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Abstract 

This thesis is a comparative study of ten castles which once belonged to the Burgundian court. 

Thereby, I involve the historical background of the Burgundian dynasty (1363-1555). The 

castles I discuss in this thesis were situated in: Sluis, Oudenaarde, Nieuwpoort, Male, 

Kortrijk, Gent, Woerden, Muiden, Duurstede and Loevestein. These castles are located in the 

current Netherlands and Flanders, and have never been examined in relation to one another. I 

compare the castles based on their ground plans and discuss the building history for every 

castle as well. I also place the castles in a broader typological framework and discuss theories 

that focus on the spatial structure of the intern spaces. On that basis, I try to understand the 

underlying ideas of the Dukes of Burgundy as regards their castles. 

 

Résumé 

Cette thèse est une étude comparative de dix châteaux qui appartenaient autrefois à la cour de 

Bourgogne. J’implique le contexte historique de la dynastie bourguignonne (1363-1555). Ce 

sont les châteaux situés à: Sluis, Oudenaarde, Nieuwpoort, Male, Kortrijk, Gent, Woerden, 

Muiden, Duurstede et Loevestein. Ces châteaux sont localisés dans les Pays-Bas et la Flandre 

actuelle, et n'ont jamais été examinées dans un pareil contexte. Je compare les châteaux sur la 

base de leurs plans d'étage et j’entre aussi dans l’histoire de leur construction. Je mets 

également les châteaux dans un cadre typologique plus large et je parle des théories qui posent 

l'accent sur la structure mutuelle des espaces intérieurs. Sur cette base, j'essaie connaître les 

idées sous-jacentes des Ducs de Bourgogne sur leurs châteaux. 

 

Samenvatting 

Deze masterproef is een vergelijkend onderzoek naar tien kastelen die eens behoorden tot het 

Bourgondische hof. Ik betrek hierbij de historische achtergrond van de Bourgondische 

dynastie (1363-1555). Het betreft de kastelen gesitueerd te: Sluis, Oudenaarde, Nieuwpoort, 

Male, Kortrijk, Gent, Woerden, Muiden, Duurstede en Loevestein. Deze kastelen bevinden 

zich in het huidige Nederland en Vlaanderen, en zijn nooit in één verband onderzocht. Ik 

vergelijk de kastelen op basis van hun grondplannen en ga per kasteel tevens in op de 

bouwgeschiedenis. Ook plaats ik de kastelen in een breder typologisch kader en bespreek ik 

theorieën die ingaan op de onderlinge structuur van de interne ruimten. Aan de hand daarvan 

probeer ik de achterliggende gedachten van de Bourgondische hertogen betreffende hun 

kastelen te achterhalen.  

Key words: Sluis, Oudenaarde, Nieuwpoort, Male, Kortrijk, Gent, Woerden, Muiden, Duurstede, Loevestein, 

Burgundian, castles, middle ages, ground plans.  
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Voorwoord 

Na het schrijven van mijn bachelorproef aan de Universiteit van Amsterdam over de 10
de

-

eeuwse Sint Servaaskerk te Maastricht wist ik zeker dat mijn interesse uitgaat naar (nog 

overeind staande) middeleeuwse gebouwen. Omdat Nederland en Vlaanderen in de 

middeleeuwen bij elkaar hoorden, als de Lage Landen, besloot ik mijn kennis letterlijk en 

figuurlijk uit te breiden en mijn masterstudie te volgen in Vlaanderen. Na aangenomen te zijn 

bij de Universiteit van Gent ging ik op zoek naar een onderwerp voor mijn masterproef. 

Samen met Prof. dr. W. De Clercq kwam ik uit bij Bourgondische kastelen. Bij dit onderwerp 

kon ik mijn interesse voor middeleeuwse gebouwen combineren met de Lage Landen, door 

kastelen in zowel Nederland als Vlaanderen te bestuderen. Bovendien kon ik mijn ervaring 

met grondplannen, verkregen door mijn bachelorproef, goed gebruiken door me hierop te 

richten bij het onderzoek deze masterproef. Uiteindelijk ligt het resultaat hier voor u.  

 

 

 

Dankwoord 

Ik wil allereerst mijn ouders bedanken dat zij mij de mogelijkheid hebben gegeven om in het 

buitenland te studeren. Daarnaast bedank ik mijn vriend voor de steun die hij me gegeven 

heeft, en de hulp die hij me gaf door mijn stukken na te kijken op leesbaarheid. Ook bedank ik 

B. Bartholomieux en K. Poschet voor hun onderzoek naar de Vlaamse Bourgondische 

kastelen, wat mij een hoop voorwerk bespaard heeft. Dan moet ik uiteraard Prof. dr. W. De 

Clercq bedanken voor zijn adviezen en commentaren, het aanreiken van literatuur en 

informatie, het meedenken met mijn onderzoek en het geven van inzichten en leidraden.  
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Inleiding 

De tot de verbeelding sprekende macht en rijkdom van het Bourgondië van weleer is ons 

heden ten dage wel bekend door studie van talrijke tekstuele bronnen en archeologische 

overblijfselen. Onder deze laatste categorie vallen ook de, deels nog in het landschap 

aanwezige, kastelen. Vooral sinds het begin van de 14
de

 eeuw kwam een grote bouwactiviteit 

op het gebied van kastelen op, als gevolg van grote politieke, sociale en economische 

veranderingen. Het Bourgondische Hertogdom breidde in de loop van de 14
de

 en 15
de

 eeuw  

zijn grondgebied steeds verder uit. Deze context is belangrijk voor de ontwikkeling van de 

kastelen, daarom bespreek ik de precieze loop hiervan in het eerste hoofdstuk.  

De uitbreiding van macht en territorium ging gepaard met een politiek van het 

(ver)bouwen van hertogelijke residenties, bijvoorbeeld te Brugge of Gent (Beeckmans L. et al. 

2007, 41 en Boone M. et al. 2000, 23). Daarnaast is er ook sprake van uitbreiding, aanpassing en 

bouw van kastelen. Vanuit archeologische hoek werd aan laatste aspect echter niet zoveel 

aandacht besteed, waarbij uit recente overzichten van onder andere J. De Meulemeester en 

H.L. Janssen in Chateau Gaillard 23 (2008) blijkt dat vooral oudere kasteelbouw het 

onderzoeksobject heeft gevormd. De laatste tijd is in Frankrijk wel steeds meer onderzoek 

gedaan naar Bourgondische kastelen, door middel van opgravingen, prospecties en 

bouwstudies (Mouillebouche H. 2007, 2). Voor de Lage Landen geldt ook dat er onderzoek 

wordt gedaan, maar niet voor de Lage Landen als geheel. K. Poschet (2006) en B. 

Bartholomieux (2007) schetsten een kader voor Vlaanderen, waarbij Poschet de militaire, 

economische en bouwtechnische aspecten van de Bourgondische Vlaamse kastelen beschreef, 

terwijl De Clercq et al. (2007) een alternatieve lezing voorstelden van een kasteelplattegrond 

uit de 15
de

 eeuw. Voor het Nederlandse deel van het gebied en ook als geheel gezien is er nog 

geen studie voorhanden. 

 

Probleemstelling  

De in de 14
de

 en 15
de

 eeuw door leden van het Bourgondische hof gebouwde en verbouwde 

kastelen in Nederland en Vlaanderen zijn telkens onderzocht door Nederlanders in Nederland 

en door Vlamingen in het Vlaamse gebied, bijvoorbeeld de studie naar het Bourgondische 

castrale bouwprogramma door B. Bartholomieux (2007). We weten dus niet hoe deze kastelen 

verschillen of juist overeenkomen ten opzichte van elkaar. Daarom wil ik in deze 

verhandeling (een aantal van) de Bourgondische kastelen in zowel Nederland (Sluis, 

Woerden, Muiden, Duurstede en Loevestein) als Vlaanderen (Oudenaarde, Nieuwpoort, Male, 

Kortrijk en Gent) tot elkaar verhouden, en vergelijken met nadruk op de interne structuur. 
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Theorieën met betrekking tot interne structuur bespreek ik in hoofdstuk twee, waarin ik de 

kastelen ook in een breder typologisch kader plaats. Daarna bespreek ik uitgebreid de 

bouwhistorie van de kastelen, en om uiteindelijk zeer theoretisch de interne structuur te 

benaderen zal ik een element uit de theorie Space Syntax toepassen op de kastelen van 

Kortrijk, Gent, Muiden en Loevestein.  

Duidelijk moge zijn, dat het door mij gekozen gebied, de Lage Landen, deel uitmaakte 

van een veel groter Bourgondisch rijk (zie afbeelding 6), en dat deze studie dus geen 

alomvattend onderzoek betreft. De keuze van de besproken kastelen was bovendien 

afhankelijk van de hoeveelheid informatie en de grondplannen die erover beschikbaar waren. 

Van elk kasteel zijn wel historische en iconografische bronnen bewaard, en, in een beperkter 

aantal gevallen, het concrete materiële object zelf. Daarnaast is er informatie vrijgekomen 

door archeologisch onderzoek. Ik gebruik in deze studie voornamelijk de grondplannen 

verkregen door bouwhistorisch en/of  archeologisch onderzoek, maar zal me, zoals blijkt, ook 

moeten richten tot historische en iconografische gegevens.  

 

Kasteel  

Ik zal even kort uitweiden over het begrip kasteel. Dit woord impliceert een gebouw dat men 

in de Bourgondische periode geen kasteel noemde, maar een groot scala aan termen zoals 

borg, veste, starke, huus, tor(e)n enzoverder, waarbij geen enkele term gekoppeld is aan een 

specifieke verschijningsvorm (Janssen H.L. et al. 1996, 15). Ik gebruik het woord kasteel ook 

voor gebouwen die gangbaar wellicht anders genoemd worden, zoals het Muiderslot. Het 

Gentse Prinsenhof is daarop een uitzondering, dat was geen kasteel maar een stadsresidentie. 

Talloze pogingen zijn ondernomen om het begrip kasteel te definiëren, vanuit 

verschillende invalshoeken. De meest gangbare definitie komt uit de functionele hoek, en  

komt erop neer dat een kasteel een versterkte residentie is, een private defensieve structuur, 

die door een heer en zijn familie met enige dienaren en vazallen wordt bewoond en kan 

worden verdedigd (Janssen H.L. 1992, 6, 7). De verdedigbaarheid en bewoonbaarheid zijn de 

hoofdelementen, maar de nadruk op deze elementen kan sterk variëren. De concrete 

morfologie van een kasteel verschilt daarmee ook sterk, zoals we zullen zien in hoofdstuk 

twee en drie. Wanneer een kasteel eenmaal gebouwd was, vervulde deze vaak een functie op 

bestuurlijk, juridisch en economisch terrein, maar ook zeker een sociale functie, als symbool 

van de macht en het zelfbewustzijn van zijn bezitters (Janssen H.L. 1992, 9). Het versterkte 

huis is dus veel meer dan een plaats van defensie, het is ook een communicatie-instrument, 

het levert (al dan niet bewust) een boodschap (Mouillebouche H. 2007 en Johnson M. 2002).  
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Hoofdstuk 1. De Bourgondische macht / 
1.1 Historische achtergrond 

Het Bourgondische vorstendom is er een die verrees op de puinhopen van het uiteengevallen 

Karolingische rijk (Blockmans W., Prevenier W. 1988, 24). Het rijk van Karel de Grote werd 

verdeeld over zijn zoons. Bij het verdrag van Meersen in 870 werden de Lage Landen aan het 

Duitse Rijk toegewezen, behalve het gebied ten westen van de Schelde, dat aan de Franse 

kroon toeviel. Het Bourgondische rijk werd hierdoor gesplitst, het noordwestelijk deel van het 

hertogdom Bourgondië kwam onder de Franse kroon en oostelijke deel onder het Koninkrijk 

Lotharingen. Een aantal eeuwen was het relatief rustig, totdat aan het begin van de 11
de

 eeuw 

de laatste vorst van de Karolingische lijn kinderloos stierf. Toen wilde de Franse koning het 

oostelijke gebied ook claimen, wat tot een strijd leidde. Uiteindelijk werd als compromis 

Dijon aan de koning afgestaan, maar daarvoor moest hij toestaan dat Bourgondië een eigen 

hertog kreeg (Bange P. 2011, 12). Het Franse koningshuis leverde vervolgens wel zelf deze 

hertogen. Tot in de 13
de

 eeuw waren dat de jongere zonen van het Franse koningshuis (de 

Capetingers).  

 

1.1.1 De Lage Landen 

De Lage Landen, of de Nederlanden, waren deel van het toen hertogdom geworden 

Lotharingen, dat in de loop van de 10
de

 en 11
de

 eeuw uit elkaar viel. De macht in die gebieden 

kwam in handen van de gouwgraven en lokale heren. Hierdoor vormden zich in de 

Nederlanden een twintigtal middelgrote leenverbanden (Lesaffer R. 2008, 191). Dit waren 

theoretisch lenen van de Duitse koning of keizer (behalve het graafschap Vlaanderen, dat was 

ook gedeeltelijk een Frans leen), maar waren in de praktijk grotendeels zelfbesturend. In het 

noorden van de Nederlanden ontstonden de graafschappen Holland, Zeeland en Gelre en het 

grote prinsbisdom Utrecht met het Oversticht als belangrijkste leenverbanden. In het zuiden 

van de Nederlanden waren dat de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen, de 

hertogdommen Brabant en Luxemburg met het markgraafschap Namen en de 

prinsbisdommen Luik en Kamerijk. De verschillende hertogen, graven en bisschoppen 

vergrootten hun macht van de 11
de

 tot de 14
de

 eeuw, maar zij moesten het, vooral in het 

zuiden, steeds vaker opnemen tegen de macht van de opkomende steden (Lesaffer R. 2008, 

192). De Vlaamse steden Brugge, Gent en Ieper en later ook Antwerpen, Brussel en Leuven 

behoorden tot de meest welvarende en meest bevolkte steden van West-Europa, en hun 

belangen druisten dan ook vaak in tegen die van de landsheren.     
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Aan het einde van de 14
de

 eeuw veranderde het politieke landschap van de Nederlanden. 

Filips de Stoute, hertog van Bourgondië (1364-1404) en zoon van de Franse koning, huwde 

met de dochter van de graaf van Vlaanderen, waardoor hij macht verwierf in de Nederlanden. 

Hij startte een bouwprogramma van kastelen ter versterking van de Vlaamse steden (zie 

hoofdstuk 3). In de 15
de

 eeuw nam sociale mobiliteit toe onder de elitegroepen in Vlaanderen. 

De Bourgondische hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute probeerden een “moderne 

staat” te construeren, door gebruik te maken van de kennis van de stedelijke politieke elites 

(De Clercq et al. 2007, 2). De Bourgondische hertogen verworven zo macht op een brutale 

wijze (Boone M. 1990, 5), vooral op fiscaal gebied. In de jaren 1430-1435 werd duidelijk dat 

het zwaartepunt van de Bourgondische staat voortaan in de Lage Landen zou liggen, waarop 

Filips de Goede inspeelde. Vanaf dan voerde men vanuit de Bourgondische administratie 

strijd tegen het particularisme van de grote Vlaamse steden (Boone M. 1990, 11). Filips de 

Goede (1419-1467) kreeg via de huwelijkspolitiek van zijn vader Jan Zonder Vrees (1404-

1491) en zijn grootvader Filips de Stoute in 1430 Brabant-Limburg in handen. Via de Hoekse 

en Kabeljauwse twisten kreeg Filips de Goede uiteindelijk de macht over Holland, Zeeland en 

Henegouwen, een strijd die vanaf 1417 vooral ging tussen Jacoba van Beieren met de Hoekse 

partij en de Bourgondiërs, gesteund door de Kabeljauwse partij. In 1428 werd een 

vredesverdrag gesloten, de Zoen van Delft, die een voorlopig einde maakte aan de 

schermutselingen. Hierbij werd bepaald dat Jacoba van Beieren zich gravin van Holland 

mocht blijven noemen, maar dat Filips de Goede de feitelijke macht kreeg over de gebieden 

(Lesaffer R. 2008, 192). Daarnaast installeerde Filips de Goede enkele familieleden op de 

bisschoppelijke zetels van Utrecht, Luik en Kamerijk. Het Sticht Utrecht bleef een 

afzonderlijke macht onder de bisschop, tot in de 16
de

 eeuw.  

De nog zelfstandige Noord-Nederlandse gewesten volgden de Bourgondische 

machtsexpansie met argwaan (Janssen H.L. et al. 1996, 212). Vooral Gelre heeft zich 

geweerd, met Karel van Gelre (1492-1538) als geduchte tegenstander. Uiteindelijk veroverde 

Karel de Stoute (1467-1477), zoon van Filips de Goede, Gelre in 1473. Door deze 

ontwikkelingen werden de afzonderlijke juridische landsheerlijkheden nu bestuurd onder één 

vorst, de Bourgondische hertog. In feite omvatte het Bourgondische vorstendom twee delen: 

het graafschap Bourgondië, ook wel Franche Comté, onder Duitse feodale controle en het 

hertogdom Bourgondië onder Franse feodale controle (Blockmans W., Prevenier W. 1988, 

24). Als heer over de rijke Nederlanden was de Bourgondische vorst één van de machtigste 

vorsten van West-Europa. Als laatste poogde Karel de Stoute nog om zijn Nederlandse en 

Bourgondische erflanden met elkaar te verbinden en zich tot koning te laten kronen (Lesaffer 
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R. 2008, 192). Door zijn dood in de slag bij Nancy (1477) werd dit niet gerealiseerd, en ging 

de macht over in de Bourgondisch-Habsburge dynastie. Uiteindelijk werd het mislukken van 

de Franse en keizerlijke rechtsmachten in de Nederlanden en de France Comté erkend door 

Karel V, en in 1521-1522 verklaarde hij de ordonnanties en vonnissen van de Franse kroon 

ongeldig in de Bourgondische landen (Geurts J., De Schepper H. 2006, 17). 

 

1.1.2 West-Europa 

De Bourgondische machtsuitbreiding ging dus niet vanzelf. De 14
de

 eeuw was er een met 

allerlei tegenslagen op politiek, sociaaleconomisch en kerkelijk-religieus terrein (Bange P. 

2011, 13). Naast de reeds genoemde conflicten speelde ook de zogenaamde Honderdjarige 

Oorlog nog. Ruim een eeuw, vanaf 1337 tot 1452, duurde de strijd tussen het Huis Valois 

(verwant aan de Capetingische dynastie, de Franse vorsten) en het Huis Anjou (koningshuis 

van Engeland met macht over Frankrijk) over wie koning van Frankrijk, of koning van 

Engeland en Frankrijk, moest zijn (Bange P. 2011, 13). Dit leidde ook tot een burgeroorlog in 

Frankrijk tussen de Bourguignons (aanhangers van de Bourgondische hertogen) en de 

Armagnacs (aanhangers dauphin). Uiteindelijk worden de Engelsen verslagen en wint het 

Huis Valois, die verwant waren aan de Bourgondische hertogen.  

Daarnaast kwam in de 14
de

 eeuw de pestbacil in Europa terecht. In 1348 werd Frankrijk 

door de epidemie getroffen en even later ook Engeland. Rond 1350 was heel Noord-Europa, 

waaronder de Nederlanden, slachtoffer (Bange P. 2011, 14). Daarna bleven er zeker tot 1400 

uitbarstingen komen.  

Ook voor de Kerk in West-Europa was de 14
de

 eeuw een uitzonderlijke periode (Bange P. 

2011, 21). Aan het begin van de 14
de

 eeuw werd de aartsbisschop van Bordeaux, Bertrand de 

Got, “Clemens V”, als nieuwe paus gekozen. Hij vestigde zich in Avignon, in het graafschap 

Bourgondië, nog afhankelijk van de Franse kroon. De bisschoppen na hem waren allen 

Fransen, tot in 1377 paus Gregorius XI weer naar Rome terugkeerde. Hij stierf echter al in 

1378, waardoor in Rome opstanden kwamen om te voorkomen dat een Fransman opnieuw 

paus werd en zich weer in Avignon zou vestigen. De kardinalen kozen daarom vrij snel de 

Italiaan Bartolomeo Prignani, “Urbanus”. Hij bleek echter een krachtig hervormer te zijn, 

waardoor opnieuw dilemma’s veroorzaakt werden binnen de Kerk. Een aantal kardinalen 

hielden een nieuw conclaaf waarbij ze “Clemens VII” kozen, die zich wel in Avignon 

vestigde. Heel Europa raakte verdeeld tussen de twee pausen Urbanus en Clemens (Bange P. 

2011, 23). Uiteindelijk riepen de kardinalen in 1409 een onofficiële concilie bijeen waarin 

beide pausen werden afgezet. Hierbij kozen zij een nieuw paus, “Alexander V”, maar de beide 
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anderen wilden niet aftreden omdat het concilie niet door een paus bijeen was geroepen. Nu 

waren er dus drie pausen. Alexander werd na een jaar weer opgevolgd door “Johannes 

XXIII”. In 1413 besloot Rooms-koning Sigismund van Luxemburg dat het drievoudige 

schisma opgelost moest worden, en dwong Johannes een concilie bijeen te roepen. Johannes 

werd daar officieel afgezet door het concilie op beschuldiging van zedenmisdrijven, 

Gregorius XII van Rome trad vrijwillig terug en Benedictus XIII van de Avignon-lijn bleef 

zich tot zijn de dood in 1432 de enige ware opvolger noemen van Petrus, hoewel sinds 1417 

een nieuwe paus aan was getreden, Martinus V (Bange P. 2011, 25). Het schisma was toen 

voorbij.  

 

1.2 Het Bourgondische hof 

De start van de regerende Bourgondische dynastie begon met Filips de Stoute, die hertog van 

Bourgondië was van 1363 tot 1404 (Jansen H.P.H. 1965, 172). Filips de Stoute van 

Bourgondië was de zoon van de Franse koning Jan II, hertog van Bourgondië, die de 

kinderloos gestorven Filips de Rouvres opvolgde. Daardoor was hij de eerste Bourgondische-

Valois hertog (Bange P. 2011, 12). In 1360 huwde hij met Margaretha van Male, de 

erfdochter van Vlaanderen. Hierdoor werd Filips graaf van Vlaanderen, dat niet enkel uit het 

huidige Vlaanderen bestond, maar ook uit de graafschappen Rethel, Nevers, Franche-Comté, 

Artois en Bourgondië dat tot het Duitse Rijk behoorde. Ook de kasselrijen Rijssel, Dowaai en 

Orchies behoorde aan Filips de Stoute toe wanneer zijn schoonvader Lodewijk van Male 

overleed in 1384 (zie afbeelding 1). Met het huwelijk tussen Filips de Stoute en Margaretha 

van Male kwam een deel van de Nederlanden nu dus onder Frans gezag te staan.  

 

1.2.1 De Lage Landen 

Filips de Stoute had reeds aanspraak op Brabant en Limburg via de erfenis van Lodewijk van 

Male. Bovendien zou de regerende hertogin van Brabant en Limburg Johanna, die kinderloos 

weduwe geworden was, haar bezit aan Filips’ vrouw Margaretha (Johanna’s nicht) 

overdragen wanneer zij zou sterven. Filips wilde de gebieden echter al eerder verwerven en in 

1388 dwong Filips hertogin Johanna om Limburg en de Landen van Overmaze aan hem te 

geven, waarna de hertogin in 1390 in het geheim ook Brabant schonk. De Staten van Brabant 

konden dit echter niet accepteren en na jarenlange onderhandelingen werd in 1403 besloten 

dat de tweede zoon van Filips de Stoute, Antoon, hertog van Brabant en Limburg zou worden, 

mits de andere Bourgondische landen zouden toekomen aan Filips’ oudste zoon Jan Zonder 

Vrees. Wanneer Johanna in 1406 sterft, aanvaardt Antoon het hertogschap over Brabant en 
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Limburg en in 1412 verwerft hij ook Luxemburg. Antoon regeerde tot 1415 (Jansen H.P.H. 

1965, 172).  

Filips had als lid van het Franse koningsgeslacht zijn thuisbasis Parijs en kwam zeer 

zelden in Vlaanderen. In de 14
de

 eeuw was de ‘Auditiëntie’ opgetreden als het hoogste 

rechtscollege door de grafelijke raad in Vlaanderen (Jansen H.P.H. 1965, 215). Filips 

veranderde dit door in Rijsel ‘de camere van den rade in Vlaanderen’ op te richten met een 

vast college van rechtsgeleerden. In Rijsel kwam ook de rekenkamer voor de controle van de 

financiën. De administratieve hervormingen waren ter verbetering van het bestuur en ter 

vergroting van zijn inkomsten om uiteindelijk Karel VI onder zijn voogdij te krijgen. De 

Vlamingen waren niet tevreden over de nieuwe hertog en zagen zijn hervormingen als 

schendingen van de stedelijke privileges (Jansen H.P.H. 1965, 213). Bovendien was de 

voertaal van De Camere en de rekenkamer Frans, en mede daarom protesteerden zowel de 

Vier Leden van Vlaanderen (Brugge, Gent, Ieper en het Vrije van Brugge, welke 

beslissingsbevoegdheid hadden) als de afzonderlijke steden door gewapende opstanden.  

Filips de Stoute probeerde in deze eerste fase van de Bourgondische periode wel macht in 

Vlaanderen te verwerven, mede door de Vlaamse steden te versterken. Hij liet nieuwe 

kastelen bouwen in Sluis, Oudenaarde, Nieuwpoort en Kortrijk, en liet het kasteel te Male 

herstellen. Ook werd de stadsresidentie te Gent aan Bourgondische noden aangepast.  

De situatie verbeterde onder regering van Filips’ zoon Jan Zonder Vrees, die in 1407 De 

Camere naar Gent verplaatste, waar de voertaal Vlaams werd (Jansen H.P.H. 1965, 215). 

 

Jan Zonder Vrees nam in 1404 de taak van zijn vader over. In eerste instantie erfde hij 

Vlaanderen, Artois en de Bourgondische landen, want Nevers en Rethel werden aan de derde 

zoon graaf Filips toegewezen (zie afbeelding 2). Jan won tijdens zijn regeringsperiode veel 

invloed in de Nederlanden, ook op de hertog van Kleef en Mark, die de hand van zijn dochter 

verwierf. Toch lag de nadruk op Jans activiteiten in Frankrijk, door de strijd om wie de 

waanzinnige Franse koning Karel VI (de Waanzinnige) zou beheersen, gevoerd met Lodewijk 

van Orléans en de partij der Armagnacs (Jansen H.P.H. 1965, 215). Jan Zonder Vrees was 

tegen voortzetting van de strijd met Engeland, de Honderdjarige Oorlog duurde immers nog 

voort. Hij stond in voor vrede, sprak Vlaams en koos als credo het Vlaamse ‘ic houd’.  

Jan Zonder Vrees werd niet door iedereen geliefd; keizer Sigismund van Luxemburg zag 

in hem een groot gevaar, en deed zijn best de Bourgondiërs tegen te houden door zich met de 

Armagnacs te verbinden om de Bourgondische landen te verdelen (Jansen H.P.H. 1965, 216). 

In 1419 werd Jan vermoord door de Armagnacs. 
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Afbeelding 1.  Bezittingen van hertog Filips de Stoute. Bron: Blockmans W., Prevenier W. 1988, 20.  
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Afbeelding 2.  Bezittingen van hertog Jan Zonder Vrees, hertog Antoon van Brabant  

en graaf Filips van Nevers. Bron: Blockmans W., Prevenier W. 1988, 39.  
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Filips de Goede, zoon van Jan Zonder Vrees, volgde meteen zijn vader op. Kort na de dood 

van zijn vader sloot hij bondgenootschap met Engeland. In 1420 kwam het verdrag van 

Troyes tot stand, waarin besloten werd dat Filips zou trouwen met de dochter van Karel VI, 

Michelle van Valois, en dat de Engelse koning Hendrik V de opvolger zou zijn van Karel VI 

de Waanzinnige, zoon van Filips de Goede. Filips en zijn legers hebben steeds met de 

Engelsen tegen de dauphin en de Armagnacs gestreden, maar in 1422 stierven zowel Hendrik 

V als Karel VI, waardoor Filips positie lastiger werd en de verhoudingen gespannener, zeker 

toen Jacoba van Beieren (gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen) huwde met 

Humphrey, hertog van Gloucester (Jansen H.P.H. 1965, 217). Hij poogde hiermee macht over 

de Nederlanden te krijgen, maar dit mislukte. Na Michelles dood in 1422 huwt Filips de 

Goede opnieuw, met de gravin van Nevers Bonne. Hierdoor bleef de macht in Franse lijn. 

Maar wanneer Bonne stierf in 1425, drongen Filips’ raadsheren en zijn Vlaamse onderdanen 

aan op een huwelijk met uitzicht op een erfopvolger. Uiteindelijk huwde hij in 1430 te Sluis 

met Isabella van Portugal. Dit huwelijk, voor het eerst buiten de dynastieën van de 

grootmachten, wees wellicht op een poging tot een nieuwe politieke koers (Blockmans W., 

Prevenier W. 1988, 69).  

Ondanks de strijd tussen de Armagnacs en de Bourguignons heeft Filips de Goede grote 

gebieden verworven. Hierdoor kwam een nog groter deel van de Lage Landen onder Frans 

gezag. In 1421 kocht hij de grafelijke rechten van Namen, en in 1428 Holland, Zeeland en 

Henegouwen. In het Hollandse gebied lagen de kastelen van Woerden en Muiden, die in 

respectievelijk 1425 en 1433 in handen van Filips de Goede kwamen. In 1430 stierf Filips van 

Sint-Pol, de jongste zoon van hertog Antoon, waardoor ook Brabant, Limburg en de Landen 

van Overmaze aan de Bourgondische landen werden toegevoegd. In 1451 kon Filips ook 

Luxemburg bij zijn rijk inlijven toen de hertogin van Luxemburg, Elisabeth van Görlitz, 

stierf. Bovendien was in Luik, Kleef en Mark en later ook Utrecht en Gelre de Bourgondische 

invloed overheersend (zie afbeelding 3). Filips de Goede regeerde tot 1467 (Jansen H.P.H. 

1965, 172). 

Het Utrechtse Sticht was nog altijd in handen van de Bourgondische bisschoppen. Het 

was omstreeks 1459 toen David van Bourgondië begon met de bouwwerkzaamheden die het 

kasteel van Duurstede zijn Bourgondische uiterlijk gaven.  

 

Hoewel het Bourgondische rijk al behoorlijk was uitgebreid, trachtte Filips de Goede in eerste 

instantie niet naar centralisatie en uniformering (Jansen H.P.H. 1965, 222). Zijn zoon Karel de 

Stoute, die eerst in 1465 als stadhoudergeneraal optrad en na de dood van Filips de Goede in 
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1467 hertog van Bourgondië werd, wilde wel een onafhankelijk middenrijk realiseren (Geurts 

J., De Schepper H. 2006, 15). Hij viel terug op het anti-Franse verbond van vóór 1435 en 

huwde in 1468 met Margaretha van York, de zus van koning van Engeland Edward IV. 

Bovenop de titels van zijn vader veroverde hij in 1475 het rijksleen Lotharingen, waardoor het 

Franse gebied territoriaal verbonden werd met de Nederlanden. Na het overlijden van Arnold 

van Egmond, de hertog van Gelre en graaf van Zuthpen, liet Karel de Stoute zich ook over die 

gebieden als hertog en graaf inhuldigen (zie afbeelding 4). Twee jaar later, in 1477, kwam 

Karel om het leven in de Slag bij Nancy. Zijn dochter Maria van Bourgondië nam het regime 

in zijn erflanden over, waarbij ze de feitelijke macht over het hertogdom Bourgondië, 

Picardië, Artesië, Gelre, Lotharingen en het voogdijschap over Luik verloor. Bovendien ging 

door haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk de dynastie over in de Habsburgse 

(Jansen H.P.H. 1965, 172). Maria van Bourgondië stierf al op 25-jarige leeftijd aan een val in 

1482, waarna haar 4-jarige zoon Filips de Schone haar opvolgde, onder het regentschap van 

zijn vader (tot 1493). In 1492 werd Slot Loevestein door Maximiliaan van Oostenrijk in pand 

gegeven aan zijn veldheer en stadhouder Albrecht van Saksen Meissen. Het kasteel was onder 

zijn beheer toen het de laatste aanpassingen kreeg, waardoor het alle basiselementen kreeg 

waaruit een Bourgondisch kasteel moest bestaan.  

Filips de Schone was de eerste Habsburger die naast de Bourgondische Nederlanden ook 

koning van Castilië werd door zijn huwelijk met Johanna van Castilië in 1496. Hij behartigde 

de belangen van de Nederlanden en voer de neutraliteitskoers tussen de Fransen en Engelsen 

(Bartholomieux B. 2007, 121). Filips overleed in 1506, onduidelijk hoe. 

Hun zoon Karel V kreeg de heerschappij over de Nederlanden, en, na de dood van 

Ferdinand II van Aragon in 1516, ook over Spanje en het koloniaal wereldrijk van Castilië. 

Vanaf 1519 was Karel V ook keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook 

breidde hij de Nederlanden nog meer uit, door het Doornik-Doornikse (1521), de keizerlijke 

lenen Friesland (1524), het Oversticht Overijssel en het Nedersticht Utrecht (1528), evenals 

Drenthe, Groningen en de Groningse Ommelanden (1536) te verwerven. Met de herovering 

van Gelre-Zutphen rondt hij in 1543, wat in de geschiedschrijving vaak finalistisch wordt 

genoemd, de eenmaking van de Zeventien Provinciën af. De Lage Landen vielen nu volledig 

onder Bourgondisch-Habsburgs gezag. In 1555 deed Karel V troonafstand, waarna zowel 

Karels rijk als de Habsburge dynastie werden gesplitst in een Spaanse en een Oostenrijkse tak. 
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Afbeelding 3. Bezittingen van hertog Filips de Goede, graaf Karel van Nevers en het 

 bisdom Kamerrijk onder Jan van Bourgondië in 1439. Bron: Blockmans W., Prevenier W. 1988, 68.  
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Afbeelding 4. Bezittingen van hertog Karel de Stoute, graaf Jan van Etampes  

en invloedsgebieden hertog Karel de Stoute. Bron: Blockmans W., Prevenier W. 1988, 92. 

 

 



18 

 

1.3 Stamboom Bourgondische dynastie met overgang naar de Habsburgse dynastie 
 

 

Afbeelding 5. Regerende vorsten van de Bourgondisch-Habsburgse dynastie, met hun functies en 

verworven gebieden. Bron: Blockmans W., Prevenier W. 1988, 172. 
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1.4 Overzichtskaart Bourgondische Rijk met de bestudeerde kastelen 

 
Afbeelding 6. Overzichtskaart Bourgondische rijk met kastelen. Bron: online college Universiteit 

Maastricht over Metajuridica (http://www.rechten.unimaas.nl/metajuridica/Colleges%20Metajuridica 

%202001/College%204/). Kastelen aangegeven door auteur. 

http://www.rechten.unimaas.nl/metajuridica/Colleges%20Metajuridica%202001/College%204/
http://www.rechten.unimaas.nl/metajuridica/Colleges%20Metajuridica%202001/College%204/
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Hoofdstuk 2. Theoretische achtergrond 

In dit hoofdstuk zal ik twee theoretische lijnen bespreken met betrekking tot 

kastelenonderzoek. Ten eerste geef ik een typologisch overzicht, vooral gebaseerd op 

Nederland, omdat er voor België (nog) geen standaardwerk bestaat, omdat de kastelen in 

België, met uitzondering van de mottekastelen, zelden opgegraven zijn in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek (Bartholomieux B. 2007, 8). Daarna zal ik theorieën met 

betrekking tot de ruimte binnen kastelen bespreken. 

 

2.1. Kastelentypologie 

Omdat er voor België geen standaardwerk beschikbaar is voor kastelentypologie zal ik enkele 

algemene ontwikkelingen schetsen ontleend aan de licentiaatsverhandeling van B. 

Bartholomieux uit 2007: Een archeo-historische benadering van 8 Bourgondische burchten in 

het graafschap Vlaanderen met aandacht voor het Bourgondische castrale bouwprogramma.  

Het zogenaamde “Château Philippien” dat zich eind 12
de

 eeuw in het Frankrijk van 

koning Philips II August (1165-1223) ontwikkelde lag ten grondslag aan de kastelen die later 

in België nieuw gebouwd zouden worden. De kenmerken van dit kasteeltype zijn een 

geometrisch en regelmatig, meestal rechthoekig grondplan, een volledige omgrachte stenen 

ommuring met ronde hoektorens op de vier hoeken en sterke flankeertorens halfweg elke 

zijde, een ingangspoort geflankeerd door twee torens, en gebouwen aanleunend tegen de 

weermuren die daarmee een open binnenplaats vormen (Mesqui J., 1991, 42). Soms werd een 

al bestaande donjon in het plan geïntegreerd. Dit nieuwe kasteeltype verspreidde zich vanaf 

het begin van de 13
de

 eeuw in de periferie van het Île-de-France en deed aan het einde van de 

13
de

/begin van de 14
de

 eeuw haar intrede in Vlaanderen.  

Vanaf het midden van de 14
de 

eeuw vindt er een militaire evolutie plaats met de intrede 

van vuurwapens. Vanaf deze periode constateert men een grotere architecturale vrijheid 

betreffende de principes van de kasteelbouw die uitgaan van het Château Philippien, 

waardoor er een overgang plaatsvindt van kasteel naar paleis (Mesqui J. 1993, 11). Die 

grotere vrijheid komt bijvoorbeeld tot uiting in het gebruik van rechthoekige torens binnen de 

versterking in plaats van de cirkelvormige toren die dominant was vanaf Philips II August. 

Daarnaast is er een toename te zien van het belang van het residentiele aspect binnen een 

castraal geheel. Ook is een grotere vrijheid op te merken in de compositie van 

kasteelcomplexen, waarbij bijvoorbeeld de torens gelijkgeschakeld werden met de walmuren 

(Bartholomieux B. 2007, 12).  
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Deze veranderingen maakten dat het kasteel niet meer alleen de uitdrukking was van puur 

militaire macht; de architectuur, sculptuur en luxe van het decor waren een nieuwe manier om 

prestige weer te geven. Toch waren de nieuwe paleizen waren nog wel degelijk solide 

versterkingen. Ook bij de secundaire bouwwerken zien we vanaf de tweede helft van de 14
de

 

eeuw een steeds grotere neiging tot concentratie van de residentie en de defensie in de kern 

van de gebouwen, in de vorm van de meestertoren.  

 

Zoals gezegd is voor Nederland wel een kastelentypologie opgesteld, het werk 1000 jaar 

kastelen in Nederland van H.L. Janssen, L.H.M. Olde Meierink en J.M.M Kylstra uit 1996. 

Hierin wordt aan de hand van voorbeelden Nederlandse kastelen ingedeeld naar tijdsperiode 

en vorm, met de nadruk op het kasteel als een architectonisch, bouwkundige 

verschijningsvorm. Ik zal in dit hoofdstuk een zeer verkorte, systematische typologie geven 

aan de hand van dit werk, van de vroegste versterkingen tot en met de late middeleeuwen. 

 

 De walburgen, ca. 850-1100 (Janssen H.L. et al. 1996, 19). Dit zijn de vroegste 

middeleeuwse versterkingen in Nederland. De walburgen zijn zeer groot, ze omgeven een 

binnenterrein dat in omvang kan variëren tussen 100 en 300 m in diameter, met een 

gemiddelde hoogte van 2 tot 4 meter in een ronde, ovale of hoefijzervorm. De walburgen 

zijn in essentie vluchtburchten, aangelegd door een centraal gezag, waarin de bevolking 

van complete dorpen kon worden opgevangen. Ze werden dus niet permanent bewoond. 

Er zijn twee geografisch gescheiden, morfologisch verschillende groepen met een 

verschillende functie. De ene groep ligt voornamelijk in het zuiden van Nederland aan de 

kust, deze lijken de voorlopers van de later ommuurde middeleeuwse steden. De andere 

groep ligt in het oosten van Nederland, deze ontwikkelen een sterkere relatie met een 

lokale dynast, dienden ook als tijdelijke residenties en hebben waarschijnlijk een rol 

gespeeld bij de opbouw van individueel territorium. 

 

 Versterkte vorstelijke residenties, ca. 1050-1250 (Janssen H.L. et al. 1996, 28). De 

landsvorsten in de 11
de

 en 12
de

 eeuw, zoals de bisschop van Utrecht en de hertogin van 

Brabant en een groot aantal andere grotere en kleinere dynasten hadden nog geen vaste, 

permanente residenties. Ze bezaten daarom een aantal verblijven, maar er was er vaak één 

waar een bepaalde persoon voor langere tijd verbleef. Dit verblijf werd waarschijnlijk 

aangekleed tot een groots en representatief gebouw. Er zijn echter geen complete 

voorbeelden bewaard gebleven in Nederland, maar algemeen wordt gezien dat de 

ontvangst- en de eetzaal, de zaal en de kapel wijzen op vorstelijke residenties. 

http://www.bol.com/nl/p/1000-jaar-kastelen-in-nederland/1001004001539198/
http://www.bol.com/nl/p/1000-jaar-kastelen-in-nederland/1001004001539198/
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Bisschoppelijke residenties waren waarschijnlijk allemaal omgracht. In de loop van de 

12
de

 eeuw werden een aantal grote, niet versterkte residenties door de landvorsten verruild 

voor kleinere, compactere residenties die primair versterkt werden.  

 

 Versterkte residenties van kleine dynasten, ca. 1050-1250 (Janssen H.L. et al. 1996, 32). 

Tegelijk met het ontstaan van versterkte vorstelijke residenties komen ook de eerste 

privéversterkingen op, de versterkte residenties van kleine dynasten. Deze deden over het 

algemeen dienst als residentie van de kleine dynasten, waren vrijwel altijd verdedigbaar 

en lagen ongeveer in het midden van hun bezittingen; de eerste feodale heerlijkheden. Een 

gracht, aarden wal met palissade of stenen ringmuur zorgde voor verdedigbaarheid, maar 

de woon- en bestuurlijke functie was het belangrijkste. Het waren geen uitgebreide 

gebouwen, maar meestal een stenen toren en/of zaalbouw met, naast de woonvertrekken 

van de heer, de eet- en ontvangstzaal. De aula en de camera vormden de essentiële 

onderdelen van het civiele deel van de residenties (De Meulemeester J. 1997, 1). De 

keuken, kapel en andere elementen waren meestal ondergebracht in houten gebouwen op 

het terrein rond de toren, en waren op zichzelf nauwelijks verdedigbaar.  

Er zijn geen bestaande voorbeelden meer. Uit (minimale) opgravingsgegevens blijkt dat er 

drie trends te onderscheiden zijn in de versterkte residenties van kleine dynasten:  

- De stenen zaalbouw (Janssen H.L. et al. 1996, 32). Deze komen het meeste voor in de 

11
de

 en 12
de

 eeuw en bestaan meestal uit een zware toren of zaalbouw. Het was in de 

vroege residenties het representatieve gebouw van de kleine dynasten en vaak het 

enige dat in steen was uitgevoerd. Daarom zijn andere elementen, uit hout, vaak niet 

of zeer fragmentarisch bewaard gebleven.  

- Houten moerasburchten (Janssen H.L. et al. 1996, 34). Ook bij deze burchten was de 

stenen zaalbouw het belangrijkste element, gelegen op een (lage) heuvel. Soms 

werden deze burchten gebouwd aan meanders van rivieren, waar, door de 

ontoegankelijke ligging in een moeras, de burcht militair van belang kon zijn. De 

aanleg van een wal en een gracht was dan voldoende om de burcht en bijgebouwen te 

verdedigen. Vanwege de slappe ondergrond werden de meeste gebouwen in deze 

moerasburchten, ook de representatieve zaal, uitgevoerd in hout.  

- Ronde, veelhoekige en vierkante donjons (Janssen H.L. et al. 1996, 36). De kastelen 

uit de 11
de

 en 13
de

 eeuw in West-Europa werden gekenmerkt door de torens. Vanaf de 

12
de

 eeuw komen twee toepassingen voor: als muurtorens in de ommuring, enkel 

defensief, en als hoofdtoren, die naast de verdedigende functie de voornaamste 
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woonvertrekken van de heer herbergden. In de oudste periode werd de zaal ook vaak 

in de hoofdtoren ondergebracht, die toen vierkant of rechthoekig waren. Vanaf de late 

12
de

 eeuw werden de vierkante of rechthoekige hoofdtorens steeds meer vervangen 

door ronde torens, die militair effectiever waren, hoewel er veel dode hoeken 

optreden. Ook is de indeling bij ronde torens niet praktisch. Met name in de Franse en 

Engelse kasteelarchitectuur, maar ook in de Nederlandse, werd dit probleem opgelost 

door de hoofdtoren een polygonale vorm te geven. Vanaf het einde van de 13
de

 eeuw 

werden de ronde torens voornamelijk als flankeringstorens in de ommuring toegepast 

(Mesqui J. 1991, 256). Wel bleef de ronde toren bij landsheerlijke burchten tot in de 

15
de

 eeuw gezien als machtssymbool.  

 

 Mottekastelen, ca. 1000-1250 (Janssen H.L. et al. 1996, 37). Ook de mottekastelen 

verschijnen met de opkomst van de feodale heerlijkheden. Ze zijn van de 11
de

 tot in de 

13
de

 eeuw algemeen toegepast in heel Europa. De militaire functie is bij deze kastelen 

meer van belang dan bij de hiervoor besproken versterkte residenties, maar de torens 

zullen vanwege hun hoogte ook zeker een sociale functie hebben gehad en als prestige 

hebben gediend. Er is geen duidelijke definitie die door iedereen algemeen gehanteerd 

wordt, maar vooral belangrijk is, uiteraard, het aspect van de motte: een geheel of 

gedeeltelijk aangelegde kunstmatige heuvel met regelmatige vorm en steile zijden, die 

vaak door een droge of natte gracht omgeven wordt. De mottes waren minimaal 3 m hoog 

bovengronds en de helling was gemiddeld 7% (Mouillebouche H., 2002, 141). De top van 

de mottes werd geëgaliseerd, waardoor er goed verdedigbare, meestal houten, torens op 

konden worden gebouwd, die later eventueel door steenbouw vervangen werden. Vaak 

hoorde een lager gelegen voorburcht bij de motte, waar het dagelijks leven zich afspeelde. 

De vorm en diameter van de torens kwamen grotendeels overeen met de 13
de

-eeuwse 

donjons; (onregelmatig) veelhoekig en niet zeer groot (Mesqui J. 1991, 21, 22). De 

indeling van de torens op de mottes kan waarschijnlijk ook met die van de donjons 

vergeleken worden: eventueel een kelder, daarboven een woonlaag en één of twee 

verdiepingen met slaapvertrekken. De ruimten kunnen onderverdeeld zijn geweest met 

houten wanden en verbonden via muurtrappen of trappen in de ruimten zelf.  

 

 Ronde en veelhoekige kastelen, ca. 1150-1350 (Janssen H.L. et al. 1996, 45). Vanaf het 

begin van de 13
de

 eeuw kwamen vernieuwingen in de kasteelbouw tot uiting door de 

komst van de baksteen. Met dit nieuwe bouwmateriaal konden grotere, relatief 
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goedkopere, gebouwen gerealiseerd worden, waardoor wooncomfort en verdedigbaarheid 

niet meer gescheiden hoefden te worden. De stenen torens en donjons werden niet zomaar 

vervangen voor dit nieuwe kasteeltype; waarschijnlijk hebben de ronde en veelhoekige 

kastelen zich geleidelijk uit mottekastelen ontwikkeld. Dit nieuwe type kasteel bestond uit 

een cirkelvormige, ovale of polygonale ringmuur met eventueel ronde of vierkante torens, 

waartegen de woongebouwen aan waren gebouwd, en een gracht lag om het geheel. Er 

zijn twee chronologisch verschillende subgroepen te onderscheiden: één uit ruwweg de 

eerste helft van de 13
de

 eeuw, gevormd door ronde of ovale kastelen met als belangrijkste 

verdedigingselement een gekanteelde ringmuur met een weergang op bogen, en een 

tweede en jongere groep met kastelen met een polygonale plattegrond en vaak 

uitspringende ronde of vierkante torens en een ringmuur zonder weergang op bogen. De 

torens van de eerste groep nieuwe bakstenen kastelen zullen qua indeling vergelijkbaar 

zijn met die van de donjons: een woonlaag, daaronder een kelder, en één of twee 

verdiepingen met slaapvertrekken, hoogstens onderverdeeld met houten wanden en de 

verdiepingen verbonden door muurtrappen of trappen in de ruimten zelf. De eventuele 

keuken bevond zich in combinatie met het woonvertrek op de begane grond. De tweede 

groep werd beschouwd als een vooruitgang ten opzichte van het ronde of ovale kasteel, 

vanwege wooncomfort en betere verdedigbaarheid. Deze groep heeft enerzijds de ronde 

en vierkante op donjons gelijkende torens en anderzijds een vrijstaande of tegen de 

ommuring aan gebouwde zaalbouw. De zaalbouw is onderverdeeld in twee ruimten met 

een stenen muur die zich qua maat globaal verhouden als 1:2. Vrijwel alle ronde en 

veelhoekige kastelen zijn tot stand gebracht door de landsheren van grote feodale territoria 

of andere leden van hoge adel. Dit type kasteel zal tot het begin van de 14
de

 eeuw het 

overheersende type blijven. 

 

 De vierhoekige kastelen, vanaf ca. 1275 (Janssen H.L. et al. 1996, 56). Dit kasteeltype is 

groter dan de vorige besproken categorie en kwam tot ontwikkeling in het al genoemde 

Franse koninklijke hof van Philips II August. Dit vierhoekige kasteel, met vierkante 

plattegrond en vier hoektorens behoort tot het bekendste kasteeltype van Nederland en is 

waarschijnlijk doorgebroken met de bouw van een reeks kastelen tegen de West-Friezen 

door graaf Floris V van Holland (1254-1296). Deze kastelen worden afgezien van hun 

militaire functie ook gezien als symbool van een belangrijk heerser (Bakker G. et al. 2010, 

58). Niet alleen door landsheerlijke vorsten, maar ook door hoge adel werd het vierkante  
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kasteeltype in de 14
de

 en 15
de

 eeuw in gebruik genomen. De vierhoekige kastelen vanaf 

ca. 1275 hebben hoofdzakelijk een residentieel karakter gehad. Bij de introductie van 

nieuw, sterker vuurgeschut in het tweede kwart van de 14
e
 eeuw moest de kasteelbouw 

zich aanpassen, vooral de landsheerlijke kastelen met een primair militaire functie. De 

muurdikten werden uitgebreid, de lange en kwetsbare zijden van de vierkante en 

rechthoekige kastelen werden verkort (Janssen H.L. et al. 1996, 63). Onder deze categorie 

vallen de kastelen van Sluis, Male, Kortrijk, Muiden en Duurstede. 

 

 Kastelen in de stadsommuring, ca. 1350-1450 (Janssen H.L. et al. 1996, 74). Een andere 

categorie kastelen die door de hoge adel gebouwd zijn, in midden van de 14
de

 en het 

midden van de 15
de

 eeuw, zijn kastelen als onderdeel van een stadsommuring. In vrijwel 

alle gevallen was de ommuring van een stadje, dat het centrum van een kleine staat was 

waarmee de hoge adel een klein eigen territorium opbouwde. Er konden oude kastelen in 

de muur worden geïmplementeerd, maar meestal werd in de nieuwe ommuring een 

nieuwe residentie gebouwd, die zowel een bestuurlijke als militaire functie had. In elk 

kasteel worden drie hoofdfuncties aangetroffen: een grote representatieve ruimte (de 

‘zaal’), privé- en slaapvertrekken voor de heer en zijn familie en dienstruimten ten 

behoeve van het gehele samenlevingsverband, zoals een keuken en opslagruimten en de 

verblijven van dienaren en/of de bezetting. De zaal met aangrenzend privévertrek is 

vrijwel altijd herkenbaar door de verdeling in twee ruimtes via een stenen tussenmuur in 

de verhouding 2:1. De keuken bevond zich vaak in vlakbij de zaal, op de begane grond of 

ondergebracht in de kelder. Ook de kapel was nabij de zaal gesitueerd. Boven de zaal en 

in de bovenverdieping van de torens waren de slaapvertrekken en voorraadopslag vond 

over het algemeen plaats in de kelder of de zolder. Onder deze categorie vallen de 

kastelen van Oudenaarde, Nieuwpoort en Woerden.  

 

 Woontorens, zaaltorens en compacte zaaltorenkastelen, ca. 1225-1450 (Janssen H.L. et al 

1996, 82). De grote meerderheid van de kastelen uit de 14
de

 en 15
de

 eeuw werd gevormd 

door kleine versterkte huizen van de lagere adel. Deze waren gebaseerd op de donjon en 

deden dienst als versterkte woonplaats van adellijke families van het tweede garnituur, die 

een bescheiden grondbezit hadden. De voornaamste functie van de woon- en zaaltorens 

was de verdediging van het agrarisch bedrijf, terwijl ze tegelijkertijd als adellijke 

statussymbool fungeerden. De uit (bak)steen of houten vakwerk opgetrokken solitaire 

toren bleef bij de lagere adel de gehele 13
de

 en 14
de

 eeuw een zeer algemeen toegepast 
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kasteeltype, waaruit zich in de loop van de 14
de

 eeuw het compacte zaaltorenkasteel 

ontwikkelde. Er zijn drie typen te onderscheiden:  

- Woontorens, ca. 1250-1450 (Janssen H.L. et al. 1996, 84): dit waren eenvoudige 

torens die de functie van wonen en verdedigen in zich verenigden. De woontoren 

stond meestal solitair op een omgracht eilandje, met enkele losse, meestal agrarische, 

gebouwen zich op een tweede al dan niet omgracht terrein bevonden. Over het 

algemeen waren deze vierkante of enigszins rechthoekige torens bescheiden van 

omvang en hoogte, en hadden ze drie verdiepingen inclusief kelder.  

- Zaaltorens, ca. 1250-1350 (Janssen H.L. et al. 1996, 89): de zaaltorens onderscheiden 

zich van de woontorens doordat ze meer dan één vertrek per verdieping telden. Dit 

kasteeltype was betrekkelijk zeldzaam, vooral geconcentreerd in het westen van 

Nederland en het rivierengebied.  

- De compacte zaaltorenkastelen, ca. 1350-1425 (Janssen H.L. et al. 1996, 91): dit zijn 

uitgebreide woon- of een zaaltorens. Er zijn twee typen te onderscheiden, met beide 

een ongeveer vierkante plattegrond: het eerste type is uit een woon- of zaaltoren van 

10 x 12 tot 8 x 10 m groot (Janssen H.L., 2008, 242) omgeven door een kleine 

ringmuur met eventueel torentjes die een kleine binnenplaats omsluit, en het tweede 

type bestaat uit een combinatie van twee of drie woon- en/of zaaltorens van ca. 12 x 

20 m (Janssen H.L., 2008, 242) die tegen elkaar zijn gebouwd, gecombineerd met een 

binnenplaatsje, een kleine poorttoren, latrines, een waterput en (vaak) een traptorentje. 

Binnen de ringmuur is vrijwel geen open ruimte. De woontorens bestonden over het 

algemeen uit een begane grond, een eerste verdieping, een zolder en eventueel een 

kelder. Aangenomen wordt dat het woongedeelte en de keuken zich bevonden op de 

begane grond en de slaapvertrekken daarboven. De verdiepingen waren verbonden 

door middel van al dan niet in de muur opgenomen gemetselde trappen en/of houten 

trappen. Net als bij de vierhoekige kastelen bevatten de zaaltorens en compacte 

zaaltorenkastelen in een aantal gevallen twee ruimten, qua maat in de verhouding 1:1. 

Het Slot Loevestein valt onder deze categorie, en is daarmee een uitzondering.   

 

 Omgrachte adellijke huizen, vanaf ca. 1450 (Janssen H.L. et al. 1996, 96). Naast reëel 

verdedigbare kastelen bewoonden de adel ook omgrachte huizen, die niet verdedigbaar 

waren of die hoogstens enkele verdedigbare elementen bezaten. In de literatuur 

worden deze huizen meestal beschouwd als onderdeel van de term moated sites. Deze 

term impliceert ongeveer een terrein met voornamelijk (bak)stenen, op zichzelf 
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onverdedigbare woongebouwen die omgracht zijn met een brede gracht van minstens 

5 m. Deze gebouwen zien eruit als kastelen, maar zijn niet effectief verdedigbaar. Ze 

vallen niet onder een groep met een vergelijkbare architectonische vorm, maar in 

sommige gevallen lijken de omgrachte adellijke woningen de grotere verdedigbare 

kastelen uit de 14
de

 eeuw te imiteren. De woonfunctie was het belangrijkste. De 

moated sites in Nederland komen goed overeen met die in België, blijkens het artikel 

Moated sites in Flanders – features and significance van F. Verhaeghe in: Liber 

Castellorum: 40 variaties op het thema kasteel uit 1981.  

 

Vanaf het midden van de 15
de

 eeuw verloor het kasteel steeds meer zijn militaire functie 

vanwege de nieuwe artillerie. De hoge adel bleef in eerste instantie wel het kasteel versterken, 

maar de lagere adel ontwikkelde vanaf de 16
de

 eeuw de woonfunctie van de kastelen ten koste 

van de weerbaarheid ervan. De volgende gebruikelijke kasteeltypen ontstonden:  

 Een- of tweebeukige huizen (Janssen H.L. et al. 1996, 129): de eenvoudigste vorm was 

het eenbeukige huis met een verdieping en meestal een kelder. Aanvankelijk bevond 

zich op de woonetage slechts een zaal en een kamer. Later ging men kiezen voor het 

verlengen van de vleugels of het plaatsen van een tweede vleugel, waardoor het huis 

een tweebeukige plattegrond kreeg. Het tweebeukige type was aan het eind van de 

16
de

 eeuw bekend in heel Noord-Europa. 

 L-vormige huizen (Janssen H.L. et al. 1996, 131): dit type kwam in de 16
de

 eeuw veel 

voor. De L-vorm bestond uit twee haaks op elkaar geplaatste vleugels aan een 

binnenpleintje, met een traptoren op de binnenhoek en een (vierkante) toren op de 

buitenhoek of aansluitend op een van de vleugels. De kopse gevels waren meestal 

getooid met een trapgevel. Deze kenmerken werden zowel in de stedelijke als in de 

kasteelarchitectuur toegepast door belangrijke heren. 

 U-vormige huizen (Janssen H.L. et al. 1996, 134): deze vorm bestond uit een 

drievleugelige aanleg rond een binnenplaats, met aan drie zijden bebouwing, en de 

vierde zijde veelal door een muur afgesloten. 

 

Na de 16
de

 eeuw ontwikkelt het verdedigbare kasteel zich langzaam via een comfortabel en 

statig onderkomen naar een monumentaal volmaakt buitenhuis in de 18
de

 eeuw, eventueel 

rond een binnenplaats. De defensieve functie is verloren gegaan, de architectuur is geheel in 

dienst gaan staan van wooncomfort en representatie. “De castle is een home geworden.” 

(Janssen H.L. et al. 1996, 139). 
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2.2. Interne structuur en ruimte - theorieën 

In deze paragraaf zet ik verschillende methoden uiteen die te maken hebben met het 

bestuderen van ruimte, vanuit verschillende wetenschappelijke richtingen. Ik toon deze 

methoden om aan te geven dat een kasteel niet zomaar een versterkte woning was, maar dat 

de indeling van ruimten zeer bewust werd gedaan.  

 

2.2.1 Behind the castle gate  

In het boek Behind the castle gate van M. Johnson (2002) probeert hij op een nieuwe manier 

te kijken naar wat kastelen betekenden voor de middeleeuwse bewoners. Hij baseert zich 

vooral op het Engelse Bodiam Castle, een laat 14
de

-eeuws op Château Philippien gebaseerd 

kasteel met symmetrisch vierkant grondplan, met ronde torens op de hoeken, vierkante torens 

aan de oost- en westzijden, een noordelijke toegangspoort geflankeerd door twee rechthoekige 

torens en een rechthoekige toren die de toegangspoort achteraan de zuidelijke kasteelmuur 

flankeerde. De noordelijke voorzijde heeft een rechthoekig poortgebouw (Franck E. 2012, 

78). Ik zal beknopt enkele elementen uitlichten met betrekking tot de indeling van ruimten. 

 

Kastelen waren, volgens Johnson, niet enkel defensieve structuren. Ook werden ze niet 

gebouwd om enkel passief bepaalde functies te vervullen, zoals een behoefte aan bepaalde 

kwaliteit van de accommodatie bij ontmoetingen of het 'reflecteren' naar sociale status. Dit 

deden kastelen wel, maar ze waren daarnaast actieve en complexe stukken van het landschap 

en materiële cultuur.  

Kasteelstudies van de afgelopen 10-20 jaar, hebben andere thema's onderzocht in 

aanvulling op het leger, kijkend naar de 'sociale' functies van een kasteel. Johnson werkt in 

zijn boek verschillende elementen van deze nieuwe inzichten uit: circulatiepatronen en de 

organisatie van ruimte, kastelen als afspiegeling van sociale status, en het kasteel als theater. 

Daarnaast moeten kastelen ook gendergerelateerd worden geanalyseerd. Het waren niet enkel 

gebouwen voor voornamelijk of uitsluitend mannelijke activiteiten. Bovendien stelt R. 

Gilchrist dat waar vrouwen betrokken waren bij het bouwen of wonen in een kasteel, 

onderscheidende patronen van ruimtelijke organisaties gezien kunnen worden. Bepaalde 

architectonische kenmerken, zoals tuinen en overdekte loopbruggen, kunnen worden 

geïdentificeerd met vrouwen wonend en werkend in kastelen. Zelfs als kastelen meestal bezet 

waren door mannen, moet dit het startpunt van een genderanalyse. Kastelen zijn structuren die 

een rol spelen in het definiëren en heronderhandelen van instabiele sociale identiteiten, een 

dimensie waarin mannelijkheid groot was.  
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Johnson wilt vooral dieper ingaan op het aspect van 'kasteel als theater'. Kastelen waren 

theatraal, als in dat ze dienst deden als decors. De sociale identiteiten in dat decor waren 

onstabiel, en het decor zelf was het vormende van die sociale status. Sociale identiteiten 

waren voor een deel het gevolg van de ‘voorstellingen’ op een alledaags en ceremonieel 

niveau. Wie de mensen waren, was afhankelijk van deze voorstellingen. De voorstellingen 

zijn gestructureerd door de wereld waarin ze staan, en de architectuur is een manier van het 

manipuleren van die wereld. De dagelijkse routines van het kasteelleven, zoals het op- en 

neerhalen van de poort, kunnen gezien worden als kleine ceremonies, deze fysieke activiteiten 

creëerde het kasteel en het landschap daaromheen; het creëerde de identiteit van de 

deelnemers. Sociale identiteiten waren dus in zeker zin rollenspellen, en deel van een kasteel. 

 

Johnson haalt aan dat de ordening van ruimte in kastelen nauw verbonden is met twee andere 

ordeningen: de hedendaagse ordening van de samenleving (vorming en structurering van 

verschillende geslachten en sociale rangen) en de ordening van architectonische details en 

decoratie, maar ook materiële cultuur in brede zin. Ruimtelijke ordening gaat dus hand in 

hand met de ordening van de samenleving en van de materiële cultuur. 

Een dergelijke ordening betekende dat de bezoeker van een kasteel, van misschien een 

bepaalde sociale rang en sekse en het bezit van de juiste culturele kennis, het kasteel niet 

noodzakelijkerwijs als willekeurig of doolhofachtig beschouwd. Integendeel, zo iemand zou 

een impliciet begrip hebben van de structuur, en kon daarmee het gewenste gedrag vertonen: 

wanneer en waar te stoppen of te draaien, welke gebieden toegankelijk waren, en zelfs de 

houding en lichamelijke positie op elk geschikt moment in zijn of haar tocht door het kasteel.  

Toegang tot het kasteel werd zorgvuldig gedifferentieerd naar sociale status, en kan 

worden gemanipuleerd per gelegenheid. Terwijl voor een hoge-status-bezoeker de grote 

deuren zouden worden opengegooid en de kantelen zouden worden bezet door bedienden met 

het livrei van de heer en een fanfare van trompetten, kunnen anderen simpelweg binnenkomen 

via een hek of kleinere poort binnen de grote deuren. De simpele actie van een kasteel 

binnengaan werd beschouwd als toneelstuk naar gelang de sociale rang van de bezoeker.  

 

In zijn werk beschrijft Johnson een tocht door het laatmiddeleeuwse Bolton Castle in 

Engeland, vanuit de ogen van een bezoeker, die ik hier uiteen zal zetten. Vanuit de donkere 

tunnel van het poortgebouw kijkt de bezoeker uit op de binnenplaats. Zijn paard wordt vanuit 

hier naar de stallen geleid; direct op een paard naar de kern van het kasteel gaan was 

respectloos. Het kasteel wordt nu geleidelijk zichtbaar voor de bezoeker. Vanaf het midden 
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van de binnenplaats, biedt het kasteel een duidelijke oriëntatie voor de bezoeker. De 

binnenplaats kan vierkant, rechthoekig of 'onregelmatig' zijn, maar allemaal hebben ze 

dezelfde elementen omheen gegroepeerd. De zaal kon geplaatst zijn aan de linker- of 

rechterkant van de bezoeker bij binnenkomst, of direct ertegenover, maar het zal altijd 

zichtbaar zijn. Stallen lagen altijd op afstand van de zaal. Onderdak voor bedienden en 

bezoekers konden gestapelde of in een lijn geplaatste kamers zijn, maar altijd met een eigen 

toegang. De ruimtelijke en culturele logica van de binnenplaats is ongeveer gelijk aan de zaal 

binnenstebuiten gekeerd. De ingang van de zaal was altijd tegenover de ingang waar de 

bezoeker binnentrad op de binnenplaats, gemarkeerd door een portiek, trap of beide, wat 

letterlijk een hogere status markeert. Aan de zijkanten van de binnenplaats, tussen het 

poortgebouw en zaaltoegang, fungeren deuren en ingangen van dienstruimten, die toegang tot 

lagere statusgebieden markeren. Omdat iedereen via de zaal het gebouw betreed, moet 

iedereen over de binnenplaats stappen. De binnenplaats toont het huishouden aan de bezoeker. 

Stallen, dienstgebouwen, de zaal en privéappartementen zijn rond de binnenplaats 

gearrangeerd, meestal met hun lange zijden naar de binnenplaats. De kapel is ook zichtbaar. 

De architectuur geeft de sociale activiteiten in en rond de gebouwen weer. De bezoeker ziet 

mensen druk bezig met alledaagse taken, hun kleding (eventueel met het kleurstelling of 

symbolen van de heer) duidt hun status en posities binnen de huishoudens aan. Maar ook de 

verschillende leden van het huishouden houden elkaar in de gaten. Relatief weinig 

middeleeuwse binnenplaatsen hebben een centrale focus in de vorm van een bron/put of een 

kenmerk. Zij hebben geen centrale focus nodig; de focus wordt gegeven door de mensen, de 

heer zelf of de bezoeker. Binnenplaatsen zijn essentiële plaatsen voor sociale interactie, voor 

zowel de dagelijkse drukte van het huishouden, als voor speciale ceremonies of ontvangsten.  

De visuele focus van de binnenplaats is echter gericht op de zaal. De ruimtelijke vorm 

van de zaal is eigenlijk altijd hetzelfde: vierhoekig. De zaal had verschillende functies, waar 

de bezoeker kennis van moest hebben zodra het gebouw binnen gaat. Veel van deze functies 

hadden te maken met rechtspraak of waren ceremonieel. Ceremonies, zoals het slaan van 

ridders of het verkrijgen van livrei, vonden plaats rond de traditionele lay-out van de zaal, met 

aan de ene kant deuren die uitkomen op de gang, dienstruimten en de buitenwereld, en aan de 

andere kant het verhoogde podium voor de heer. Het zou fout zijn om zulke ‘ceremoniële’ 

functies te scheiden van ‘alledaagse’. Een simpel diner in de zaal met alle leden van het 

huishouden bevatte vele handelingen en betekenissen. Eten was een culturele en sociale 

handeling. Veel laatmiddeleeuwse zalen hadden open haarden. De rook die uit de zaal naar 

boven steeg getuigde blijkbaar van genoeg macht tegenover het ongemak ervan. De zaal was 
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impressionant door zijn grootte, maar ook subtiel. De decoratie van de zaal was gericht op de 

mannelijke elite.  

Na de maaltijd kon een bezoeker met hoge status door de heer uitgenodigd worden naar 

een groep kamers die boven de zaal gelegen waren. Deze kamers worden vaak aangeduid als 

‘privati’, maar dit betekende niet per se privé voor de heer of een bepaalde bewoner, zoals dat 

vandaag de dag betekent. In deze kamers konden belangrijke politieke handelingen 

plaatsvinden. Het waren de ruimten waar relaties van status en macht werden uitgespeeld op 

een kleiner, intiemer niveau. Na gegeten te hebben en wellicht een gesprek met de heer in zijn 

kamer te hebben gehad, wordt de bezoeker naar zijn onderkomen in het kasteel geleid. Enkel 

de aanwezigheid van de verblijven bevat zijn boodschap. De herhaling van ruimtelijke 

metaforen en sociale status gaat door in elk verblijf, in veel gevallen is er zelfs een aparte 

dienstruimte. Zelfs slapend in zijn kamer blijft de bezoeker opgenomen in ruimtelijke en 

sociale structuren van macht.  

Onze bezoeker heeft het kasteel ‘begrepen’ door zich erdoorheen te verplaatsen, door het 

uitvoeren van bepaalde rituelen en door het observeren en decoderen van een reeks visuele 

signalen. Hij heeft dit impliciet kunnen doen met behulp van culturele kennis of habitus die 

hij in zijn jeugd verwierf. Een dergelijk ‘begrijpen’ was niet zeer moeilijk, omdat het in feite 

af hing van een set algemene architectonische principes of elementen. Het eerste principe is 

herhaling. Decoratieve herhaling, in het bijzonder heraldisch, vormt een onderliggend ritme; 

het symbool of zinspreuk van de heer wordt herhaald op elk beschikbaar oppervlak. Herhaling 

van decoratieve details in het interieur is weerspiegeld in de herhaling van architectonische 

vormen. Als er twee binnenplaatsen zijn, een voor de hogere en een voor de lagere sociale 

status, volgen ze beide wel dezelfde regels. En ook wanneer er twee zalen aangelegd werden, 

werden de vensters en verlichting enzoverder hetzelfde herhaald. Het tweede principe is de 

zorgvuldige werking van symmetrie. Zelfs binnen ogenschijnlijk onregelmatige gebouwen, 

wordt symmetrie zorgvuldig toegepast binnen bepaalde elementen. De zaal bijvoorbeeld kan 

een symmetrische verdeling van de deuren, hoewel de kamers daarachter niet per se 

symmetrisch hoeven te zijn. Het derde principe is dat van ‘twists and turns’. 

Laatmiddeleeuwse gebouwen hebben bijna altijd een draaiing of bocht op kritieke momenten, 

bijvoorbeeld wanneer men een drempel overgaat naar een ruimte met een andere sociale 

status. Wat ook het geval is, zijn de kamers en ruimtes zeer zorgvuldig met elkaar verbonden.  

 

Het is duidelijk dat de laatmiddeleeuwse architectuur een gemeenschappelijke set van 

betekenissen op verschillende sociale niveaus uitdrukte. De verdeling van de ruimten was het 
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gevolg van de architecturale en sociale wereld van de elite. De visuele ervaring van de 

bezoeker was belangrijk om het kasteel te begrijpen. Dit zal ook blijken ook de volgende 

methode. 

 

2.2.2 Space syntax 

In dit tweede deel beschrijf ik, wederom beknopt, space syntax, een methode om kastelen te 

benaderen uit de sociologie en architectuur (Mol E. 2012, 7), uiteengezet en toegepast in: 

Hidden Complexities of the Frankisch Castle – Social Aspects of Space in the Configurational 

Architecture of Frankisch Castles in the Holy Land, 1099-1291 van E. Mol uit 2012. Deze 

theorie werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 1980 door Bill Hillier en Julienne 

Hanson van University College London, en onderzoekt de relatie tussen mensen en bebouwde 

ruimte. Concreet draait het hierom: “Ruimte wordt beschouwd als manier om zowel sociaal 

gedrag in een cultuur te vormen als te weerspiegelen. Verder zijn de sociale normen, die 

binnen een maatschappij aanwezig zijn, belichaamd in de ruimtelijke structuur van bebouwde 

ruimtes. Space syntax brengt een techniek om ruimtes, die zeer verschillen in vorm en 

afmeting, te vergelijken en de sociale normen die ten grondslag liggen aan de configuratie en 

circulatie van ruimtes naar voren te brengen.” (Mol E. 2012, 7). Dus in plaats van het 

bestuderen van hoe een kasteel eruit ziet (de meubels, decoratie of muren), wordt de structuur 

van de ruimte en de beweging daar doorheen de focus van het onderzoek. Hierdoor is het 

mogelijk om verschillende sociale aspecten van het kasteelleven te onderzoeken, bijvoorbeeld 

hoe het zat met privacy, hoe macht gereflecteerd is in de ruimte en hoe publieke en 

privéruimten verdeeld waren. In haar boek richt E. Mol zich op twee typen kastelen: van 

militair orde en van aristocratie.  

Wanneer men interne ruimten van gebouwen bestudeerd, moet met veel aspecten 

rekening houden. Er zijn verschillende kenmerken van sociaal gedrag en gebouwde ruimte die 

centraal staan in het onderzoek naar ruimte, te weten: territorium, privacy, macht, publieke 

ruimte, interactie en controle. Space syntax is daarmee ook een zeer psychologisch gerichte 

studie. Ruimte en gedrag, en in het bijzonder de relatie daartussen, omvat een breed spectrum 

van gedragsstadia. Het is ook een oorzakelijk verband dat in een ruimte een bepaald gedrag 

veroorzaakt, vooral in gebouwen waar de inrichting sociale interactie beïnvloed, weerspiegelt 

en creëert. Ruimte is daarnaast ook de uitbreiding van gedrag, in de zin van dat mensen 

territoria vaststellen door het rangschikken van gebieden en grenzen, dus ruimte is zowel een 

determinante factor als een vorm van gedrag.  
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Vanuit cognitieve psychologie wordt beargumenteerd dat natuurlijke visie niet gebaseerd 

is op biologisch niveau, maar gebaseerd op ecologie. Dit betekent dat perceptie niet het 

resultaat van je geest op je lichaam is, maar van je lijf als geheel in de omgeving, en het is 

gelijk aan iemands eigen verklarende beweging door de wereld. Actie en beweging zijn ook 

een reactie om de omgeving. Dit betekent dat mensen waarnemen en vervolgens door de 

omgeving bewegen door de kennis die de omgeving geeft, in plaats van een soort leidende 

cognitieve functie. Omdat het vermogen te oriënteren voornamelijk gebaseerd is op visuele 

indrukken, betekent dit dat we beweging door gebouwen kunnen bestuderen van een 

grondplan. Een significant punt is dat men niet kan waarnemen zonder verankerde culturele 

kennis, dus dat is vitaal voor onderzoek en toepassing van space syntax. De manier waarop 

we onze omgeving structureren en welke concepten we toeppassen op ruimte is dus cultureel 

bepaald. Hetzelfde ruimtelijke kader wordt dus door iedere persoon anders ervaren, zowel 

vanuit natuurlijk als cultureel standpunt.  

 

Space syntax is dus een methode die het vermogen heeft de relatie tussen ruimte en 

maatschappij expliciet en toetsbaar te maken, door het gebruik van ruimtelijke configuratie als 

middel voor het onderzoeken van sociale betekenis en samenlevingen. Het eerste doel van 

space syntax is door Hanson geformuleerd als: “. . . To expound a general theory of what was 

inherent in the nature of space that might render it significant for human societies and how 

space might, in principle, be shaped to carry cultural information in its form and 

organisation.” (E. Mol 2012, 50, 51). De gedachte was, dat ruimte de relatie tussen functie en 

sociale betekenis van gebouwen creëerde, en dat het ordenen van ruimte in feite het ordenen 

van relaties tussen mensen is. Volgens Hillier investeert de maatschappij in ruimte in drie 

dimensies: “the degree to which space is structured at all, the degree to which space is 

assigned specific social meanings, and the type of configuration used.” (E. Mol 2012, 51). 

Dus in plaats van dat ruimte de maatschappij reflecteert, is ruimte vervaardigd en gevormd 

door de maatschappij.  

Space syntax wordt methodisch door het analyseren van geconfigureerde ruimte in de 

vorm van steden- of gebouwplattegronden. De geconfigureerde ruimte wordt omgezet in een 

aantal componenten, die specifieke relaties tussen connectiviteit, integratie, zichtbaarheid, 

controle en toegang naar voren laat komen. Deze relaties genereren waarschijnlijke patronen 

van beweging en interactie binnen de samenleving. De componenten kunnen kwantitatief 

gemeten worden en vergeleken, wat het mogelijk maakt om verschillende samenlevingen of 

verschillende typen ruimten met elkaar te vergelijken. Men kan toegang krijgen tot ruimtelijke 
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eigenschappen op verschillende niveaus binnen space syntax. Dit is afhankelijk van de data 

(huis, nederzetting, stad), de type ruimte (veel open ruimte of niet) of van wat men wilt weten 

(integratiepatronen, controle, beweging) (E. Mol 2012, 52).  

Wat space syntax vooral geschikt maakt als methode, naast dat het werkt met ervaren of 

waargenomen ruimte, is dat het een onafhankelijke methode is die gebruikt kan worden op 

grondplannen, vaak het enige dat archeologisch zichtbaar is. Het wordt ook mogelijk om 

verschillende gebouwen van uiteenlopende grootte te vergelijken en hun onderliggende 

morfologische structuur bloot te leggen, dat de sociale eigenschappen van ruimte laat zien. Dit 

kan niet simpelweg gedaan worden door te kijken naar een grondplan; niet alle grondplannen 

die op elkaar lijken zijn configurationeel hetzelfde en gebouwen met verschillende vormen en 

formaten kunnen vergelijkbare configuratie- en sociale structuren hebben. De methode biedt 

verder goed gedefinieerde en makkelijk uit te voeren stappen voor het analyseren van ruimte 

en het maakt de juist genoemde fenomenologische en sociale beschouwingen toetsbaar. 

 

Wanneer space syntax diepte meet, duidt het geen meetbare afstand, maar diepte wordt 

gedefinieerd als het minimumaantal syntactische stappen in een grafiek die nodig zijn om 

elkaar te bereiken. Daarmee registreert het de werkelijke relatie die mensen in hun hoofd 

hebben met ruimte, en dat maakt space syntax een cognitief plausibele studie. De 

waargenomen afstanden en hoe de ervaring van mensen daarvan wordt benaderd in de ruimte, 

laat space syntax een significant verband met fenomenologie maken. We hebben te maken 

met hoe mensen ruimte waarnemen, wat de gevolgen zijn en hoe het gebouw wordt 

weerspiegeld in menselijke ervaring en gedrag. Space syntax maakt het mogelijk om de 

genoemde pijlers van beweging, interactie, privacy en controle te kunnen materialiseren en te 

testen om de sociale aspecten van kastelen te onthullen. 

Wat het grootste probleem voor space syntax is, is dat er vaak geen grondplannen van 

goede kwaliteit (beschikbaar) zijn, met informatie over de functionele indeling van ruimten. 

Wanneer een gebouw niet compleet is, of wanneer er verdiepingen missen, zijn de 

berekeningen van diepte en integratie vertekend. Daarnaast zijn sommige ruimten in een 

gebouw archeologisch niet altijd duidelijk definieerbaar wat betreft vorm en toegang. Daarom 

is de methode vooral goed toe te passen op nog bestaande gebouwen, en zal ik in deze 

verhandeling space syntax niet gebruiken als methode om de Bourgondische kastelen te 

onderzoeken, maar zal ik mijn onderzoek puur richten op een vergelijking van de ingedeelde 

ruimten.  
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Er zijn verschillende analysemethoden. Ten eerste is er toegangsanalyse, de basisanalyse voor 

het onderzoeken van ruimtelijke patronen in huizen. Configuratie representeert het type 

ruimtelijke relatie tussen twee ruimten en is aanwezig wanneer de relatie tussen twee ruimten 

verandert door hoe elke ruimte aan een derde ruimte gerelateerd is. In de praktijk zet 

configuratie de doorlopende ruimte om in een verbonden reeks discrete eenheden zoals te zien 

is in afbeelding 7, die ook wel een "justified-access”-grafiek of j-grafiek wordt genoemd. Ik 

zal deze grafiek zo toepassen op de kastelen van Kortrijk, Gent, Muiden en Loevestein.  

 

 

 

Afbeelding 7. Basis configurationele relaties. “Configuration 

exists when the relations which exist between two spaces are 

changed according to how we relate each to a third.”  

Bron: Hanson 1999, 22-23 in E. Mol 2012, 59. 

 

 

 

 

 

Zo’n grafiek is niet alleen nuttig omdat de relaties tussen verschillende ruimten duidelijk 

worden, met een j-grafiek kunnen verschillende labels worden gehangen aan de individuele 

delen, die weer kunnen worden toegeschreven aan verschillende groepen mensen of 

activiteiten. Ook kunnen verschillende gedragsregels en conventies geassocieerd worden met 

verschillende delen van de ruimte, en afzonderlijke delen van ruimte kunnen worden 

geïdentificeerd met een specifieke symbolische of culturele waarde. Het is een zeer handige 

manier om ruimtelijke patronen te laten zien, hoewel dit enkel een beeld geeft op beschrijvend 

niveau. Het is even belangrijk bij space syntax’ toegangsanalyse de ruimte te kwantificeren. 

Dit gebeurt door het meten van de syntactische waarden van connectiviteit, integratie, 

controle en voorkeur. Deze waarden worden berekend uit de j-grafiek, en worden gebruikt in 

kwantitatieve representaties van de lay-outs van de gebouwen. Connectiviteit meet het aantal 

directe buren die rechtstreeks zijn verbonden met een ruimte. Integratie is een globale maat 

(betreft het hele gebouw) en berekent de gemiddelde diepte van een ruimte tot alle andere 

ruimten in het gebouw, wat gerangschikt kan worden in volgorde van meest geïntegreerde tot 

meest gescheiden ruimte. De controlewaarde is een lokale meting die de mate waarin een 

ruimte toegang heeft naar de directe buren berekent, rekening houdend met het aantal 
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alternatieve verbindingen dat elk van deze buren heeft. De combinatie van de controlewaarde 

en integratie geeft een interactiepotentieel voor een specifieke ruimte. Voorkeur meet de mate 

van 'flow' door een ruimte. Een ruimte heeft een sterke voorkeurswaarde als veel van de 

kortste paden die alle ruimten met alle ruimten verbinden, door die ruimte gaan. Met deze 

waarden is het mogelijk om een gebouw te 'verstaan'. 

 

Afbeelding 8. Grafieken als mentale representatie van de omgeving. De ruimten worden weergegeven 

als bollen en hun verhoudingen door randen. Bron: Franz et.al. 2005 in E. Mol 2012, 60. 

 

Ten tweede zijn er isovist- en zichtbaarheidsanalyses, welke beide gebaseerd zijn op 

wederzijdse zichtbaarheid (zie afbeelding 8), en worden gecreëerd met behulp van software 

DepthMap. Isovist wordt gedefinieerd als de verzameling van alle punten die zichtbaar zijn in 

alle richtingen van een bepaalde positie in de ruimte. Het kan worden gebruikt om 

zichtgebieden te determineren, en hoe deze bewegingen en gedrag beïnvloeden. Ook 

belangrijk voor de archeologie is dat het kan helpen te begrijpen hoe de fysieke kenmerken 

van een omgeving en de positionering van publieke vertoningen de wederzijdse zichtbaarheid 

van individuen beïnvloed. De Visibility Graph Analysis, of VGA, is ontwikkeld om betere 

informatie over grotere open ruimten te geven, en biedt een manier om de relatie tussen de 

kijker en zijn directe ruimtelijke omgeving. Het vervangt de lijngrafiek door een kaart met een 

raster van punten in open ruimte, en maakt een zichtgrafiek waarin punten zijn gelinieerd hoe 

ze zichtbaar zijn voor elkaar. De VGA focust meer op de kwalitatieve en beschrijvende 

aspecten van ruimte.  

 

Ten derde is er nog ‘agent analysis’. Met agenten worden autonome computerprogramma's 

die de belangen van de gebruiker behartigen bedoeld. Dit wordt binnen space syntax 

uitgevoerd als 'Exosomatic Visual Architecture' (EVA). Het werd ontworpen door A. Penn en 

A. Turner tegen een achtergrond van robotica, simulatiemodellen voor voetgangersbeweging, 

micro-economie en ruimtelijke kennis. Hillier had al ontdekt dat het de lengte van zicht is dat 
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belangrijk is voor natuurlijke beweging, en die axiale lijn wordt beschouwd als het primaire 

leidingsmechanisme van menselijke voetgangersgedrag. Penn en Turner paste deze kennis toe 

op voetgangerssimulatiecomputerprogramma's. Wat bleek is dat een primair effect op de 

sociale functie het gevolg is van de manier waarop ruimtelijke patronen 

voetgangersbewegingspatronen bepalen, en dus mede de aanwezigheid tussen mensen en 

ruimte. EVA gaat uit van het idee dat mensen een mentaal model van de wereld hebben 

gebaseerd op visie, wat resulteerde in een hypothese waarop EVA is gebaseerd: “When 

engaging in natural movement, a human will simply guide him or herself by moving towards 

further available walkable surface. The existence of walkable surface will be determined via 

the most easily accessed sense, his or her visual field.” In de analyse (uitgevoerd in 

DepthMap), hebben ‘agenten’ toegang tot voorberekende informatie over wat zichtbaar is 

vanuit een bepaalde locatie op de kaart, en maken gebruik van een opzoektabel voor de 

berekening van globale ruimtelijke verhoudingen in de omgeving. De agenten kunnen van 

affordances (kwaliteit van een object of omgeving, die een individu toelaat een actie te 

ondernemen) van de omgeving of een gegeven informatie over globale ruimtelijke relaties 

van verschillende locaties afleiden, zichtbaar vanaf hun bepaalde positie in de omgeving. 

Hierdoor kan het bijvoorbeeld de globale gemiddelde diepte van alle locaties zichtbaar vanuit 

een bepaald punt berekenen. Ook kan het lokale informatie opslaan, waardoor de ruimten 

duidelijk worden binnen een gezichtsveld die het meest waarschijnlijk zijn voor verdere 

beweging er doorheen. Als laatste kan de hele grafiek doorkruist worden, waardoor een 

berekening van rationele routes naar alle locaties kan worden gemaakt. EVA kan dus de meest 

waarschijnlijke wegen volgens visie illustreren en de gebieden met een hoog 

interactiepotentieel aantonen. 

 

Al deze space syntax-methoden en de methoden uit Behind the castle gate tonen aan dat er 

ontzettend veel kan worden onderzocht met betrekking tot de indeling van ruimten, hoe deze 

zich tot elkaar verhouden en wat ze voor de middeleeuwse bewoners en bezoekers 

betekenden. De invloed van de ruimten is zeer belangrijk voor de sociale interactie en het 

kasteelleven, en daarom moet een gebouw niet simpel beschouwd worden als muren en een 

dak. Het is belangrijk om bij het bestuderen van kastelen deze aspecten in het achterhoofd te 

houden. 

 

Na de historische achtergrond en deze theorieën zal ik nu overgaan tot het bestuderen van de 

tien door mij gekozen kastelen van het Bourgondische hof en het eigenlijke onderzoek ernaar.  
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Hoofdstuk 3. Bourgondische kastelen in de Lage Landen vergeleken 

Na het bestuderen van literatuur heb ik vijf kastelen in het huidige Nederland en vijf kastelen 

in Vlaanderen gekozen om te gebruiken voor mijn onderzoek. Deze keuze is gebaseerd op de 

kwaliteit van de grondplannen die ik ben tegen gekomen. Ik bespreek deze kastelen 

chronologisch, op basis van hun relatie tot het Bourgondische hof. Ik ga vooral in de 

bouwgebeurtenissen die betrekking hebben op het kasteel (en zijn grondplan) zelf, en niet op 

bijvoorbeeld de aanleg van tuinen. In het tweede deel zal ik de kastelen op basis van hun 

grondplan vergelijken.  

 

3.1. Bourgondische kastelen beschreven 

3.1.1 Sluis 

De enige in huidig Nederland gelegen, door leden van het Bourgondische hof gebouwde, 

kastelen zijn die van Sluis. Sluis was onderdeel van een versterkingsprogramma, opgestart 

door Filips de Stoute, ter versterking van de militaire verdediging der Vlaamse steden tegen 

Frankrijk. Hierbij werden verschillende kastelen gebouwd en herbouwd. Toen op 25 

november 1382 de Vlaamse opstandelingen bij Roosebeke werden verslagen, gaf de graaf van 

Vlaanderen Lodewijk van Male in 1384 opdracht om Sluis aan de landzijde te versterken door 

de aanlag van grachten, wallen en stenen poorten. Reeds in 1384, kort na de dood van 

Lodewijk van Male, werden in opdracht van hertog Filips de Stoute als graaf van Vlaanderen 

en regent van Frankrijk plannen en voorbereidingen gemaakt voor de bouw van het kasteel. 

Nog in 1384 startte de eerste (voorbereidingen voor) timmerwerken aan het kasteel onder 

leiding en naar ontwerp van de maître maçon Dreue de Dampmartin, meestermetselaar van 

Filips. Reeds in 1385 begon met het metselen van de funderingen. Willem van Namen gaf in 

1386 de heerlijkheid Sluis aan Lodewijks opvolger, Filips de Stoute, in ruil voor de stad en 

het kasteel van Bethune. In 1387 gaf Filips bevel de haven te verdedigen met palissaden en 

torens. In 1401 gaf hij toestemming tot de bouw van een muur aan de waterzijde (Van Den 

Broecke J.P. 1978, 296).  

Sluis was een belangrijke geostrategische locatie voor de oorlogsvoering in Vlaanderen. 

Het was gelegen aan de grens van het in het middeleeuwse graafschap West-Zeeuwsch-

Vlaanderen. Het kasteel stond in het uiterste noorden van de stad, op de oostelijke oever van 

het Zwin en aan de weg naar Groede. Het was een goede plaats om oorlogsvloten te bekijken 

en om zeeslagen uit te vechten. Het kasteel van Sluis had dan ook in de eerste plaats een 

militaire functie als een Franse fortificatie en was vooral bestemd voor de controle en, 

wanneer nodig, ter belemmering van de handelsvaart over het Zwin tussen Brugge en 
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Engeland (Van Den Broecke J.P. 1978, 296). Op 22 mei 1405 moest het kasteel de eerste 

vijandelijke aanval doorstaan, van een Engelse vloot, die onder bevel van Sir Thomas 

Pembroke het Zwin binnenvoer met het doel zich meester te maken van Sluis. Toen hun 

admiraal vanuit het kasteel door een pijl dodelijk getroffen werd, trokken de aanvallers zich 

echter terug (Van Den Broecke J.P. 1978, 297). Kort daarna liet Jan zonder Vrees, hertog van 

Bourgondië (1371-1419) op de schorren van Mude tegenover het grove kasteel, een klein 

kasteel bouwen, dat ook wel de Toren van Bourgondië genoemd werd. Vanwege zijn 

‘bescheiden’ omvang ten opzichte van het kasteel van Sluis, is het ook wel bekend als het 

klein kasteel. In het Zwin tussen de beide kastelen in werden daarna houten paalwerken 

aangebracht waartussen een ketting kon worden gespannen, zodat het Zwin voor vijandelijke 

schepen kon worden afgesloten (Blockmans W., Prevenier W. 1988, 74).  

Filips de Goede beveelde vlak na zijn aantreden als graaf van Vlaanderen de 

noodzakelijke verbouwingen en herstellingen uit te voeren op het kasteel te Sluis, vooral voor 

versterkingen tegen Frankrijk (Bartholomieux B. 2007, 37). Door B. Bartholomieux (2007) 

wordt een opsomming gemaakt welke activiteiten in 1419-1424 allemaal plaatsvonden: er 

werd door Sluizer timmermannen gewerkt aan de poorten (één aan de kant van het water en 

één aan de kant van de stad), het wachthuis, de stallen, de hooizolders, aan een “barrière” (het 

is niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt) en elders waar nodig. Daarnaast 

werden de daken van onder andere de kasteelkapel, de vertrekken van de kastelein en de zaal 

hersteld. Bij de werken van 2 oktober 1421 tot 1 april 1422 waren vooral metselaars aan de 

gang. De bakstenen muren van het waterreservoir werden hersteld, evenals verschillende 

loden nokken. Ook bouwde men aan de ovens van het hotel van de kapitein en werd arbeid 

verricht aan de logementen van de gezellen. Daarnaast was sprake van een voorhof van het 

kasteel waarop een huis werd opgericht. Dit was mogelijk de eerder genoemde, rond de 

voorpoort opgetrokken, “barrière”. Dan werd er tot eind 1424 gewerkt aan een zaaltje en een 

daarboven gelegen kamer, de zogenaamde chambre de Bourgogne, net als een oude kamer die 

naast dat zaaltje lag. Ook werd een nieuw gebouw op het voorhof gebouwd, exclusief uit 

baksteen en timmerwerk. Volgens B. Bartholomieux stonden al de werken die tussen 1419 en 

1424 plaatsvonden in het teken van het in verdediging brengen van het kasteel, en het in 

gereedheid brengen om gedurende een lange periode een groot aantal mensen in de burcht 

onder te brengen (Bartholomieux B. 2007, 40). Bij de bouwcampagne die begon op 11 

oktober 1428 werd de barrière van het kasteel uitgebroken en opnieuw opgericht (Poschet K., 

2006, 25). In 1431 werd vanaf die plaats een muur uitgebroken en heropgebouwd tot de tuin, 

die aansloot op de stadsmuur van Sluis, en ca. 35,7 m lang was. 
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Vanwege de verzanding van het Zwin werden de paalwerken tussen beide Sluizer kastelen 

omstreeks 1486 weer verwijderd. Het kleine kasteel verloor hierdoor zijn functie en raakte 

vermoedelijk steeds meer in verval (Van Kempen P., Hom C. 2005, 92). Omstreeks 1500 had 

Sluis als havenplaats alle betekenis verloren, mede door het steeds ondieper worden van het 

Zwin. Daarnaast werd Sluis in de loop der eeuwen menigmaal door overstromingen bedreigd. 

Tijdens de regering van Karel V kwam men tot het inzicht dat het kleine kasteel van Sluis 

weinig betekenis meer had en uiteindelijk werd in 1537 de Toren van Bourgondië afgebroken 

(Van Den Broecke J.P. 1978, 300). Op 12 en 13 september 2002 werd door archeologisch 

adviesbureau RAAP onderzoek uitgevoerd op het voormalig terrein van de Bourgondische 

Toren te Sluis, een booronderzoek met onder andere de bedoeling na te gaan of de begrenzing 

van de beschermde kasteelsite wel correct was. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre 

eventuele fundamenten van het kasteel nog aanwezig zouden zijn (RAAP-RAPPORT 893 

2003, 3). Hieruit bleek dat het kasteel bestond uit een toren van 40 x 40 m, met aan de 

noordzijde daarvan mogelijk een ca. 10 x 30 m grote uitbouw (RAAP-RAPPORT 893 2003, 

31). Het grote kasteel werd na het afbreken van de Bourgondische Toren juist extra versterkt. 

J.P. Van Den Broecke somt van deze fase de bouwactiviteiten op. Voor beide poorten bouwde 

men een voorwerk dat bestond uit twee zware torens, die onderling door een zware muur met 

elkaar werden verbonden, en elk door een muur met het kasteel werden verbonden. De torens 

van het voorwerk hadden twee boven elkaar gelegen vertrekken. Na de aanleg van de 

voorwerken verloren de torens die de ingangen van beide poorten flankeerden en 

beschermden hun functie, en werden als gevolg deels afgebroken en later verbouwd tot ruime 

woningen. Aan de oostelijke kasteelmuur verrees een gouverneurswoning en tegen de 

westelijke kasteelmuur werd een tweede woning gebouwd. Tussen de woning aan de 

westelijke kasteelmuur en de zuidwestelijke hoektoren werd nog een kapel gebouwd. De 

oostelijke poort werd gesloten, waarna het kasteel enkel nog toegankelijk was door de 

oorspronkelijke westpoort, die inmiddels binnenpoort was. Op 5 januari 1566 werd Sluis van 

het grafelijk domein afgescheiden en door Filips II van Spanje verkocht aan Brugge. Vanaf 

toen verviel het groot kasteel ernstig (Van Den Broecke J.P. 1978, 301). 

 

Voor het grote Sluizers kasteel aan de oostelijke oever zijn verschillende grondplannen en 

meetgegevens beschikbaar. Het eerste grondplan (afbeelding 9) dat ik bespreek kwam tot 

stand in 1722, na de inspectie van ingenieur C. Van Bommel in opdracht van de Raad van 

State van de Verenigde Provinciën, bedoeld voor het in kaart brengen van de staat van het 

kasteel en de mogelijkheden ter herstel (Bartholomieux B. 2007, 32). B. Bartholomieux 
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schrijft in zijn licentieverhandeling de beschrijvingen van Van Lennep en Hofdijk (1976). Zij 

baseerden zich op de “naauwkeurige beschrijving” door Ab Utrecht Dresselhuis (1789-1861) 

voor hun beschrijving van het kasteel. Utrecht Dresselhuis geeft een beschrijving van het 

grondplan aan de hand van het verslag van Van Bommel (Bartholomieux B. 2007, 32). Van 

Lennep en Hofdijk vermelden een vierhoekig grondplan van omgerekend circa 80,85 x 86,86 

m. Het oorspronkelijke kasteel had twaalf ronde torens. Op 11,3 m van elk van deze 

hoektorens bevonden zich de torens op de courtines (weer- of verbindingsmuren). De 

courtines waren 15 m hoog. Aan de lange zijden stonden de twee tussentorens eveneens 11,3 

m uit elkaar, aan de korte zijden stonden zij 5 m uit elkaar, vanwege de ertussen liggende 

poorten. De torens waren 20 m hoog en staken dus ver boven de muren uit. De 

poortdoorgangen waren 3,5 m breed. De muren van het bouwwerk waren 3,8 m dik. Aan de 

binnenzijden liepen langs de courtines en de torens twee bovenop elkaar geplaatste galerijen 

(weer- of verbindingsgangen). De onderste galerij was 1 m breed en 2,8 m hoog en bevond 

zich ongeveer 1 m onder het grondoppervlak van het binnenplein. Deze galerij gaf via trappen 

toegang tot de kelders of onderste gewelven van de torens. De bovenste galerij was meer dan 

1 m breed en 3,5 m hoog en gaf toegang tot de eerste verdieping van de torens. Het geheel 

bevatte 36 kelders en vertrekken (stal- en bergruimten), zonder de gebouwen die nog 

opgetrokken waren aan de zuidzijde van de binnenplaatsen.  

 

Afbeelding 9. Grondplan van het groot kasteel van 

Sluis. Uit: Van Lennep J. en Hofdijk W.J., 

Merkwaardige Kasteelen in Nederland (1976).   

←Noord 

Op de plattegrond zijn afgebeeld:  

1) buitenbrug  

2) westelijke voorwerk  

3) brugpoort  

4) tijdelijke woning van de graven van Hoorn  

5) binnenpoort  

6) kapel  

7, 8, 9, 10) zuidelijke torens  

11) oostelijk voorwerk 

12) oud Gouverneurshuis  

13) Koetshuis en stallingen van de Gouverneur  

14) regenbak  

15) Toren van de Rosmolen  

16) kruitmagazijn  

17) (niets vermeld)  

18) keukentorens  

19) nieuwe Gouverneurswoning  

15, 16, 17, 18, 19) noordelijke torens 
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Naast het verslag van Van Bommel is er een opmeting van het Sluizer kasteel door C. De 

Haan (afbeelding 10) uit 1754 (Janssen H.L. et al. 1996, 67). Ik vermeld hier alleen 

conflicterende en aanvullende gegevens. Volgens De Haan bedroeg de afmeting van het 

bouwwerk omgerekend ca. 75,3 x 66,5 m. De vier ronde torens op de hoeken hadden een 

diameter van ca. 16,5 m. De muurdikte van het kasteel was omgerekend ca. 3,7 m (Janssen 

H.L. et al. 1996, 67).  
 

 
Afbeelding 10. Kasteel Sluis. Opmeting van C. De Haan, 1754. Bron: Janssen H.L. et al. 1996, 67. 

 

Uit de projectie van een kaart van Hattinga uit 1747, welke qua vorm gelijk was aan de 

opmeting van C. De Haan (afbeelding 10), op de huidige topografie bleek dat het kasteel 

rechthoekig van vorm en circa 90 (oost-west) bij 80 m (noord-zuid) groot was, exclusief de 

poortgebouwen (ieder waarschijnlijk circa 25 bij 25 m) en de torens. Op de plaats van de 

kasteelsite bevindt zich een heuvel van 60 x 50 m, maar deze is aan de oostelijke zijde zo’n 30 

tot 35 m afgegraven. Het is mogelijk dat de heuvel dus niet helemaal de binnenplaats van het 

kasteel weergeeft en dan zou een omvang van het kasteel van circa 86 x 80 m de 

werkelijkheid meer benaderen. Deze laatste zijn tevens de afmetingen die vandaag de dag 

gangbaar zijn voor het kasteel, aldus B. Bartholomieux (2007, 20). De poortgebouwen waren 
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elk mogelijk een 25 bij 25 m. Deze afmetingen zijn dus allemaal bij benadering, maar het 

kasteel was dus waarschijnlijk groter dan men zou vermoeden op basis van de beschrijving 

van Ab Utrecht Dresselhuis aan de hand van het rapport van Van Bommel. Wellicht komt dit 

doordat Van Lennep in ellen schreef waar hij meters bedoelde (Bartholomieux B. 2007, 46).  

 

Duidelijk is dat het groot kasteel van Sluis zeer strategisch en militair-technologische gericht 

was opgebouwd. Nog tegen het einde van de 15
de

 eeuw was de Bourgondische Toren, het 

groot kasteel en de stad Sluis zelfs bestand tegen zware beschietingen met de nieuwste 

artillerie (Poschet K. 2006, 83). Zowel het groot kasteel van Sluis als de stad zelf, zouden een 

sleutelpositie blijven spelen in de oorlogshandelingen, eerst tussen de Hoeken en 

Kabeljauwen, en later vooral in die tussen de Spanjaarden en de Opstandelingen (Poschet K. 

2006, 84). Uiteindelijk zijn de resten van het grote Sluizer kasteel kort na 1820 gesloopt (Van 

Kempen P., Horn C., 2005, 93).  

 

3.1.2 Oudenaarde 

Het huidige Oudenaarde is ontstaan uit twee stadskernen aan weerszijden van de Schelde, 

Oudenaarde en Pamele, die kort na elkaar ontstonden en sinds 1593 één geheel vormen. Er 

liepen verschillende rivierarmen, en tussen de Burgschelde (west) en de Scheldearm langs 

Pamele-kerk (oost) lag een eiland waarop zich in de latere middeleeuwen het kasteel van 

Pamele bevond. Dit eiland kende reeds in de Karolingische periode bewoningsactiviteiten. In 

een latere fase heeft men hoogstwaarschijnlijk een motte (de “turris Aldenardensis”) binnen 

de Karolingische omheining opgetrokken (De Meulemeester J. 1992, 18). De ligging van 

Oudenaarde (stroomopwaarts van de Schelde ten opzichte van Gent) zorgde voor ergernis bij 

het expansiegerichte Gent, omdat het de verbinding met Doornik en Dowaai in Frans-

Vlaanderen, Atrecht in Artesië en verder Valenciennes en heel Henegouwen kon blokkeren, 

bijvoorbeeld tijdens de Gentse Opstanden van 1379 tot 1385. Oudenaarde werd daarom 

gedurende de 14
de

 eeuw herhaaldelijk belegerd (Bartholomieux B. 2007, 69).  

In 1290 was een ommuring opgezet tegen de Franse ambities, maar deze kon de 

Gentenaars niet stoppen. De verdedigingswerken voldeden dus niet, en met name op één plek 

schortte het in de verdediging: het meest oostelijke punt, richting Gent, waar de 

wegstromende Schelde kruiste met de ommuring. Hier vielen de Gentenaars dan ook steeds 

Oudenaarde aan. Daarom besloot de Filips de Stoute ook deze plaats bij zijn 

versterkingsprogramma te betrekken, en een versterking op te richten: het kasteel van 

Bourgondië. De eerste bouwcampagne liep in opdracht van Filips de Stoute van oktober 1385 
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tot oktober 1386, op de linkeroever van de Schelde stond toen al een (grijze) toren, de Tour de 

Bourgogne, wellicht ter versterking van de stadswallen richting Gent (Poschet K 2006, 32).  

Uit historische bronnen blijkt dat bij de eerste bouwcampagne in eerste instantie vooral 

het bouwterrein werd afgebakend, (delen van) grachten werden opgevuld, stellingen voor 

timmerlui en metselaars werden gebouwd en begonnen werd met de funderingssleuven. 

Daarnaast ging men van start met de bouw van de donjon (inclusief kelder), ofwel de grande 

tour, en twee andere torens, de ringmuur en toegangspoorten. Men werkte ook aan de 

ophaalbrug met wachtkamer, een wenteltrap, de brug tussen de twee torens, de weergangen en 

het poortgebouw aan plattelandszijde (Bartholomieux B. 2007, 77). Later blijkt uit de 

aankoop van bakstenen voor waarschijnlijk kantelen, negblokken, borstweringsstenen en 

dergelijke dat de grote toren bestond uit een gelijkvloers met daarboven twee overdekte 

verdiepingen bekroond met een derde niveau dat bestond uit een weergang met borstwering 

en kantelen, en dat men dus in de eerste bouwfase al bezig was met de hogere delen van de 

toren(s). Ook werkte men aan onder andere de boutillerie, de kamer erboven, de grande 

chambre en de grande salle (Bartholomieux B. 2007, 77). Verder wordt in de rekeningen de 

bouw vermeld van een keuken (dichtbij de kelder van de grote toren) en drie ovens, waarvan 

één overdekt met dakpannen en twee met een schouw, maar waar deze constructies gesitueerd 

waren is niet bekend.  

De tweede bouwcampagne liep van juni 1394 tot september 1403 (Poschet K 2006, 60). 

Een ringmuur werd rondom de grande tour, langs de burchtgracht, gebouwd, waarvoor een 

deel van stadsmuur moest worden afgebroken. Nadat de funderingssleuven waren blootgelegd 

begon men aan het metselwerk vanaf de poort aan plattelandszijde (achterkant van het 

kasteel) die aansloot op de muur langs de Schelde, en die ook versterkt werd. Ook de 

kademuur langs de Schelde werd verstevigd. Daarnaast werd er veel aan de funderingen van 

de halfcirkelvormige burchtgracht die aansloot op de Schelde en de stadsgrachten gewerkt. 

Men was ook bezig aan de kasteleinskamer en een kleiner kamertje dat erop aansloot, en een 

trapgang voor de grote toren. Er werd eveneens een nieuwe stal voor vijf paarden aan de 

achterkant van het kasteel gebouwd. Later werd een gat in de muur van de grote toren 

gemaakt om direct van de keuken naar de kelder te kunnen gaan. Twee torentjes werden 

opgericht op beide uiteinden van de nieuwe ringmuur, waar ze aansloot op de Schelde. Aan de 

verbinding tussen de stad en het kasteel, die deel uitmaakte van de rechteroever, werd ook 

gewerkt (Bartholomieux B. 2007, 80). Verder werd het poortgebouw aan stadszijde voorzien 

van een ophaalbrug met poortdeur, en ook het voorwerk vóór de poort naar de stad werd 

opgericht, wat erop wijst dat het kasteel ook als een dwangburcht was geconcipieerd. Ook 
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werd een kleine poort richting stad gebouwd. Later werkte men aan de poort richting Ename, 

aan de kasteelkelder en aan twee schoorstenen. Men werkte tevens aan de sallette en de 

gevangenis die zich in het torentje richting stad bevond. Verder werd gewerkt aan de 

weergangen van de kasteelmuren en werd de muur langs stadszijde hoog opgetrokken met een 

duidelijke defensieve functie. Ook werden enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  

De derde bouwcampagne betreft de werken onder Filips de Goede, van september 1417 

tot november 1426 (Bartholomieux B. 2007, 83). Gedurende deze periode werden vooral 

daken hersteld, bijvoorbeeld die van de donjon, en was men bezig met de steunbalken voor 

één of meer rondgangen in of op de muren.  

In de jaren 1415-1416 onder Jan Zonder Vrees zijn mogelijk belangrijke restauraties 

uitgevoerd, maar daar zijn geen rekeningen over bewaard. Wel wordt de dubbele bestemming 

van het bouwwerk, zowel militair als residentieel, duidelijk, omdat het kasteel het 

belangrijkste verblijf was in Vlaanderen aan deze zijde van de Leie van Jan Zonder Vrees. 

Het vormde steeds het zwaartepunt van de stadsverdediging. Ook was de Grote Hertogelijke 

Raad hier gevestigd van 1405 tot 1407 (Bartholomieux B. 2007, 83). Het kasteel overleefde 

de belegeringen tijdens de Gentse Oorlog van 1452-1453, wat aangeeft dat deze op militair 

vlak nog steeds efficiënt was. De ringmuur en donjon zullen hierbij een essentiële rol hebben 

gespeeld (Poschet K. 2006, 60). Het kasteel is nooit door militair geweld ingenomen. Pas in 

1572 is het kasteel niet meer in staat de almaar betere vuurwapens af te weren en zijn de 

Geuzen in staat het kasteel na een zwaar gevecht in te nemen. Eind 16
de

/begin 17
de

 eeuw  

verliest het kasteel zijn militaire functie en ondergaat het kasteel een gehele 

gedaanteverwisseling, waarbij het zijn vierhoekige structuur krijgt zoals we die zien bij een 

grondplan van Sanderus en op het primitief plan van Oudenaarde. In 1781 komt de 

kasteelruïne in particuliere handen terecht. De Bourgondische toren op linkeroever werd 

waarschijnlijk tegen het begin van de 19
de

 eeuw afgebroken, gezien hij niet meer aanwezig is 

op het primitief plan van de stad. De kasteelsite werd toen door de staat opgekocht, waarna ze 

geïntegreerd werd in de nieuwe stadsversterkingen, zodat de site nooit volledig verdween 

(Bartholomieux B. 2007, 87).  
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Afbeelding 11. Detail van Sanderus kaart van Oudenaarde uit 1649, door J. Bleu. Bron: http:// 

www.sanderusmaps.com/en/our-catalogue/detail/165621/antique-map-of-oudenaarde-by-blaeu-j/. 

 

Het Bourgondisch kasteel van Oudenaarde is zichtbaar op de kaart van Deventer (derde kwart 

16
de

 eeuw) en op een grondplan van Sanderus (17
de

 eeuw) (afbeelding 11). Op het grondplan 

van Sanderus is te zien dat het kasteel opgenomen was in de stadswallen. Een vierkante 

(poort)toren verbonden was verbonden met een brug die naar een verder leeg aangeduide 

verdedigingsbastion leidde buiten de stad. Aan de tegenovergestelde zijde van de toren lag 

een binnenplaats, gecreëerd door een soort halfcirkelvormige/U-vormige bouw. Op dit 

grondplan is vanwege het perspectief niet de kleinere toren te zien, op de rechteroever. Deze 

is op de kaart van Deventer wel te zien. In het midden van de binnenplaats moet iets hebben 

gestaan, maar het is onduidelijk wat. Ook flankeerden twee torentjes de uitgang van het 

kasteel aan de stadszijde (Poschet K. 2006, 29). Het is niet duidelijk of er een neerhof is 

geweest en waar die dan gesitueerd was.  

Op basis van het primitieve plan van de stad Oudenaarde (1819 of 1884) konden enkele 

afmetingen betreffende het kasteel van Bourgondië (“hotel de l’ Exgouvernement Militaire”) 

worden verkregen (sectie C) (Bartholomieux B. 2007, 73). Dit zijn wel de afmetingen van het 

kasteel na een grondige gedaantewisseling die eind 16
de

/begin 17
de

 eeuw plaatsvond, dus ze 

zijn slechts een benadering van de oorspronkelijke toestand. Het kasteel lag vlak naast de 

Schelde, had een vierhoekig grondplan van ongeveer 30 x 23 m en bestond uit vier vleugels 

rond een binnenplaats van 11 x 8,5 m met een insprong in de noordoostelijke hoek van ca. 2 x 

1 m. In het midden van de zuidoostelijk gerichte voorgevel is een rechthoekige, uitstekende 

structuur van ca. 4 x 2 m te zien. Op beide hoeken van de voorgevel bevindt zich een 

hoektoren met een bijna 4 m brede “open keel”. Deze hoektorens zijn niet terug te vinden 
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Sanderus’ afbeelding (afbeelding 11), en de binnenplaats lijkt er groter dan uit dit primitieve 

plan is af te leiden (Bartholomieux B. 2007, 74). 

 

Bij het rechttrekken van de Schelde in 1967 bij onder andere Oudenaarde werden de resten 

van het Bourgondische kasteel afgebroken. De site is nooit archeologisch onderzocht. Wel 

zijn er in 1967 enkele foto’s gemaakt, waarbij vooral de noordwestelijke zijde, de gevel 

gericht naar de Schelde, goed in beeld komt. Toch is het moeilijk om op basis van deze foto’s  

conclusies te trekken, behalve dat er vele verbouwingen moeten zijn geweest. Daarnaast is 

een grondplan gemaakt van de benedenverdieping (afbeelding 12a) en van waarschijnlijk de 

eerste verdieping (afbeelding 12b). De context is echter onbekend (Bartholomieux B. 2007, 

70).  

 

Die grondplannen zijn te vinden op het stadsarchief van Oudenaarde. Wie ze precies gemaakt 

heeft en wanneer is onbekend, maar waarschijnlijk dateren ze van vóór 1967 (Bartholomieux 

B. 2007, 74). Een legende of schaal ontbreekt. Wel kunnen afmetingen bij benaderingen 

achterhaald worden door middel van projectie op het grondplan van het primitieve plan van 

Oudenaarde, waarvan de schaal wel bekend is.  

Op het grondplan van de benedenverdieping (afbeelding 12a) is te zien dat het oostelijke 

hoektorentje aan de voorgevel nog geheel bewaard is, en de westelijke ten dele is 

overgebleven. De grote toren van het kasteel (de vierkante structuur in het zwart) aan de 

rechteroever van de Schelde is nog bewaard. Op basis van dit grondplan zou de toren circa 9 x 

9,5 m zijn geweest, met muren van bijna 2 m dik. De noordelijke zijde is op een gegeven 

moment uitgebroken om met een nieuw uit te breiden, wellicht tijdens een grote verbouwing 

begin 17
de

 eeuw. De ingang van het kasteel bevindt zich ten tijde van dit grondplan niet meer 

aan de zuidoostelijke zijde maar in de westelijke zijde (Bartholomieux B. 2007, 75). Op het 

grondplan van de andere verdieping (afbeelding 12b) zijn van de grote toren nog slechts 

enkele delen bewaard. Wat opvalt is dat de muren hier maar 1,5 m dik zijn.  

 

Er is dus geen grondplan bekend van het Bourgondisch kasteel te Oudenaarde uit die periode.  
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Afbeelding 12a Grondplan van de benedenverdieping van het kasteel van Oudenaarde (stadsarchief 

Oudenaarde). Bron: Bartholomieux B. 2007, bijlagen. 

 

 
Afbeelding 12b. Grondplan van een ander niveau, waarschijnlijk eerste verdieping, van het kasteel 

van Oudenaarde (stadsarchief Oudenaarde). Bron: Bartholomieux B. 2007, bijlagen. 

 
3.1.3 Nieuwpoort 

Nieuwpoort groeide in de tweede helft van de 12
de

 eeuw uit als stad in de Vlaamse kuststreek, 

gelegen op de linkeroever van de IJzer, onder de naam Sandhoven (Degryse R. 1995, 21). 

Omstreeks 1183 zou de naam Sandhoven verdwijnen ten voordele van Nieuwpoort, of Novus 

Portus. Een “castrum”, de markt en de parochiekerk bevonden zich aan de zuidelijke rand van 
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de volgens een regelmatig, gepland dambordpatroon ontwikkelde stad. Het kasteel uit deze 

periode betrof waarschijnlijk een motte. De Sint Laurentiuskerk was het centrum van een 

oostelijke stadswijk. Eind 1213 namen de Fransen Nieuwpoort in en werd de stad verwoest. 

In 1236 bouwde de gemeente een grafelijke dwangburcht op een terrein aan de zuidoostrand 

van de stad, waar al eerder een versterking was. Daarom was het wellicht een herbouw of 

herinrichting van een reeds bestaande, al dan niet vervallen, situatie. De motte van de 

dwangburcht bleef (als “burg” of “burgwal”) deel uitmaken van de stadswallen 

(Bartholomieux B. 2007, 155).  

Nieuwpoort fungeerde als voorhaven voor Veurne, Diksmuide en Ieper, waardoor haar 

haven nog vóór 1300 het knooppunt van het waterwegennet tussen deze drie steden en Brugge 

werd (Degryse R. 1965, 21). Het is dan ook geen verrassende keuze van Filips de Stoute om 

ook deze plaats te betrekken bij het versterkingsprogramma voor het graafschap Vlaanderen. 

In 1383 werd Nieuwpoort verwoest door de Gentenaars en de Engelsen, waarna de stad in 

1385 opdracht krijgt van Filips de Stoute om te starten met de bouw van een kasteel op de 

plaats waar de Sint Laurentius kerk stond, aan de oostelijke rand van de stad tegen de 

stadsgracht. De aanwezigheid van de funderingen van de kerk zijn waarschijnlijk een 

doorslaggevende factor geweest voor de locatie van het kasteel, evenals de aanwezigheid van 

de strategisch belangrijke Oostsluis (inundatiesluis) in de directe omgeving en de ligging vlak 

langs de belangrijke (invals)weg richting Brugge (Bartholomieux B. 2007, 155), waardoor het 

kasteel een grote zone kon controleren. De toegang tot de haven werd extra versterkt door een 

iets naar voor geschoven ronde toren, de Stegertoren.  

De eerste werken startte al in 1385, kort nadat Filips de Stoute Lodewijk van Male heeft 

opgevolgd als graaf van Vlaanderen, en betreffen het versterken van de vervallen en in 

onbruik geraakte Sint Laurentiuskerk. De kerktoren plus de twee zijbeuken kregen een eigen 

vesting. In 1387 sprak men reeds van een “fortreche”, waarbij de vieringtoren (10 x 10,5 m) 

omgebouwd was tot donjon. Welke andere delen van de kerk precies in het kasteel werden 

opgenomen is niet precies duidelijk. Het kasteel bestond in ieder geval uit de donjon, de 

daartegen staande noordelijke en zuidelijke kruisbeuken, en hoogstwaarschijnlijk drie beuken 

aan de oostkant (Bartholomieux B. 2007, 171). In de 14
de

 en 15
de

 eeuw vonden verscheidene 

bouwcampagnes plaats, maar de precieze werkzaamheden zijn niet duidelijk. Wel bekend zijn 

herstellingswerken aan de toren in de casteeldriesch tot 1489. De ringmuur van Nieuwpoort 

met het erbij horende kasteel kende in de 15
de

 en 16
de

 eeuw geen noemenswaardige 

verbouwingen. Uit rekeningen blijkt dat het kasteel in ieder geval een paardenstal, oven, 

waterput, kapel, een gevangenis en een “maison” op het neerhof bezat. In 1578 zou het 
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kasteel grotendeels afgebroken worden, de ringmuur van het kasteel bijvoorbeeld werd hierbij 

neergehaald, zodat de site kon worden opgenomen in de nieuwe stadsversterking. Er werd een 

aarden wal opgetrokken ten zuidwesten en ten oosten van het kasteel, en voor het kasteel aan 

de plattelandszijde werd een bolwerk aangelegd. De oostbeuk bleef bewaard tot in de 19
de

 

eeuw. In 1822 werd alles afgebroken en werd de toren ingericht als kruitmagazijn. De toren 

werd hierbij verlaagd tot op 22,60 m hoogte (zo bleef hij bewaard tot 1914) en de grond er 

rondom werd opgehoogd tot ongeveer 1,40 m. Tevens werd in 1822 een ronde binnentoren 

gebouwd met een diameter van een 6 m in de vierkante toren (Bartholomieux B. 2007, 159), 

ter versteviging. Deze is nog zichtbaar in de noordoostelijke hoek. Heden ten dage staat enkel 

de toren nog enigszins overeind. Voor de tentoonstelling Nieuwpoort Versterkte Stad (2006) 

is een reconstructie gemaakt van het Bourgondisch kasteel (zie afbeelding 15). Daaruit blijkt 

dat het complex werd opgenomen in een polygonale ringmuur met ronde torens, een concept 

dat teruggaat op het Château Philippien.   

 

Bij opruimingswerken in 1937 werden op het terrein van de Sint Laurentiuskerk een ongeveer 

23 m lang deel van de zuidelijke zijde van de ringmuur van het Bourgondische kasteel vrij 

gelegd, waarbij de funderingen van stiepen en een toren vrij kwamen. De ringmuur was 1,15 

m breed zonder muurnissen en 2,15 m breed met muurnissen. De stiepen hadden een 

onderlinge afstand van 3,2 m. De toren was U-vormig en had een diameter van 5,5 m, 

waarvan 3 m uit de ringmuur stak. De buitenmuur was 90 cm dik (Bartholomieux B. 2007, 

172). De resten zijn opgetekend door K. Loppens (afbeelding 13) en bewerkt door J. Termote 

(afbeelding 14). In 1987 werd een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van 

voorbereidingen op de geplande consolidatie van de torenruïne van de Sint Laurentiuskerk 

(Termote J. en Vandamme P. 1988, 32). Binnen de ommuring werd, naast de resten van de 

ringmuur en de toren, nog een bouwwerk aangetroffen. Het betreft een vierhoekig gebouw dat 

in de zuidelijke zijbeuk tegen de zuidmuur aangebouwd en ongeveer de helft van de twee 

traveeën vulde. Het mat 4,5 x 5,5 m (binnenmaat) en had een halfondergrondse kelder die via 

een trap in de noordmuur toegankelijk was. De muren van het bouwwerk waren ca. 60 cm dik. 

Men weet niet in hoeverre de muren van de (beneden)kerk nog bewaard waren en in hoeverre 

deze in het kasteel werden opgenomen, omdat de oude loopvlakken van de kerk en het kasteel 

verdwenen bij de ruimwerken van 1937 (Bartholomieux B. 2007, 157).  

Het oudste occupatieniveau gaat reeds tot de tweede helft van de 12
de

/begin 13
de

 eeuw, 

dit is de eerste bouwfase van de kerk. De aangesneden funderingen behoren, samen met de 

nog in opstand bewaarde vieringstoren (10 x 10,5 m), tot latere bouwfases, uit ongeveer de 



51 

 

eerste helft van de 14
de

 eeuw. Wanneer het kasteel in 1578 wordt opgegeven, werd 

Nieuwpoort door de Geuzen, met toestemming van Spanje, verder versterkt. De toren en de 

oostbeuk van de oorspronkelijke kerk bleven hierbij gespaard bleven en de vestinggrachten en 

-muren werden zo gewijzigd dat de toren en oostbeuk van de oude kerk nu binnen de 

vestingen van de stad kwamen te liggen (Termote J. en Vandamme P. 1988, 32).  

Loppens heeft de resten van de kerktoren (vóór en na de consolidatie van 1914) ook 

beschreven. “Wat het grondplan en de afmetingen van het torengebouw betreft meldt 

Loppens: De vierkantige toren stond in het midden van vier beuken, die zo een kruisvormig 

plan gaven aan het gebouw. (…) De nokvorst was 20,25 m boven de grond. De muren van de 

beuken waren 15 m hoog. De toren zelf stak 15,75 m boven de vorst uit, zodat deze een 

hoogte bereikte van 36 m, zonder het dak.” (Bartholomieux B. 2007, 159). De afmetingen van 

de toren waren 9,35 x 9,90 m. De dikte van de muren in 1281 waren volgens Loppens 2,02 m 

voor de oostmuur, 1,50 m voor de westmuur, 1,30 m voor de zuidmuur en 1,70 m voor de 

zuidmuur. De vloer van de oostbeuk (hoogkoor) lag hoger dan in de rest van de kerk. In 1939 

stonden er volgens Loppens nog belangrijke delen van de kerktoren, grondmuren van de 

vroegere kerk (zuid, oost en west; noord niet vanwege de latere versterkingswerken) en delen 

van de versterkingsmuren van Filips de Stoute overeind, alsook delen van de omheiningen 

gebouwd in de 17
de

, 18
de

 en 19
de

 eeuw.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 13. De tekening 

van de heer Loppens (1939) 

met de toestand rond 1820.  

Bron: Bartholomieux B. 

2007, bijlagen. 
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Afbeelding 14. Interpretatie van de tekening van K. Loppens door J. Termote. 1. Ruïne en grondvesten 

van de Sint Laurentiuskerk, 2.Gedeelte van de ringmuur rond het kasteel (1385-1387),  3. Binnenmuur 

bastion uit 1578, 4. Hollandse vestingmuren uit 1818-1822. Bron: Bartholomieux B. 2007, bijlagen. 

De rode stippellijnen geven de ruimten aan die zichtbaar zijn op de reconstructie (afbeelding 15), 

getekend door de auteur. 

 

 

 
 

 

Afbeelding 15. Reconstructie van het 

Bourgondisch kasteel.  

Bron: Bartholomieux B. 2007, bijlagen. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Male 

Het kasteel van Male, tegenwoordig de Sint-Trudo abdij van de Orde van de reguliere 

kanunnikessen van het Heilig Graf, bevindt zich enkele kilometers van Brugge in Sint-Kruis. 

Het had strategisch zicht op de havenstad Damme en vanaf de 12
de

 eeuw dan ook een dubbele 

functie: enerzijds militair en anderzijds politiek. Filips van den Elzas (graaf van Vlaanderen) 
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heeft het in de 12
de

 eeuw waarschijnlijk in steen gebouwd, of herbouwd. Het kasteel van Male 

deed toen vooral dienst als buitenverblijf, tot in de 14
de

 eeuw (Cafmeyer S. 1979, 24). 

Boudewijn V (graaf van Henegouwen) volgde hem op. Verschillende Vlaamse graven 

verbleven er regelmatig. Daarnaast speelde Male een rol op bestuurlijk gebied. Rond 1300 

werd het kasteel ingenomen en geplunderd, waarna het door Lodewijk van Nevers (graaf van 

Vlaanderen, Nevers en Réthel) werd hersteld. Hij kreeg één zoon: Lodewijk van Male. Uit 

zijn huwelijk kwam één dochter: Margaretha. Uiteindelijk huwde zij in 1369 met Filips de 

Stoute. In de 14
de

 eeuw was het kasteel duidelijk ingericht als grafelijke verblijfsplaats. Als 

grafelijk bezit was het kasteel vaak betrokken bij conflicten tussen Vlaanderen en Frankrijk 

enerzijds en de graaf en de steden anderzijds. Ook in de 15
de

 eeuw bleef Male betrokken bij  

krijgsverhandelingen, maar haar echte militaire rol was eigenlijk voorbij. De Bourgondische 

hertogen verbleven zelden op het kasteel, vooral omdat ze nog vaker in Parijs vertoefden. 

Karel de Stoute en zijn derde echtgenote Margaretha van York hielden in 1468 hun blijde 

intrede in het kasteel. Karels dochter Maria nam in 1477 het bewind in zijn erflanden over, en 

huwde met Maximiliaan van Oostenrijk. Na Maria’s dood ontstond er weer oproer in haar 

erflanden, en de Franse koning zag zijn kans schoon om Bourgondië, Artesië en Franche-

Comté weer bij Frankrijk in te passen. De steden kwamen in opstand en in die periode werd 

het kasteel te Male regelmatig aangevallen. Zij konden het echter niet winnen toen 

Maximiliaan zijn vader opvolgde als keizer van Oostenrijk en zijn zoon, Filips de Schone, 

huwde met Johanna van Castilië, waardoor Spanje en de overzeese gebieden in handen van de 

Habsburgers kwamen (Arren P. 1993, 241). Onder Karel V, de zoon van Filips II, raakte het 

slot erg in verval. Het werd in 1558 verkocht aan baron Juan Lopez Gallo, een te Brugge 

wonend Spaans edelman, die het in betere staat bracht.  

Het kasteel of de abdij van Male zijn vaak onderzocht, maar het ging meestal enkel om 

deelaspecten van het kasteel of de abdij. Er zijn geen echte archeologische opgravingen 

geweest, maar wel zijn enkele resten blootgelegd tijdens een grote restauratiecampagne van 

1953 tot 1972.  

 

Over de vroegste geschiedenis van het kasteel is niet veel bekend. Wellicht is het reeds in de 

9
de

 eeuw ontstaan als onderdeel van de gordel van de zogenaamde “castella recens facta”, ter 

bescherming tegen de Noormannen. Dit moet dan een ronde vluchtburcht zijn geweest, 

enerzijds dienend als vluchtplaats voor de her en der verspreid levende bevolking van het 

kustgebied en anderzijds als uitvalsbasis voor een actieve verdediging van de streek. Het 

vroegste historische bewijs van het bestaan van het kasteel van Male betreft een oorkonde uit 
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1166, waarin vermeld wordt dat het ondertekend is door de Vlaamse graaf Filips van den 

Elzas, in de “nieuwe kapel” van de burcht. Vermoedelijk heeft hij het kasteel rond 1160 

“versteend“. Waar de burcht nog meer uit bestond is onbekend (Bartholomieux B. 2007, 103). 

In de 12
de

 en 13
de

 eeuw stond er hoogstwaarschijnlijk een mottekasteel in Male, die volgens 

een rolrekening in 1308 hersteld werd onder Lodewijk van Nevers na een zware belegering. 

Daaruit blijkt dat de burcht was opgetrokken op een motte, omsloten door een wal met 

palissade. Sporen van een motte zijn niet gekend, maar wellicht is de heuvel al vroeg 

geëgaliseerd. Dit verklaart wellicht wel waarom het kasteel geen ronde structuur meer heeft, 

dat is dan te wijten aan een volledige nivellering waarbij de waarschijnlijk ronde burcht 

geheel verdwenen is. Het kasteel was toegankelijk via een valbrug over de gracht. Er was ook 

een tuin of hof naast het kasteel, waar twee waterputten waren. Buiten de palissade bevond 

zich nog een voorhof met onder andere paardenstallen, een smidse en een schuur. Het kasteel 

was een vierhoekige structuur met een hoofdvleugel met vertrekken voor de graaf en zijn 

gevolg, welke onderling met elkaar verbonden waren door een gang. Aan de westzijde was 

een grote zaal. Naast grafelijke vertrekken waren er in de burcht dienstgebouwen aanwezig, 

zoals een “sausserie”, keuken, broodkamer of “panneterie”, “bouteillerie” en kelders als 

voorraadkamers (Poschet K. 2006, 157). Het is niet helemaal duidelijk of deze gebouwen zich 

allemaal op de motte zelf bevonden. Tussen 1375 en 1380 waren er eveneens herstellingen, 

onder andere aan de kamer van de graaf en de gravin, de grote zaal en het kamertje ernaast, de 

sausserie en de stoven en “badecupe”. Daarnaast werd gewerkt aan de kasteelkapel, maar of 

dit dezelfde kapel is als de vermelde kapel in 1166 is niet zeker.  

Aan het einde van de 14
de

 eeuw (1390-1397) vond een grote bouwcampagne plaats, onder 

Filips de Stoute en Margaretha van Male. Hierbij werd het hele kasteel onder handen 

genomen na de verwoesting van het kasteel in 1382 als gevolg van strubbelingen tussen 

Brugge en Gent. De gegevens over deze periode zijn grotendeels giswerk, omdat 

bouwhistorisch en archeologisch onderzoek voor deze periode geheel ontbreekt 

(Bartholomieux B. 2007, 120). Het kasteel kreeg een monumentaal uiterlijk met acht torens. 

In 1390 startte men met het voorbereidend werk, door alle kamers en plaatsen te ontruimen. 

Bakstenen werden gesorteerd voor hergebruik en het overtollige puin werd van het opperhof 

naar het voorhof gebracht. De stallen en het portierhuisje op het voorhof waren ook 

beschadigd en gedurende deze campagne hersteld. De werkzaamheden aan het kasteel zelf 

liepen in twee periodes: van 1390 tot 1395 en van 1395 tot 1397. Tijdens de eerste periode 

werkte men aan de hoofdvleugel, wat samen met de oost- en westtoren en centrale donjon de 

zuidelijke gevel van het kasteel is (Bartholomieux B. 2007, 107). Twee vleugels verbonden de 
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drie torens. Men begon met het herstellen van de oosttoren en de gang naar de middentoren. 

De toren en de gang kregen kraagstenen en het dak kreeg schoorstenen. In de torens werden 

wenteltrappen geplaatst. De kelders onder de oosttoren en de gang werden van eikenplanken 

vloeren voorzien, en de zolderingen van de torens en gangen kregen houten gebinten. Hierna 

volgde de afwerking van deze delen van het kasteel. Daarnaast was men in 1392 begonnen 

met de werken aan de centrale donjon, de westtoren en de gang tussen beide. De centrale 

donjon was het belangrijkste versterkingselement, dat boven de andere torens uit rees. De 

donjon kon bereikt worden via een valbrug die uitkwam op de eerste verdieping. In de donjon 

bevonden zich de kamer van de graaf en kastelein en daaronder de gevangenis. Het was het 

belangrijkste gebouw binnen het kasteel. Ook van deze delen werd in 1394 de bedaking 

gelegd. Na het herstel van het hoofdgebouw werd de toegang onder handen genomen en de 

houten brug hersteld. Als laatste tijdens deze fase bouwde men de grafelijke kapel herop, die 

zich bevond aan de oostzijde, naast de oostelijke hoektoren. Aan de noordzijde werd een 

nieuwe muur gebouwd van circa 18,5 m lang en 5 m hoog. De muren aan oost- en westzijde 

werden hersteld, evenals het dak. De kapel grensde aan de huiskapel (het oratoire). De tweede 

fase liep, zoals gezegd, van 1395 tot 1397. Gedurende deze fase herbouwde men de west-, 

noord- en oostgevels (Bartholomieux B. 2007, 110), door eerst de bestaande muren en hun 

funderingen af te breken. Voor men begon aan de nieuwe funderingen legde men de gracht 

droog. Daarna startte men met de funderingen van de drie torens op de west- en noordzijde 

met de tussenliggende walmuren (gangen) die waarschijnlijk een onderste galerij bezaten. 

Hierna werd gewerkt aan de oostgevel met de noordoostelijke hoektoren en de middentoren 

van de oostgevel, en het resterende deel van de noordgevel. In de west-, noord- en oostflank 

van het kasteel bevonden zich kanongaten, die waarschijnlijk enkel een symbolische functie 

hadden. Doordat deze vleugels voornamelijk werk- en dienstplaatsen herbergden en weinig of 

geen decoratieve afwerking nodig was, kon het werk allemaal in twee jaar gevat worden.  

Enkele jaren later, in 1409, opnieuw terug enkele herstellingen uitgevoerd. Deze vonden 

plaats aan keuken op het kasteel zelf en het voorhof, waar een nieuwe stal werd opgericht. 

Vervolgens raakte het kasteel in 1453 weer betrokken bij de strubbelingen tussen Brugge en 

Gent, en werd het opnieuw deels verwoest. In de jaren erna werden er meteen herstellingen 

uitgevoerd aan de noodzakelijke ruimten. De drie hoofdtorens met de twee vergaderzalen, één 

op de voorgevel en één op de westgevel, evenals de kapel werden het grondigst hersteld 

(Bartholomieux B. 2007, 112). Aan de kamers boven de poort van de donjon en de muren 

langs de slotgracht werd er de meeste aandacht besteed. Ook aan de keuken werd weer 

gewerkt. Nu wordt in de rekeningen ook een kapel aan de noordzijde genoemd, vermoedelijk 
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als parochiekerk voor de omwonende mensen. De toegang tot het kasteel en enkele gebouwen 

op het voorhof moesten ook opnieuw worden hersteld. In 1472 brak er brand uit, dat het 

kasteel opnieuw beschadigde. Hertog Karel de Stoute liet de hoofdvleugel en kapel opnieuw 

opknappen, en enkele jaren later restaureerde hij de nog bestaande poortdonjon. Deze werd 

bijna helemaal opnieuw opgericht met drie verdiepingen. Het dak van de poortdonjon kreeg 

vier spitstorentjes. Daarnaast werd de weg op de brug naar het kasteel opnieuw aangelegd, en 

aansluitend de gang. De gebouwen van de rest van het complex verslechterden langzaam. In 

1490 werd het kasteel opnieuw geplunderd, in verband met de onrust rond Maximiliaan van 

Oostenrijk. Voorlopig voerde men enkel de hoogstnodige herstellingen uit, tot in 1520 de 

poortdonjon van binnen helemaal werd opgeknapt. In het volgende jaar werd de kamer op de 

derde verdieping herbouwd en heringericht. Ook werkte men aan de zuidwestelijke hoektoren. 

Ondertussen was het eens imposante vierhoekige kasteel met zijn acht torens gereduceerd tot 

de poortdonjon, de zuidwestelijke hoektoren en de verbindende gevel. De rest was slechts een 

ruïne (Cafmeyer S. 1979, 58-61). In 1558 verkocht Filips II het kasteel en het park aan baron 

Juan Lopez Gallo, waardoor het in particuliere handen kwam. Hij startte in 1560 een grote 

bouwcampagne waarbij de nog overeind staande delen werden behouden en de oostelijke 

vleugel van de zuidzijde herbouwd werd. De oostelijke en westelijke zijde werden tot aan de 

middelste torens opgericht. Het kasteel kreeg zo een U-vormig grondplan, waardoor de 

achterkant van het kasteel onbeschermd was en de binnenkoer rechtstreeks uitgaf op de 

omgeving. De centrale poortdonjon bestond nu uit zes bovengrondse niveaus. Het accent lag 

na deze bouw- en restauratiecampagne sterk op de bewoonbaarheid van het kasteel, en toonde 

meer renaissancistisch dan middeleeuws. In 1710 werd het slot gekocht door baron Francois 

Claesman, die het kasteel herinrichtte naar de heersende 18
de

-eeuwse Frans stijl. Daarnaast 

bouwde hij gebouwen tegen zuidgevel aan de zijde van het binnenhof. Tijdens de 

wereldoorlogen werd het kasteel gebruikt om soldaten te legeren, waardoor het opnieuw 

beschadigd raakte. In de jaren die volgden liet eigenaar baron Gilles de Pélichy het kasteel 

zoveel mogelijk opknappen en restaureren. Toen de kosten in 1952 te hoog opliepen 

verhuurde hij het kasteel van Male met recht van aankoop aan de Zusters van de Sint-Trudo 

abdij te Brugge. In 1959 werd het kasteel dan, inclusief grond, verkocht aan de kloosterorde. 

De grote poortdonjon werd op 5 mei 1959 bij koninklijk besluit benoemd tot geklasseerd 

monument (Bartholomieux B. 2007, 120).  

 

Op basis van de Popp-kaart (tweede helft 19
de

 eeuw) kunnen de afmetingen van het complex 

bij benadering worden nagegaan. De gracht was 15 m breed, de vleugels waren 7,5 m breed 
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en de totale oppervlakte van het kasteel is circa 65 x 65 m (Bartholomieux B. 2007, 103). Het 

voorhof dat met het kasteel verbonden was is geheel verdwenen, dus de afmetingen daarvan 

zijn niet te reconstrueren.  

Van het originele kasteel van Male heb ik geen grondplan kunnen vinden, wel van de Sint 

Trudo Abdij (afbeelding 16). Dit grondplan werd getekend bij herstelwerkzaamheden in de 

jaren ’50 van de 20
ste

 eeuw. Het oorspronkelijke grondplan van het kasteel was namelijk zeer 

geschikt voor een abdij, vier vleugels rond een binnenhof voldeed aan de klassieke bouwnorm 

daarvoor (Cafmeyer S. 1979, 97).  

 

 
Afbeelding 16. Grondplan van de Sint Trudo Abdij voor herstelwerkzaamheden naar het 

oorspronkelijke grondplan van het kasteel. Bron: Cafmeyer S. 1979, 104. 

 

3.1.5 Kortrijk 

Reeds in Karolingische periode bevond zich een “castrum” in Kortrijk. De historische 

bronnen maken melding van een “castrum” te Kortrijk vanaf de 12
de

 eeuw, dit betrof een 

mottekasteel en zou door graaf Filips van den Elzas gebouwd zijn. Het was waarschijnlijk 
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gelegen in het dal ten zuiden van de Leie (Bartholomieux B. 2007, 66). Het is onbekend wat 

er met het mottekasteel gebeurde, maar na 1203 wordt er niet meer over “castrum” gesproken 

maar over “curia” of “verblijfplaats van de graaf” (De Meulemeester J. 1990, 124). Rond 

1297-1298 wordt door de Franse koning na de verovering van het graafschap een nieuwe 

burcht gebouwd te Kortrijk, bedoeld als dwangburcht voor de stad en als toevluchtsoord voor 

zijn eigen leger en bondgenoten in geval van dreiging. Het lag aan de oostelijke zijde van de 

stad, maar onbekend is of de burcht ooit voltooid werd. Na enige bezitswisselingen tussen de 

stad en de Franse kroon wordt de burcht van Kortrijk in 1313 wordt deze echter terug Frans 

bezit (Bartholomieux B. 2007, 48). Het ontwerpakkoord van een vrede tussen graaf Robrecht 

van Bethune en de Franse koning van 1 september 1316 legde vast dat de burcht moest 

worden gesloopt, maar dit werd pas uitgevoerd onder de nieuwe graaf Lodewijk van Nevers, 

die zich in februari 1323 bereid verklaarde om de Kortrijkse burcht te slopen. Diezelfde graaf 

bouwde het Kortrijkse kasteel opnieuw op van 1337 tot 1343, na hernieuwde 

schermutselingen (Poschet K. 2006, 17). Uiteindelijk wordt de burcht in 1382 volledig 

gesloopt en afgebroken, na platbranding van de stad en de burcht door de Franse koning, 

zodat het gerecupereerde materiaal gebruikt kon worden bij de bouw van het nieuwe kasteel 

vanaf 1394 (Bartholomieux B. 2007, 48).  

Deze nieuwe versterking was net als Sluis, Oudenaarde en Kortrijk onderdeel van het 

bouwprogramma van hertog Filips de Stoute. Het nieuwe kasteel van Kortrijk werd gesitueerd 

aan de Leie (ten zuiden), ten westen van de middeleeuwse stadskern. Dit betekent dat het 

nieuwe kasteel dus niet op dezelfde plaats werd gebouwd als waar de vorige burcht stond en 

dit was ongebruikelijk. Dit heeft volgens P.G. Pauwels wellicht te maken met het doel: de 

nieuwe burcht diende als verdediging tegen een grotere macht (Frankrijk) dan het vorige 

kasteel (Vlaamse opstandelingen) (Pauwels P.G. 1983, 15). K. Poschet vermoed dat andere 

factoren een belangrijkere rol speelden, gezien Filips de Stoute een sterkte positie had in 

Parijs en Frankrijk geen echte bedreiging vormde (Poschet K. 2006, 19). Ook de uitbreiding 

van de stad Kortrijk is volgens Pauwels een argument om het kasteel op een andere plaats te 

situeren, evenals de opkomst van de vuurwapens. Hiervoor moesten de buitenmuren zwaarder 

worden opgericht, en moest de locatie geschikt zijn voor het kunnen weren van zwaar 

geschut. Gezien de onmiddellijke nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Sint-

Maartenskerk en de Hallen bij de locatie van het oude kasteel, was dit niet geschikt voor het 

nieuwe kasteel. Daarnaast vormde de splitsing van de Grote en Kleine Leie een groot 

voordeel voor de nieuwe kasteelsite. De nieuwe vestiging was dus de meest strategische 

plaats ten opzichte van het water en de stad.  
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 Afbeelding 17. (← Noord) Oorspronkelijk grondplan nieuw kasteel te Kortrijk.  

Bron: Pauwels P.G. 1973, losse bijlage. 

 

“I. Toren D: huisvesting voor de kapitein.  

II. De kapel: was gelegen in nabijheid van toren D, waarschijnlijk op de verdieping van 

ruimten VII en VIII.  

III. Toren A: huisvesting voor het garnizoen.  

IV. De keuken: ruimte II.  

V. De smidse: op de verdieping boven de keuken.  

VI. Basses chambres (niet verder gespecifieerd): ruimten II, III en (of) VII, VIII.  

VII. Allés (gangen), niet verder gespecifieerd. Op de verdieping gezien op het gelijkvloers 

geen gangen voorzien waren.” (Pauwels P.G. 1973, 39). 

 

Er zijn twee noodopgravingen naar het kasteel geweest. Bij de eerste in 1975 werd een deel 

van de westelijke bakstenen courtine van het kasteel, waarlangs de stadsgracht vloeide, 

aangetroffen. Deze lag op 1,20 m diepte en was 0,98 m breed. Het  tweede onderzoek liep van 

november 1989 tot in januari 1990. Hierbij kwamen in drie delen de resten van de zuidelijke 
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funderingen en de gracht van het Bourgondische kasteel aan het licht. Bij elkaar vormden 

deze resten een recht opgaand metselwerk van 14,35 m lang. Ook de zuidelijke wal van het 

kasteel werd aangesneden, deze had een lengte van 17,40 m. Het was tijdens de 18
de

 eeuw 

grotendeels kunstmatig met stadsafval en puin opgevuld.  

De eerste bouwfase was gedurende het jaar 1394. Er werd een houten dam aangelegd om 

het water te keren en hier en daar de bestaande stadsmuren en torens te kunnen neerhalen. De 

toren op de plaats van de nieuwe donjon (of meestertoren) was daar een van. Volgens het 

oude grondplan (afbeelding 17) had men in de eerste fase de courtine tussen de donjon en 

toren E tot een hoogte van 7,44 m opgericht, en de courtine tussen toren E en hoektoren A tot 

een hoogte van 4,17 à 4,67 m. Toren E zelf was op dit moment reeds 4,17 m hoog, en toren A 

al 4,67 m (Bartholomieux B. 2007, 57). Hieruit blijkt duidelijk dat men de bouw begon met 

de naar de Leie gerichte torens, uitgezonderd de donjon. Verder werden oude structuren (hout 

en steen) verwijderd en nieuwe funderingen aangelegd in 1395, waarna de metselaars 

beginnen met de westmuur. Vervolgens wordt in 1396 begonnen met de bouw van de donjon 

plus de drie andere westelijke torens en een brug in de richting van de stad. De zuid- en 

oostzijde van het kasteel kwamen gedurende 1397 van de grond. Eind 1397 zijn de donjon en 

torens G en H grotendeels opgemetseld. De gracht rondom het kasteel werd gedolven en 

torens werden overwelfd. In 1398 ving men de bouw aan van de gebouwen rond de 

binnenplaats, van la salle en van een (water)put, en begon men aan de kasteelwal. In 1399 

volgden de aanleg van het omwalde neerhof, de overwelving van de torens en de afwerking 

van de ruwbouw. Gedurende 1400 worden de torens A, B, C, D, I, G, en H afgewerkt met 

deuren en ramen, evenals de kapel, de keuken, la forge en verschillende andere kamers. Uit 

rekeningen valt op te maken dat toren D diende als huisvesting voor de kapitein en dat de 

kapel gelegen was in de nabijheid van deze toren, waarschijnlijk op de verdieping van ruimten 

VII en VIII. Toren A diende als residentie voor het garnizoen en ruimte II was bestemd voor 

de keuken, die zich onder de smidse bevond. De ruimten II, III en (of) VII en VIII waren 

Basses Chambres (Pauwels P.G. 1983, 34). In 1401 wordt de zaal met circa 4,25 m vergroot 

in oostelijke richting, waarbij de smidse moest worden opgegeven. De dakgebinten van de 

twee zuidelijke hoektorens werden in 1402 afgewerkt. Ook werd er een houten trap gebouwd 

aan de binnenzijde van de zuidelijke muur, zodat men toegang kreeg tot de zuidelijke 

weergang. Daarnaast wordt er melding gemaakt van een ruimte die gesitueerd werd boven de 

poort binnen toren C en lopende tot aan toren D. Dit zou een weergang (galerij) binnen de 

courtine op de hoogste verdieping kunnen zijn en die geïnterpreteerd kan worden als verblijf 

voor de wacht (Bartholomieux B. 2007, 60). Vanaf eind 1402 komt er uit de historische 
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bronnen een verminderde activiteit naar voren, wat impliceert dat de ruwbouw dan 

grotendeels is afgewerkt. Op het neerhof ten oosten van het kasteel werd een (baksteen)oven 

gebouwd. Vanaf begin 1403 werd aan de brug voor het kasteel langs de stadszijde gewerkt, 

dat een wachthuisje kreeg. In 1404 werd de eigenlijke bouw afgerond met het verbinden van 

de poorten aan het kasteel. In 1405 werden de kapel en toren D nog voorzien van een 

pannendak. In de periode 1428-1431 wordt achter het kasteel een woning gebouwd voor de 

portier, en een duiventil op het neerhof. Net als bij het kasteel van Sluis de barrière van het 

kasteel uitgebroken en opnieuw opgericht, wat waarschijnlijk de omheining van het neerhof 

langs de stadszijde was. Verder werden de muren boven de kapel tot aan de toren A 

opgebouwd, en werden de muren opgemetseld tussen de grote poort en het vroeger vermelde 

wachthuisje en vanaf het wachthuisje tot de afsluiting. Ook zijn enkele herstellingen 

noodzakelijk, bijvoorbeeld aan beschadigde daken. Gedurende 1431 werd de muur rond de 

natte gracht van het kasteel gebouwd en op het neerhof een paardenstal. Ook wordt voor het 

eerst melding gemaakt van een gevangenis, uitgebouwd in één van de torens aan de oostzijde 

van het kasteel. In 1432 is er sprake van het bouwen van funderingsmuren op de binnenplaats, 

naast het afbreken van enkele muren en verscheidene oude galerijen. In 1433 werden op zes 

torens van het kasteel en op één courtine bakstenen borstweringen aangebracht, voorzien van 

schietgaten. De jaren 30 van de 15
de

 eeuw staan dus in het teken van het opnieuw in staat 

stellen van een langdurig verblijf van een garnizoen. Dit wordt bevestigd door onder andere 

de aankoop van grote aantallen buskruit en het plaatsen van extra defensieve elementen 

(Poschet K. 2006, 26). Door de verbouwingen gedurende de 15
de

 en 16
de

 eeuw werd het 

weerbare karakter van het kasteel sterk aangetast (Bartholomieux B. 2007, 65). Bovendien 

was de ligging van het kasteel strategisch niet meer de gunstigste, en vanaf het midden van de 

15
de

 eeuw teisterden de Gentenaars de stad. Filips de Goede laat op 8 november 1453 de stad 

vergroten door een versterking aan te leggen rond de wijk Overleie, maar dit weerhoud de 

Gentenaars niet om op 9 januari 1487 de stad in te nemen. Na slechts 3 uur wordt ook het 

kasteel ingenomen. In de 16
de

 eeuw vinden enkele herstellingswerken plaats, onder andere aan 

de wenteltrap bij de donjon die toegang gaf tot de weergang waarlangs men de andere torens 

van het kasteel kon bereiken. Op 13 maart 1578 wordt Kortrijk door de Calvinisten 

ingenomen. Zij besluiten het oostelijk gedeelte van het kasteel af te breken, waar van het 

gerecupereerde materiaal nieuwe worden gebouwd, zodat alleen de donjon met links het 

aangrenzende stuk courtine, de hele noordzijde met torens en de middentoren van de zuidzijde 

bewaard bleven. Daarna bleef het Kortrijkse kasteel verschillende malen belegerd in de 

conflicten tussen de Spanjaarden en de Fransen. Na de Franse verovering op 28 juni 1646 
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wordt een citadel te Kortrijk uitgebreid versterkt, waarna het middeleeuwse kasteel definitief 

zijn functie verliest (Poschet K. 2006, 27).  

 

Onder het voor het kasteel van Kortrijk beschikbare iconografisch materiaal bevindt zich het 

oorspronkelijke grondplan (afbeelding 17) van het gelijkvloers dat in 1394 is opgesteld 

(Bartholomieux B. 2007, 51). Het is getekend op perkament van een volledige dierenhuid. De 

tekening wordt verduidelijkt door teksten, die in zijn geheel is aangebracht na de start van de 

werken, met hoogstwaarschijnlijk de bedoeling om de hertog zelf te informeren over de stand 

van zaken. Het fungeerde mogelijk ook als bouwplan. Op het grondplan zijn een vierkante 

plattegrond met een sterk uitgebouwde donjon in de noordwestelijke hoek en ronde 

hoektorens te zien. De westelijke (stadszijde) en oostelijke (plattelandszijde) zijde hebben een 

toegang die door twee torens wordt geflankeerd. De torens halverwege de oostelijke en 

westelijke zijden zijn aan de buitenkant half cirkelvormig uitgewerkt en zijn kleiner dan de 

(ronde) hoektorens. De noordelijke en zuidelijke zijde hebben elk één toren halverwege de 

courtine. Alle afmetingen zijn uitgedrukt in voet. Omgerekend naar meters mat de westelijke 

zijde 55,65 m, de noordelijke zijde 52,1 m, de oostelijke zijde 45,53 m en de zuidelijke zijde 

43,46 m, inclusief de hoektorens (Poschet K. 2006, 24). De afmeting binnen de weermuren 

bedraagt 29 x 30 m. Op basis van archeologische gegevens echter geeft de heer Despriet 

(Kortrijks historicus, archeoloog en schrijver) aan dat de afmeting binnen de courtine eerder 

57 x 60 m groot was, ofwel het dubbele. De hierna genoemde afmetingen zijn dan ook 

verdubbeld ten opzichte van het oorspronkelijke grondplan. Drie hoektorens hadden een 

binnendiameter van 10,70 m en een muurdikte tussen 3,56 m en 4,16 m. De donjon in de 

noordwestelijke hoek (bij de splitsing van de Leie in de Grote en Kleine Leie) had een 

binnendiameter van 22 m en een muurdikte van 7,14 m. Deze toren stond bijna volledig los 

van de rest van het kasteel. In de hoek van de donjon met de westelijke courtine bevond zich 

een wenteltraptorentje. De half cirkelvormige torens langs de westelijke en oostelijke zijde 

hadden een binnendiameter van 8,32 m en een muurdikte van 3,32 m tot 4,16 m. Aan de 

binnenzijde van de noordelijke, oostelijke en westelijke gevel werden gebouwen gebouwd, 

waardoor een U-vormige binnenplaats ontstond van 36,9 x 39,28 m. Deze gebouwen hadden 

een muurdikte van 1,18 m. De muurdikte van de courtines was 6,54 m. De muurdiktes van de 

torens en courtines verschilde dus, en dit was afhankelijk van de afstand tot het water. De 

verschillende ruimten op het gelijkvloers zijn enkel toegankelijk vanuit de binnenplaats, ze 

zijn onderling niet met elkaar verbonden. Met uitzondering van toren G (zie afbeelding 17) en 

de donjon waren ook de torens niet toegankelijk vanaf het gelijkvloers. De donjon en toren G 
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hadden drie geledingen: een hoge onderste geleding met een gesloten karakter en talud, een 

tweede geleding met uitkragende mezekouwen en een derde geleding die bekroond werd met 

een tentdak voorzien van dakvensters. In de dikte van de muur van de donjon was een 

wenteltrap uitgespaard, die boven het dak van de tweede geleding als uitkijktoren fungeerde. 

Een tweede wenteltrap aan de westzijde van de donjon gaf toegang tot de kelder. De courtine 

tussen beide torens was dubbel gelaagd en sloot aan bij de onderste twee geledingen van de 

torens (Bartholomieux B. 2007, 55). Dankzij het grondplan is van enkele ruimten de 

bestemming bekend. Onder de donjon bevond zich een voorraadkelder. Ruimte I was een 

zaal, waarschijnlijk een salle basse voor het garnizoen, met daarboven de grand salle die 

bestemd was voor de hertog en zijn gevolg.  

 

3.1.6 Gent 

In het Gentse lag tot in de 17
de

 eeuw het residentieel kasteel Hof ten Walle (ook wel de Wal 

genoemd), op de plaats waar het zich het huidige Prinsenhof bevindt, tussen het Gravensteen 

en Wondelgem. Dit was in de middeleeuwen een moerassig gebied, buiten de middeleeuwse 

stad. In de 11
de

 eeuw was dit grafelijk gebied, dat bij de reorganisatie van het graafschap 

Vlaanderen in de 11
de

 eeuw in leen werd gegeven aan de burggraaf of kastelein. Vanaf toen 

heette het gebied ’s Burggravengerechte. In 1300 werd het gebied verkocht aan het 

schependom Gent, door Robrecht van Bethune (zoon van graaf Gewijde van Dampierre), met 

behoud van een aantal grafelijke rechten. Gent breidde de hele 13
de

 eeuw uit en in de 14
de

 

eeuw kwam het huidige Prinsenhofgebied binnen de stadsgrenzen te liggen. Het Hof ten 

Walle was in de 13
de

 en de 14
de

 eeuw en een burggrafelijk mottekasteel (Boone M. et al. 

2000, 13). De eerste bij naam bekende eigenaar was de Gentse burggraaf Hugo II (1212-

1232). Het Hof ten Walle wordt in die tijd omschreven als een adellijk land met wal en 

voorhof, de componenten van een mottekasteel. “Dat de burggraaf van Gent in zijn eigen 

rechtsgebied buiten de stad en op enige afstand van het grafelijke kerndomein een 

mottekasteel, de Wal, oprichtte, paste in de algemene ontwikkeling van wat toen in Europa 

gangbaar was.” (Boone M. et al. 2000, 14).  

 

Ook op 17
de

-eeuwse iconografische bronnen zijn aanwijzingen te vinden dat het een 

mottekasteel betrof. Ze wordt het kerneiland of opperhof van het Hof ten Walle in bronnen 

tussen de 15
de

 en de 17
de

 eeuw wel eens motte genoemd. Ook het tuineiland in de zuidelijke 

slotgracht wordt op het grondplan van 1649 uit Lille als la motte aangeduid. Dit tuineiland 

kan als het opperhof van de middeleeuwse motte worden geïdentificeerd, en zou zich onder de 
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huidige Simon de Mirabellostraat moeten bevinden. Op basis van het grondplan moet het 

opperhof een diameter van circa 45 m hebben gehad en minstens 3 m hoog zijn geweest. Op 

het plan is ook te zien dat aan de noordzijde van het tuineiland zich een 14 m lange muurrest 

met aansluitende ronde flankeertoren bevond, waarschijnlijk de overblijfselen van een donjon 

op de motte. Wellicht was dit de donjon die in de laat-12
de

 of 13
de

 eeuw door de burggraaf 

werd opgetrokken. Deze moet dan vier verdiepingen hebben gehad, inclusief kelder.  

In 1231 verkocht Hugo II het Hof ten Walle aan Alexander Braem, voor zijn zoon 

Boudewijn. Ze waren een bekende Gentse familie van erfachtige lieden, kooplui en 

schepenen. Braem liet zich ‘ridder’ noemen en wijzigde de familienaam in Sersanders. 

Alexander liet zijn dochter huwen met Vilain, broer van de toenmalige Gentse burggraaf, 

waardoor het een adellijke familie werd. Het is niet bekend of Alexander Braem-Sersanders 

en zijn erfgenamen enige werken aan het Hof ten Walle hebben verricht.  

Uiteindelijk ging het Hof ten Walle in 1323 van de erfgenamen Sersanders over op 

Simon de Mirabello (heer van Halen). Hij was bankier en regelde belangrijke geldzaken voor 

particulieren, religieuze instellingen, steden zoals Brugge en Gent, maar ook aan de graaf van 

Vlaanderen, de hertog van Brabant, de koning van Hongarije en de Engelse koning Edward 

III. Ook van hem is het niet duidelijk of hij iets met het Hof ten Walle heeft gedaan. Wel zijn 

er aanwijzingen die erop wijzen dat er ten tijde van Simon de Mirabello stukken grond van 

het Hof ten Walle werden geprivatiseerd (Boone M. et al. 2000, 20). Simon trad in het 

huwelijk met Elisabeth, bastaarddochter van Lodewijk I van Nevers, en sloot zich 

aanvankelijk dan ook aan bij de Fransgezinde strekking van graaf Lodewijk II van Nevers 

(1322-1346), voor wie hij vaak optrad. Dit veranderde echter toen Jacob van Artevelde het 

hele economische Gent kon overhalen om aan de kant van Engeland te gaan staan, waarop 

vele conflicten tussen Engeland en Vlaanderen volgden. In mei 1346 werd Simon de 

Mirabello vermoord.  

In 1348 kwam er een Frans-Engels bestand, waarbij de nieuwe graaf Lodewijk van Male 

de opstandige steden weer onderwierp. Lodewijk van Male achtte het Hof ten Walle ideaal 

voor de oprichting van een castrum (versterkt kasteel) als opvolger voor het verouderde 

Gravensteen. In 1353 werd Lodewijk van Male officieel eigenaar van het Hof ten Walle en 

omliggend terrein. Het Hof ten Walle is geen castrum geworden, maar het werd in 1366 de 

Gentse residentie van de graven van Vlaanderen. Deze  functieverschuiving lijkt te volgen op 

een bouwcampagne of herbouw die enkele jaren daarvoor begon, maar helaas is hier nog 

weinig over bekend. Wel leverde archeologisch onderzoek in het kerneiland enkele indicaties 

voor de 14
de

 eeuw, bijvoorbeeld dat de hoofdpoort die vanaf het voorhof toegang verschafte 
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tot het grote binnenplein, uit een 14
de

-eeuwse poortdonjon ontwikkeld kan zijn. Ook het 

complex van hal, antichambre en kapel zijn waarschijnlijk in de late 14
de

 eeuw tot stand 

gekomen. Ook in de muren van huidige huizen zijn delen van het 14
de

-eeuwse Hof ten Walle 

terug te vinden, bijvoorbeeld een restant van een spitsboog met peerkraalprofiel bij 

Sanderswal 8. Inmiddels zijn ook de resten aangetroffen van de brug en de poortdoorgang van 

het Hof ten Walle, op de hoek van het huidige Prinsenhof en de Simon de Mirabellostraat 

(Dienst Stadsarcheologie, 2011). Een brugpijler met de aanzet van een bakstenen brugboog 

vormden een brug die het voorhof (tuineiland) over de 20 m brede gracht verbond met het 

opperhof (kerneiland) waar het paleis stond. Twee ronde torens flankeerden de toegang van 

het poortgebouw, deels gefundeerd in de gracht. Het poortgebouw was de hoofdtoegang tot 

het Hof ten Walle en staat nu bekend als de Donkere Poort. Het lag aan de stadszijde. 

 

De volgende eigenaar was Filips de Stoute. Over de inbreng van hem en zijn echtgenote 

Margareta van Male betreft de bouwkundige ontwikkelingen van het Gentse kasteel is nog 

minder bekend. Enkele inlichtingen over het realiseren van glasramen in onder andere de 

kapel laat ons vermoeden dat het Hof ten Walle toen reeds een goed georganiseerd adellijk 

paleis was. Het is niet mogelijk om de restanten van het 15
de

-eeuwse kasteel van de 14
de

-

eeuwse overblijfselen te onderscheiden. De geschreven bronnen geven aan dat vooral Filips 

de Goede verantwoordelijk is voor de grote bouwactiviteiten die leidden tot Hof ten Walle 

zoals deze iconografisch vaak te zien is, maar voor het 15
de

-eeuwse Hof ten Walle is geen 

eigentijds beeldmateriaal beschikbaar. Bekend is dat het Hof ten Walle niet op onbebouwd 

terrein ontstaan, maar welke oudere gebouwen overeind bleven en in die 15
de

-eeuwse 

organisatie werden opgenomen is niet precies duidelijk. Uit de iconografische bronnen blijkt 

dat het kasteel niet in één keer werd gebouwd, maar dat verschillende gebouwen organische 

aan elkaar zijn gegroeid.  

Het totale areaal waarop het Hof ten Walle gelegen was, was circa 6 ha groot. Binnen de 

omheining van het hele terrein stond dus niet enkel het kasteel, maar er waren ook 

waterputten, een paardenstal, leeuwenhof en beestenhof, het motte-eiland (opperhof van 

eerste mottekasteel) met kunstig aangelegde tuin, een voor- en opperhof, tuinen, schietbaan en 

meersen aanwezig (zie afbeelding voorpagina). De meest zuidelijke poort sloot aan bij de 

omheiningsmuur, waarvan vandaag de dag nog delen zijn opgenomen in huizen. Uit 

geschreven bronnen blijkt dat in deze poort in de 15
de

 eeuw de Sint-Widokapel was gevestigd, 

bedoeld voor het publiek en/of personeel (Boone M. et al. 2000, 29). De Donkere Poort lag 

dus aan de noordzijde. Via de poort kwam men op een binnenplaats, waarrond de 
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paleisvleugels geschikt stonden. De poortdonjon sloot aan op de oostvleugel van het kasteel, 

welke woon- en dienstvertrekken had. In het noordoosten was een hoog hoekgebouw met vijf 

vertrekken geplaatst, welke volgens het plan uit 1649 (zie afbeelding 18) op de begane grond 

een keuken had. De noordvleugel bestond, afgeleid uit schouwen van haarden, uit residentie- 

of woonkamers. Buitenwerks was de noordvleugel circa 44,5 x 10,56 m groot, met muren van 

gemiddeld 70 tot 75 cm dik, en een gedeelte van de vleugel was aan de zuidkant geflankeerd 

door een open galerij van twee lagen met zeven traveeën. De grote zaal bevond zich recht 

voor de poorttoegang, aan de westzijde van het binnenplein. Dit was het voornaamste gebouw 

aan het binnenplein, bedoeld als ontvangstruimte voor alle officiële aangelegenheden.  In de 

17
de

 eeuw had de zaal geen logische oriëntatie, maar dit was waarschijnlijk het gevolg van de 

oude geschiedenis van het gebouw waarvan de kern op zijn minst tot de late middeleeuwen 

teruggaat. De zaal heeft een noord-zuid oriëntatie en was zes traveeën lang en twee of drie 

traveeën breed. Via een spitsboogopening werd de zaal met de kapel verbonden, die zich 

duidelijk herkenbaar aan de westkant van het binnenplein bevond. De kapel was oost-west 

gericht. Deze kapel speelde een fundamentele rol in het hofleven, hier verenigde het hof zich 

immers (Boone M. et al. 2000, 71). Ten noorden van de kapel lag het oost-west gerichte 

oratium, de privé-bidplaats van de heer. Het gebouw telde mogelijk drie bouwlagen. Ten 

noorden van en in het verlengde van de zaal lag de camera of kamer aan, het minder officiële 

vertrek waar de heer een beperkter aantal gasten of een kleinere delegatie kon ontvangen. Via 

deze kamer leidde een wenteltrap naar de privé-vertrekken van de Bourgondische hertog. De 

noordvleugel was, mogelijk in de 15
de

 eeuw, westelijk uitgebreid, waarbij de hoog boven alle 

gebouwen van het opperhof uitrijzende polygonale bakstenen belvédèretoren bij de 

noordvleugel werd opgenomen. De daaraan verbonden westvleugel bestond uit verschillende 

naast elkaar gelegen, oost-west georiënteerde gebouwen, die in de loop der tijd aan elkaar 

verbonden werden. Deze vleugel betrof allerlei nutsgebouwen, zoals keukens. Ook diverse 

badstoven, te vergelijken met moderne sauna’s, waren er gelegen vanaf het begin van de 15
de

 

eeuw. De stoof van de hertog lag nabij de noordwestelijke hoek. Nabij de badstoven gelegen 

bevond zich de juwelenkamer, op de eerste verdieping in een hoek van de westvleugel. De 

aanleg hiervan dateert uit de periode 1423-1426 (Boone M. et al. 2000, 147).  

Op het kerneiland van het Hof ten Walle was, behalve het kasteel, ook een panneterie of 

broodkamer waar het brood, de pasteien en het gebak voor onmiddellijke consumptie werden 

opgeslagen. De bakkerij en bakovens stonden op het tuineiland om het brandgevaar te 

beperken. De wasserij was gelegen bij de Donkere Poort, aan de Waterpoort. Het wassen 

werd gedaan door een of soms meerdere wasvrouwen, die over een eigen woning in het 
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kasteelcomplex beschikten. Ook de kleermaker bezat over een eigen gebouw in het Hof ten 

Walle (Boone M. et al. 2000, 187). Op het tuineiland, of voorhof, waren latrines voor het 

personeel aanwezig, vermeld als eikenhouten planken met zitgaten. Achter de stallen van de 

lastpaarden lagen de latrines voor het gewone volk. De latrine voor de hertog was voorzien in 

zijn privévertrekken.  

 

In 1649 werd een groot deel van het Hof ten Walle geprivatiseerd, na besluit van het centrale 

landsbestuur in Brussel. De gebouwen en de tuinen van het kerneiland bleven hierbij in 

vorstelijk bezit. Deze werden verkocht in 1777 (Boone M. et al. 2000, 209), waarna er nieuwe 

huizen en andere gebouwen werden gebouwd. Hier en daar werden stukken van de oude muur 

in de nieuwe gebouwen opgenomen, maar het eigenlijke kasteel is verdwenen onder de 

huidige bebouwing.  

 
Afbeelding 18. Detail grondplan residentieel paleis Gent uit 1649 (Lille).  

Bron: Boone M. et al. 2000, 40.  
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3.1.7 Woerden 

Het kasteel te Woerden bestaat heden nog, en heeft een uitgebreide website waar veel 

informatie op staat. De informatie van deze paragraaf heb ik dan ook hier vandaan: 

http://www.kasteelwoerden.nl/kasteel-woerden/geschiedenis-van-kasteel-woerden/. Ik heb 

helaas niet kunnen achterhalen wie de tekst geschreven heeft. 

 

In 1415 wordt de eerste vermelding van een kasteel te Woerden (‘het huys’, ‘thuys’, ‘slot’ of 

‘sloet’) gemaakt, toen men de eerste bouwfase (1407-1415) afsloot (afbeelding 19). De eerste 

bewoner was rentmeester Heynric Hermans, die als kastelein de Brabantse hertog Jan van 

Beieren, bouwheer van het kasteel te Woerden, vertegenwoordigde. Na de dood van Jan van 

Beieren in januari 1425 volgde hertog Filips de Goede hem op in zijn Hollandse lenen, maar 

de dagelijkse gang van zaken op het kasteel bleef in handen van de rentmeester. Het bleef 

Bourgondisch eigendom totdat tijdens de laatste fase van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 

tussen 1488-1490, Jan van Montfoort het kasteel innam en het in Hoeks bezit terecht kwam. 

In 1490 versloeg keizer Maximiliaan van Oostenrijk Jan van Montfoort, waarna het kasteel 

gedurende de 16
de

 eeuw in Habsburgse handen bleef. Rond 1600, tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog (1568-1648), kreeg hertog Erik van Brunswijk het kasteel van Filips II van Spanje in 

leen. Na onderhandelingen met de nabestaanden van Van Brunswijk kreeg het Gewest 

Holland het kasteel in 1671 in handen. In 1672 veroverden Franse troepen het gebouw, die het 

gebruikten als gevangenis. Na de Franse aftocht nam het Groot-Waterschap van Woerden het 

kasteel over, maar van deze periode (1676-1787) is niet veel bekend. Vervolgens vestigt zich 

de Commissie van Defensie in het kasteel. In 1799 wordt het kasteel een hospitaal voor 

Russische en Engelse soldaten, en vanaf 1811 voor Franse soldaten. Nadat Willem I koning 

van Nederland geworden was, werd het kasteel eigendom van het Departement van 

Binnenlandse Zaken en fungeerde het als onderkomen voor Franse krijgsgevangenen. Het 

kasteel bleef in gebruik als gevangenis tot 1861, vanaf dan wordt het specifiek een 

vrouwengevangenis tot 1872. Daarna werd het een opslagplaats voor allerlei militaire 

goederen en artikelen, als Centraal Magazijn van Kleding en Uitrusting van het Ministerie van 

Oorlog, tot 1980. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er nog soldaten verpleegd en rond 

1963 waren er Ambonnezen in het kasteel gevestigd. Vanaf 1989 zat een computerfirma in 

het gebouw, totdat het kasteel in april 2006 werd geëxploiteerd door Eurest Horeca, die het 

kasteel verbouwden en er een restaurant vestigden.  

 

http://www.kasteelwoerden.nl/kasteel-woerden/geschiedenis-van-kasteel-woerden/
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Het kasteel lag op de grens van Holland en het Sticht, aan de linkeroever van de Rijn en had 

daarmee een militair-strategische positie en functie. Het vormde ook een centrum van 

administratieve en agrarische activiteiten voor de eigenaar en had dus ook een residentiële 

functie. De heer en zijn personeel woonde in of nabij het kasteel en bestond onder andere uit 

de rentmeester/kastelein, de portier, een bogenmaker, een smid en stal- en keukenpersoneel. 

In tijden van dreiging konden meer dan honderd personen in het gebouw geherbergd worden. 

Het kasteel was vanaf het begin door water omgeven en had twee bruggen; één over de gracht 

en één over de Rijn. De muren waren 3,50 m dik opgericht, aangepast aan het nieuwe 

vuurgeschut. In plaats van een weergang over bogen kwam een tunnelachtige gang door de 

muren, waarover een brede weergang plaats bood aan kanonnen. Bij de voorpoort stond een 

houten portiershuis, bezet door een portier en twee wakers. Daarnaast zorgden een valhek, 

doornstruiken en een palissade voor het belemmeren van toegang tot ongewenste bezoekers. 

Omstreeks 1415 werd binnen de ommuring al gewerkt aan verschillende kleine 

dienstgebouwen, zoals een bakhuis, bottelarij, brouwhuis, keuken, loods,  stallen, een toren bij 

de bottelarij en een oude zaal. Omstreeks 1418-1419 werd het kasteel aangevallen, 

projectielen sloegen in en het kasteel vatte brand. Toen de rust was weergekeerd werden 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Rond 1424 was de bouw van het kasteel af.  

 

Dankzij bewaard gebleven archiefstukken is het 15
de

-eeuwse kasteel redelijk goed te 

reconstrueren. Het bouwwerk bestond uit vier zijden van 50 m lang en had vier hoektorens. 

Deze stonden met elkaar in verbinding door met bakstenen overwelfde gangen met 

schietgaten, die ook bij het kasteel van Sluis terug te vinden zijn. Bovenop de gewelven liep 

een omgang. Wenteltrappen aan de oost- en westzijde leidden van en naar de binnenplaats 

vanuit de gangen. Een waterput sierde de binnenplaats. Een inventarislijst uit 1491 en 

rentmeestersrekeningen noemen de vier torens: de kerkertoren in het noordwesten, de gouden 

toren in het noordoosten, de grote toren in het zuidoosten en de molckentoren in het 

zuidwesten. De noordoostelijke en zuidwestelijke toren hebben dezelfde diameter. De gouden 

toren had twee omgangen en de muur was voorzien van schietnissen. Onderin de toren waren 

cellen. De grote toren was behalve wachttoren ook een gevangenis en het diende als 

opslagruimte voor graan en bier. Het had op verschillende hoogten twee omgangen. De 

kerkertoren had een gemetseld gewelf, zodat ontsnappingen voorkomen werden. De 

representatieve noordvleugel van het kasteel had een residentiële functie. Uit de structuur van 

het gebouw, het formaat van de bakstenen en het verband van het metselwerk blijkt dat het 

oorspronkelijke kasteel in één bouwcampagne is opgetrokken op een voorheen onbebouwd 
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terrein in een betrekkelijke korte periode. In 1450 was sprake van een neerhof, door een 

gracht van het kasteel gescheiden. Op verschillende plaatsen sloot de ommuring van het 

kasteel op de stadsversterkingen aan. Omstreeks 1477 worden voor het eerst een oost- en een 

zuidzaal genoemd, gevolgd door een eerste vermelding van de westzaal in 1480. Een vertrek 

op de tweede verdieping van de noordvleugel werd vermoedelijk gebruikt om gevangenen op 

te sluiten. Het kasteel kende daarnaast vertrekken die dienden als schrijfkamer, kinderkamer, 

kamer voor de klerk, wijn- en bierkelder, een opslagplaats voor buskruit enzovoorts. De 

slaapkamer van de kastelein wordt aangeduid als ‘op die hoge camer over die poirt’. In 1519 

werden, in opdracht van de kastelein, zesendertig ‘heymelicke’ schietgaten in de muren van 

de omgangen aangebracht. Omstreeks 1520 werd aan de westelijke zijde van de binnenplaats 

een nieuwe zaal, een onder- en twee bovenkamers, een kapel, een nieuwe keuken en een 

washuis gebouwd, dat ‘het nyeuwe huys’ werd genoemd. Het gebouw was circa 19,5 x 7,5 m 

groot. De ruimten van het kasteel zijn in de loop der tijd herhaaldelijk aangepast aan nieuwe 

behoeften, of werden delen vernieuwd. In 1590 werden de muren van het kasteel verbreed om 

het kasteel extra te versterken. Gegevens over bouwactiviteiten uit de 17
de

 en 18
de

 eeuw zijn 

nauwelijks bekend. Wel weten we dat de vier hoektorens als gevolg van wijzigingen in de 

belegeringstechnieken al voor het midden van de 17
de

 eeuw werden verlaagd. Aan het begin 

van de 18
de

  eeuw kwam het kasteel binnen de stadsverdediging te liggen, door de aanleg van 

een tweede gracht rondom Woerden. Aan de kappen van de noordvleugel zijn verschillende 

perioden te onderscheiden: de oostelijke dateert uit de 15
de

  eeuw, de middelste uit de eerste 

helft van de 16e eeuw en de westelijke uit 1888 (ter vervanging van een oudere). Tussen 1814 

en 1818 kwam er een nieuwe oostvleugel op de binnenplaats, bestemd voor gevangenen. Na 

1873 kreeg het de functie van goederenopslag. De grote toren moest in 1842 worden 

afgebroken vanwege de slechte staat waarin ze verkeerde. Een rechthoekig cellenblok met 8 

cellen kwam ervoor in de plaats. In de 19
de

 eeuw werd in de inmiddels verlaagde 

molckentoren of ‘toirn by dat bachuys’ de kleding van de gevangenen gewassen. Ook werden 

er in de 19
de

 eeuw nog slaapzalen voor gevangenen ingericht. 

Het grondplan die voor het kasteel van Woerden beschikbaar is stamt al uit de eerste 

bouwfase. Filips de Goede heeft waarschijnlijk niet veel verbouwd, en aangezien hij het 

kasteel overnam in 1425 was dit hoogstwaarschijnlijk de toestand waarin het kasteel zich 

bevond ten tijde van de Bourgondische periode. Het rechthoekige 8-cellenblok in de 

zuidoostelijke toren is van de 19
de

 eeuw, en de drie ruimten op de binnenplaats stammen 

tevens uit later datum.  
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Afbeelding 19. Het kasteel van Woerden, gebouwd tussen 1407 en 1415.  

Bron: Janssen H.L. et al. 1996, 66. 

 

3.1.8 Muiden 

Het kasteel te Muiden werd rond 1280 gesticht door graaf Floris V (Koot T. 1977, 15). Na 

zijn dood werd het verwoest in 1296, waarna in 1370 op de resten van het kasteel een nieuw 

kasteel werd gebouwd. Het werd een versterkte waterburcht met een vierkant grondplan met 

ronde hoektorens op elke hoek, een rechthoekig poortgebouw en tegen de achtermuur van het 

kasteel een rechthoekige residentiewoning (afbeelding 20). In het poortgebouw, boven de 

toegangspoort tot het kasteel, bevond zich een kamer, die de functie van kapelaanskamer had. 

Onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld een belegering, kon de geestelijke van hieruit 

vrijwel iedereen in het kasteel toespreken.  

Onder invloed van het Bourgondische hof vanaf 1433, kwam het Muiderslot in het 

schijnlicht van de geschiedenis (Koot T. 1977, 17). Lodewijk van Montfoort, een edelman die 

aan het hof van de Bourgondische vorsten hoge ambten heeft bekleed, werd in 1443 als 

slotvoogd van het Muiderslot. De Bourgondische hofsfeer is terug te zien in enige 

versieringen van het Muiderslot, zoals de kraagstenen onder de schoorsteenmantels van de 

Blauwe of Prinsenkamer. Daarnaast is uit 1443 een rekening voor Jan de glasmaker uit 

Naarden bekend, die gebrandschilderd glas voor de kapel leverde voor de voorstelling van een 
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kruisgang, geflankeerd door de wapens van hertog Filips de Goede en zijn gemalin en derde 

vrouw Isabella van Portugal, maar dit glaswerk is verloren gegaan. Daarnaast zorgde 

Lodewijk van Montfoort voor het behoud en de veiligheid van het kasteel, door het 

bijvoorbeeld van ammunitie te voorzien. Ook is bekend dat Filips de Goede enkele 

aanpassingen verrichte rond 1450, maar dit ging meer om decoratieve elementen.  

Hertog Karel de Stoute, zoon van Filips de Goede, trok in de 15
de

 eeuw via de wateren 

richting het noorden. Uiteindelijk vestigde hij zich in 1462 in het kasteel te Muiden en 

verklaarde het grafelijk bezit. Dit betekent dat het Muiderslot in die tijd een redelijke 

accommodatie moet hebben geboden. In 1471 werden grondige reparaties aan het kasteel 

verricht, want het stond er toch zwak bij door achtergebleven onderhoud. Ghysbrecht van 

Nijenrode is op dat moment slotvoogd. Als hij begint met het aanpakken van de zuidertoren 

(Waectoren) blijkt dat het kasteel in slechtere staat verkeert dan gedacht. De toren moest deels 

afgebroken worden, waarna de toren in de vorm van een achtkant tot 2,10 m werd opgericht 

(Koot T. 1977, 20). Ook de muur tussen zuidertoren en de poorttoren moest opnieuw worden 

gemetseld. Tussen beide zijden van de zuidertoren waren twee open weergangen, een 

doorgaande stenen verbinding ontbrak. In 1472 werden deze beide open weergangen met 

elkaar verbonden, zodat men bij de verdediging tijdens een aanval om de toren heen kon 

lopen op deze hoogte. Wellicht was dit ter vervanging van een houten voorganger. De 

westertoren van het kasteel, de hoogste toren, scheurde los van de zaal en van de zuidmuur. 

Hier moest worden ingegrepen, maar de beslissing moest vallen in Den Haag, en daar nam 

men een afwachtende houding aan, waardoor de wankele toestand voortduurde. Herstellingen 

aan de torendaken werden wel uitgevoerd, plus het toevoegen van een aantal gemakken aan 

de buitenmuren die op de slotgracht uitkwamen (Koot T. 1976, 21). In 1477 wordt Karel de 

Stoute opgevolgd door Maria van Bourgondië, na zijn dood bij de slag van Nancy. In 1488 

kwam Maximiliaan van Oostenrijk, echtgenoot van de in 1482 overleden Maria van 

Bourgondië, aan de macht.  

In 1506 wordt Joost van Zwieten slotvoogd. Het is dan al 30 jaar nadat de westertoren 

begon los te scheuren en in de slotgracht dreigde te storten, en nu beginnen ook 2 of 3 andere 

torens uit elkaar te vallen. De balken, zolders en kamers van de torens verrotten en vergingen, 

en ook de ophaalbrug is al zo vergaan dat er niets zwaarder dan een mens overheen kon. 

Ondertussen kwam hertog Karel van Gelre dreigend naar het noorden, zich sinds 1506 

plunderend tot diep in Brabant en Holland trekkend. Turnhout, Diest en Thienen werden al 

ingenomen, en Muiden, Weesp en Amsterdam werden nu bedreigd (Koot T. 1977, 22). 

Wellicht vanwege vrees voor de naderende Karel van Gelre, begint men nu aan het kasteel te 
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Muiden te werken. Heiers en metselaars herstelden de buitenmuren, de slotgracht werd 

afgedamd, leeg gehoosd en droog gehouden en de voorbereidingen voor het herstel van de 

brug vingen aan. Het dak kon niet gerepareerd worden, dan stond Karel van Gelre al voor de 

poort. Het lukt hem gemakkelijk Muiden in te nemen en in april 1508 weet hij via een list het 

kasteel zonder slag of stoot te overmeesteren. Het kasteel en de wal eromheen verkeren op dat 

moment in slechte staat en vertonen gebreken. Karel van Gelre hield het kasteel ongeveer een 

jaar in bezit. Hij werd bij het Verdrag van Kamerijk gedwongen het kasteel te ontruimen, 

waarna in 1510 grote reparaties plaatsvonden. Vanwege de ligging van Muiden ten opzichte 

van Amsterdam, fungeert Muiden als beveiliging van Amsterdams oostelijke flank. Omdat 

Karel van Gelre zo makkelijk Muiden innam, besloot Amsterdam om acht personen als 

bezetting aan het Muiderslot toe te voegen (Koot T. 1976, 20).  

Tijdens de regering van Karel V was het betreft bouwactiviteiten een rustige tijd voor het 

Muiderslot. Ondanks enkele dreigingen van Karel van Gelre bleef het kasteel jaren 

ongemoeid. Toch bleef hertog Karel dreigen, hij wenste geen vrede tot hij Groningen en 

Drenthe terug zou krijgen. Amsterdam trof opnieuw maatregelen om het Muiderslot te 

versterken, onder andere door voortdurend wacht te houden en streng toezicht op 

vreemdelingen uit te oefenen. Nadat Karel van Gelre overleden is, brengt Maarten van 

Rossum een behoorlijke strijdmacht op de been. Amsterdam nam krachtige maatregelen; het 

Muiderslot werd van munitie voorzien en de vloot op de Zuiderzee werd goed bemand. Ook 

dit keer bleek het voor niets te zijn, Brabant werd het oorlogsslagveld.  

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt het Muiderslot, met een Spaansgezinde kastelein, 

ook gebruikt tijdens de gevechten. Het kasteel staat er dan enige eeuwen onveranderd 

overeind, maar is niet aangepast aan de nieuwe strijdmiddelen. Het kasteel was nog gericht op 

de bescherming tegen aanvallen van pijl en boog, de slotgracht en hoge muren waren bedoeld 

om te voorkomen dat de vijand op verrassende wijze het kasteel kon innemen en de smalle 

schietgaten en de kantelen zijn geheel op gebruik door en bescherming van de boogschutters 

gebouwd. De zwaar gebouwde ronde of ovale hoektorens waren bedoeld om het schootsveld 

langs de muren verwijden (Koot T. 1976, 21). Het inmiddels uitgevonden buskruit zorgde 

voor zwaarder geschut, en het was niet zeker of de muren van het kasteel tegen de door kruit 

geschoten kogels weerstand kon bieden. Het beleg van 1576 door bevelhebber Sonoy van 

Prins Willem van Oranje weerstaat het kasteel, ondanks het kanon De Dolle Griet. Kort 

daarna gaan Muiden en het Muiderslot over in handen van Oranje en de Staten, waardoor het 

kasteel een staatsgezinde slotheer krijgt (jonker Willem van Zuylen van Nyeveld). Prins 

Willem van Oranje ziet het strategisch belang van het kasteel, en laat daarom zijn 
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fortificatiemeester Adriaen Anthoniszoon in 1577 een stelsel van schansen rondom het slot 

ontwerpen, om dit beter verdedigbaar te maken tegen de nieuwe wapens en strategieën. 

Wanneer slotvoogd Willem van Zuylen van Nijeveld door Prins en Staten in 1587 aan het 

hoofd van een plechtig gezantschap naar koning Elisabeth van Engeland wordt afgevaardigd 

wordt het Muiderslot nogmaals in strijd gezet. Krijgsman Leicester wil naar de macht grijpen 

en laat het onbeheerde Muiderslot door kapitein Bax met zijn musketiers bezetten, met als 

doel de oostelijke toegangsweg naar Amsterdam te domineren. Na deze gebeurtenis neemt 

Willem van Zuylen van Nyeveld zijn plaats als slotvoogd weer in, tot zijn dood in 1609. Ook 

begon men toen met de aanleg van de gebastionneerde wallen om de stad en het kasteel.  

Bij het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 verliest de slotvoogd van het 

Muiderslot zijn functie, waarna het gebouw in gebruik raakte als staatsgevangenis, kazerne en 

munitiedepot. In 1824 werd het gebouwd door het Departement van Oorlog ontruimd, waarna 

het te koop gezet werd, maar dit ging uiteindelijk niet door. In 1878 werd het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken eigenaar, dat het Muiderslot voor publiek openstelde. In 1895 startte een 

eerste restauratie, onder leiding van architect Berden (zie afbeelding 20, de tekst is helaas 

grotendeels onleesbaar). Een tweede restauratie volgde in 1956.  Een laatste restauratie startte 

in 1999, waarna het Muiderslot met omliggende groentetuin en hof zoveel mogelijk in zijn 

oorspronkelijke staat werd teruggebracht (http://www.tgooi.info/muiden/muiderslot.php). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20. 

Opmetingsplattegrond door 

architect Berden, circa 1900 

(collectie Muiderslot). Bron: 

Bakker G., De Rode J., 

Verbogt K. 2010, 61. 

 

  

http://www.tgooi.info/muiden/muiderslot.php
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3.1.9 Duurstede 

Het kasteel te Duurstede, althans de gedeeltelijk gerestaureerde resten ervan, ligt waar de 

Kromme Rijn de Rijn verlaat en in de Lek overgaat. In 1456 verwierf bisschop David van 

Bourgondië (een bastaardzoon van de welbekende Filips de Goede) een vierkant kasteel te 

Duurstede. David was dus geen regerend vorst, maar wel regerend bisschop en in deze 

context noemenswaardig omdat zijn bouwwerkzaamheden zeker in de geest van de 

Bourgondiërs werden uitgevoerd. Hij maakte het tot zijn persoonlijke residentie en herschiep 

de vorm, door onder andere op één van de hoeken een enorme, uitspringende ronde toren te 

bouwen met een diameter van circa 15 m, een hoogte van 41 m en muren van meer dan 4 m 

dik (Janssen, H.L. et al. 1996, 67). Deze toren, bekend als Bourgondische Toren, heeft een 

deels in de muren gewerkte weergang, gedeeltelijk rustend op uitkragende hardstenen 

kraagstenen, waartussen werpgaten waren aangebracht.  

De oudste kern van het kasteel Duurstede stamt uit circa 1270 en betreft een vierkante 

toren (donjon) van buitenwerks 11,4 x 11,4 m met een muurdikte op kelderniveau van 2,6 m. 

Het is waarschijnlijk gebouwd door Zweder van Abcoude (Van Reyen P.E. 1971, 70). Deze 

toren heeft twee bouwlagen, beide afgedekt met een gewelf, boven de kelder. Oorspronkelijk 

was de toren enkel toegankelijk via een 5 m hoge ladder, en de kelder via een rond mangat 

met een ladder. Via een binnentrap bereikt men de hoofdverdieping, een ruimte van 6 x 6 m. 

Naast de doorgang in de westwand bevindt zich een grote haard en in de tegenoverliggende 

oostwand bevindt zich een broodoventje en een privaat met afvoerkoker. In de dikte van de 

zuidmuur had men een slaapruimte uitgespaard, de noordmuur bevat de trap naar de omloop 

die in de oudste toestand de kantelen als bekroning van de toren had. In de zuidoosthoek 

bevindt zich de schacht van een waterput. Licht kwam binnen via een onderbreking in het 

metselwerk in de zuidwand van 1,15 x 0,65 m, een lichtspleet die zich trapsgewijze door de 

dikke muur naar boven werkt tot circa 8 m boven het huidige loopvlak (Blockmans, W., 

Prevenier, W. 1988, 13). Het complex heeft ook een voorburcht gehad, van de donjon 

gescheiden door een binnengracht die nu is opgenomen in het water om de hoofdburcht. Op 

de noordoosthoek van de donjon werd een uitspringend complex aangebouwd, dat een 

poortgebouw aan de zuidzijde omsloot. Het kasteel bleef tot 1449 in leenbezit van het 

geslacht Abcoude, tot Jacob van Gaesbeek (heer van Abcoude en Duurstede) na enige 

akkefietjes met de bisschoppen van Utrecht aan bisschop Rudolf van Diepholt verkocht, 

waardoor het in handen van het Sticht kwam.  

Bisschop David van Bourgondië resideerde in het complex van 1459 tot 1496 (Janssen 

H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M., Olde Meierink B., 1996, 116). De Bourgondische Toren had 
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drie bovengrondse verdiepingen met bakstenen gewelven en twee boven elkaar gelegen 

kelders, allen verbonden door een trap in de muur. Op de begane grond bevond zich een 

woonvertrek. Via dit dagelijks verblijf begint de trap naar de hoger gelegen verdiepingen in 

de traptoren, uitkomend bij de weergang met kraagstenen en werpgaten. David van 

Bourgondië liet, naast het oprichten van de Bourgondische Toren, drie andere ronde torens 

oprichten en de oude donjon daarin opnemen. De donjon kreeg door de ommetseling muren 

van ruim 4 m dik en werd onder andere gebruikt als eetkamer. De torens werden verbonden 

door woonruimten. Ook het poortgebouw en de westvleugel werden gewijzigd (afbeelding 

21). David gebruikte het kasteel ook als gevangenis. David’s opvolger Philips van 

Bourgondië, ook een bastaardzoon van Filips de Goede en David’s halfbroer liet ook 

verbouwingen uitvoeren. Het blijft grotendeels onduidelijk wat het aandeel van David en wat 

het aandeel van Philips aan de verbouwingen is geweest. In ieder geval werden aan de 

voorzijde van het kasteel ook nieuwe vleugels toegevoegd. Een groot deel van de 

zuidoosthoek van het kasteel werd herbouwd. Dankzij de boedelinventaris van Philips weten 

we dat de vleugels ruimte boden aan een grote zaal voor de hofhouding, het wapenarsenaal en 

de privévertrekken van de bisschop, welke vooral in de noordelijke vleugel lagen. Keukens en 

voorraadkelders bevonden zich beneden (Janssen H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M., Olde 

Meierink  B. 1996, 118). Een deel van Philips’ personeel woonde in de gebouwen op de 

voorburcht, die aan drie zijden was omsloten door dienstgebouwen, waarin zich de 

raadkamer, schrijfkamer en het koetshuis met de paardenstallen en werkplaatsen bevonden.  

De opvolgende bisschoppen bewoonden het kasteel totdat het in 1528 in het bezit kwam 

van keizer Karel V (Kransberg, D., Mils, H. 1979, 76). Na de afzwering van Filips II kwam 

het in bezit van de Staten van Utrecht. Het Franse schrikbewind, dat in 1672 en een gedeelte 

van 1673 in de provincie Utrecht huisde, verwoestte de binnenstad van Wijk bij Duurstede, 

waarna de bevolking de verwoeste woningen herbouwde door de muren van het kasteel uit te 

breken en de stenen te gebruiken. In 1852 werd de ruïne eigendom van de stad Wijk bij 

Duurstede, die het in een stadspark opnam. De torens bleven vervallen, tot in 1883 de eerste 

restauratie aan de Bourgondische toren plaatsvond. In 1948 volgde een tweede restauratie aan 

de Bourgondische toren. In 1986 werd de oude vierkante donjon gerestaureerd (Website 

Kasteel Duurstede). Tegenwoordig staat van het complex nog de vierkante donjon, de 

Bourgondische toren met aansluitend de westmuur, de zuidwestelijke hoektoren met 

aansluitend de zuidmuur tot halverwege overeind.  
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Afbeelding 21. Het kasteel te Duurstede met verschillende bouwfasen aangegeven.  

Bron: http://www.kasteleninutrecht.eu/Duurstede.htm.  

 

3.1.10 Loevestein 

Slot Loevestein ligt op de grens van Holland en Gelderland, waar de Maas en de Waal 

samenvloeien, geïsoleerd in het landschap ten noordwesten van Poederoyen. Het is gebouwd 

door Dirk Loef van Horne (heer van Leende, Heeze, Herstal en Moncornet). In 1356 kreeg hij 

het land van Altena in leen van Willem van Beieren (graaf van Henegouwen, Holland en 

Zeeland). Tot het land van Altena behoorde ook de een eeuw daarvoor door monniken 

ingedijkte landtong tussen de Maas en de Waal, tot waar zij samenvloeien in de Merwede 

(Kransberg D., Mils H. 1979, 45). Op dit land bouwde Dirk Loef tussen 1357 en 1368 zijn 

burcht Loevestein, als basis voor uitvallen tegen andere kastelen. Het betrof een donjon. In 

1368 verklaarde Albrecht van Beieren (graaf van Holland) Dirk vervallen van zijn 

heerschappij over Altena. In 1385 voegde hij Loevestein toe aan de bezittingen van het 

graafschap Holland. Daar werd in 1389 Brustin van Herwijnen als slotvoogd aangesteld. Maar 

Albrecht wilde meer, en dus stuurde hij in april 1397 zijn zoon Willem (graaf van Oostervant) 

er met een leger op uit om Loevestein in te nemen, bijgestaan door de burgerij van Dordrecht. 

De belegering duurde 15 dagen, daarna gaf de bezetting zich over. Het kasteel was flink 

beschadigd, volgens een kroniek uit 1517 (Kransberg D., Mils H. 1979, 46) was onder andere 

de ‘grote torn des voerburchts’ neder gevallen. Er kwam een nieuwe slotvoogd, Jan van 

Langerak. Hij werd in 1414 opgevolgd door Lodewijk (heer van Vlissingen en Schandouwe), 

http://www.kasteleninutrecht.eu/Duurstede.htm
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=X-4fpjZHkFjnVM&tbnid=rbIoDFVDgxFS7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kasteleninutrecht.eu/Duurstede.htm&ei=JOh-UdmLK8Tt0gXvyIDoBw&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHNPvbgnaGTGFlG-7AtBQUUThRO9Q&ust=1367357830855118
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de echtgenoot van Jacoba van Beieren. Het kasteel werd tijdens de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten door Jacoba gebruikt als gevangenis voor haar belangrijkste tegenstanders.  

In 1492 gaf keizer Maximiliaan van Oostenrijk (als regent over de Bourgondische landen 

voor zijn zoon Filips de Schone) Loevestein in pand aan zijn veldheer en stadhouder Albrecht 

van Saksen Meissen. Na hem volgde Hendrik van Nassau (heer van Breda), een andere 

legeraanvoerder van Maximiliaan. In 1570 raakte kasteel Loevestein betrokken bij de 

Tachtigjarige Oorlog. De prinsgezinde Herman de Ruiter deed een verassingsaanval op het 

toen Spaansgezinde kasteel, en nam het in, maar de Spanjaarden kregen het na bestorming 

van hun kant weer in handen. Later kwam het kasteel blijvend onder het gezag van de Staten 

van Holland. Tijdens het beheer van slotvoogd Gideon van Boetselaar (heer van Langerak) 

rond 1600 werd het kasteel staatsgevangenis, tot in 1853 zeven Belgische officieren 

ontsnapten. Zij waren de laatste gevangenen (Kransberg D., Mils H. 1979, 47). Het leger 

richtte het kasteel toen in als fort, tot het in 1925 door Monumentenzorg als verdedigingswerk 

werd afgeschreven. In 1952 kwam het in beheer van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk. In 1967 werd het, na restauratie, in huidige staat gebracht. Sinds 1994 

wordt Loevestein door de Stichting Museum Slot Loevestein geëxploiteerd. 

 

Het kasteel Loevestein heeft een noord-zuid georiënteerde rechthoekig grondplan (zie 

afbeelding 22) en is circa 37 x 22 m groot. Het gebouw telt drie verdiepingen, met muren van 

1,50 tot 1,80 m dik. Dirk Loef van Horne bouwde allereerst een lage vierkante woontoren 

(later het onderste deel van de Waaltoren) met een buitenwerkse maat van circa 10,5 x 11 m. 

Tegen de westzijde van de woontoren werd even later een zaaltoren gebouwd met een 

buitenwerkse maat van ca. 11 x 34 x 7 m. Ook aan de oostzijde zuidzijde tegen de oostzijde 

van de zaal werd een vierkante toren (Keuckentoren) gebouwd, eveneens met een 

buitenwerkse maat van ca. 10,5 x 11 m, waardoor het complex een U-vorm kreeg. De 

achterkant (westzijde) van het hoofdgebouw kreeg een vierkante traptoren (Janssen H.L., 

Kylstra-Wielinga J.M.M., Olde Meierink B., 1996, 93). Door hertog Albrecht van Beieren 

werd het complex versterkt met een eveneens rechthoekige voorburcht. Het had zware 

weermuren aan drie zijden, en op de buitenhoeken twee ronde torens: de noordelijke, de 

Waaltoren, en de zuidelijke, de Maastoren. Deze torens werden in de 15
e
 eeuw door een muur 

van 1 m dik verbonden (wellicht na een houten palissade), met in het midden een 

vooruitstekende lage poorttoren, waardoor een kleine binnenplaats gevormd werd. De 

poorttoren grensde aan de gracht aan de noordzijde. Bij het beleg van 1397 bleef enkel de 

zuidoostelijke hoektoren, de ‘Kruittoren’, overeind. Deze ligt tegenover de toegang van de 
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hoofdburcht. De toren heeft een binnenwerkse diameter van 6,20 m en 2 m dikke muren. In de 

15
de

 eeuw werd de oorspronkelijke donjon verhoogd tot gelijke hoogte met de zuidelijke 

toren. Het hele kasteelcomplex is omgeven door twee grachten. Tussen die grachten staan nog 

soldatenwoninkjes. Na de tweede slotgracht komt men dan bij de poorttoren (Coppens, T., 

1998, 47, 48).  

 

 

A = Riddertoren 

B = Zaalbouw 

B1 = Zaal 

B2 = Camera  

C = Traptoren 

D = Keuckentoren 

E = Poorttoren 

F = Binnenplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 22. Grondplan van de kelderverdieping van kasteel Loevestein, met aanduidingen van de 

indeling van de kamers op de begane grond.  

Bron: http://www. kastelenbeeldbank. nl/Gelderland/ Loevestein-Poederoijen/index.htm. 
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3.2. Bourgondische kastelen vergeleken 

3.2.1 Bevindingen 

Ik ben mijn onderzoek begonnen met het indelen van de kastelen op basis van hun vorm. Het 

resultaat vind je in tabel 1.  

Vierkant  Met ronde torens: Sluis (80 x 90 m)  

Met ronde torens en vierkante 

poortdonjon: 

Muiden (32 x 35 m) 

Met ronde torens en 1 uitspringend: Kortrijk (85 x 90 m) 

Woerden (50 x 50 m) 

Met ronde torens en 1 uitspringend en 

vierkante donjon en poorttoren:  

Duurstede (40 x 40 m) 

Met vierkante donjon:  Nieuwpoort (minimaal 23 m) 

Met vierkante torens:  Male (65 x 65 m) 

Rechthoek  Met vierkante torens:  Gent (30 x 45 m) 

Loevestein (22 x 37 m) 

Circulair Met vierkante donjon: Oudenaarde (23 x 30 m) 

Tabel 1. De kastelen ingedeeld naar vorm, met aanduiding van hun afmetingen. Bron: auteur.  

 

Opvallend is allereerst de vorm gelinkt aan de functie: bijna alle vierkante complexen hebben 

hoofdzakelijk een militair doel (Sluis, Nieuwpoort, Kortrijk, Woerden, Muiden en Duurstede), 

terwijl de rechthoekige complexen een hoofdzakelijk residentieel doel hebben (Gent en 

Loevestein). Het kasteel van Male is hierop een uitzondering; deze is overtuigend vierkant 

maar heeft hoofdzakelijk toch meer een residentieel doel. Dit kasteel heeft geen ronde torens, 

wat past bij een kasteel met hoofdzakelijk een residentieel karakter. De rechthoekige kastelen 

hebben allen geen ronde torens (afgezien van eventueel flankeertorentjes of ronde spitsen), 

hun verdedigingselement was een vierkante (poort)donjon. Het element van de ronde toren 

moet dus zeker als verdedigingselement worden gezien. Het kasteel van Oudenaarde is met 

zijn meer circulaire vorm ook een uitzondering, zijn vierkante torens benadrukken zijn meer 

residentieel karakter.  

Het lijkt of de Bourgondische hertogen bewust rekening hebben gehouden met de 

gekozen bouwvorm ten behoeve van het doel van het kasteel. Ze verbleven natuurlijk niet op 

één plaats, en konden zo optimaal hun verblijfsplaats kiezen. In tijden van dreiging konden ze 

zich bijvoorbeeld ophouden in de militair gerichte kastelen. De kastelen te Sluis en Kortrijk 

zijn door Filips de Stoute direct vierkant gebouwd met ronde torens. De kastelen van 

Woerden en Muiden waren al vierkant gebouwd met ronde torens. Dit zou een (extra) reden 

kunnen zijn waarom het Bourgondische hof juist deze kastelen besloot in te nemen. In het 

geval van het kasteel te Duurstede was het de Bourgondische bisschop die bewust zijn 
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residentie verdedigbaar maakte door zijn donjon in een min of meer vierkante structuur op te 

nemen en een ronde toren op te richten. Deze bouwvorm moet macht hebben uitgestraald. Het 

concept van een vierhoekig kasteel met ronde hoektorens is al eerder aangehaald in verband 

met het Château Phillippien (zie hoofdstuk 2.1). De kans is groot dat de leden van het 

Bourgondische hof dit type kasteel kozen vanwege het succes dat het Château Phillippien had 

in West-Europa. Dit zien we ook bij het bouwprogramma van Floris V dat hij in de 13
de

 eeuw 

ten uitvoer bracht in Nederland. Hij zal zich bewust zijn geweest van de reputatie van de 

Franse vorst die de soevereine erfelijke macht van zijn koninkrijk, mede door de bouw van de 

vierhoekige kastelen, veilig stelde en aanzienlijk uitbreidde (Bakker G. et al. 2010, 57). 

Bovendien was dit type in het tegenwoordige Frankrijk, Zwitserland en Engeland al tamelijk 

ruim verspreid in de 13
de

 eeuw, waardoor Floris V zich verhield met Europese heersers.  

Natuurlijk zat er ook een praktische kant aan de keuze om bij de kastelen met 

hoofdzakelijk residentieel karakter geen ronde torens toe te passen, omdat dat qua 

wooncomfort een voordeel is. Het ontbreken van ronde torens bij de kastelen van Oudenaarde 

en Nieuwpoort geeft tegelijkertijd aan dat Filips de Stoute niet per se eenheid in zijn kastelen 

wilde. De keuzes betreffende de bouwvorm van de kastelen hebben meer afgehangen van het 

doel waar ze voor ingezet werden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat alle kastelen een 

krachtige uitstraling hebben gehad, en opvielen in het landschap, waardoor de hertog zich 

absoluut machtig opstelde. Bovendien hebben alle kastelen wel minstens één uitstekende 

toren gehad, rond of vierkant. Deze belangrijkste toren, of tour maîtresse, vaak de donjon, had 

naast de functie van woon- en verdedigingstoren ook een symbolische betekenis. Het 

belichaamde de soevereiniteit van de kasteeleigenaar (Mesqui J. 1991, 91).  

 

Vervolgens heb ik gekeken of de afmetingen van de kastelen in relatie staan tot het karakter 

van de kastelen (zie tabel 1). Hieruit blijkt dat de afmetingen van de kastelen geen 

onderscheid maken wat betreft het karakter. De grootste kastelen, die van Sluis en Kortrijk, 

zijn beide militair gericht, maar het kleinst bekende kasteel, die van Nieuwpoort, is dat ook. 

Let wel dat ik hier enkel spreek over het kasteel zelf, zonder het omliggende areaal met 

voorburcht en neerhof en dergelijke. In dat geval zou het terrein van het residentieel paleis te 

Gent met zijn 6 ha het grootste zijn. Ik denk dat de grootte van de kasteelcomplexen vooral 

afhing van de beschikbare ruimte, en dat de vorm van veel groter belang was. De oudere 

vierkante donjons die in een aantal kastelen opgenomen zijn (Oudenaarde, Nieuwpoort, 

Muiden, Duurstede en Loevestein) hadden een gemiddelde grootte van 10 x 10 m, consistent 

met de 13
de

-eeuwse normen (zie hoofdstuk 2.1).  



 

 Sluis Oudenaarde Nieuwpoort Male Kortrijk Gent Woerden Muiden Duurstede Loevestein 

1 Binnenplaats 

met waterput 

Binnenplaats  Vierkante 

donjon 

Binnenplaats  Binnenplaats 

met waterput 

Binnenplaats  Binnenplaats 

met waterput 

Binnenplaats 

met waterput 

Binnenplaats  Binnen-

plaats  

2 Ronde toren 

voorwerk (oost) 

Ronde toren 

(zuidoost) 

Noordbeuk Vierkante 

toren (n-w) 

Uitspringende 

donjon (n-w) 

Binnenhof  Uitspringende 

ronde toren 

(zuidoost) 

Wachttoren, 

gevangenis, 

opslag graan 

en bier 

Ronde toren 

(west) 

Uitspringende 

ronde toren 

(noordwest) 

Vierkante 

donjon  

Met kruit-

opslag 

3 Ronde toren 

voorwerk (oost) 

Vierkante 

donjon 

Zuidbeuk Vierkante 

toren (n-o) 

Ronde toren 

(noordoost) 

Residentie 

garnizoen 

Ronde 

poorttoren  

Ronde toren 

(zuidwest) 

Molckentoren 

Ronde toren 

(noord) 

Ronde toren 

(noordoost) 

Poorttoren  

4 Ronde toren 

voorwerk (west) 

Grande salle Westbeuk  

Toegang? 

Vierkante 

toren (z-o) 

Verlengde 

trapzaal 

Ronde toren 

(zuidoost) 

Residentie 

kapitein 

Ronde 

poorttoren 

Ronde toren 

(noordwest)  

Kerkertoren  

Ronde toren 

(oost) 

Ronde toren 

(zuidoost) 

Zaal 

5 Ronde toren 

voorwerk (west) 

Grande 

chambre 

Oostbeuk Vierkante 

toren (z-w) 

Verlengde 

ridderzaal 

Ronde toren 

(zuidwest) 

Ronde 

poorttoren 

Ronde toren 

(noordoost) 

Met cellen 

Ronde toren 

(zuid) 

Ronde toren 

(zuidwest) 

Camera 

6 Ronde toren 

(zuid) 

Boutillerie  Oostbeuk Vierkante 

toren (west)  

Ronde toren 

(noord) 

Portier Zaal (oost) Vierkante 

poorttoren 

Vierkante 

donjon 

Traptoren 

7 Ronde toren 

(zuid) 

Keuken  Oostbeuk Vierkante 

toren (noord) 

Ronde toren 

(zuid) 

Donkere Poort 

St. Wido kapel 

Zaal (zuid) Zaal Grande salle Keuken  

8 Ronde toren 

(zuid) 

 

Salette  Poortgebouw? Vierkante 

toren (oost)  

 

 

Twee ronde 

torens (oost) 

1 van de 2 

gevangenis   

Uitgangspoort  Zaal (west) Camera  Gevangenis   

9 Ronde toren 

(zuid) 

 

Kamer van de 

kastelein  

 

 

Vierkante 

donjon (zuid) 

Zaal Schrijfkamer  Keuken Kamer voor 

wapenarsenaal 



 

10 Ronde toren 

(noord) 

De Rosmolen 

Gang   

 

Ridderzaal Ronde toren 

(west) 

Camera Kinderkamer  Traptoren Onbekende 

ruimte 

11 Ronde toren 

(noord) 

Kruitmagazijn  

Gang  Gang Ronde toren 

(west) 

Keuken Kamer van de 

klerk 

Gang Onbekende 

ruimte 

12 Ronde toren 

(noord) 

Onbekende 

ruimte 

Trapzaal 

(ontvangst-

kamer) 

Salle basse Keuken  Kamer van de 

kastelein 

Gang Onbekende 

ruimte 

13 Ronde toren 

(noord) 

Keuken  

Onbekende 

ruimte 

Galerij  Keuken  Keukenkamer  Opslag 

buskruit 

Galerijen 

(zuid - west) 

Onbekende 

ruimte 

14 

 

Halfronde toren 

(oost) 

Oud 

gouverneurhuis 

Halfronde toren 

(oost) 

Onbekende 

ruimte 

Kapel  Gang  Keukenkamer Kapel  Kamer van 

de bisschop 

Onbekende 

ruimte 

15 Onbekende 

ruimte 

Huiskapel 

(oratoire) 

Onbekende 

ruimte 

Keukenkamer Keuken  Onbekende 

ruimte 
(prinsenkamer?) 

Onbekende 

ruimte 

16 Halfronde toren 

(west) 

Onbekende 

ruimte 

Atrium  Onbekende 

ruimte 

Kapel  Washuis   Onbekende 

ruimte 

17 Halfronde toren 

(west) 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Oratoire  Onbekende 

ruimte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Kapel Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Belvéderetoren 

(1/3) 

Onbekende 

ruimte 

19 Galerijen Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Belvéderetoren 

(1/3) 

Onbekende 

ruimte 

20 Koetshuis en 

stallingen 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Belvéderetoren 

(1/3) 

Onbekende 

ruimte 

21 Brugpoort Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

 Garderobe  Onbekende 

ruimte 

22 Poort (oost) Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Garderobe Onbekende 

ruimte 



 

23 Poort (west) Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Garderobe Onbekende 

ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Binnenplaats 

poort (oost) 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Garderobe Onbekende 

ruimte 

25 Binnenplaats 

poort (west) 

Onbekende 

ruimte 

Onbekende 

ruimte 

Gang  Onbekende 

ruimte 

26 

 

Nieuw (va.1550) 

gouverneurhuis  

Onbekende 

ruimte 

 Gang  

27  Onbekende 

ruimte 

Gang 

28 Onbekende 

ruimte 

Estat? 

29 Onbekende 

ruimte 

Estat? 

30 Onbekende 

ruimte 

Traptoren  

31 Onbekende 

ruimte 

Traptoren 

32 Onbekende 

ruimte 

Traptoren 

33 Onbekende 

ruimte 

Traptoren 

34 Onbekende 

ruimte 

Residentiële 

kamer 

35 Onbekende 

ruimte 

Residentiële 

kamer 

36 Onbekende 

ruimte 

Residentiële 

kamer 

37 Onbekende 

ruimte 

Residentiële 

kamer 

38 Onbekende 

ruimte 

 

Residentiële 

kamer 



 

39   Residentiële 

kamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Residentiële 

kamer 

41 

 

Rond zijtorentje 

42 Oven in 

keuken? 

43 Onbekende 

ruimte  

44 Onbekende 

ruimte 

Voorburcht 

met dienst-

gebouwen, 

raadkamer, 

schrijfkamer, 

koetshuis en 

paardenstallen, 

werkplaatsen 

An-

dere 

  

ver-

diep-

ing 

Zaal en camera Gevangenis (in 

zuidoost toren) 

Op neerhof: 

paardenstal, 

oven, 

waterput, 

kapel, 

gevangenis, 

maison 

Op voorhof: 

smidse, 

schuur, 

paardenstallen 

Kapel en 

grande salle 

Juwelenkamer, 

badstoven 

Wijn- en 

bierkelder 

Kamer van 

de kapelaan  

(in de 

poorttoren), 

kapel,  

slaapkamer 

Tabel 2. De ruimten per kasteel op basis van de grondplannen, met cursief gedrukt een bekende functie. Bron: auteur. 
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Daarna ben ik gaan inventariseren welke ruimten per kasteel een bekende functie hebben, en 

gelijk te kijken naar het aantal ruimten die op de grondplannen zichtbaar zijn, om te 

ontdekken of hier een ontwikkeling in plaatsvindt (zie tabel 2). 

 

Ik ben ervan uit gegaan dat alle grondplannen van de begane grond zijn. Van een aantal is dit 

niet vermeld, maar is het duidelijk dat het niet om de fundamenten (kelderverdieping) of een 

hogere verdieping gaat. Ik heb enkel de ruimten geteld die in de Bourgondische periode 

aanwezig waren.  

Opvallend is dat de twee kastelen met overtuigend de meeste ruimten, te Oudenaarde en 

Gent, van residentieel karakter zijn. Van Oudenaarde is helaas niet van elke kamer de functie 

bekend (zie tabel 2). Na het analyseren van de ruimten van het complex te Gent blijkt dat er 

vooral veel residentiële kamers zijn en meerdere keukens en garderobes. Er is een wezenlijk 

onderscheid te bemerken tussen de militair gerichte kastelen en de hertogelijke residenties. Bij 

zo’n stadsresidentie als in Gent waren de grote zaal, een eetkamer of salette, een grand 

chambre, een pale of kamer met grote tegelkachel, kabinetten (comptoire of contooren) met 

bijbehorende wenteltrappen en garderobes zeer belangrijk. Deze ruimten werden 

gerangschikt van de meest publieke, de grote zaal die ook als eetzaal van de lagere hofrangen 

diende, naar de meest private, het retrait of privé-kamer waarin de hertog ook vaak sliep en 

de kabinetten (cf. infra). De hertogelijke kamer was de overgang van publiek naar privé 

(Boone M. et al. 2000, 69). Bovendien vind je in de hertogelijke residenties een especerie of 

specerijenkamer en de juwelenkamer, die je in militair gerichte kastelen niet tegenkomt. 

Bovendien was veel meer ruimte gereserveerd voor personeel en hofhouding.  

Loevestein, die ook bij het rijtje van residentiële kastelen hoort, heeft met slechts 7 

ruimten echter het laagste aantal ruimten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met zijn 

ontstaansgeschiedenis vanuit de vierkante donjon. Deze woontoren bestond in 1300 uit een 

woonlaag en twee verdiepingen met slaapvertrekken, plus een aangrenzende zaalbouw en  

keukentoren. In 1494-1500 werd een binnenplaats gecreëerd door het toevoegen van de 

poorttoren. Hierdoor bezat het complex feitelijk alles wat een versterkte woning nodig had.  

 

We kunnen dus aannemen dat een poort(toren), binnenplaats, zaal en camera, kapel, keuken 

en een toren met een aantal privévertrekken (woon- en slaapkamer(s)) de belangrijkste 

elementen van een residentieel kasteel waren. De bakstenen muren en vierkante torens waren 

genoeg versterking ter verdediging.  
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Om een echt verdedigbaar, militair, kasteel te creëren werden dus ronde torens 

toegevoegd, die vanaf de late 12
de

 eeuw steeds vaker de vierkante of rechthoekige torens 

vervingen omdat die militair effectiever waren. Dit is duidelijk het geval bij de kastelen van 

Sluis, Kortrijk, Woerden, Muiden en Duurstede.  

 

De kastelen van Sluis, Male en Woerden hebben nagenoeg een gelijk aantal ruimten (25/26). 

Omdat zij verschillen van functie, lijkt het erop dat de aantallen ruimten op zich niet zoveel 

zeggen. De kastelen van Male en Woerden hebben helaas 9 ruimten op de begane grond 

waarvan de functie onbekend is. Hierdoor kan ik weinig zeggen over specifieke verschillen 

tussen de ruimtes van de kastelen. Wel is duidelijk dat ze allen de hoofdelementen bezitten. 

De militair gerichte kastelen van Sluis en Woerden hebben ook een ruimte voor de opslag van 

kruit, welke bij Male volgens het grondplan ontbreekt.  

De kastelen van Kortrijk, Muiden en Duurstede hebben relatief minder kamers 

(respectievelijk 20, 15 en 16), maar hebben in essentie dezelfde kamers.  

 

Een overeenkomstig element tussen alle kastelen, met uitzondering van het kasteel te 

Nieuwpoort, is de binnenplaats. Dit past in het plaatje dat geschetst werd door Johnson (zie 

hoofdstuk 2.2). De binnenplaatsen met waterput zijn allen militair gerichte kastelen (Sluis, 

Kortrijk, Woerden en Muiden). Bij het kasteel van Nieuwpoort bevond de waterput zich op 

het neerhof. Ook hebben alle kastelen een zaal gehad, in de gevallen van Sluis, Oudenaarde, 

Male, Gent, Muiden, Duurstede en Loevestein zeker met aangrenzende camera.  

De kapel is een element dat bij zeven van de tien kastelen bekend is, al dan niet op de 

begane grond. Waarschijnlijk heeft ieder kasteel een kapel gehad, omdat dit een belangrijke 

rol speelde in het leven van de hofhouding (Boone M. et al. 2000, 71). Ook de keuken is bij 

zeven van de tien kastelen bekend, maar deze zal zeker aanwezig zijn geweest in alle kastelen.  

Wat essentiële ruimten waren, maar die op geen enkel grondplan voorkomen, waren 

gemakken. Dit komt waarschijnlijk doordat deze zich op een hogere verdieping bevonden, 

waardoor de behoeften via een gang in of buiten de muur naar beneden vielen. Van de 

residentie te Gent is bekend dat de heer privégemakken bezat in zijn residentiële ruimten, en 

dat voor het personeel latrines waren voorzien op het neerhof.  

 

Space Syntax 

E. De Mol (2012) ontdekte in haar studie naar Frankische kastelen met behulp van de 

“justified-access-grafiek” dat de ruimten van de militair gerichte zich anders tot elkaar 

verhielden dan de ruimten van de residentieel gerichte kastelen (zie afbeelding 23).  
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Afbeelding 23. “The difference between central spaces within military order and aristocratic castles 

as inferred from the visibility and agent analysis.” Bron: De Mol 2012, 176. 

 

Bij de militair gerichte kastelen kwamen alle aparte ruimten uit op een centrale plaats, de 

binnenplaats. Bij de residentieel gerichte kastelen was slechts één ruimte verbonden met een 

centrale plaats, en kon men die enkel bereiken door zich via andere ruimten te bewegen.  

 

Ik heb net als E. De Mol geprobeerd om bij ieder kasteel te achterhalen hoe de ruimten zich 

tot elkaar verhouden. Hierbij kwamen een boel problemen om de hoek kijken. Ten eerste zijn 

op een aantal grondplannen geen deuropeningen en/of toegang aangegeven (Sluis, Male). Ten 

tweede zijn er incomplete (Nieuwpoort) en “nieuwe” (Male, Oudenaarde) grondplannen, die 

de situatie in de Bourgondische periode niet goed aangeven. Als laatste zijn van een aantal 

grondplannen de functies van de ruimten (grotendeels) onbekend, of zijn enkele functies wel 

bekend maar de plaats waar deze ruimten zich bevonden niet (Nieuwpoort, Male, Woerden, 

Duurstede). Enkel de functie van de ruimten op de begane grond van de kastelen te Sluis, 

Kortrijk, Gent, Muiden en Loevestein zijn (bijna) compleet bekend. Voor de kastelen waarbij 

het niet mogelijk is de “justified-access-grafiek” toe te passen heb ik een beschrijving 

gemaakt, dat zijn de kastelen van Sluis, Oudenaarde, Nieuwpoort, Male, Woerden en 

Duurstede.  

Bij het kasteel van Sluis kwam ik gelijk het eerste probleem tegen. Het is niet duidelijk 

waar zich deuren bevonden, daarom kan ik Space Syntax niet toepassen voor dit kasteel. Het 

lijkt alsof de torens allemaal met elkaar in verbinding stonden, en enkel te bereiken waren via 

de oostelijke of westelijke binnenpoorten. De toegangen waren dan ook aan de oost- en 

westzijde. Vanuit de binnenplaats kon men dan dus niet direct de torens in. Het lijkt of via de 
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binnenplaats enkel de kapel, galerijen, koetshuis en stallingen en het oude en (later) nieuwe 

gouverneurshuis te bereiken vielen, maar of deze ruimten in verbinding stonden met de torens 

en walmuren is niet geheel duidelijk. Het grote Sluizer kasteel viel in de kastelentypologie 

(hoofdstuk 2.1) binnen het vierhoekige type met een primair militaire functie, en was een 

voorbeeld van Franse krijgsbouwkunst (Van den Broecke J.P. 1978, 296). Een directe 

voorganger van dit type was de Bastille te Parijs (afbeelding 24).  
 

 
Afbeelding 24. Grondplan van het Bastille te Parijs. Bron: Morrow A. 2011.  

 

In het grondplan van het kasteel te Oudenaarde is het wel goed mogelijk de onderlinge 

verbanden te zien. Helaas is mij niet bekend welke kamer welke functie bezat. Daardoor is 

echt space syntax onderzoek niet mogelijk. Enkel de donjon is duidelijk aanwijsbaar door de 

dikte van de muren. Bovendien is dit het grondplan dat gemaakt is ná zijn gedaantewisseling 

aan het einde van de 16
de

/begin 17
de

 eeuw, waardoor het zijn vierkante vorm kreeg (in plaats 

van circulair zoals op de kaart van Sanderus is te zien). Het is daarom onmogelijk om de 

verhoudingen tussen de ruimten te kennen van het Bourgondisch kasteel.  

Wel zijn er enkele opmerkelijke zaken opgemerkt door B. Bartholomieux, vooral in het 

kader van het versterkingsprogramma dat Filips de Stoute opzette. De grootte van het gebouw 

bijvoorbeeld is in vergelijking met de kastelen van Sluis en Kortrijk zeer klein. Ook de 

circulaire vorm wijkt af van het gangbare vierhoekige grondplan. Bovendien lijken 

flankeertorens te ontbreken (Bartholomieux B. 2007, 237). Naar mijn idee is dit te verklaren 

vanuit het residentieel karakter, dat, hoewel het kasteel een efficiënt element was in de 

stadsverdediging, geen grote, vierhoekige bouw met flankeertorens nodig had. 

Voor het kasteel van Nieuwpoort is het nog complexer om de verhoudingen tussen de 

ruimtes te achterhalen. Er is enkel een grondplan van de nog overeind staande resten in 1937. 

Op basis van de reconstructie kan gezegd worden dat het kasteel twee ingangen had, aan de 

west- en oostzijde, die beide via een brug betreden moesten worden. Een poortgebouw (?) aan 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fULMFIrIfrBELM&tbnid=2Rtiey-OIF21sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.english.rfi.fr/france/20110318-medieval-symbol-oppression-modern-symbol-liberty&ei=AeqTUd-SLYLP0QWk_oGABg&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNEloheaxtV9weu-SgiWQKtx5i2m9Q&ust=1368734587903187
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de achterzijde van het kasteel stond in verbinding met de oostelijke middenbeuk, en de 

westbeuk moet in verbinding hebben gestaan met de donjon. Voor de rest zijn de onderlinge 

verhoudingen niet te achterhalen, omdat op het grondplan geen deuropeningen staan 

aangegeven.  

Op het grondplan van het kasteel van Male staan ook geen deuropeningen aangegeven. 

Het grondplan werd getekend in de jaren ’50 van de 20
ste

 eeuw, en de functies van de ruimten 

die hierbij aangegeven werden hebben betrekking tot zijn nieuwe bestemming als abdij. Wel 

komt de vorm en sommige elementen overeen met het grondplan van het Bourgondisch 

kasteel. Te zien is dat de donjon gelegen was aan twee zalen (aan de west- en oostzijde), 

welke verlengd waren in de zuidwestestelijke en zuidoostelijke hoektorens. Bekend is dat 

deze zuidelijke vleugel de hoofdvleugel was, met vertrekken voor de graaf en zijn gevolg. 

Deze zullen zich op de eerste verdieping hebben bevonden. De gevangenis bevond zich in de 

donjon, die tegelijkertijd het belangrijkste versterkingselement was. Of de binnenplaats in 

verbinding stond met de vleugelruimten is niet bekend.  

Het grondplan van het kasteel van Woerden is moeilijk leesbaar. Ten eerste is niet 

duidelijk waar zich de ingang bevindt. Maar omdat het kasteel nog overeind staat weten we 

dat deze aan de noordzijde ligt, op het grondplan te zien als een kleine rechthoekige aanbouw. 

Het lijkt alsof men niet direct op de binnenplaats kon stappen. Het is niet bekend waar alle 

bekende kamers (zie tabel 2) lagen. Wel duidelijk zijn de functies van de vier torens. De 

uitspringende zuidoostelijke toren was in gebruik als wachttoren, gevangenis en de opslag van 

graan en bier. De cellen die op het grondplan in die toren te zien zijn stammen uit ca. 1842. 

De zuidwestelijke toren was voor de opslag van verse melk. De noordwestelijke toren was de 

kerkertoren, en de noordoostelijke toren heette de “gouden toren” en had onderin cellen en in 

de muur schietnissen. Het kasteel had drie zalen, aan de oost-, zuid- en westzijde. De zaal aan 

de westelijke zijde werd rond 1520 toegevoegd, evenals een kapel, keuken en washuis. De 

noordelijke vleugel fungeerde als residentiële vleugel. Het is niet duidelijk of de ruimten 

onderling of met de binnenplaats verbonden waren.  

Bij het grondplan van het kasteel van Duurstede is opnieuw lastig de onderlinge 

verhoudingen van de ruimten te achterhalen omdat er geen deuropeningen zijn aangegeven. 

Duidelijk is dat de toegangspoort aan de zuidzijde lag. Daar bevonden zich eveneens de grote 

zaal en een ruimte voor het wapenarsenaal. De vierkante donjon was opgenomen in het 

kasteel en lag niet tegen de walmuur, maar grensde wel aan de binnenplaats. Welke ruimten 

via de binnenplaats toegankelijk waren is niet duidelijk. Aan de noordzijde van het complex 

lagen de privévertrekken van de bisschop, en er was eveneens een woonlaag in de 
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“Bourgondische toren”. Eén van de torens moet een gevangenis hebben gewaarborgd. Aan de 

bouwwerkzaamheden die de bisschoppen van Utrecht verrichten lijkt het er echt op of zij hun 

residentie hebben willen meten met de grote vierkante kastelen met ronde torens van Sluis en 

Kortrijk, en andere Franse voorbeelden.  

Het kasteel van Duurstede heeft ook een voorburcht gehad. Daarin bevonden zich 

dienstgebouwen, een raadkamer, schrijfkamer, koetshuis, paardenstallen en werkplaatsen.  

 

Bij de kastelen van Kortrijk, Gent, Muiden en Loevestein was het wel mogelijk de “justified-

access-grafiek” toe te passen.  

Voor het kasteel van Kortrijk is goed te zien hoe de ruimten binnen de walmuren zich 

onderling verhielden (afbeelding 25b). Tegen de zuidzijde was niet gebouwd, waardoor de 

ruimten die gelegen zijn aan de binnenplaats een soort U-vorm vormen. Wat opvalt is dat 

bijna alle ruimten enkel via de binnenplaats (J) te bereiken zijn, en niet onderling verbonden 

zijn (afbeelding 25a en 25b). Dit komt overeen met het beeld dat E. Mol schetste voor de 

militaire Frankische kastelen (cf. supra). Het kasteel had twee ingangen, aan de oostzijde 

(platteland) en de westzijde (stad). Vanuit de stadskant kon men direct de zaal (a) binnen 

treden. De keuken (b) lag ook bij de stadsingang, tegenover de zaal. De hoektorens aan de 

oostzijde waren bestemd voor residentie (van het garnizoen en de kapitein). Enkel toren G 

kon vanaf de begane grond betreden worden. Helaas is niet van elke ruimte de functie bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 25a. “Justified-access-grafiek” van het  

grondplan van het kasteel van Kortrijk. Bron: auteur.   

Afbeelding 25b. Grondplan Kortrijk 

met letters. 

 

Bij de stadsresidentie te Gent waren veel ruimtes via de binnenplaats toegankelijk, maar 

tevens onderling (afbeelding 26a en 26b). De zaal (gg) lag aan de overzijde van de 

hoofdingang, de poorttoren (a) met drie flankeertorentjes aan de oostzijde, zoals Johnson 

beschreef (zie hoofdstuk 2.2). De zaal was verbonden met de antisale of camera (hh), welke 
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beide ook verbonden waren met de kapel (ii). Aan de kapel grensde de kapel voor de heer 

(oratoire) (kk). Dit religieus gedeelte lag aan de binnenplaats, maar was niet via de 

binnenplaats bereikbaar. Binnen de walmuren was, net als bij Kortrijk, aan drie zijden 

gebouwd, waardoor ook hier een U-vorm ontstond. De oostvleugel bestond uit woon- en 

dienstvertrekken voor het personeel (chambres, garderobes en een cuisine) (c, d, e, g, h, j, k, 

l), waarbij een aantal ruimten met een trapzaal de basis van de noordelijke hoektoren 

vormden. De noordvleugel bestond uit residentiële kamers (m, n, o, q), waarvan één 

verbonden met de Donkere Poort (p), en een aangrenzende garderobe (s, t). Daarnaast (in 

westelijke richting) lag nog een kleinere binnenplaats (u). In de westelijke hoek stond de 

belvédèretoren (v, w, x), los van andere vertrekken, tegen de ommuring. De westvleugel 

bestond uit nutsgebouwen (y, z, aa, bb, cc, dd) die onderling niet met elkaar verbonden waren. 

Deze nutsgebouwen waren middels een gang (ff) gescheiden van de grote zaal met 

aangrenzende camera. 

  

Afbeelding 26a. “Justified-access-grafiek” van het  

grondplan van de stadsresidentie te Gent. Bron: auteur.  

Afbeelding 26b. Grondplan Hof 

ten Walle Gent met letters. 

 

Te zien is dat de “justified-access-grafiek” van Gent veel complexer in elkaar steekt dan die 

van Kortrijk (afbeelding 25a) en Muiden (afbeelding 28a). De structuur komt overeen met de 

Frankische residentiële kastelen uit het onderzoek van E. Franck, maar dan minder eenvoudig. 

De complexheid geeft aan dat het Hof ten Walle niet gebouwd is als militaire structuur, waar 

het van belang is om alle ruimten in zo min mogelijk stappen te bereiken. De westvleugel 

waren kamers voor de heer, op de eerste verdieping lagen de privévertrekken. Deze waren dus 

het lastigste te bereiken, lagen het diepst in het kasteel.  
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De residentie van Gent lijkt dan eigenlijk ook niet op de andere negen kastelen waarop ik 

mijn onderzoek baseer. Wel komt het qua bouw redelijk overeen met het Prinsenhof in 

Brugge (afbeelding 27). Deze tevens hertogelijke residentie onderging diverse renovaties en 

uitbreidingen vanaf het aantreden van Filips de Stoute (Beeckmans L. et al. 2007, 41), 

waarvan de basis bestond uit een zaalbouw met grote zaal boven een lagere keukenverdieping 

en een torenbouw met verschillende boven elkaar gelegen kamers. Later toegevoegde ruimten 

komen overeen met de ruimten die het Gents kasteel bezat (Beeckmans L. et al. 2007, 45). 
 

 
Afbeelding 27. Brugge, Prinsenhof, zicht uit het zuidoosten, uit: Flandria Illustrata van 

A. Sanderus (1641). Bron: Beeckmans L. et al. 2007, 40. 

 

Het Muiderslot heeft een duidelijk grondplan. Deze was juist gerealiseerd voordat Jan van 

Montvoort zich er als slotvoogd ging vestigen. Hoe de ruimten zich tot elkaar verhouden is 

goed aanwijsbaar (afbeelding 28a), maar helaas zijn op het digitale grondplan niet alle 

aantekeningen te lezen.  

Men kwam het kasteel binnen over de ophaalbrug (a) via de poorttoren (b), die bovenin 

de kamer van de kapelaan huisvestte. Via de binnenplaats (c) had men toegang tot alle 

ruimten tegen de kasteelmuur en de zuidelijke en westelijke toren. Aan de zuidwestelijke 

zijde lagen open galerijen en de noordwestelijke, noordoostelijke en zuidoostelijke zijde 

vormden U-vorm bebouwing. Tegenover de ingang lag de residentiewoning, bestaande uit 

twee ruimten (f en h) op de begane grond, die naar mijn idee de zaalbouw vormden. Dit is 

echter niet te lezen. De privévertrekken zullen op een hogere verdieping hebben gelegen. 

Deze waren dus het moeilijkste te bereiken. Het grootste vertrek gaf toegang tot de 

noordelijke toren (i), en was tevens verbonden aan een ruimte langs de noordoostelijke zijde, 

wat hoogstwaarschijnlijk de keuken (j) was. Daaraan grenzend lag de “kamer van de 

bisschop” (k), maar het vermelde jaartal is onduidelijk waardoor deze functie goed uit een 
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latere periode kan stammen, gezien het grondplan rond 1900 is getekend. Ten oosten van de 

poorttoren bevond zich nog een ruimte (o), maar mij is onduidelijk waartoe deze diende. De 

kapel zal zich op een hogere verdieping hebben bevonden, deze was zeker aanwezig. De 

specifieke functie van de west-, noord- en oosttoren is mij niet duidelijk, maar de zuidtoren 

diende sinds 1471 als ‘Waectoren’.  

  

Afbeelding 28a. “Justified-access-grafiek” van 

het grondplan van het Muiderslot. Bron: auteur.         Afbeelding 28b. Grondplan van het   

              Muiderslot met letters. 

 

De begane grond van het kasteel Loevestein is perfect te onderzoeken met de “justified-access-

grafiek”. Het kasteel heeft weinig ruimten, waarvan elke functie bekend is. Wel ontbreekt het  

grondplan van de tweede (en derde) verdieping, die de Space Syntax compleet zou kunnen 

maken. De oorspronkelijke vierkante donjon grensde aan de camera van de zaalbouw. Deze 

was verbonden met de grote zaal, welke in verbinding stond met een traptoren en 

keukentoren. De in de periode van 1494-1500 toegevoegde poorttoren was de verbinding 

tussen de ophaalbrug en nieuw gecreëerde binnenplaats. De zaal en donjon werden dan ook 

via de binnenplaats toegankelijk. De zaal had toegang tot de meeste ruimten.  

 

      A = Riddertoren 

      B = Zaalbouw 

      B1 = Zaal 

      B2 = Camera 

      C = Traptoren 

      D = Keuckentoren 

      E = Poorttoren 

      F = Binnenplaats 

 

  Afbeelding 29a. “Justified-access-grafiek”       

van het grondplan van Loevestein. Bron: auteur.   Afbeelding 29b. Grondplan Loevestein met ruimten. 
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3.2.2 Conclusie   

De kastelen werden gebruikt voor de consolidering van de macht, daarom werd gekozen voor 

het Château Philippien principe. Deze bouwvorm, met zijn binnenplaats, vierhoekige vorm en 

ronde torens, moet door de Bourgondische hertogen gezien zijn als een ultieme uiting van 

macht en verdediging. Bij de verovering van de Nederlandse gebieden zijn de kastelen van 

Woerden en Muiden ingenomen omdat ze gebaseerd waren op Château Philippien, daarmee 

goed verdedigbaar waren en een sterke reputatie van de machtshebbers weergaven. Zij komen 

qua vorm overeen met de eerder gebouwde kastelen van Sluis en Kortrijk en paste daarom 

ook in het Bourgondische machtsbeeld. Dat was ook waarom de Bourgondische bisschoppen 

hun residentie te Duurstede uitbreidden met ronde torens in een min of meer vierhoekige 

vorm, de Franse invloed is duidelijk zichtbaar. De Franse bouwinvloeden zijn zichtbaar bij de 

kastelen van Sluis, Oudenaarde, Male, Kortrijk, Woerden, Muiden en Duurstede, te zien aan 

de overeenkomsten met bijvoorbeeld het Franse kasteel van Dourdan (afbeelding 30).  

Het kasteel Loevestein is van een totaal ander type, zoals ook blijkt uit de typologie in 

hoofdstuk twee, maar deze is nooit de residentie geweest van iemand van het Bourgondische 

hof, enkel van de door Maximiliaan van Oostenrijk aangestelde stadhouder. Het had daarmee 

niet de bedoeling een militair verdedigingswerk te zijn, maar ook zeker niet om een uiting van 

de Bourgondische macht te zijn. Door het toevoegen van de poorttoren stond het garant voor 

een goede versterkte (tijdelijke) residentie voor iemand met een hoge functie, maar meer 

moest het niet zijn.  

 
Afbeelding 30. Schematisch grondplan van het kasteel van Dourdan. Bron: Franck E. 2012, 62. 
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Het kasteel van Middelburg-in-Vlaanderen (afbeelding 31) heeft ook een symmetrisch 

vierhoekig grondplan met binnenplaats, en drie ronde torens. Dit kasteel werd tussen 1448 en 

1450 gebouwd door portier Pieter Bladelin, een topambtenaar van de Bourgondische hertogen 

Filips de Goede en Karel de Stoute (De Clercq, W. et al. 2002, 135). Hij bouwde tevens het 

stadje Middelburg-in-Vlaanderen uit, dat gelegen was op een strategische plaats tussen 

Aardenburg, Sluis, Brugge en Damme. Het kasteelareaal bestond uit een klein neerhof met 

onder meer de verblijven van het personeel, verschillende kamers, een kruiden- en siertuin en 

een galerij, en een groot opperhof, waarop zich het kasteel bevond. Dat was de eigenlijke 

residentie van de kasteelheer. De elementen zoals torens, poorten, grachten en ophaalbruggen 

waren bij de bouw eerder symbolisch dan militair (Franck E. 2012, 44), hoewel ze 

ongetwijfeld een krachtige indruk hebben uitgestraald en later in de 16
de

 en 17
de

 eeuw toch 

aanvallen moet hebben doorstaan. De versterkingen werden alleen aan de voor het publiek 

zichtbare zijden aangebracht, met het oog op het tonen van macht en status. Ook bij dit 

kasteel lagen de privévertrekken van de heer het diepste in het kasteel. De uiting van status 

werd steeds groter wanneer men door het kasteel liep, de status en identiteit van de bewoner 

werd steeds meer benadrukt, mede door de veranderingen in architectonische elementen (De 

Clercq W. et al. 2007, 17, 19).  

 
Afbeelding 31. Grondplan van het kasteel van Middelburg-in-Vlaanderen. Bron: Franck E. 2012, 30. 
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Het is wel duidelijk dat ruimte door mensen bewust werd verdeeld en georganiseerd, en dat 

allerlei elementen bijdroegen aan de uiting van status en macht. De architectuur was daar een 

begin van, er moet ook zeker gedacht worden aan materiële cultuur en gebruikte 

bouwmaterialen. De opbouw vertoonde eigenlijk een weerspiegeling van de basisprincipes 

van het hofceremonieel; hoe hoger je status, hoe dieper je het kasteel in mocht. Anders 

gezegd: de privévertrekken van de hertogen (meestal op een verdieping hoger) zijn steeds het 

moeilijkst bereikbaar en de openbare ruimten het makkelijkst. 

 

Uit de toepassingen van de “justified-access-grafiek” en de beschrijvingen van de onderlinge 

verhoudingen van de ruimten wordt duidelijk dat de Bourgondische kastelen qua opbouw 

onderling erg van elkaar verschilden, ook al lijken sommige qua vorm wel op elkaar. De 

residentiële kastelen zitten ingewikkelder in elkaar dan de militair gerichte kastelen.  Dit staat 

wellicht ook in relatie met het aantal ruimten; hoe meer ruimten een gebouw bezit, hoe 

complexer de verhoudingen worden. De “justified-access-grafiek” van Gent  (43 bolletjes) 

toont dit ook aan, zeker in vergelijking met de “justified-access-grafiek” van Kortrijk (12 

bolletjes) en Loevestein (8 bolletjes).   

 

Er is geen relatie tussen de eerder onderzochte vorm van de kastelen en de “justified-access-

grafieken”. De verschillen in vorm waren ook een soort basis voor de verschillen in het doel 

van de kastelen, en dat is dus wel zichtbaar in de “justified-access-grafieken”. De oppervlakte 

van de kastelen zeggen weinig over het aantal ruimten. Bij de hele grote complexen zoals van 

Sluis en Male zijn de binnenplaatsen vaak heel groot, en wordt het oppervlak niet volgebouwd 

met ruimten. Misschien worden inzichten in deze aspecten duidelijker als er meer kastelen 

aan de “justified-access-grafiek” worden onderworpen, in dit stadium is dat nog niet mogelijk.
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Besluit 

Kastelen zijn een belangrijke bron van informatie voor het leven van de Bourgondische 

hertogen, en voor de middeleeuwen als geheel. Ze werden ingezet als militaire 

verdedigingswerken bij het veroveren van nieuwe gebieden en het versterken van reeds 

verworven gebieden, en meer symbolisch voor de uiting en consolidatie van de macht.  

Het onderzoek naar de interne structuur van de Bourgondische kastelen kan bijdragen aan 

de ideeën die schuilgingen achter de opbouw van een kasteel, maar de informatie die per 

kasteel beschikbaar is beperkt het onderzoek zeer. Voor een goede toepassing van de 

“justified-access-grafiek” van de Space Syntax theorie is het van belang dat de grondplannen 

compleet zijn, en eigenlijk van elke verdieping. Dit is lang niet mogelijk bij kastelen die enkel 

nog archeologisch te onderzoeken zijn, waardoor het lastig is om echt gegronde uitspraken te 

doen. Wel wordt het bij de toepassing op de grondplannen van de kastelen van Kortrijk, Gent, 

Muiden en Loevestein al duidelijk dat de opbouw zeer verschillend is en afhangt van het 

karakter van het kasteel. De toepassing van Space Syntax kan daarom zeker een bijdrage 

leveren aan het onderzoeken van de kastelenopbouw. 

Bovendien is enkel onderzoek naar de grondplannen van de kastelen misschien niet 

genoeg om echt iets te zeggen over achterliggende ideeën van de Bourgondische hertogen, 

want andere verdiepingen en de hoogten van torens et cetera hebben ook een grote rol 

gespeeld bij het overkomen van de kastelen op de mensen. Decoratieve elementen, materiële 

cultuur en gebruikte bouwmaterialen waren hiervoor eveneens belangrijk. Daarnaast hangen 

veel meer aspecten samen met de kastelenbouw, het materiaal dat verkregen en aangevoerd 

moest worden bijvoorbeeld was een heel bedrijf op zich, en was verbonden met onder andere 

financiële en infrastructurele kwesties waar de Bourgondische hertogen rekening mee 

moesten houden. Maar het onderzoek is zeker een begin.  

Om een compleet beeld van de kastelenbouw van de Bourgondische hertogen te schetsen 

is het bovendien nog van belang om het hele Bourgondische rijk te bestuderen. Nederland en 

Vlaanderen waren slechts een deel hiervan.  

 

Ik heb in deze verhandeling toch geprobeerd om een bijdrage te leveren aan de 

gedachtegangen van de Bourgondische hertogen wat betreft hun kastelen, en hoop dat ik 

duidelijk heb gemaakt dat een kasteel meer was dan alleen een versterkt gebouw, op allerlei 

niveaus. 
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