
Het kasteel van Woerden; een reactie 
door N. Plomp 

Ter gelegenheid van de restauratie van het kasteel te Woerden is in de reeks Stichts-Hollandse 
Bijdragen een bundel verschenen van vier artikelen met betrekking tot het kasteel. ' De beide eerste zijn 
geschreven door drs. M.S. Verwey die, alvorens hij in het tweede hoofdstuk de resultaten van zijn 
archief- en literatuuronderzoek naar de bouwgeschiedenis van het kasteel meedeelt, in het eerste 
hoofdstuk ingaat op de voorgeschiedenis van het kasteel en met name op hetgeen over oudere kastelen 
te Woerden bekend is. Daarbij gaat hij vooral in op hetgeen drie hem voorgaande auteurs over dat 
onderwerp hebben geschreven, te weten Muller, Van Scheijndel en Plomp. Veel respect hebben deze 
drie bij de heer Verwey blijkbaar niet afgedwongen met hun schrifturen, maar is zijn kritiek wel altijd 
terecht? In de hier volgende reactie wordt zijn commentaar onder de loep genomen. 

De kritiek op Muller 
Mr. S. Muller Fzn was in 1909, toen hij zijn artikel „De groote zaal te Woerden" publiceerde, rijks- en 
gemeentearchivaris te Utrecht. Een exemplaar van het stadszegel van Woerden uit 1394 trok zijn 
aandacht vanwege het bijzondere gebouw dat erop was afgebeeld. Het vertoont sterke overeenkomst 
met de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag en bracht Muller tot de theorie dat hier niet zomaar 
een gebouw was afgebeeld en ook niet de Haagse Ridderzaal (want daarom zou men dat in Woerden 
doen?), maar een gebouw dat werkelijk in Woerden aanwezig was toen het zegel werd afgebeeld. De 
tweede theorie die Muller ontvouwde was dat dit gebouw, dat hij in de tijd van graaf Floris V dateerde, 
door diens latere moordenaar Herman van Woerden werd gebouwd. Muller zegt het niet met zoveel 
woorden in zijn artikel, maar hij gaat er blijkbaar vanuit dat dit gebouw, door hem de grote zaal 
genoemd, gebouwd is op de plaats van de burcht die in de twaalfde eeuw door de bisschop van Utrecht 
was gesticht. Wel stelt hij expliciet dat de grote zaal begin vijftiende eeuw door Jan van Beieren werd 
verbouwd en versterkt tot het kasteel dat wij nog kennen.2 

Tegen de theorieën van Muller brengt Verwey in (blz. 10) dat er geen bewijs is dat het gebouw in het 
zegel een werkelijk te Woerden bestaand monumentaal gebouw voorstelde. Er is inderdaad geen 
bewijs voor. Het was echter gebruikelijk in het stadszegel een voor de plaats kenmerkend gebouw af te 
beelden. Voorbeelden zijn het oudste zegel van Dordrecht (met de hoofdkerk van de stad) en de zegels 
van Brielle, Dordrecht (later), Gorinchem, Oudewater, Kampen, Rhenen, Alkmaar en Elburg (met de 
versterkte stad of een stadspoort).3 

Voorts stelt Verwey dat er van die grote zaal te Woerden geen bouw- of bodemsporen of 
archiefgegevens gevonden zijn. 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. Het huis te Woerden, zoals het toen bestaande kasteel werd genoemd, was 
eigendom van de graaf van Holland en speelde in de veertiende eeuwse (krijgs)geschiedenis van 
Woerden een prominente rol.4 

In theorie is het mogelijk dat de Woerdenaren niet dat - in hun kleine plaatsje dominante - gebouw 
hebben afgebeeld, maar een imaginair gebouw. Dat lijkt echter wel heel onwaarschijnlijk. 
Verwey heeft tegen deze identiteit het bezwaar dat de Woerdenaren in de vijftiende en het begin van de 
zestiende eeuw nog steeds - ook bij vervanging van het zegelstempel door een nieuw - datzelfde 
gebouw afbeeldden terwijl volgens Muller dat gebouw inmiddels onder Jan van Beieren door het 
huidige kasteel was vervangen. Dat argument is echter niet steekhoudend, omdat in zegels en wapens 
eenmaal gekozen symbolen bleven bestaan, ook al waren de omstandigheden gewijzigd die tot de 
keuze van die symbolen hadden geleid. Verwey heeft geen gelijk waar hij stelt dat Muller in zijn artikel 
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(biz. 52) Godfried van Rhenen noemde als stichter van de zaal te Woerden. Muller schreef daar over 
„het slot" en haalde de zaken dus nooit door elkaar zoals Verwey zegt (blz. 10, blz. 27 noot 4). 

De kritiek op Van Scheijndel 
Over het werk van pater Richardus van Scheijndel o.f.m. is Verwey niet erg mededeelzaam. Van 
Scheijndel ging er, evenals eerdere en latere schrijvers, vanuit dat het kasteel van Jan van Beieren op de 
plaats van de burcht van Godfried van Rhenen stond en meende dat van het huidige gebouw nog delen 
uit de twaalfde eeuw stammen. Verwey zegt dat hij deze opvatting aan Jhr. Victor de Stuers ontleende 
en met name aan een schetsje dat op 15 juli 1926 werd gemaakt (blz. 10 en 11, afb. 2). Dat kan niet 
juist zijn, want Van Scheijndel schreef de artikelen waarin hij het gewraakte verband legde op 18 en 30 
september 1921. Pater Van Scheijndel legde het verband dat schrijvers voor en na hem (tot 1972) 
legden. 
Daarom huldigde hij ook de opvatting dat het huidige kasteel identiek is aan „de berg" die in 
middeleeuwse bronnen betreffende Woerden wordt genoemd. Daarover hieronder meer. Het belang 
van de dertien artikelen die Van Scheijndel over het kasteel schreef ligt niet in zijn hier besproken 
inleidende hoofstukken, die geen nieuws bevatten, maar in het feit dat hij als eerste naar dit onderwerp 
bronnenonderzoek deed in het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, waar hij nauwgezet de 
inventarissen bestudeerde van de roerende goederen die de opeenvolgende kasteleins in de periode 
1446 tot 1524 in het kasteel aantroffen. Deze inventarissen leverden, vele tot dan toe onbekende 
details op over indeling, inrichting en gebruik van het kasteel. 

De kritiek op Plomp 
Volgens Verwey (blz. 11) formuleerde Plomp over het kasteel „een gefragmenteerde opvatting", 
waarin plaats was voor drie kastelen: de burcht van Godfried van Rhenen, voor het eerst vermeld in 
een verslag van oorlogshandelingen in 1159, het stenen huis dat Floris V tussen 1280 en 1288 liet 
bouwen en het huidige kasteel dat Jan van Beieren tussen 1405 en 1418 liet bouwen. 
Verwey refereert voornamelijk aan mijn samenvattend artikel in dit blad uit 1976, maar noemt in zijn 
verantwoording (blz. 27 noot 8) ook twee eerdere publikaties over dit onderwerp, zonder die 
overigens in zijn tekst te gebruiken. De eerste van die twee was een artikel „De zegels en het wapen van 
Woerden" in de bundel Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland ('s-Gravenhage 1966), dat ik 
samen met wijlen de heer Z. van Doorn schreef. Ik schreef over het wapen, de heer Van Doorn 
belichtte het oude stadszegel met de grote zaal, eerder door Muller beschreven. Hij legde het verband 
met de oorkonde uit 1288 waarin het door Floris V gebouwde stenen huis te Woerden wordt 
genoemd. In mijn boek Woerden 600 jaar stad(Woerden 1972) blz. 24 en 25 ben ik daarop uitvoerig 
ingegaan. Ik was bij die gelegenheid voorzichtiger over de vraag of het gebouw in het zegel identiek is 
met het door Floris V gestichte huis te Woerden dan Van Doorn in 1966, voorzichtiger ook dan in 
mijn samenvattende artikel uit 1976. Inderdaad is het bewijs voor de identiteit niet geleverd, maar 
zoals ik hierboven reeds schreef is het niet aannemelijk dat de Woerdenaren in het oudste stadszegel, 
daterende uit de veertiende eeuw, een andere imposante adellijke behuizing zouden hebben afgebeeld 
dan het plaatselijk huis te Woerden. Maar hoe het ook zij, niet te ontkennen valt dat Floris V een 
stenen huis te Woerden liet bouwen. Eveneens staat vast dat zijn opvolgers in 1346 het huis te 
Woerden verkochten aan een particulier. Zij gaven niet het volledige vrije eigendom uit handen, maar 
hielden het in leenverband. Daardoor zijn de opeenvolgende eigenaren in de grafelijke leenregisters te 
volgen, zodat onomstotelijk kon worden bewezen dat het in 1418 afgebroken huis Honthorst hetzelfde 
is als het in 1346 verkochte huis. Uit andere bronnen zijn nog verscheidene andere gegevens bekend 
over dit huis in die periode, die ik uitvoerig, met bronvermelding heb weergegeven in Woerden 600 
jaar stad, blz. 32-35,46,49, 54, 55, 57-59. Verwey stelt dat ik mij voor wat betreft de lokatie van dit 
kasteel, door mij in 1976 gemakshalve als Woerden II aangeduid, uitsluitend baseer op een kaart uit 
1646. Dat is onjuist; op blz. 32,33 en 46 van mijn boek heb ik de bronnen weergegeven die zeggen dat 
dit kasteel op het Hofland stond, dat begrensd werd door de Linschoterdijk, de Rijn en de kerk. Omdat 
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de eigenaren van percelen in het Hofland een erfpacht betaalden aan de graaf, de Honthorstpacht, 
weten we uit de rentmeestersrekeningen dat in de binnenstad de huizen ten westen van de Havenstraat 
tot dit gebied behoorden. Vergelijking van deze administratie met die van de transporten van dezelfde 
percelen zal het mogelijk maken uit de archieven nauwkeuriger de plaats aan te duiden. De afbraak 
van het huis Honthorst (Woerden II) in 1418 staat eveneens onomstotelijk vast. Ik beschreef in 1972 
(blz. 57-59) uitvoerig de omstandigheden waaronder het gebeurde en toonde daar voor het eerst aan 
dat dit kasteel, „Woerden II", nog bestond terwijl Jan van Beieren elders in de stad, buiten het 
Honthorstgoed en op zijn eigen terrein, het huidige kasteel „Woerden III", bouwde. Het gaat hier niet 
om, zoals Verwey ze noemt, „beweringen", met „een hoog historisch waarheidsgehalte", maar om 
feiten, ontleend aan oorspronkelijke bronnen die ik in mijn boek verantwoordde. Men zou slechts 
kunnen stellen dat 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 („Woerden II"), maar dat dit laatste evengoed een ander kasteel kan zijn dat 
Herman van Woerden reeds bewoonde vóór Floris V een nieuw kasteel liet bouwen, mogelijk op een 
andere plaats binnen Woerden. Uit de tussentijd, 1288-1346, zijn slechts enkele summiere 
rentmeestersrekeningen bewaard gebleven, uit het boekjaar 1334 en uit het boekjaar augustus 
1343-augustus 1344.5 In deze beide rekeningen wordt het kasteel terloops genoemd in de 
verantwoording van de pachtopbrengst van een perceel buitendijks land bij „'t huys te Woerden". 
In theorie is het zelfs mogelijk dat in de periode 1288-1346 door de graaf weer een nieuw kasteel te 
Woerden werd gebouwd. De politieke geschiedenis van die periode geeft echter geen aanleiding tot 
die veronderstelling. De bouw van een kasteel was een niet geringe onderneming, zodat men in die 
periode hoogstens verbouwingen aan het bestaande kasteel mag verwachten. 
Woerden II en III kunnen dus beide op de plaats zijn gekomen van een of meerdere voorganger(s). Het 
meest waarschijnlijk is echter dat de Van Woerdens als oorspronkelijke ministerialen van de bisschop 
diens burcht te Woerden hebben bewoond (afgezien van moderniseringen en verbouwingen), zodat 
het mij veilig lijkt de voorgangers van de in 1415 bestaande kastelen „Woerden II" (het huis 
Honthorst) en „Woerden III" (het kasteel) voorshands te blijven samenvatten onder de noemer 
„Woerden I". 

De berg 
Op blz. 12 en 13 van zijn publikatie geeft Verwey een beschouwing over de „berg" te Woerden6, 
volgens hem een lokatie, „hoger gelegen dan de directe omgeving, voorzien van een gracht, versterkt 
met bakstenen en er stond een „huis" met een militaire- en een woonfunctie". 
„Plomp maakt in zijn studies geen melding van „de bergh", schrijft Verwey (blz. 13). Ik moet hem dan 
wijzen op blz. 46 en 49 van mijn boek, waar ik de gegevens die in de baljuws- en rentmeesters
rekeningen over „de berg" voorkomen heb behandeld en tot de veronderstelling kwam, net als Van 
Scheijndel, dat met „de berg" het kasteel (Woerden II) werd bedoeld. 
Verwey voegt aan mijn gegevens een en ander toe. Ten eerste vermeldt hij dat in 1378 bij de berg werd 
gegraven „ter uitbreiding van een sloot die in 1371 was aangelegd". Dat staat echter niet in de door 
hem aangehaalde bron. In 1371 liet de baljuw „den sloot onder den berch" graven en in 1378 werd 
aanbesteed 22 roeden „te graven bi den berghe". Dat mag niet leiden tot de conclusie dat de berg was 
voorzien van een gracht. 
Ten tweede vermeldt Verwey: „Rekeningen uit het tweede decennium van de 15e eeuw maken 
duidelijk onderscheid tussen „de bergh" en „het kasteel". Omdat ik destijds die rekeningen ook heb 
bestudeerd, was ik nieuwsgierig naar de bronnen voor die mededeling, die mij kennelijk waren 
ontgaan. De schrijver noemt er in zijn verantwoording één (blz. 13 en blz. 27, noot 17), een post uit de 
rentmeestersrekeningen waaruit hij citeert: de korentienden „te Woerden an bergh uutgeleit". De 
rekening dateert uit het boekjaar mei 1415 tot mei 1416. Wat Verwey er las staat er niet. Onder de kop 
„Uutgeleit an lecgelt doe men die tyenden, tollen, molen ende viskerye in den lande verhuerde" staan 
o.m. zes uitgaven aan leggeld verantwoord, waaronder: „Item doe men die corentyenden vercoft te 
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Woerden an lecgelt uutgeleit VIII lb. IX s. IUI d. ,..".7 Leggeld (lechgelt, lecgelt) was geld dat betaald 
werd aan hem die bij een verpachting of openbare verkoping op de reeds geboden som iets oplegde; 
strijkgeld dus.8 Waar „lecgelt" staat las Verwey „bergh" en trok daaruit ten onrechte de conclusie dat 
in de vijftiende eeuw de term berg te Woerden werd gebruikt om een ander gebouw aan te duiden dan 
het kasteel van Jan van Beieren. Er werden dus ook geen korentienden naar de berg gebracht. 
Ten derde vermeldt Verwey (blz. 12) dat „de berg" te Woerden ook reeds in een rekening uit het 
boekjaar 1333-1334 wordt genoemd. Het is de rekening van Jan van Polanen, die te Oudewater 1300 
broden had laten bakken „die hi sende op 't huus ten berghe". Dat dit huis te Woerden stond staat er 
niet en wordt ook onwaarschijnlijk als we in dezelfde rekening (folio 14 verso) lezen dat Jan van 
Polanen verscheidene Hollandse edellieden naar datzelfde huis zond in verband met de dreigende 
oorlog met Brabant. Jan van Polanen, de baljuw van Rijnland en Woerden, was ook heer van 
Geertruidenberg en het was de burcht aldaar die regelmatig in de bronnen voorkomt als het huis te 
berg (Berg = Geertruidenberg), zodat er geen aanleiding is de vermelding van een berg uit 1334 te 
betrekken op een bouwwerk te Woerden.9 

Al met al kom ik tot de conclusie dat er kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij de wijze waarop de 
schrijver de voorgeschiedenis van het kasteel te Woerden heeft samengevat. Dat neemt echter niet weg 
dat hij in zijn volgende hoofdstuk menig interessant detail heeft belicht. 

De oude zaal 
Eén daarvan wil ik hier nog even noemen, omdat het in verband met het hier voorafgaande de 
nieuwsgierigheid opwekt. De heer Verwey noemt (blz. 16) onder de gebouwen van het kasteel een 
oude zaal gedekt met riet. Inderdaad vermeldt de rentmeestersrekening over het boekjaar mei 1415 tot 
mei 1416 uitgaven wegens riet waar het brouwhuis mee werd gedekt en het portiershuis bij de 
voorpoort en waarmee „an die oude sael verstopt" werd. Dakreparaties dus aan een zaal die kennelijk 
reeds zolang bestond dat hij al bij de bouw van het kasteel de naam „oude zaal" kreeg. Het woord zaal 
dient hier te worden opgevat in de middelnederlandse betekenis van kasteel, hoofdgebouw van een 
kasteel of belangrijkste vertrek van een kasteel.10 Stond er dan toch een ouder kasteel op het terrein 
waar Jan van Beieren bouwde? Of liet hij reparaties doen aan het kasteel aan de westzijde van de stad, 
dat op dat moment van Wolfert van den Oosterlande en diens echtgenote was? Dat laatste kan vrijwel 
worden uitgesloten, want met Wolfert stond Jan nog op goede voet; in hetzelfde boekjaar rekende de 
rentmeester nog drie morgen steenaarde met Wolfert af en het conflict tussen Jan en Jacoba van 
Beieren, waardoor Wolfert - die in dienst was van vrouwe Jacoba - tot de tegenpartij van Jan van 
Beieren ging behoren, begon pas in 1417. Er kan dus geen sprake van zijn dat Jan van Beieren zich 
reeds in 1415 meester had gemaakt van het andere Woerdense kasteel, laat staan dat hij er reparaties 
aan liet uitvoeren. 
Maar van wanneer dateerde dan het oude kasteelgebouw op het terrein van Jan van Beieren? Was dat 
het huis dat de Van Woerdens bewoonden voor Floris V zijn kasteel bouwde? Was dat de voortzetting 
van de burcht uit de tijd van bisschop Godfried? Of bewoonde juist Wolfert van den Oosterlande het 
oude huis van de Van Woerdens en bouwde Jan van Beieren op de plaats van het door Floris V 
gestichte kasteel? Dat alles is mogelijk, omdat vóór 1346 de Woerdense bezittingen van zowel Wolfert 
van den Oosterlande als van Jan van Beieren deel hadden uitgemaakt van een goederencomplex, 
afkomstig van Herman van Woerden. 
Al met al een nieuwe vondst in het schaarse middeleeuwse bronnenmateriaal, die een stukje meer 
betekent in de legpuzzel. Een legpuzzel die met zo weinig bewaard gebleven stukjes wel nooit meer een 
compleet beeld zal opleveren van de voorgeschiedenis van het Woerdense kasteel. 

53 



Noten: 
1. Verwey M.S., M.J. Dolfin en N. Vroman. Het Kasteel te Woerden; het gebouw, de geschiedenis en de 

restauratie (Stichts-Hollandse Bijdragen 20) (Woerden 1989). 
2. Muller Fzn, S., „De groote zaal te Woerden", Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 

2ejrg. 2e serie (1909) 50-53. 
3. Leemans-Prins, E.C., „Inleiding", Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland (Zuid-Hollandse Studien 

12) ('s-Gravenhage 1966) 9-11. 
4. Plomp, N. Woerden 600 jaar stad (Hollandse Studien 4/Stichts-Hollandse Bijdragen 13) (Woerden 

1972) 32 e.V., waar naar de desbetreffende archiefstukken wordt verwezen. 
5. Uitgegeven door: Hamaker, H.G.De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche 

huis (Werken Historisch Genootschap nieuwe serie 21 en 24) (Utrecht 1875 en 1876) resp. blz. 218 en 32. 
6. Verwijs, E. en J. Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek 1 ('s-Gravenhage 1885) 912 (berch in de 

betekenis van burcht). 
7. Rijksarchief in Zuid-Holland, Archief van de Graven van Holland nr. 119 folio 6 verso. 
8. Verwijs en Verdam, o.e. 4 ('s-Gravenhage 1899) 225. 
9. Soest, Marie I. van, en Ph. van Hinsbergen. Indices van persoons- en plaatsnamen op de grafelijkheids-

rekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen (Werken Historisch Genootschap 3e serie nr. 72 
(Utrecht 1941) 374;H.M. Brokken, Hetontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten (Zutphen 1982) 
passim. 

10. Verwijs en Verdam, o.e. 7 ('s-Gravenhage 1912) 92-99. 

„De loodwitmakery aan den Ouden Rijn" 
Ruim twee eeuwen loodwitfabricage in Bodegraven 

door Ir. J.H. de Vlieger 

Inleiding 
In het verleden was het zgn. loodwit, een product dat bij het smelten van lood ontstaat, een belangrijke 
grondstof voor het vervaardigen van witte verf. Het gebruik van loodwit was dermate groot, dat er een 
aanzienlijk aantal fabrieken zich bezighield met de productie van dit materiaal. Eén zo'n 
loodwitfabriek bevond zich in Bodegraven. In dit artikel wordt nader ingegaan op de geschiedenis van 
de Bodegraafse loodwitfabriek en wordt een beeld gegeven van de activiteiten van zo'n fabriek in de 
19e eeuw. 
De loodwitfabriek behoorde ongetwijfeld tot de groep van 18e-eeuwse en misschien wel 17e-eeuwse 
loodwitfabrieken. Omdat in Bodegraven bij de grote brand van 1870 en daarna in de Tweede 
Wereldoorlog veel archiefmateriaal verloren is gegaan, is het moeilijk één en ander behoorlijk te 
documenteren. 
Er was in Bodegraven wel enige industrie. Zo was er bijvoorbeeld de touwslagerij van Klaas 
Oudshoorn met één overdekte en twee open lijnbanen met twintig tot dertig arbeiders in 1761.1 

In de „Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden", uitgegeven omstreeks 1750, werd de 
loodwitindustrie niet vermeld (misschien had de eigenaar niet ingetekend op het boek!), maar in 1814, 
als de nalatenschap van één der eigenaren van de fabriek, P.C. Schregardus, getaxeerd wordt, wordt er 
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