
moet u beslist eens kijken. 
En natuurlijk is er ook nog het raam uit de 
herberg 'De Lindeboom'. Dit raam hebben wij 
onlangs van de gemeente gekregen en heeft 
boven de voordeur gehangen van deze roemruch
te herberg, tegenover de Kerkstraat. Op dit 
moment zijn we bezig om over dit karakteris
tieke stukje Eemnes, waar veel van het open
bare leven zich heeft afgespeeld, een speci
ale hoek in te richten. 

Natuurlijk kunnen wij nog steeds oude voor
werpen, tekeningen, foto's etc. van Eemnes 
gebruiken. Zo zijn we nog steeds op zoek naar 
oude klederdrachten en twee etalagepoppen om 
deze te laten zien. 
Indien u wat heeft, verzoeken wij u om tij
dens openingstijden, 's zaterdags tussen 
14.00 en 16.00 uur, in de Oudheidkamer langs 
te komen. U kunt natuurlijk ook met een van 
onze bestuursleden bellen. 

Henk Nobbe. 

"Drakenburg" en zijn bewoners 
' "• l • m n a a i ™ — « — • — — — « — ^ M " 

Van Ridderhofstad tot Buitenhuis 

Op het eind van de Wakkerendijk, iets naar 
rechts, tussen de Zandheuvelweg en het "kas
teeltje" Groeneveld, lag vroeger een echt 
kasteel. Dus geen 18e-eeuws buitenhuis, zoals 
Groeneveld is, maar een versterkt huis met 
toren en grachten, ontstaan in de 14e eeuw. 
Dat kasteel heette "Drakenburg" en was een 
van de woonplaatsen van het riddergeslacht: 
de familie Van Drakenburg. Zo'n versterkt 
woonhuis werd "ridderhofstad" genoemd. De 
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bewoner ervan had het recht om zitting te 
nemen in de Utrechtse Ridderschap, een be
stuursorgaan van het gewest. 
Er is iets eigenaardigs met het kasteel. Je 
verwacht dat hier in de loop van de eeuwen 
vele krijgshaftige handelingen plaats hebben 
gevonden, maar zover na is te gaan, is dat 
nooit het geval geweest. Was het kasteel 
misschien niet zo belangrijk in de buurt van 
het strategisch gelegen "Ter Eem" aan de 
rivier de Eem? 
Hoe zag kasteel Drakenburg er eigenlijk uit? 
We hebben maar één afbeelding uit de 17e eeuw 
en een aantal uit de 18e. De oudste, van 
omstreeks 1650, gemaakt door een onbekende 
tekenaar, laat ons een gebouw zien met trap-
geveltjes en een grote ronde toren, omgeven 
van hoge muren en een slotgracht. Een grote 
duiventil en diverse bijgebouwtjes staan 
buiten het complex. Het is een groots geheel, 
maar ziet het er niet wat vervallen uit? 
(Afbeelding 1) 

4 '..•lt. 
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Afbeelding 1 
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Afbeelding 2 

Een latere beschrijving bevestigt dit aldus" 
Drakenburg heeft een middeleeuwse kern met 
dikke muren en kleine vensters. In de loop 
van de jaren zijn er woonvleugels tegenaan 
gebouwd en weer afgebroken, zodat er een 
rommelig geheel is ontstaan van hoofdgebouw, 
bijgebouwen, poortgebouw, stallen, koetshuis 
en duiventil. Een burcht met een ophaalbrug 
omringd door een slotgracht. 
In het begin van de 18e eeuw is het kasteel 
afgebroken. Het onderhoud was te duur gewor
den en het bouwen van een nieuw kasteel was 
goedkoper. Zo vertelde burgemeester Pen van 
Baarn aan keizer Napoleon, toen deze op reis 
door Nederland langs Drakenburg kwam. In 1772 
wordt het kasteel als volgt beschreven: Dra
kenburg is een fraaie lustplaats met een 
ouderwets gebouw van een zeldzame gedaante, 
met vóór boven de ingang een spits torentje, 
dat boven de trapgevels uitsteekt, die er aan 
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beide kanten vrij ver vanaf staan. Uit een 
verkoopsadvertentie uit 1792 weten we, dat 
bij deze lustplaats nog horen: 2 banken in de 
kerk van Binnendijk, ongeveer 100 morgen bos 
(waarvan de helft hakhout), enkele weilanden, 
het huis en herberg "De Steenkamer", de Dra-
kenburger Gracht, een boerderij en het recht 
op een grafkelder in de Baarnse kerk. 
Hoe het kasteel er toen uitzag, is meermalen 
door verschillende kunstenaars getekend. In 
1729 was het L.P. Serrurier, die van twee 
kanten Drakenburg afbeeldde. In 1744 deed de 
bekende tekenaar Jan de Beyer dit ook. Zijn 
afbeelding is zeer bekend, omdat de graveur 
Hendrik Spilman er een gravure van maakte, 
die in een boek werd afgedrukt (Nederlandsche 
taferelen IX, 1792). (Afbeeldingen 2 + 3 ) 
Overigens werd er veel van elkaar gecopie-
eerd. 
In 1812 werd ook dit tweede kasteel gesloopt. 

V»-'.'i.; 

Afbeelding 3 
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Een kleiner buitenhuis kwam er voor in de 
plaats. Maar ook dit bestaat niet meer: in 
1870 werd het afgebroken. 

De familie Van Drakenburg 

In de stad Utrecht stond aan de Oude Gracht 
(naast de Drakenburgstraat, nu no. 114) een 
huis met de naam "Drakenburg". Hier woonde 
een welgestelde "regentenfamilie"; de heer 
des huizes was doorgaans als schout of sche
pen of burgemeester bij het stadsbestuur 
betrokken. Omstreeks 1320 kreeg een zekere 
Wernar Frederiksz, die in dat huis woonde, 
van de Utrechtse bisschop Jan van Diest een 
stuk grond in leen in het "Wilde Veen" bij 
Baarn. Turf diende in die dagen als brandstof 
en daarom gingen veel welgestelde burgers 
zelf een stuk veen in exploitatie nemen. 
Zoon Frederik Wernars, die zijn vader na 
diens overlijden in ± 1340 als schepen van 
Utrecht opvolgde, werd in 1346 tot ridder 
geslagen. Hij ging de naam "Van Drakenburg" 
voeren. 
In het Centraal Museum Utrecht bevindt zich 
een grafmonument van een ridder "Van Draken-
borch". Dit grafmonument is afkomstig uit de 
afgebroken kapel van het Wittevrouwenklooster 
en is gedateerd uit de 2e helft van de 14e 
eeuw. De daarop afgebeelde persoon, in volle
dige ridderuitrusting afgebeeld is waar
schijnlijk de hier genoemde Frederik Wernars, 
die rond 1351 overleed. Het wapen van de 
familie, ook het wapen van het kasteel Dra
kenburg, staat op de zijkant afgebeeld: in 
goud 4 rode dwarsbalken beladen met 10 zilve
ren kruisjes: 4, 3, 2 en 1 geplaatst. (Af
beelding 4) 
Zoon Wernar van Drakenburg werd in 1362 door 
bisschop Jan van Arkel beleend met het door 
hemzelf gebouwde "huis Drakesteijn" bij Eem-
nes (hier is "Drakenburg" bedoeld en niet het 
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Afbeelding 4 

kasteeltje op de Lage Vuursche). Het zou 
interessant zijn om te weten, of de bouw met 
steun van Utrechts bisschop gebeurde. Het 
waren roerige jaren in Eemland geweest en het 
is van deze bisschop bekend, dat hij ook in 
het roerige Overijssel diverse "sterkten" 
liet oprichten. In 1385 werd zoon Frederik 
met de Ridderhofstad beleend. Deze liet in 
1390 ten behoeve van de turfwinning de Dra-
kenburger Gracht graven, met toestemming van 
zowel de bisschop als van de stad Baarn. 
Woonden de heren van Drakenburg ook daadwer
kelijk op het kasteel? Waarschijnlijk woonden 
zij er slechts in de zomermaanden en dan nog 
slechts gedeeltelijk, want van Frederik is 
bekend, dat hij ook nog 5 jaar kastelein 
(kasteelheer) van het slot Vreeland was 
(1430-1435). In 1437 overleed hij en een zoon 
van dezelfde naam volgde hem als heer van 
Drakenburg op. En zo blijft het goed nog 
jaren in de familie: van vader op zoon (of 

HKE- 9 



neef als deze ontbreekt) tot in 1520 Josina 
van Drakenburg het slot erft van haar vader. 
De jonkvrouw huwde met ridder Dirk van Zuylen 
van de Haar. Zij bracht bij haar huwelijk ook 
de tienden van Eemnes mee, die zij in 1560 
als onderpand ter verkrijgen van een hypo
theek gaf. Over deze tienden is tot nu toe 
nog weinig bekend. 
Ruim een eeuw later kwam het kasteel bij 
gebrek aan mannelijke nakomelingen in het 
bezit van de familie Van Renesse, die het in 
1672 verkocht aan Jhr. Willem Joseph Baron 
van Gent, luitenant-admiraal van Holland. 

Admiraal van Gent. 

Admiraal van Gent is wellicht de bekendste 
bewoner van kasteel Drakenburg, ofschoon hij 
waarschijnlijk ook het kortst kasteelheer 
hiervan is geweest. Op 5 maart 1672 kocht hij 
het goed. Hij was toen al een zeer bekende 
persoonlijkheid, bekend van zijn stoutmoedig 
optreden in de Engelse oorlog. In 1667 werd 
hij door De Ruyter met 17 schepen uitgezonden 
om via de Theems het fort Chattam te verove
ren. Hij nam het vlaggeschip, de "Royal Char
les" in beslag en bracht het naar de Repu
bliek. 
Toen hij in het rampjaar 1672 opnieuw ten 
strijde trok om schepen op de Theems te ver
nielen, werd hij door een vijandelijke ka
nonskogel dodelijk getroffen. Hij stierf op 7 
juli dat jaar en werd uiteindelijk begraven 
in de prachtige graftombe in de Dom van 
Utrecht. Deze is een schepping van Rombout 
Verhulst. (Afbeelding 5) 
Zoon Nicolaas Baron van Gent bleef tot 1710 
eigenaar van Drakenburg, maar het kasteel 
stond vanaf 1702 leeg. Dan wordt het gekocht 
door de Amsterdamse fabrikeur George Roeters. 
Deze liet het kasteel (grotendeels?) afbreken 
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Afbeelding 5 

en herbouwen. 
In 1768 komt het in bezit van de familie Van 
Reede Van Oudshoorn, dan in 1777 van Nicolaas 
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Afbeelding 6 

Roëll, vervolgens via Gysbert Mulders aan 
Johannes Holstein, die in 1812 het kasteel 
liet afbreken en er een landhuis liet bouwen. 
(Afbeelding 6) 
In 1823 koopt prof. Gerardus Vrolik dit huis. 
Zijn zoon Agnites maakte de laatste tekening 
hiervan, want na de dood van Gerardus Vrolik 
(1859) liet de nieuwe eigenaar Mr. Simon 
Petrus Baron van Heemstra het landhuis in 
1870 afbreken. 
Nu leeft de naam nog voort in het conferen
tieoord (naast Nieuwenoord), dat op grond van 
het vroegere buitengoed gebouwd is. 
Voor wie meer over Drakenburg wil weten: bij 
de Historische Kring Baerne is een uitgebreid 
archiefonderzoek van H.M.M, van Vugt aanwezig 
en in hun blad "Baerne" van maart 1991 is 
hier ook over gepubliceerd (aanwezig in de 
bibliotheek van HKE). 

Jan Out 
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