
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 behulp 
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(igillum) 
de Worde ad causas". Zegel aan een oorkonde van Burgemeesters en Schepenen van Woerden, gedateerd 
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 woedde 
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 de 
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 Zuid-
Holland 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 1921-
1922 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 mo-
numentenzorger. 

Gedurende de recente restauratie van het Kasteel (1986-1989) zijn de gewelven van de weergangen opnieuw 
aangebracht Dergelijke overkluisde gangen zijn zeer uitzonderlijk in de geschiedenis van de Nederlandse 
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 onderling 
verbonden door overwelfde, tunnelachtige gangen, te vergelijken met die van Kasteel Woerden. Steendruk 
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. 

«ä? 

- -Il 
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Kasteel Woerden, toestand van de zuidelijke buitenmuur in januari 1987, na het verwijderen van de buitenste 
muurschiL Tijdens de restauratie (1986-1989) kon met behulp van verschillende onderzoeksmethoden eenduidig 
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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