
Om die strategische plek beter in zijn greep te krijgen had de graaf er een kasteel laten bouwen,
een ander overigens dan het huidige, en er troepen gelegerd. Op dat kasteel kwam een aantal
mensen af, dat hier een boterham probeerde te verdienen. De gedachten moeten daarbij vooral
uitgaan naar kleine handwerklieden, een enkele koopman, en ongetwijfeld enkele avonturiers,
klaplopers en gelukzoekers. Maar de twintigste-eeuwse beschouwer moet zich geen grootse
voorstelling van de Woerdense situatie maken. Het moet klein geweest zijn, ondanks dat kasteel,
waarvan de permanente bezetting vijfentwintig man bedroeg: in vredestijd, of wat daarvoor
door moest gaan in een gebied dat nog lang geteisterd zou worden tussen Stichtse en Hollandse
twisten.
Het stadje Woerden werd omringd door veel en nat platteland, waarvan de bewoners voor
een deel aansluiting zochten bij de nieuwe „grote" buurman.
Niet alleen landbouwprodukten konden zij hier kwijt, maar ook zochten zij er in barre tijden
bescherming. Bekend is hoe bij voorbeeld inwoners van de polder 's-Gravesloot, behorend tot
de Stichtse parochie van Kamerik, hun toevlucht zochten binnen de omwalling van Woerden.2
Datzelfde gold voor bewoners van de rond het stadje gelegen Hollandse polders. Zij waren
echter inwoners van het „Land van Woerden" en konden om die reden op bescherming rekenen.
Samenvattend ontstaat een, fragmentarisch, beeld van een kleine versterking, die toch enige
uitstraling op het omringende platteland had, zelfs over de voor die dagen belangrijke gewestelijke
grenzen heen.
Maar of het een inwonerrijke versterking was moet nog blijken.
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Van de beide plaatsen die hier in de vergelijking met Woerden worden betrokken is in de
late veertiende eeuw helemaal bitter weinig bekend.
Bodegraven, iets westelijker gelegen, was vaster in Hollandse handen. De graven van Holland
hadden Utrechtse bisschoppen in deze contreien al eerder het nakijken gegeven. Bodegraven
had geen kasteel en was anno 1372 niet meer dan een klein plattelandsdorpje, waarvan de
meeste bewoners waarschijnlijk in de landbouw en aanverwante beroepen hun geld verdienden.
Van de prille Hekendorpse geschiedenis is al evenmin veel bekend. Aan de noordelijke oever
van de Hollandsche IJssel was een stuk grond ten westen van Oudewater in de periode na
1100 bewoond geraakt. Pioniers hadden het ontgonnen en er hun broodwinning in de landbouw
gezocht. Het Hekendorp van 1372 moet dan ook niet als nederzetting worden gezien, maar
als een ontginningsbasis (de IJsseldijk) met verspreide bebouwing.
Berekeningen
Er bestaat een hele serie berekeningsmethoden om het inwoneraantal van een plaats in het
verleden te kunnen benaderen. Zij gaan vrijwel allemaal uit van bestaande contemporaine gegevens
die, zoals eerder gezegd, doorgaans betrekking hebben op de materiële welstand van de inwoners.
Vervolgens wordt op die gegevens een aantal hypothesen losgelaten, wat resulteert in een arbitrair
cijfer, want zekerheden zijn er in dit geval niet.
In zijn genoemde boek gaat Plomp uit van gegevens rond de bouw van het Woerdense kasteel
in 1371. Er is een rekening bewaard gebleven van de bouwkosten, die werden omgeslagen
over de inwoners van het Land van Woerden.
In Woerden, dat in dit geval naast het (nog net toekomstige) stadje ook een aantal omringende
Hollandse polders omvatte, werden de kosten door 120 met naam en toenaam genoemde personen
opgebracht.
Op basis van de stelling dat een gemiddeld huisgezin uit zes personen bestond3 is de schrijver
tot zijn aantal van 720 gekomen.
Dat aantal van zes per huisgezin is echter niet meer dan een aanname en zou hier ook door
vijf of zeven vervangen kunnen worden, allebei ook slagen in de lucht. Bovendien doet een
dergelijke „berekening" geen recht aan de diversiteit van de bevolkingssamenstelling in de
Middeleeuwen, die er, getuige de andere twee berekeningswijzen wel was. Weliswaar realiseert
Plomp zich dat er mogelijk mensen waren die niets betaalden voor de bouw van het kasteel
en dus niet in de omslag opgenomen waren, maar dat gegeven werkt hij niet verder uit.
De berekeningsmethodes van Cuvelier uit 1912 en die van Klep uit 1978 pogen die diversiteit
juist wel recht te doen. Dat leidt, bij toepassing op de in Woerden beschikbare gegevens tot
een heel ander resultaat, dat mogelijk een meer bevredigende benadering van de werkelijkheid
geeft.
Cuvelier deed zijn onderzoek in het Middeleeuwse hertogdom Brabant en ook Klep heeft zich
daarmee bezig gehouden. Dat is meteen een restrictie bij het gebruik van hun cijfers in het
Stichts-Hollandse grensgebied, waar de omstandigheden niet gelijk waren. Aangezien beiden echter
grote marges hebben moeten inbouwen, zodat ook hun uitkomsten niet absoluut zijn, is het
toch mogelijk een indicatie te krijgen voor Woerden en omgeving. En meer dan die indicatie
was, getuige het bovenstaande, toch al niet mogelijk.
Cuvelier kon zich eveneens baseren op een omslag uit 1371, waarin het aantal belastingplichtige
„persone" in het hertogdom Brabant genoemd wordt.4
Hij is er daarbij terecht van uitgegaan, dat niet iedereen die iets kon missen ook inderdaad
aangeslagen werd. Een schatting bracht hem ertoe nog eens de helft van het genoemde aantal
erbij op te tellen. Dit getal zou dan driekwart van de totale volwassen bevolking geweest zijn.
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De totale volwassen bevolking, inclusief niet-belastingplichtige vrouwen en de armen, komt daarmee
op het dubbele van het aantal belastingbetalende „persone".5
Het cijfer dat hiermee verkregen wordt is, aldus Culvelier, ongeveer 45 tot 60% van de totale
bevolking. Van die totale bevolking bestaat circa 10% uit dienstpersoneel en 30 tot 50% uit
kinderen.
Dat alles leidt tot een coëfficiënt van 3,33 tot 5,0: het getal waarmee het oorspronkelijke aantal
belastingbetalers vermenigvuldigd moet woren om de totale bevolking in beeld te krijgen. Ook
dan nog betreft het een schatting, maar wel een die beter beredeneerd is dan de stelling dat
één belastingbetaler voor zes personen staat.
Klep heeft zich op het onderzoek van Cuvelier gebaseerd, maar heeft een aantal verfijningen
toegepast.6
De belangrijkste daarvan is, dat hij het kindertal nader preciseert: 40 tot 50 % van de totale
bevolking. Hij neemt echter de berekening van het aantal volwassenen over, zoals ook anderen
gedaan hebben. Door zijn aanpassingen komt hij op een coëfficiënt van 4,0 tot 5,0, hetgeen
hij in zijn verdere onderzoek middelt naar 4,5.

Toepassing
Het resultaat van Plomps berekeningsmethode wekt voor Woerden zelf in eerste instantie geen
argwaan. Het aantal van 720 klinkt bij gebrek aan beter plausibel. Moeilijker wordt het, wanneer
ter vergelijking Bodegraven en vooral Hekendorp erbij worden gehaald. Alleen van deze drie
plaatsen zijn namelijk de volledige omslaggegevens uit 1371 bewaard gebleven. In Bodegraven
werden 99 ingezetenen aangeslagen en in Hekendorp 31. Op basis van zijn l:6-methode levert
dat voor beide plaatsen bevolkingsaantallen van respectievelijk 594 en 186 op.
Voor Woerden, een beginnend stadje, en voor Bodegraven, een plattelandsdorpje, lijken die
cijfers van 720 en 594 acceptabel. Voor een negorij als het veertiende-eeuwse Hekendorp, niet
meer dan een geïsoleerd gelegen polder, is het genoemde cijfer veel minder waarschijnlijk.7
Wanneer Cuveliers coëfficiënt voor Woerden gehanteerd wordt komt het inwoneraantal op 400
ä 600, terwijl Klep op 540 zou uitkomen.
Die cijfers zouden voor Woerden nog aan de hoge kant kunnen zijn, aangezien niet ondenkbaar
is, dat de inwoners van het stadje er anno 1372 nog nauwelijks dienstpersoneel op na hielden
en dat deze bevolkingsgroep derhalve geen tien procent van het totaal zou hebben uitgemaakt.
Voor Bodegraven komen de bevolkingscijfers volgens Cuvelier op 329 tot 495 en volgens de
methode van Klep op 445. In Hekendorp tenslotte zouden de cijfers respectievelijk 103 à 155
of 140 zijn.
Daarbij mag echter één element niet uit het oog verloren worden. Cuvelier en Klep konden
uit de door hen gehanteerde omslag van 1371 met vrij grote zekerheid aannemen, dat een
bepaalde categorie belastingplichtigen vrijgesteld was, ook al wisten zij de exacte omvang er
niet van. Voor wat betreft de Woerdense omslag van 1371 is dat niet meer vast te stellen.
Weliswaar lijkt zeker, dat een aantal inwoners van de plaats niet betaald heeft, maar of het
daarbij om armlastigen, danwei om lager geklasseerde belastingbetalers gaat is niet meer te
bepalen. Indien namelijk de aantallen van 120, 99 en 31 (de betalenden in achtereenvolgens
Woerden, Bodegraven en Hekendorp) de totalen betreft van de klasse die betalen kon, komen
de bovengenoemde cijfers nog aanzienlijk lager uit.
Het lijkt bovendien wenselijk om een meer exacte berekening volgens de beide methoden te
maken.
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Zaak is dan eerst om het totale aantal volwassen inwoners van de drie plaatsen vast te stellen
(tabel 1).

Tabel 1: Berekening van het totale aantal volwassenen
Woerden
Bodegraven
Belastingbetalers in 1371
Niet-betalers in 1371
Overigen
Totaal

120
60
60
240

99
44V2
44V2
198

120
40
160

99
33
132

Hekenelorp
31
15V2
15V2
62

31
10
41

Nu kan de totale bevolking berekend worden. Daarvoor zijn twee tabellen (2a en 2b) nodig.
In de eerste wordt uitgegaan van het bestaan van een groep belastingbetalers, die in 1371 vrijgesteld
was. In de tweede wordt aangenomen, dat de omslag in 1371 iedereen omvatte die niet tot
de categorie armen of niet-belastingplichtige (gehuwde) vrouwen behoorde.
Tabel 2a: Berekening van de totale bevolking
(Uitgaande van een groep die in 1371 niet is aangeslagen voor de belasting)
Woerden
Cuvelier Klep***
A*

Volwassen bevolking
Dienstpersoneel
Kinderen
Totaal

ü**

240 240 240
53 40 54
266 120 246
559 400 540

Bodegraven
Cuvelier Klep
A
B
198 198 198
44 33 44
220 99 203
462 330 445

Hekendorp
Cuvelier Klep
A
B
62
62
62
14
10
14
68
31
64
144 103 140

Berekening gaat uit van een volwassen bevolking die 45% van het totaal uitmaakt, bij
een percentage kinderen van 50% van het totaal
Berekening gaat uit van een volwasssen bevolking die 60% van het totaal uitmaakt, bij
een percentage kinderen van 30% van het totaal
Berekening gebaseerd op coëfficiënt 4,5, waarbij de kinderen 45% van de totale bevolking
uitmaken
Tabel 2b: Berekening
(Uitgaande van een omslag in 1371, die alle belastingplichtigen omvatte).

Volwassen
bevolking
Dienstpersoneel
Kinderen
Totaal

Woerden
Cuvelier
Klep***
A* B**

Bodegraven
Cuvelier Klep
A
B

Hekendorp
Cuvelier Klep
A B

160 160 160****
35
26
35
177
78 160
372 264 355

132 132 132
29
22
29
146
66 132
307 220 293

41 41 41
9 7 9
45 20 41
95 68 91

* ** ***Zie opmerking bij tabel 2a
**** Volgens deze berekening is dit getal 45% van de totale bevolking
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Conclusie
Uit het bovenstaande mag blijken dat het „berekenen" van een aantal inwoners van plaatsen
in 1371/1372 een hachelijke zaak is. Zeker als zoveel gegevens ontbreken als hier het geval
is. Wie toch wil gaan rekenen komt er niet zo makkelijk af als Plomp in 1972 deed. Voor
de veronderstelling dat ten opzichte van een belastingbetaler zes personen staan, ontbreekt namelijk
zelfs een plausibele verklaring, laat staan een bewijs.
Het is in dit verband wellicht nuttig nog een andere verwijzing naar Brabant te maken. Klep
kon op basis van zijn zeer gedetailleerde onderzoek aannemelijk maken, dat een gemiddeld
huisgezin, inclusief dienstpersoneel, in het begin van de vijftiende eeuw uit vijf personen bestond.8
Dat is intussen geen bewijs, dat ook in het Land van Woerden een dergelijk aantal algemeen
was. Wel toont het aan, dat in de Nederlanden grote verschillen voorkwamen. De door Plomp
gebruikte l:6-formule leent hij van Warmond, dat echter evenmin met Woerden vergelijkbaar
is.
De hier gehanteerde rekenmodellen van Cuvelier en Klep hebben veel gemeen en zijn zeker
niet waterdicht. Klep gaat uit van een foutmarge van tien tot twintig procent.
Maar binnen die marge toont het hier verkregen cijfermateriaal in elk geval aan, dat de 720
Woerdenaren, waar Plomp het over heeft, waarschijnlijk niet bestaan hebben: het zouden er
minder geweest zijn.
Blijft nog één factor over: het groeipercentage. Als Woerden inderdaad, om maar een van de
uitkomsten te hanteren, in 1371 559 inwoners had, betekent dat een enorm groeicijfer tot 1850.
Daarna treedt een dusdanige bevolkingstoename in Nederland op, dat al helemaal geen betrouwbare
vergelijking meer kan worden gemaakt. Ook nu moet met extreme voorzichtigheid een conclusie
verbonden worden aan een groeifactor. Voor Woerden komt die in de periode 1371 (559 inwoners)
tot 1851 (4.162 inwoners) op 7,44. Dat lijkt fors, maar ook binnen het onderzoek van Klep
komt een vergelijkbare groei voor als het gaat om plaatsen die aanzienlijk in belang toegenomen
zijn. Het is niet overdreven om dat van Woerden te stellen: in 1371 was het immers weinig
meer dan een strategische plek, terwijl het in 1851 een welvarend handels- en industriestadje
was. Dergelijke groeifactoren zijn intussen wel uitzonderingen. De „normale" groei komt op
ongeveer een factor twee uit, hetgeen voor Hekendorp (van 144 naar 373) net iets aan de
lage kant zou zijn.9
Aantonen dat Woerden, Bodegraven of Hekendorp in 1371 een bepaald aantal inwoners hadden
is, ook na het verkrijgen en gebruiken van bovenstaande cijfers, niet mogelijk. Een grove benadering
maken is het enig haalbare gebleken en die laat zien, dat de cijfers die Plomp in 1972 gaf
aan de hoge kant zijn. Daarmee is bovendien een elders door mij geponeerde stelling over
dat lagere aantal inwoners van een betere bewijslast voorzien.10

Noten:
1. Plomp, N., Woerden 600 jaar stad (Woerden, 1972) blz. 43.
2. ibid. blz. 44.
3. Hier wordt het artikel: „Het aantal inwoners van Warmond in de loop der eeuwen" door A.G. van
der Steur, verschenen in het tijdschrift Holland I, 3, blz. 71 e.v. als bron genoemd.
4. Cuvelier, J., Les dénombrement de foyers en Brabant, XlVe - XVIe siècle, (Brussel, 1912) deel I,
blz. 37 e.v.
5. Dit is in zekere zin een vereenvoudiging van zijn berekeningsmethode, aangezien hij ook nog het
aantal armen berekent (een schatting van 33% van de belastingbetalers). De uiteindelijke uitkomst
blijft gelijk: de totale volwassen bevolking is twee keer zo groot als het aantal belastingbetalers.
6. Klep, P.M.M., Bevolking en arbeid in transformatie; een onderzoek in Brabant 1700-1900 (Proefschrift,
Leuven 1978) Voor dit artikel is de handelsversie (Nijmegen, 1981) gebruikt, blz. 340.
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7. In dit verband kan gewezen worden op de bescheiden omvang die plattelandsgemeenten in het midden
van de negentiende eeuw hadden, net voor de gemeentelijke herindelingen uit de jaren 1850 ook
dat beeld zouden vertroebelen. Hekendorp zelf had er intussen 373, Portengen 58, Teckop 147,
's-Gravesloot 111, Oukoop93. Bron: Gille Heringa, S. Aardrijkskundig Handwoordenboek van Nederland
(Breda, 1853).
8. Klep, blz. 351.
9. Klep, blz. 400 e.v.
10. Es, J.T. van, Woerden in bedrijf (Alphen aan den Rijn, 1990) blz. 11.

Een grensconflict in Driebruggen, 1828-1838
door W.R.C. Alkemade
Driebruggen, de kern van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide, is vanaf het begin van
de vorige eeuw regelmatig het onderwerp geweest van gemeentelijke herindelingen en grenswijzigingen.
Dit ging meestal niet zonder slag of stoot: de gebeurtenissen rond de herindeling van 1964
(opheffing van de zelfstandige gemeente Lange Ruige Weide en samenvoeging met de gemeenten
Waarder, Papekop en Hekendorp tot de gemeente Driebruggen) en die van 1989 (opheffing
van de gemeente Driebruggen, waarna de kernen Waarder en Driebruggen bij Reeuwijk gevoegd
werden) liggen nog vers in het geheugen.
In de vorige eeuw was het al niet anders. Tussen 1811 en 1817 maakte Lange Ruige Weide
deel uit van een „supergemeente" Waarder (met Papekop, Hekendorp en Barwoutswaarder).
Nauwelijks weer driejaar zelfstandig volgde met ingang van 1 januari 1821 de overgang van
de gemeente Lange Ruige Weide van de provincie Utrecht naar Zuid-Holland.
Tussen 1828 en 1838 vond er een tamelijk hardnekkig geschil plaats tussen de gemeenten Lange
Ruige Weide en Waarder over een strook land ter lengte van ongeveer 3,5 kilometer en ter
breedte van hooguit 30 meter. Zelden hebben twee buurgemeenten zo lang ruzie gemaakt over
een in onze ogen wellicht ernstig overdreven zaak, een zaak waarin het gemeentebestuur van
Lange Ruige Weide zich niet van zijn fraaiste zijde liet zien.
In de periode van 1807 tot 1833 werd er door de Rijksoverheid hard gewerkt aan de invoering
van een kadastrale administratie t.b.v. de heffing van grondbelastingen. Als onderdeel hiervan
werd heel Nederland opgemeten en in kaart gebracht. In de Franse tijd was dit omvangrijke
werk al begonnen en na de vestiging van het koninkrijk ging men ermee door. Belangrijk hierbij
was de vaststelling van de grenzen tussen de gemeenten onderling.
De vaststelling van die grenzen ging ongeveer als volgt in zijn werk. Een rijksambtenaar met
de fraaie titel van Landmeter-Delimitateur stelde ter plaatse in het gezelschap van de burgemeesters
en, per gemeente, één of meer plaatselijke potentaten (meestal de wethouders, ten plattelande
assessoren genoemd), een preciese beschrijving van de gemeentegrenzen op. Bij deze beschrijving
werd een kaart gemaakt. Beschrijvingen en kaarten vormden voor elk der gemeenten het „procesverbaal van grensbepaling". De burgemeesters en aanwijzers moesten dit proces-verbaal ondertekenen.
Elke gemeente kreeg zo'n proces-verbaal, dat ook door de burgemeesters van de buurgemeenten
getekend werd. Het proces-verbaal werd vervolgens bij Koninklijk Besluit vastgesteld en hiermee
was de gemeentegrens officieel bepaald.
In februari 1828 had dit alles ook in het gebied rond Waarder en Lange Ruige Weide plaatsgevonden.
Toen de processen-verbaal echter ondertekend moesten worden begonnen de moeilijkheden.
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Fragment van de kaart bij het proces-verbaal van grensscheiding van Waarder.
Gemeentearchief Waarder, inv.nr. 118.
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Op voorstel van burgemeester Cornells Jan Bredius van Waarder was als grens tussen zijn
gemeente en Lange Ruige Weide de Dubbele Wiericke vanaf de Endelkade (de grens met Bodegraven)
tot de Ruigeweidsekade (de grens met Hekendorp) aangegeven. Van ouds echter had een strook
ter breedte van ongeveer 25 meter op de oostelijke oever van de Dubbele Wiericke (waaronder
de tegenwoordige Noordkade en Zuidkade) tot de gemeente Lange Ruige Weide behoord. Op
deze strook stonden ten noorden en zuiden van de brug over de Wiericke bij elkaar dertien
huizen met ongeveer 80 inwoners. Als de grens volgens het voorstel van burgemeester Bredius
zou worden vastgesteld zouden deze huizen en hun bewoners overgaan van de gemeente Lange
Ruige Weide naar de gemeente Waarder. Dit zou voor de eerstgenoemde gemeente leiden tot
het verlies van een belastingopbrengst van rond de honderd gulden per jaar. Dit stond het
gemeentebestuur niet aan en daarom weigerde burgemeester Gerrit Nicolaas Buddingh van Lange
Ruige Weide dan ook pertinent het proces-verbaal van grensbepaling te ondertekenen.
De processen-verbaal van Waarder en Lange Ruige Weide gingen dus deels ongetekend terug
naar de Landmeter-Delimitateur. Enkele maanden later, in augustus 1828, lichte burgemeester
Buddingh zijn bezwaren nog eens toe aan de Gouverneur (Commissaris des Konings) van ZuidHolland. Daar hij geen reactie kreeg schreef Buddingh aan de hoogste provinciale functionaris
van het kadaster, de Verificateur, die hem in maart 1829 meedeelde, dat de voorgestelde grensbepaling
niet definitief was, daar de Koning het nog niet bij besluit bekrachtigd had. Nog niet helemaal
gerustgesteld besloot de burgemeester nu een verzoekschrift aan de Koning te schrijven, waarin
hij vroeg de oude grens te handhaven. Op dit rekest kreeg hij geen antwoord.
Pas in november 1832 ontvingen de gemeenten een belangrijke mededeling van de Gouverneur
van Zuid-Holland, die vooral in Lange Ruige Weide maar ook in Waarder tot enige paniek
leidde. Met ingang van 1 januari 1833, dus binnen twee maanden, zou de nieuwe kadastrale
administratie in werking moeten treden.
Burgemeester Buddingh kwam als eerste in actie. Hij schreef de Gouverneur dat de gemeente
Lange Ruige Weide, indien de grenswijziging niet te voorkomen zou zijn, in ieder geval aanspraak
zou maken op een redelijke vergoeding. Op grond van een Koninklijk Besluit van 18 februari
1818 kon een gemeente, die zich gedupeerd achtte ten gevolge van een grenswijziging, een
procedure starten om een financiële schadeloosstelling te ontvangen. Op 6 december 1832 schreef
Buddingh een verzoekschrift aan Koning Willem I, waarin hij vroeg de oude grens te handhaven
of de gemeente Lange Ruige Weide in aanmerking te doen komen voor schadeloosstelling; vijf
dagen later schreef hij nog een verzoekschrift aan de Koning, nu met het verzoek de invoering
van de kadastrale administratie voor zijn gemeente en Waarder voorlopig op te schorten hangende
het onderzoek naar de eventuele toekenning van een schadevergoeding.
Vrijwel tegelijkertijd richtten 25 inwoners van Lange Ruige Weide, waaronder de gezinshoofden
uit de „grensstrook", zich per verzoekschrift tot de Koning. Ook zij wilden de oude situatie
gehandhaafd zien en voerden daarvoor niet onredelijke argumenten aan. Waarder en Lange Ruige
Weide werkten op het gebied van de armenzorg en het onderhoud van het gezamenlijke Hervormde
kerkgebouw nauw samen. De kosten van een en ander werden naar verhouding van het aantal
inwoners van de twee gemeenten voor twee derde door de gemeente Waarder en voor een
derde door de gemeente Lange Ruige Weide gedragen. Indien nu een dermate groot aantal
ingezetenen van Lange Ruige Weide naar Waarder zou „verhuizen", zou de verdeelsleutel van
de kosten niet meer voldoen en zou Lange Ruige Weide er financieel nadeel van gaan ondervinden.
Een ander bezwaar lag, volgens de indieners van het rekest, op het gebied van de landsverdediging.
Elke gemeente moest een bepaald aantal manschappen leveren voor de Nationale Militie en
de Schutterij: als de zeer grote gezinnen van de Noord- en Zuidkade naar Waarder zouden
overgaan zou het reservoir, waaruit het contingent voor Lange Ruige Weide geleverd moest
worden ernstig inkrimpen, hetgeen tot juridische problemen zou kunnen leiden.
In Waarder was de situatie voor burgemeester Bredius ook niet erg duidelijk. Wie moest de
administratieve belangen, de registratie van de Burgerlijke Stand en de belastingheffing in de
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„grensstrook" nu waarnemen: de burgemeester-secretaris van Waarder of die van Lange Ruige
Weide? De Gouverneur van Zuid-Holland was aanvankelijk van mening dat Bredius dat moest
doen om die mening begin januari weer te wijzigen, waarna Bredius opdracht kreeg voorlopig
alles bij het oude te laten.
Op het hoogste niveau was men in Den Haag al zover dat de Minister van Binnenlandse Zaken
een concept-Koninklijk Besluit had opgesteld waarin de grens door de Dubbele Wiericke, de
zgn. „nieuwe grens" zou worden vastgesteld. De Raad van State echter torpedeerde dit voorstel
omdat er een fout was gemaakt in de hele procedure. Op grond van een Koninklijk Besluit
van 28 juli 1828 moest er namelijk bij verschil van mening tussen gemeentebesturen over de
grensbepaling een vergadering van de gezamenlijke gemeentebesturen worden gehouden onder
leiding van een door de Gouverneur aan te wijzen lid van Gedeputeerde Staten.
Op 29 augustus 1833 vond die vergadering tenslotte plaats in het „gemeentehuis" van Waarder
(een zaaltje in de plaatselijke herberg tegenover de kerk). Het volledige gemeentebestuur van
Lange Ruige Weide, bestaande uit burgemeester, twee assessoren en drie raadsleden was present;
voor Waarder ontbrak er één assessor. Voorzitter van de vergadering was de Leid se jurist mr.
P.F. Hubrecht, lid van Gedeputeerde Staten.
Burgemeester Bredius kreeg het woord en betoogde dat de grenslijn door de Dubbele Wiericke
een veel logischer en praktischer grens was dan de oude grens, die gedeeltelijk door huizen
heen liep. Zijn collega Buddingh erkende dit, maar zag grote (financiële) problemen indien de
oude grens gewijzigd zou worden. De gemoederen raakten verhit en om aan het geruzie een
eind te maken bracht mr. Hubrecht de grenswijziging in stemming. Burgemeester Bredius, assessor
J. de Koning en raadslid L. van Ingen van Waarder stemden voor de nieuwe grens, terwijl
de Waarderse raadsleden J. van der Neut en C. Zaal tegen de nieuwe grens bleken te zijn.
De Lange Ruige Weidse gemeentebestuurders, burgemeester Buddingh, de assessoren F. Kok
en E. Erkel en de raadsleden P. Boerefijn, A. Boer en C. Hoogendoorn stemden uiteraard allen
tegen de nieuwe grens.

Driebruggen ca. 1920. Links de Noordkade, een deel van de gewraakte "grensstrook".
Coli: Gemeentearchief Reeuwijk.
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De voorzitter concludeerde dat de meerderheid van het gemeentebestuur van Waarder voor
en het volledige gemeentebestuur van Lange Ruige Weide tegen de grenswijziging was. Om
uit de impasse te raken deed Hubrecht een voorstel over een door Waarder aan Lange Ruige
Weide te betalen schadevergoeding na de grenscorrectie. Na veel vijven en zessen bleek Lange
Ruige Weide bij monde van burgemeester Buddingh dan wel bereid te zijn een jaarlijkse
schadevergoeding te accepteren ter hoogte van het gemiddelde bedrag, dat de belastingheffing
in de „grensstrook", tussen 1822 en 1832 had opgebracht. Waarder wilde echter slechts het
gemiddelde bedrag van die opbrengsten over de laatste acht jaar betalen: door verhuizingen
in de jaren 1822-1825, waarbij minder welgestelde bewoners de plaats hadden ingenomen van
rijke ingezetenen, waren die over de laatste jaren aanzienlijk lager dan voorheen.
Men kwam er niet goed uit en tenslotte meende Hubrecht dat grenswijziging onvermijdelijk
zou worden, goedschiks of kwaadschiks. Wel was hij van mening dat Lange Ruige Weide recht
had op een vergoeding zoals ze die zelf wensten, namelijk gelijk aan de gemiddelde belastingopbrengst
van de afgelopen tien jaar.
Maar Lange Ruige Weide gooide nu het achterwerk tegen de krib. Op allerlei manieren saboteerden
Buddingh en de zijnen de invoering van de nieuwe grens. De notulen van de gezamenlijke
vergadering werden door Buddingh niet ondertekend, omdat ze volgens hem geen recht deden
aan de uitslag van de stemming over de grens: er waren immers acht stemmers tegen en slechts
drie vóór de nieuwe grens! De Verificateur van het Kadaster, die kennelijk als notulist was
opgetreden, wist makkelijk te weerleggen dat dit een volstrekt verkeerde interpretatie van de
stemming was: er werd hier vergaderd namens de twee gemeenten en niet op persoonlijke titel.
Maar Buddingh en in zijn kielzog de gemeenteraad van Lange Ruige Weide waren niet van
plan op te geven. Ze gingen zelfs zo ver om hun collega's uit Waarder opnieuw uit te nodigen
voor een gezamenlijke bijeenkomst, maar nu zonder Haagse pottenkijkers.
Burgemeester Bredius, die er waarschijnlijk weinig fiducie meer in had, nam het verstandige
besluit om desondanks die uitnodiging te aanvaarden: men moest immers in de toekomst nog
verder als buurgemeenten met gezamenlijke belangen. De bijeenkomst op 2 september 1833
leverde, zoals te verwachten viel, niets op: Lange Ruige Weide had zich vastgebeten in de
oude grens.
Nadat er drie en een half jaar lang niets was gebeurd en de „grensstrook" nog altijd door
het gemeentebestuur van Lange Ruige Weide werd beheerd besloten Gedeputeerde Staten om
het er nu eindelijk maar eens toe te leiden dat laatsgenoemde gemeente zich zou schikken
naar de nieuwe grens. Ook vanuit de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën
werd druk uitgeoefend om de grens vast te stellen. In de consternatie was er opnieuw een
procedurefout gemaakt: de grondeigenaars op de oostelijke oever van de Dubbele Wiericke
waren nog niet gehoord over het voorstel tot grenswijziging.
Burgemeester Bredius van Waarder kreeg opdracht de bezwaren van de dertien grondeigenaars
aan te horen en op te tekenen. Op een „hoorzitting" op 5 december 1837 kwamen de meeste
van hen (twee woonden buiten de gemeente en vonden het kennelijk de moeite niet waard)
met hun „zwarigheden" tegen een overgang naar de gemeente Waarder. De argumenten waren
over het algemeen niet erg overtuigend. Metselaarsweduwe Van Gorcom, rietdekker Hermanus
Rijswijk en klompenmaker Cornelis Niermeijer waren bang dat ze klanten zouden verliezen
als ze in plaats van onder Lange Ruige Weide onder Waarder zouden ressorteren. Dit argument
voerde ook de schilder Jan Beukers aan, die daarnaast ook vreesde zijn bijbaantjes als gemeentebode
en bode van de polders Lange en Ruige Weide te verliezen. Sommige kwamen met sentimentele
verhaaltjes over ouders en familieleden die opeens zo ver van hen af zouden komen te wonen
(!), terwijl het anderen (zoals de Diaconie van Waarder, eigenaar van een asschuur aan de
Zuidkade) helemaal niets kon schelen wat er gebeurde.
Kortom, het einde van het grensgeschil leek in zicht. Zowel de Minister van Binnenlandse Zaken
als de Raad van State vonden de bezwaren van de grondeigenaars ongegrond. De vereiste
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voorschriften en procedures waren nu netjes nageleefd en niets kon de definitieve vaststelling
van de nieuwe grens nog in de weg staan.
Bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1838, tien jaar na de eigenlijke grensbepaling, werd het
proces-verbaal van grensbepaling (ondanks Buddingh's weigering die te tekenen) definitief vastgesteld;
waarschijnlijk als één der laatste in Nederland.
Waarder zou jaarlijks aan Lange Ruige Weide een „uitkering naar billijkheid" moeten toekennen
voor de geleden schade.
Burgemeester Buddingh, de onvermoeibare strijder voor de oude grens, had nu geen keus meer
en koos eieren voor zijn geld door loyaal mee te werken aan de vaststelling van een jaarlijkse
uitkering. In oktober 1838 waren hij en zijn collega Bredius het eens. In een gezamenlijke
vergadering van de twee gemeentebesturen in het „gemeentehuis" van Lange Ruige Weide (een
zaaltje in de plaatselijke herberg ten noordwesten van de brug in Driebruggen) werd de administratie
van de grensstrook officieel overgedragen en werd de jaarlijkse uitkering door Waarder aan
Lange Ruige Weide vastgesteld op de somma van 48 gulden.
Dertig jaar heeft Waarder dit bedrag betaald. In 1869 vond er een scheiding plaats van het
gezamenlijk armbestuur van Waarder en Lange Ruige Weide en bij deze scheiding werd de
jaarlijkse schadeloosstelling door Waarder afgekocht. De laatste herinnering aan het grensconflict
was hiermee verleden tijd geworden.
Bronnen:
Streekarchivariaat Rijnstreek:
Gemeentearchief Lange Ruige Weide (niet geïnventariseerd): stukken betreffende grensbepaling,
1828-1838; registers van uitgaande stukken, 1822-1838.
Gemeentearchief Waarder: ingekomen stukken 1831-1837, inv.nrs. 112-113;
missivenboeken 1828-1856, inv.nrs. 116-117.
Algemeen Rijksarchief, He afdeling:
Archief Staatssecretarie en Kabinet des Konings: Koninklijke Besluiten met bijlagen, 18-20 februari
1838, inv. nr. 4339.

Woorden over Woerden.
Een nabeschouwing op het boekje „Het Kasteel te Woerden" uit
1989.
door M.S. Verweij
Het is voor een auteur bijna altijd prettig wanneer hij respons op een uitgebrachte publikatie
ontvangt. Respons betekent dialoog als vervolg op geschreven tekst; de publikatie is blijkbaar
gelezen en bestudeerd, de inhoud leverde reacties op en had inspirerende en/of deviante gedachten
tot gevolg. Bovendien zijn deze reacties nog eens aan het papier toevertrouwd.
Reacties kunnen vlot of traag (of helemaal niet) tot uitdrukking komen en dragen de mogelijkheid
van een weder-reactie met zich mee. Volgens deze systematiek groeit het begrip van het in
de publikaties behandelde onderwerp en ontstaat een beter inzicht in de verschillende standpunten
en visies. Althans, dat is de bedoeling van onderstaande regels waarin onder meer de reactie
van N. Plomp op een eerder verschenen boekje over het Kasteel te Woerden tegen het licht
wordt gehouden.1
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Zonder nu in een polemische of abstracte en mogelijk slechts voor ingewijden of incidentele
vakgenoten leesbare bijdrage te willen vervallen, zal in het onderstaande worden geprobeerd
na te gaan in hoeverre de oudst bekende geschiedenis van het Kasteel te Woerden kan worden
vastgesteld en in welke mate deze geschiedenis duister en ongewis moet worden geacht. Een
herhaling van eerdere zetten kan daarbij niet geheel worden uitgesloten.
Daarbij geldt nog een klein aantal uitgangspunten: „gelijkhebberigheid" wordt niet nagestreefd
en is niet en nooit het doel geweest. Het respect voor resultaten van eerdere generaties onderzoekers
is evident, maar deze resultaten zijn niet onaantastbaar. Iedere onderzoeker bestaat immers bij
wetenschappelijke hulp en gratie van zijn voorgangers.2 Verder zal hier worden volstaan met
een reactie op hoofdlijnen, zonder echter kenmerkende details uit het oog te kunnen verliezen,
maar niet met de bedoeling om alle puntjes op de „i" te zetten. Met losse, ongefundeerde
aannamen zal weinig consideratie worden betracht.
Ten slotte het woordje „kritiek". Daar zitten op zijn minst twee facetten aan, te weten een
opbouwend en een afbrekend.
Beide elementen komen in zowel Plomps reactie als in het onderstaande om de hoek kijken.
Zo was S. Muller Fz. in het begin van zijn in 1909 verschenen artikel over het Kasteel te
Woerden bijzonder kritisch ten aanzien van eigen, eerder gedane bevindingen waarin verbanden
werden gelegd tussen zegelafdrukken met daarop afgebeelde oude gebouwen en in werkelijkheid
gebouwde objecten. Muller reciteerde als volgt:
„Nu en dan heeft men de zegels ook willen gebruiken voor de studie onzer oude bouwkunst,
door oude op zegels afgebeelde gebouwen te reproduceren en te reconstrueeren. Maar dit laatste
procédé heeft toch ook bedenkingen wakker geroepen; men heeft wel beweerd, dat uit niets
bleek, dat eene op een zegel voorkomende kerk juist eene afbeelding vertoonde van een bepaald
gebouw en niet eerder beschouwd moest worden als eene fantasie, die alleen bedoelde aan
te geven, dat in het algemeen eene kerk, een burg of iets dergelijks werd bedoeld."3
Niettemin zag Muller verband tussen een gebouw op een stadszegel van Woerden uit 1394
en een uit oorkonden bekende, door Herman van Woerden gestichte „zaal", door Muller tevens
aangeduid met benamingen als „burg" en „het hooge huis te Woerden" en daterend van pal
vóór de in de tweede helft van de 13de eeuw gebouwde Haagse Ridderzaal. Argumenten tegen
deze constateringen zijn al eerder tot uitdrukking gebracht en zullen hier niet worden herhaald.4
Interessanter is wat N. Plomp stelde in zijn reactie uit 1989: „Er is inderdaad geen bewijs
voor" (voor assimilatie van het gebouw op het zegel met een daadwerkelijk te Woerden opgetrokken
gebouw); „....hij (Muller) gaat er blijkbaar vanuit .... dat dit gebouw gebouwd is op de plaats
van de burcht die in de twaalfde eeuw door de bisschop van Utrecht was gesticht...." en, zo
verhaalde Plomp: „....bouw- en bodemsporen zijn inderdaad niet bekend, maar de archiefgegevens
zijn er wel degelijk, indien men aanneemt dat het ,huis te Woerden' dat in de veertiende eeuw
te Woerden bestond (in archiefstukken vermeld vanaf 1346) identiek is met het afgebeelde gebouw".5
Menigeen zou wensen dat het gecursiveerde woordje „aanneemt" was vervangen door „bewijst";
helaas en spijtig genoeg beperkte Plomp zich tot deze aanname.
Bij een dergelijke bewijsvoering zouden interessante vragen gesteld en beantwoord kunnen worden.
Stichtte Herman van Woerden rond het jaar 1250 de „zaal" op dezelfde plaats als waar de
bisschop van Utrecht in 1159 een burcht deed verrijzen en maakte Herman daarbij gebruik
van het al bestaande of vervallen bouwwerk? Wat was dan in dit laatste geval de oorzaak
van het verval van 's bisschops stichting en waarom koos Herman voor dezelfde locatie? Trok
Herman een geheel nieuw gebouw op?
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Aan het begin van de 20ste eeuw trachtte S. Muller de ouderdom van het Kasteel te Woerden met behu
van dit zegel te bepalen. Zijn hypothese is in de loop der jaren niet houdbaar gebleken.
Het zegel in groene was toont een geopende poort met een zittende leeuw. Op het randschrift staat: „S(igil
de Worde ad causas". Zegel aan een oorkonde van Burgemeesters en Schepenen van Woerden, gedatee
15 maart 1394.
Herkomst: Kapittel Oud-Munster, inventarisnummer 1556-8, Rijksarchief Utrecht
Het beantwoorden van deze vragen is geen sinecure, vooral niet als herinnerd wordt aan wat
Muller reeds stelde: „.... de elect Jan van Beijeren heeft de zaal (van Herman van Woerden)
in het begin der 15de eeuw geheel verbouwd en haar versterkt naar de behoeften zijner eeuw".6
Met deze gedachte werd een derde stichting ten tonele gevoerd. Daarenboven spelen ook nog
drie bouwheren een rol. Muller was ambivalent in het benoemen van de bouwheren: enerzijds
noemde hij bisschop Godefridus van Rhenen als bouwheer, anderzijds Herman van Woerden
en ten slotte kwam hij nog met elect Jan van Beijeren op de proppen zonder daarbij duidelijk
te maken wie in welk verband als opdrachtgever figureerde en zonder zich veel te bekommeren
om de verhouding tussen deze drie stichtingen.
Blijkbaar heeft Muller zijn visie fluks genoteerd en er niet bij stilgestaan dat de ontstaansgeschiedenissen
van de verschillende versterkingen te Woerden ingewikkelder zijn dan zich kon en kan laten
reconstrueren. Middels deductie en uitsluiting kan heden ten dage echter enige duidelijkheid
worden verschaft.
In 1977 verscheen een belangwekkende publikatie over de kastelen van de Utrechtse bisschoppen
uit de periode tussen circa 1000 en 1528. Over deze kastelen blijkt nog maar weinig bekend
te zijn. De Utrechtse bisschoppen stichtten bij elkaar circa 30 kastelen; geen van deze stichtingen
is gaaf bewaard gebleven, want vóór het begin van de 17de eeuw is het merendeel gesloopt.
Archeologisch onderzoek van de kastelen vond in een aantal gevallen plaats, maar de resultaten
zijn nog niet gepubliceerd of nog te oppervlakkig van karakter. Van de bisschoppelijke kastelen
te Duurstede en te Lage zijn alleen nog restanten over.
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De Woerdense stichting van bisschop Godefridus van Rhenen (1156-1178) staat bekend als
één van de vier burchten aan de grenzen van het bisdom. In tegenstelling tot de drie andere
grensburchten (Monfoort, Ter Horst, Vollenhove) is van de burcht te Woerden niet bekend
hoe deze er heeft uitgezien. De voornaamste functie van deze kastelen was militair van aard.7
Een dergelijke constatering betekent natuurlijk geen afwezigheid van respect voor het artikel
van Muller. De studie van Janssen benaderde de geschiedenis van de bisschoppelijke kastelen
vanuit een brede optiek, met aandacht voor politieke en administratieve ontwikkelingen en aldus
zijn de grenzen der zegelkunde ruimschoots overschreden.
Verder bood de restauratie van het Kasteel in de jaren 1986-1989 unieke gelegenheden tot
onderzoek die Muller niet gegeven waren. Op basis van bouwhistorisch onderzoek bleek de
mening van Muller niet langer houdbaar. Het huidige Kasteel te Woerden dateert uit het begin
van de 15de eeuw en is in één bouwcampagne opgetrokken. Van een integratie dan wel assimilatie
van andere of oudere stichtingen is tijdens deze restauratie geen spoor aangetroffen.
Archeologisch onderzoek op de binnenplaats van het Kasteel leidde tot eenzelfde slotsom. Verderop
zal in deze bijdrage op de restauratie en de archeologie worden teruggekomen.8
Welke „tussenbalans" kan hier nu worden opgemaakt?
— Aan Muller komen de eer en de verdienste toe zich als eerste over de oorsprong van het
Kasteel te hebben gebogen en uitgelaten.
— De relatie tussen het gebouw op het zegel en het huidige Kasteel te Woerden is afwezig;
het eerste oogt als een frêle en representatief gebouw, sierlijk als een gotische kapel, terwijl het
tweede massief en kloek van aanzien is waar een verdedigende functie aan kan worden toegekend.
— Het gebouw op het zegel is waarschijnlijk niet door Godefridus van Rhenen gesticht, want
het vervulde geen militaire of strategische functie.
— Gedurende de restauratie van het Kasteel tussen 1986 en 1989 bleek Müllers hypothese
niet langer te handhaven.
— De grootste voorzichtigheid blijft geboden bij het identificerend transponeren van op zegelafdrukken
afgebeelde bouwwerken naar gebouwen op monumentaal formaat.
Frater Richardus van Scheijndel was zeer geïnteresseerd in het wel en wee van het Kasteel
te Woerden. Vanwege zijn functie als gardiaan van het klooster woonde hij niet alleen pal
naast het Kasteel, hij was bovendien een goede buur en een nabije vriend van het eeuwenoude
monument. In zorgzame geestdrift voor het Kasteel correspondeerde Van Scheijndel met het
(toenmalige) Rijksbureau voor de Monumentenzorg en hij schreef een fundamentele serie artikelen
in „De Stichtsche Post" die nog steeds als lezenswaardig kan gelden en waarin op geoefende
wijze verslag wordt gedaan van zijn bronnenonderzoek.9 In het in 1989 verschenen boekje over
het Kasteel te Woerden wordt in ruim een halve pagina verslag gedaan van Van Scheijndels
bevindingen.10
Evenals Muller legde Van Scheijndel een rechtstreeks verband tussen de stichtingen van Godefridus
van Rhenen (uit 1159) en Jan van Beijeren (uit het begin van de 15de eeuw). De door Van
Scheijndel aangebrachte assimilatie van beide bouwwerken is niet levensvatbaar, om dezelfde
redenen als in het bovenstaande is aangehaald, tijdens de bespreking van Müllers hypothese.
Over bouwactiviteiten van Herman van Woerden repte Van Scheijndel niet.
Van Scheijndel heeft gesteund op gegevens die later nog eens op een van 15 juli 1926 daterend
schetsje van het Kasteel zijn genoteerd. Dit schetsje van W Scheepers (met daarop gegevens
van Victor de Stuers) is weliswaar 10 jaar na het overlijden van De Stuers gemaakt, maar
bevat behalve het opschrift „volgens Victor de Steurs" (sic) ook diverse van diens dateringen
van het Kasteel te Woerden.11
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Van Scheijndel kan het schetsje niet hebben betrokken in zijn ouderdomsbepaling van het Kasteel
te Woerden, maar hij is wel degelijk van De Stuers' eerdere (en gepubliceerde) bevindingen
- van rond 1905 zoals uit het vervolg zal blijken - op de hoogte geweest. De gegevens op
het schetsje zijn van De Stuers afkomstig en dateren dus van vóór diens dood in 1916. De
Stuers kende het Kasteel te Woerden en schreef spottend toen de eeuwenoude kasteelmuren
door de Genie in een lichtrose kleur waren uitgemonsterd van een „couleur cuisse-de-nymphe".
Mede dankzij een artikeltje in „De Stichtsche Post" uit 1926, van wéér Frater Richardus van
Scheijndel, zijn De Stuers' bevindingen letterlijk te achterhalen. Aan het begin van dit artikeltje
citeerde Van Scheijndel De Stuers als volgt:
„....'Woerden is een heel oud stadje en zou om zijn talrijke monumenten stellig veel bezoek
trekken, indien niet de moker en de domme portland-cement-ton er schrikkelijk hadden huisgehouden'.
Met deze woorden begint Victor de Stuers zijn artikel over het mooie oude stadhuis van Woerden
in het tijdschrift „Van onzen tijd" 1905, blz. 65 en vervolgt dan:
,Van het belangrijk kasteel der Utrechtsche bisschoppen, dat deels uit de XHe, deels uit de
XlVe eeuw dagteekent, zijn de vier dikke hoektorens reeds lang geleden, tot op eenige meters
na, afgebroken; de tusschenruimten zijn met magazijnen in den liefelijken stijl van ons Geniecorps
bezet, en het -trots alles- nog zeer interessante woongebouw, dat denkelijk het oudste gedeelte
is, werd jammerlijk door diezelfde Genisten belegd met een hoek portland-cement, welke periodiek
gekleurd wordt, afwisselend in een anderen toon; de laatste tint, waarin ik dit historisch monument
mocht aanschouwen, was wat de Franschen noemen: „Couleur cuisse-de-nymphe", voorwaar
een uitgezochte tint voor een oer-oud episcopaal slot....".12
In de tweede helft van het jaar 1926 vond een boeiende en bloeiende briefwisseling tussen
Van Scheijndel en het Rijksbureau voor de Monumentenzorg plaats waarbij het al vermelde
schetsje van Scheepers een bescheiden rol speelde. Het engagement van Van Scheijndel komt
in deze briefwisseling gepassioneerd tot uitdrukking en bewijst bovendien dat zijn belangstelling
voor het Kasteel met het voltooien van de reeks artikelen in „De Stichtsche Post" beslist niet
ten einde was.
De bezorgdheid van Van Scheijndel voor het Kasteel getuigt niet alleen van goed nabuurschap,
maar ook van een warm, kloppend hart voor de monumentenzorg. Enkele passages zullen deze
kwaliteiten illustreren. Het wezenlijke subject van de correspondentie mag niet worden vergeten:
dit was namelijk voortdurend het meest aanzienlijke gedeelte van het Kasteel, de voorgevel.13
Medio juli 1926 werd de pleisterlaag van de voorgevel van het Kasteel verwijderd nadat het
materiaal al op verschillende plaatsen was losgeraakt. Een deel van het muurwerk was komen
bloot te liggen en „een fraaye kleurige steen in Waalvormformaat voor den dag gekomen."
Verder werden bij het ontpleisteren groeven in het achterliggend metselwerk ontdekt met een
blokvormig formaat van 1,60 bij 0,63 meter, „klaarblijkelijk aangebracht om in het pleisterwerk
eene blokverdeeling te kunnen aanbrengen". De vrijgemaakte bakstenen waren zacht, beschadigd
en verbrokkeld; van bijna alle stenen ontbrak de nerf. Bijwerking, vervanging en voegwerk was
noodzakelijk en zou alleen al voor het blootgelegde deel met een oppervlakte van 14,50 bij
8,60 meter op een bedrag van f 2875,00 uitkomen. Het Ministerie van Oorlog kon dit bedrag
niet betalen en wilde het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (waaronder
het Rijksbureau voor de Monumentenzorg ressorteerde) hierover aanspreken. Het ontpleisteringswerk
werd op verzoek van W Scheepers gestaakt om instructies van het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen af te wachten. W Scheepers maakte tijdens dit intermezzo zijn
schetsje.
Aldus is weliswaar in kort bestek de „probleemstelling" geschetst, maar geen der betrokkenen
besefte, ook Frater Van Scheijndel niet, in een ambtelijke carrousel te zijn gestapt met een
draaitijd van enkele jaren.
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Aanvankelijk gebeurde er niets. De ten dele afgebikte voorgevel bleef onveranderlijk afgebikt.
„Kunt U de zaak een beetje in goede richting pousseeren?" schreef Van Scheijndel in september
1926 aan het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
Het probleem werd mede gevormd door de ten departemente gebezigde, volkomen verschillende
verklaringen van het begrip „goede richting". Het Ministerie van Oorlog stelde zich op het
standpunt dat het Kasteel geen militair belang vertegenwoordigde; men was alleen maar van
plan met het pleisterwerk voort te gaan indien het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen de restauratiekosten op zich zou nemen, waarop dit laatst genoemde departement
snedig reageerde door de geldende regeling aan te halen: met het Ministerie van Financiën was
overeengekomen dat eventuele restauratiewerkzaamheden „voor rekening van het Departement
zijn, waarbij deze gebouwen in gebruik zijn."
Een dreigende patstelling werd voorkomen door een nieuw discussie-element. Van Scheijndel
ondervroeg de betreffende metselaar en vernam het plan om op de ten dele ontpleisterde gevel
cement te smeren, omdat het verder afbikken te duur zou zijn. Deze antwoorden van de metselaar
joegen Van Scheijndel de stuipen op het lijf, want de handwerksman „beroemde zich er op
dat de cement die hij er opbracht, nooit meer verwijderd zou kunnen worden zonder den steen
zelven af te hakken."

De voorgevel van het Kasteel in half-af gebikte toestand, situatie in november 1926. Rond dat jaar woed
een competentiestrijd tussen het Departement van Oorlog en het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen over de financiering van de voortzetting der ontpleisteringswerkzaamheden. Links op d
voorgrond is nog juist het wachtgebouwtje op een talud zichtbaar.
Herkomst: Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist
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Na deze opmerkingen noteerde Van Scheijndel vertwijfeld zijn zielepijn in een brief aan de
directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg: „....zou er nu werkelijk niets meer
aan te doen zijn....?" Van Scheijndel wilde foto's laten nemen en aldus het nageslacht tonen
„aan welk vandalisme op bouwkundig gebied men zich hier heeft schuldig gemaakt. Leefde
Jonkheer de Stuers nog maar."
Eind november kwam de zo vurig gewenste fotografische getuigenis tot stand en daarmee was
een aanzet tot de oplossing van het probleem in zicht.
Om te beginnen stak de directeur van het Rijksbureau Van Scheijndel een hart onder de riem
(„toch komt het geval hoogst waarschijnlijk in orde dankzij Uwe tijdige waarschuwing") en
hij verklapte via een bevriend en invloedrijk Kamerlid de Minister-President van de zaak op
de hoogte te zullen brengen. „Het gevolg is, dat de bepleistering zal achterwege blijven en
ik in het begin van de volgende week ter plaatse met de Genie zal bespreken wat nu wel
moet worden gedaan."
Snel voerde Van Scheijndel een contra-expertise uit en hij ondervroeg nogmaals de metselaar.
Deze bleek een telegram te hebben ontvangen en hij moest inderdaad met het werk wachten,
omdat „een 'hooge Oome' uit den Haag hier kwam om nader te overleggen".
De ontwikkelingen versnelden zich daarna niet alleen, ze kregen ook een totaal ander karakter.
De vraag „wie zal het allemaal gaan betalen" klonk niet meer nadat de in het Kasteel woonachtige
kapitein-commandant Eggink bij Van Scheijndel op bezoek was geweest en twee belangwekkende
mededelingen had gedaan. In een brief aan de directeur van het Rijksbureau deed Van Scheijndel
verslag van het bezoek.
Zo bleek een bedrag van f 4000,00 aan de restauratie van de voorgevel te kunnen worden
betaald uit „het overschot der magazijnkosten, dat niet minder dan f 25.000,00 bedraagt, ja,
U leest het goed vijfentwintig duizend gulden. Ik keek er van op alsof ik het te Keulen heel
erg hoorde rommelen en vroeg en verkreeg verlof U dit aanstonds te melden. Het zal, dunkt
me, goed zijn, alvorens met de Genie (die ook van het overschot weet) te onderhandelen, eerst
met kapitein Eggink te spreken. Hij woont op het kasteel en is altijd te huis.
Ofschoon hij mij dit niet heeft opgedragen, meen ik toch, dat het goed zal zijn er in Den
Haag niemand over te spreken, want zelfs de Minister van Oorlog weet niets van dit overschot.
De zaken kunnen toch aardig loopen. Nu zullen de door kaptein Eggink ontdekte malversaties
van zijn voorganger nog medewerken aan het kasteel een heel ander aanzien te geven. Doch
de post vertrekt."
Het tweede verrassende element in het onderonsje tussen Eggink en Van Scheijndel betrof een
plan voor het amoveren van het kantoorgebouwtje tegen de voorgevel van het Kasteel.
Kort daarna werd een restauratie-ontwerp voor de voorgevel opgesteld waarin tevens het afgraven
van een ophoging tegen de gevel met daarop het kantoorgebouwtje ter sprake kwam. Het ontwerp
ging van een kostenraming vergezeld en voorzag in het afbreken van het kantoorgebouwtje
en in verkoop van de vrijgekomen terpgrond. De bepleistering zou worden verwijderd en de
gevel hersteld.
Hoe voorspoedig dit alles ook moge klinken, in de praktijk en op de bouwplaats gebeurde
niets zichtbaars, want in het jaar 1929 stuurde het Instituut voor Stad en Landschap van ZuidHolland nog een verzoek aan het Ministerie van Oorlog en aan het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen om de half-afgebikte gevel te restaureren.
Pas in oktober 1936 werden de afbraak van het kantoorgebouwtje, het herstel van de voorgevel
en het afgraven van de terp met behulp van „werkeloozen" gemeld. De crisistijd was inmiddels
aangebroken en schiep mede en onbedoeld de omstandigheden die uit de impasse rond de voorgevel
van het Kasteel leidden.
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Na al deze wederwaardigheden bevat een „tussenstand" mogelijk enkele nieuwe gezichtspunten:
— In zijn hypothese over de ouderdom en de oorsprong van het Kasteel te Woerden week
Van Scheijndel niet veel af van Muller: beiden herkenden in het voor hen bekende en zichtbare
Kasteel een in oorsprong uit de 12de eeuw daterend bouwwerk met een vroeg 15de-eeuwse
verbouwing;
— Van Scheijndel heeft bij het schrijven van zijn serie artikelen in „De Stichtsche Post" geen
gebruik gemaakt van het schetsje van W. Scheepers: de artikelen dateren uit de periode 19211922 terwijl het schetsje met de daarop vermelde gegevens „volgens" Victor de Stuers van
15 juli 1926 is, waarbij moet worden aangetekend dat deze gegevens van vóór 21 maart 1916,
zijnde de sterfdatum van De Stuers, dateren en dat de gegevens al in 1905 waren gepubliceerd;
— Van Scheijndels inzet voor het Kasteel ging veel verder dan het schrijven van een serie
fundamentele artikelen: hij richtte zich in zijn strijd tot behoud van het Kasteel zowel schriftelijk
als mondeling tot de bevoegde instanties en ontpopte zich daarbij als een voorbeeldige monumentenzorger.

Gedurende de recente restauratie van het Kasteel (1986-1989) zijn de gewelven van de weergangen opni
aangebracht Dergelijke overkluisde gangen zijn zeer uitzonderlijk in de geschiedenis van de Nederlands
kasteelbouw.
Herkomst: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
De naam van N. Plomp is aan het begin van deze bijdrage al een enkele maal gevallen: hij
becommentarieerde immers kritisch het in 1989 verschenen boekje over het Kasteel en richtte
zijn kritiek met name op de inhoud van het eerste hoofdstuk.
In dit boekje is uitgegaan van de laatst verschenen bijdrage van Plomp over het Kasteel, te
weten een samenvattend artikel uit 1976. In dit samenvattend artikel wordt de oudste geschiedenis
van het Kasteel in een drieledige visie uiteengezet. Volgens Plomp is dit artikel gedurfder dan
zijn al in de jaren 1966 en 1972 gepubliceerde bijdragen.14
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Een korte blik over de schouder leert ons nu dat Plomp tussen 1966 en 1976 blijkbaar meer
en meer over de oudste geschiedenis heeft nagedacht en daarbij stoutmoediger is geworden
in het leggen van een relatie tussen de reeds bij Muller genoemde „zegeltheorie" en een oude
stichting te Woerden, zonder daarbij op nieuwe feiten te steunen -het artikel uit 1976 was
een samenvatting van twee voorafgaande publikaties-, want letterlijk noteerde Plomp in zijn
uit 1989 stammende, kritische reactie:
„....inderdaad is het bewijs voor de identiteit (-van het gebouw op het zegel en een door Floris
V gesticht huis te Woerden-MV) niet geleverd....".15
Deze constatering kan als een beaming van de hierna volgende passage uit het boekje over
het Kasteel gelden:
„....deze (veronder)stelling (het gebouw op het zegel zou de stichting van Floris V in beeld
brengen) is verwant aan de bevinding van S. Muller, waar slechts beperkte historische geldigheid
aan kon worden toegekend....".16
Waaruit dan nog op dit vlak de geschil- danwei verschilpunten tussen Plomp en de auteurs
van het boekje mogen bestaan is niet geheel duidelijk en het lijkt wetenschappelijk niet opportuun
hier nader op in te gaan.
En ook op een ander punt bestaan raakvlakken tussen de beweringen van Plomp en constateringen
in het boekje.
Plomps triomfantelijke zinsnede uit december 1989 „....maar hoe het ook zij, niet te ontkennen
valt dat Floris V een stenen huis te Woerden liet bouwen...." was op het moment van uitroepend
noteren reeds ruim 700 jaar geleden (op 21 maart 1288) in een officieel document opgetekend
en stond bovendien ook nog eens in het boekje over het Kasteel vermeld.17
Op 21 maart 1288 sloten Herman van Woerden en Floris V namelijk een verdrag. Uit de
tekst van het verdrag blijkt dat Floris te Woerden een gebouw heeft laten neerzetten („....dat
steenhuus, dat hi te Worden hevet doen maken...."), maar jammer genoeg is geen plaats vermelding
van dit gebouw vermeld.18
De interpretatie van het uit 1288 daterende verdrag kent bij Plomp verschillende vormen. Enerzijds
stelde hij het „steenhuus" gelijk aan een in 1346 te Woerden verkocht pand, tevens bekend
onder de benaming „Huis Honthorst", zijnde een in 1418 afgebroken huis terwijl dezelfde auteur
enkele regels later op zijn eigen stelling lijkt af te dingen door te poneren:
, dat het niet bewezen is dat het door Floris V tussen 1280 en 1288 gebouwde kasteel hetzelfde
is als het van 1346-1418 vermelde huis te Woerden, ten tijde van Jan van Beieren „huis te
Honthorst" genoemd 19
In het boekje over het Kasteel was al eerder een nagenoeg identieke conclusie getrokken:
„Wij concluderen hieromtrent in de eerste plaats niet te weten waar Floris' ,steenhuus' in Woerden
heeft gestaan en in de tweede plaats dat het niet te bewijzen valt of eeuwen geleden met ,steenhuus'
en ,Huis Honthorst' één en hetzelfde gebouw werd bedoeld".20
De parallellie in de gedachten van Plomp en die der auteurs van het boekje is opmerkelijk;
het lijkt wetenschappelijk niet opportuun hier nader op in te gaan.
De reactie van Plomp bevat overigens verder een uiterst zinvolle suggestie voor de plaatsbepaling
van het bij Plomp zo genaamde en niet-ontdekte kasteel „Woerden II" door de transportakten
van de percelen van het Hofland te (willen gaan) vergelijken met de rentmeestersrekeningen.21
Wanneer Plomp, ere wie ere toekomt, deze suggestie door praktische ten uitvoerlegging verzilvert,
zou veel onduidelijkheid kunnen worden opgeheven. Zowel bij een positief als negatief resultaat
ligt namelijk een vervolgonderzoek in de vorm van opgravingen met mogelijke kans op bodemvondsten
in het verschiet. De vondsten, of het uitblijven ervan, kunnen tot nieuwe conclusies leiden.22
Verder heeft Plomp niet alleen een „Woerden II", maar ook een „Woerden I" en nog een
„Woerden III" genomineerd. In zijn reactie uit 1989 kwam hij op deze indeling terug.
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Na een indrukwekkende anamnese constateerde Plomp: „Woerden II en III kunnen dus beide
op de plaats zijn gekomen van een of meerdere (sic) voorganger(s)".23 Deze opvatting van Plomp
is door een aantal nieuwe gegevens inmiddels op losse schroeven komen te staan.
In de jaren 1986-1989 is het Kasteel gerestaureerd. Dankzij een goed samenspel tussen bouwvakkers,
opzichter, opdrachtgever, restauratie-architect N. Vroman en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
kon een aantal interessante gegevens aan het eeuwenoude bouwwerk worden onttrokken.
Een der meest belangwekkende constateringen betrof de „unità del disegno" van het Kasteel
te Woerden. Uit de structuur van het gebouw, het formaat van de baksteen en uit het toegepaste
metselwerk is eenduidig vastgesteld dat het Kasteel in een betrekkelijk korte tijd in één bouwcampagne
is opgetrokken op een voorheen onbebouwd terrein. Het boekje uit 1989 gaf deze bevinding
als volgt weer: „Uit het bouwhistorisch onderzoek dat tijdens de restauratie werd verricht, bleek
dat de torens (althans de restanten daarvan), met het aansluitend muurwerk, alle even oud
zijn en in één bouwcampagne werden opgetrokken".24
Bovendien is op de binnenplaats van het Kasteel in 1986 tijdens de restauratie een proefsleuf
gegraven door medewerkers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
De proefsleuf was 3 m breed en 11 m lang en had gedeeltelijk een diepte van 5 m. „Resten
van een ouder kasteel konden hier niet worden vastgesteld. Vanaf ca. 0.2-0.4 m —NAP heeft
men in de 15de eeuw het binnenplein opgehoogd tot bijna het tegenwoordige niveau ( 4 m
+NAP). Onder deze ophoging zit schone klei van de vaste ondergrond, met daarop geen enkel
spoor van bewoning of andere activiteit (geen potscherven of puin van een afgebroken ouder
kasteel)".25

Het kasteel te Sluis in vervallen toestand, situatie tussen de jaren 1794 en 1820. De torens waren onderlin
verbonden door overwelfde, tunnelachtige gangen, te vergelijken met die van Kasteel Woerden. Steendr
van H.J. Backer.
Reproduktie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
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Het kasteel te Sluis, plattegrond van de omgang uit 1725, copie van W.T. Hattinga naar de originele
tekening.
„Het muurwerk had over het geheel de dikte van 3.8 ellen. Aan de binnenzijde van hetzelve liepen, langs
den wal en de torens beide, twee rijen gewelfde gangen boven elkander, en verschaften alzoo eene veilige
gemeenschap van het eene punt met het andere. De benedenste gang, 1 el breed, 2.8 hoog en ongeveer
ééne el beneden den beganen grond van het plein, voerde tot de kelders of onderste gewelven in de torens,
tot welke men met trappen afdaalde. De bovenste gang, meer dan 1 el breed en 3.5 ellen hoog, gaf toegang
tot de eerste verdieping of de kamers der torens.
Die muren hadden, van den grondslag af, eene hoogte van 15 ellen. Het muurwerk der torens was 5
ellen hooger. "
Beschrijving uit: J. Ab. Utrecht Dresselhuis, „Het kasteel van Sluis", in: Zeeuwsche Volksalmanak voor
het jaar 1842, Zierikzee, 1842, blz. 28-29.
Reproduktie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist
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Qua type doet het Kasteel te Woerden denken aan het kasteel van Sluis waarmee het de overwelfde
gangen en de zeer dikke muren gemeen heeft. Die dikke muren waren bedoeld om de vuurkracht
van de kanonnen te weerstaan. Tot in de loop van de 15de eeuw zijn kastelen met dergelijke
dikke muren gebouwd; daarna hadden dikke muren geen optimale beveiligende functie meer,
want de kanonnen waren inmiddels sterk verbeterd. Hoe zwaar en dik men ook bouwde, tijdens
een aanhoudende belegering zou vroeg of laat de muur niet tegen de toegenomen vuurkracht
bestand blijken. Kastelen met zwaar muurwerk werden aan het eind van de 15de eeuw weinig
gebouwd en komen sinds de 16de eeuw niet meer voor. Een nauwkeurige vergelijking tussen
de kastelen van Sluis en Woerden is niet meer mogelijk: jammer genoeg is het uit omstreeks
1386 daterende kasteel te Sluis in 1820 definitief gesloopt. De naam van de bouwmeester is
bekend gebleven: hij heette Dreue de Dampmartin. Het kasteel te Sluis vertoonde een rechthoekige
plattegrond en had in de zware verdedigingsmuren twee gangen uitgespaard, waarvan de één
boven de ander was gelegen. Deze gangen verbonden de kasteeltorens en waren voorzien van
schietgaten.26 In het Kasteel van Woerden is geen dubbele, boven elkaar geplaatste gang aanwezig.
Er is slechts één gang in de muur uitgespaard, maar ook deze is voorzien van schietgaten en
diende ter verdediging van het gebouw. De muren van het Kasteel te Woerden hebben ook
een enorme dikte. Uit inventarislijsten is bekend dat men in de gangen geschut, munitie en
andere wapens bewaarde.
In typologisch en chronologisch opzicht bestaan er tussen „Sluis" en „Woerden" diverse overeenkomsten;
de aanwezigheid van doorgaande, overwelfde gangen in de kasteelmuren is zeldzaam en komt,
voor zover in het Nederlandstalig gebied bekend, alleen te Woerden en te Sluis voor.
Als slotsom van deze alinea's kan nu het volgende gelden: zowel bouwhistorische feiten, als
archeologische bevindingen, als castellologische overwegingen hebben de mening doen ontstaan
dat het Kasteel aan de Rijnstraat 66 te Woerden uit het begin van de 15de eeuw dateert en
dat het niet op de plaats van een oudere voorganger is opgetrokken; archiefstukken van het
Kasteel bevestigen deze gegevens. De verschijningsvorm met overwelfde gangen is betrekkelijk
zeldzaam.

De „kritische kanttekeningen" van Plomp besluiten met enkele opmerkingen over „de bergh"
te Woerden zonder daarmee overigens alle historische hobbels en ongewisheden te slechten.
Laten wij beginnen te stellen dat over „de bergh" weinig tot niets bekend is, ook niet wanneer
de publikatie van Plomp uit 1972 in de „Forschungsstand" wordt betrokken.27 De gegevens
zijn schaars. De studie over kasteeltypen en met name over mottekasteien van Jan C. Besteman
uit 1981 concludeerde niet zonder voorbehoud: „The Middle Dutch berch or barch which normally
occurs in the sense of hill and storage-place may perhaps also indicate a motte".28
Over „de bergh" te Woerden is in het boekje een hele voorzichtige en omfloerste conclusie
getrokken.29 Plomps kritiek richt zich met name op deze conclusie en niet geheel ten onrechte.
De in het boekje aangehaalde rekeningen uit 1333-1334 blijken bij nader inzien inderdaad geen
betrekking op een versterking te Woerden te hebben, maar op het stadje Geertruidenberg.30
Plomp schakelde in zijn kritische artikel uit 1989 het door hem als „Woerden II" bestempelde
gebouw op veronderstellende wijze gelijk met „de bergh", alias het „Huis Honthorst". In het
bovenstaande constateerden wij ook al een door Plomp aangebrachte parallellie tussen het
„steenhuus" en „Huis Honthorst" waarmee zijn totale aantal benamingen op vier kan worden
gebracht.31
Als Plomps gelijkschakeling van Woerden II met Huis Honthorst correct is, dan kan de vraag
worden gesteld waarom men in het verleden twee (of meer?) verschillende benamingen aan
hetzelfde gebouw gaf, te weten „bergh" en „Honthorst".32
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Als Plomps veronderstelling niet correct is, kan men zich afvragen waarom na afbraak van
„Honthorst" (in 1418 gesloopt op last van Jan van Beijeren) de aanduiding „bergh" gangbaar
is gebleven.
Dit soort onzekerheden zal zich moeilijk laten aanvaarden, maar veroorzaakt wellicht inspiratie
tot volhardend en scherpzinnig onderzoek en daarop gebaseerde bespiegelingen.
De auteurs van het boekje over het Kasteel te Woerden hadden in 1989 slechts weinig tijd
om tot hun bijdragen te komen. Het schrijven van de teksten en het vergaren van illustraties
kon maar enkele maanden in beslag nemen. Alle auteurs vervulden bovendien een full-time
functie.
De uiteindelijke boekproduktie werd door drukkerij Sterprint in record-tijd ter hand genomen
en uitgevoerd. De Stichts-Hollandse Historische Vereniging leverde de auteurs voortdurende
en effectieve ondersteuning. De aanstaande oplevering van de restauratie van het Kasteel te
Woerden vormde de chronologische begrenzing van deze gezamenlijke inspanningen en de presentatie
van het boekje werd gelijktijdig met het 25-jarig bedrijfsjubileum van drukkerij „Sterprint" op
1 september 1989 op feestelijke wijze in Woerden een feit.
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Kasteel Woerden, toestand van de zuidelijke buitenmuur in januari 1987, na het verwijderen van de buit
muurschiL Tijdens de restauratie (1986-1989) kon met behulp van verschillende onderzoeksmethoden eend
worden vastgesteld dat het Kasteel aan het begin van de 15de eeuw in één bouwcampagne tot stand is
gekomen.
Herkomst: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist
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