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Prof.

Janssen gaat uit van de funct~s waaraan v()or de middeleeuwse adel het kasteel
als'bouwWerk moest,.z9ldoem Dat zijIffei twee: het moest verdedigbaar én
bewÓ~nbaa?'zijn.J{e:verhoudiri'g>tus,~el1
die twee functies kan natuurlijk sterk
variëren. ~engrensvestingq·v.Q():dçlandsheer
eiste meer aan verdedigingsmogelijkhede~dariCie
bescheiden"'wo~ntoren
van de dorpsedelman. Iedere kasteelbouwer maakte zelf de afweging tussen defensie en wooncomfort, afhankelijk
van zijn beurs en het te verwachten gevaar. Bij dat laatste element ging vanaf
de lSde eeuw het opkomend geschut een hoofdrol spelen, waartegen uiteindelijk geen 'kruid' gewassen bleek.
Voor het zover was zou het Nederlandse kastelenlandschap
een boeiende reeks
ontwikkelingen laten zien. We nemen de door prof. Janssen verfijnde typologie
ter hand voor een korte 'excursie'. Onze huidige kennis berust, naast de schriftelijke bronnen, vooral op de archeologie en het bouwhistorisch
onderzoek
van de laatste jaren.

Walburgen en walburchten,

850-1100

Misschien is de palts die Karel de Grote op het Valkhof in Nijmegen bouwde,
wel het oudste kasteel in Nederland geweest. Hoe dit paleis er uitzag, weet niemand, dus ook niet of het wel of niet versterkt was.
In de Vroege Middeleeuwen bij ons greep men voor de gewenste bescherming
terug naar 'prehistorische' materialen en vormgeving. Forse aarden wallen met
palissades en buitengrachten gaven de toon aan. Allereerst bij de cirkelvormige
'burgen' in het Vlaams-Zeeuyvs-Hollandse kustgebied. Ze werden op het einde
van de 9de eeuw door de toenmalige overheid aangelegd als vluchtburcht voor
de plaatselijke bevolking bij Vikinginvallen.
Later werden ze ook tijdelijk
gebruikt als woonplaatsen.
Er zijn er een paar archeologisch onderzocht
(Burgh, Middelburg) en die van Oost-Souburg op Walcheren is onlangs gedeeltelijk gereconstrueerd. Als 'vluchtburcht'
vallen deze kustversterkingen echter
niet onder de eerder gegeven kasteeldefinitie. Het nu lopende inventarisatieprogramma voor het geplande "Kastelen lexicon Nederland" zal dan ook deze
burgen daar niet in opnemen. Wel de groep van zo te noemen 'walburchten',
waar met de zelfde middelen (wal, palissade, gracht) veiligheid geboden kon
worden, al was het maar tijdelijk, aan adellijke grootgrondbezitters
uit de regio.
De bewaard gebleven exemplaren dateren, voor zover onderzocht, uit de 9de
tot 12de eeuw. Het meest spectaculair zijn de grote ovale aardwerken van de
Hunneschans op de Veluwe, de Duno bij Oosterbeek en de Hunenborg bij
Ootmarsum. Van de binnenbebouwing
is weinig bekend. Deze eerste 'kastelen'
zijn vaak al wel voorzien van een voorterrein of voorburcht.

I

fibula

38ste jaargang 1997 nr 1

9

Motte-burchten, 1000- 1250
De walburcht was geen ideaal verdedigingsmiddel. De rondlopende omwalling vereiste veel verdedigers. Een algemeen overzicht
bij calamiteiten
ontbrak. Rond het jaar
1000 kwam als reactie het kasteeltype van
de motte-burcht op. Een flinke aarden heuvel (motte) bood vanaf het topplatform een
handvol
verdedigers
het voordeel van
hoogte en overwicht. Bewoning en boerenbedrijf werden op een apart en lager gelegen voorterrein gesitueerd. Een natte of
droge gracht omringde het complex. De
motte-burcht
werd in heel West-Europa
uiterst populair. Zowel als militair steunpunt voor landsheren alswel als thuisbasis
voor kleinere heren.
Ook in de Nederlanden was het type vanaf
omstreeks 1000 bekend. De eerste opbouw
in hout werd later versteend. Dat veroorDe motte van Leiden met de 12de-eeuwse tufstenen ringmuur met weergang op bogen. De toegang
zaakte bouwkundig en strategisch allerlei
met de wapenschilden dateert uit de 7de eeuw (uit: H.L. Janssen (red.), 1000 jaar kastelen in
problemen. De heuvel bezweek soms onder
Nederland (Utrecht, Stichting Matrijs, 1996) foto: Norbert van Onna.
het gewicht van de stenen of werd ondermijnd bij een belegering. In de 13de eeuw
ging men dan ook experimenteren
met
er hun veelhoekige plattegrond aan. In het tweede geval
aanpassing of met een compleet nieuw kasteelontwerp.
kon op het maaiveld een perfecte cirkel uitgezet worden
Van de bewaard gebleven mottes met opbouw is de Burcht
van Leiden een van de meest interessante. Een tufstenen
voor de ringmuur, waarbinnen
nu ook meer aandacht
kwam voor (bakstenen) woongebouwen. Het Slot Teylingen
ringmuur (12de eeuw) met weergang op bogen bekroont
(Voorhout) met zijn 'gebogen' zaal is hier een mooi voorhet platform. Tegen de binnenzijde van de muur stond een
kleine woontoren.
Ook de motteheuvel
van Kessel beeld van (13de eeuw).
(Limburg) draagt een dergelijke ringmuur of 'shell keep'. Op Men houdt duidelijk nog lang vast aan de ronde vorm, zoals
die via walburcht en op de motte ontwikkeld was. Het
de motte van Stein, eveneens in Limburg, vormt een
gebrek aan mogelijkheden tot dekking van de buitenmuur
natuurstenen ronde toren het centrale punt van de verdedi(flankering) werd opgevangen door het uitbouwen van
ging. De opgemetselde funderingen op de grote motte van
muurtorens. Hierbij zien we een verschuiving optreden van
Oostvoorne (Zuid-Holland) laten zien tot hoever een mottevierkante naar ronde muur- of hoofdtorens. De funderingen
burcht kon uitgroeien in de 13de eeuw.
in de Kasteeltuin van Culemborg spreken hierbij voor zich.
Bij de verlaten mottes valt het grote aantal kleineexemplaren op. Kennelijk heeft de lage adel een tijdlang een Het onlangs geconsolideerde Batenburg toont het 'jongste'
voorbeeld (midden 14de eeuw) van een perfect ronde waterbescheiden motte gewaardeerd als 'verheven' statussymburcht met zijtorens (rondom een oudere motte).
bool. Zeker toen op het einde van de 12de eeuw de baksteen
'herontdekt' werd en door toevoeging van tenminste één
Vierhoekig, na 1275
bakstenen toren aan de motte het voor velen mogelijk werd
Naarmate het accent in de verdediging meer op het gebruik
hun prestige te laten gelden. We danken er de nog talrijke
van muurtorens kwam te liggen, volgde in de kastelenbouw
eenzame 'bergen' in Zeeland aan, die helaas nog vaak ten
de stap van rond naar vierkant in de plattegrond. Voor ons
onrechte voor vliedbergen worden versleten.
achteraf een erg logische stap, maar voor de tijdgenoot was
dit alles niet zo vanzelfsprekend. In West-Europa was het de
Rond en veelhoekig, 1150- 1350
De hogere adel zette intussen een volgende stap in de kas- Franse koning Filips II August die als een der eersten
(ca 1200) experimenteerde met het vierkante of vierhoekige
teelontwikkeling. Daarbij had ze veelal de keuze tussen haar
muurtorens,
een
motte aanpassen of overgaan tot complete nieuwbouw. In kasteeltype, voorzien van hoektorens,
het eerste geval werd de bestaande motte afgetopt en letterflink poortgebouw en veelal één hoofdtoren of 'donjon'
lijk 'ingepakt' met een forse bakstenen ringmuur. Het ver- (Louvre, Dourdan). Waarschijnlijk werd hij daarbij geïnspireerd door de kasteelarchitectuur
van het Midden-Oosten,
dwenen Kasteel van Heusden en het bewaard gebleven
Bergh ('s-Heerenberg) en Heeswijk (Noord-Brabant) danken
7
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Van de kleine woontoren-zonder-meer
zijn er in Utrecht
langs de Kromme Rijn een aantal bewaard gebleven. Een
goede indruk geeft de naar de 14de eeuw terug gerestaureerde Lunenburg. De Doorwerth bij Renkum kon (tijdens de
herbouw) laten zien hoe vanuit een enkele woontoren de
ontwikkeling verliep naar een groot rechthoekig kasteel
(13de tot 16de eeuw). Waar enkele torens en een zaal de
vorm bepalen spreekt prof. Janssen van het "compacte zaaltorenkasteel" (1350-1425). Slot Loevestein behoort hier ook
toe, aangelegd in fasen vanaf 1360 tot ca 1460.
Omgrachte huizen, na 1450
Voor de lagere plattelandsadel was de woontoren, vergelijkbaar met de kleine motte uit een eerdere periode, het
beschikbare middel om de eigen status uit te drukken. Op
het eind van de Middeleeuwen kwam daar het 'omgrachte

De ruiMe van Teylingen. Dit kasteel is het best bewaarde voorbeeld van een
rond kasteel (uit: H.L.janssen, idem).

waar Arabieren en kruisvaarders voortbouwden
op de
Romeins-Byzantijnse tradities.
Via Henegouwen en de familie Van Avesnes kan het vierkante type de noordelijke Nederlanden bereikt hebben. Het
kasteel van Schiedam (Huis te Riviere, ca 1275) zou het eerste voorbeeld binnen Holland geweest kunnen zijn. Kort
daarop gebruikte graaf Floris V het nieuwe plan, in verschillende varianten, voor zijn burchten bouw in West-Friesland
en aan de Vechtmonding.
Het Muiderslot (na 1285, herbouwd ca 1370) en het Kasteel van Medemblik (ca 1290)
laten nog iets zien van die oorspronkelijke opzet.
Vierhoekige waterburchten
van een dergelijke omvang
(30 x 35 m of meer) vroegen om een geweldige kapitaalinvestering. Behalve de landsheer komen dan ook alleen de
leden van hoge adel in aanmerking voor vergelijkbare sterktes: Brederode bij Santpoort, Ammersoyen (ca 1350) en het
in de 15de eeuw verbouwde Duurstede.
Het opkomend vuurgeschut dwong dit type tot bepaalde
aanpassingen.
In de regel werd de muurdikte sterk verbreed. In bepaalde gevallen werd nieuwbouw zo ingericht
dat de verdediging ook zelf over kleine kanonnen kon
beschikken. Het Kasteel van Woerden (ca 1410) met zijn
overwelfde weergang met schietgaten en de oorspronkelijke
geschutplatforms op de muren tussen de torens is daarvan
een bijzonder
voorbeeld.
Het Brabantse Kasteel van
Helmond (ca 1400), opgenomen in de stadsomwalling, is
hiervan een meer bescheiden vertegenwoordiger.
Woontorens met 'uitgroei', 1225-1450
De lage adel kon alleen dromen van het grote vierkante kasteel. Hun realiteit was de eenvoudige woontoren met uiterst
bescheiden
verdedigingsmiddelen
vanaf de gekanteelde
dakrand. In financieel betere tijden werd er een zaal of
tweede toren tegen aangebouwd en benaderde men enigszins het ideale vierkant. Het valt daarbij op dat deze bouwsels zeer compact waren. Dit zorgde er onder andere voor
dat ze minder kwetsbaar waren voor vijandelijk geschut.
Toch ligt bij al deze kastelen het zwaartepunt in bouwkundig opzicht sterk op het woongemak.
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Het kasteel van Ammersoyen

als een voorbeeld van het middeleeuwse vierkan-

te kasteel met ronde hoektorens (uit: H.L. janssen, idem).

adellijke huis' bij. Ook wel moated site genoemd in de literatuur. Het gemeenschappelijk
kenmerk vormt de bescheiden
omgrachting
en het ontbreken van wezenlijke verdedi-

Om verder te lezen:
H.L. Janssen, m.m.v. T. Hermans,
Tussen woning en versterking.
Het kasteel in de Middeleeuwen,
in: H.L. Janssen e.a. (red.),
1000 jaar Kastelen in Nederland
(Utrecht 1996).
H.L. Janssen en W. Hupperetz,
De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse
kastelen in Limburg,
in: W. Hupperetz e.a. (red.),
Middeleeuwse Kastelen in Limburg
(Venlo 1996).
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gingselementen
daarbinnen. Er werden ook wel torentjes,
een poortgebouw en ophaalbrug gemaakt, maar dat was
bedoeld om de adellijke status van de bewoner te etaleren.
Veel systematisch onderzoek naar deze categorie is er nog
niet gedaan, zodat de scheidslijn tussen de moated sites en
de feitelijke kastelen niet strikt te trekken is. Bij een muurdikte van minder dan twee of anderhalve
baksteen
(60-45 cm) lijkt die grens toch overschreden. De NoordBrabantse voorbeelden Croy (Aarle-Rixtel) en Asten (muurdikte ca 1 m) balanceren nog net op deze grens.
De problematiek van de 'omgrachte huizen' gaf al aan dat
zeker de lage adel de mogelijkheid tot het effectief verdedigen van het eigen huis losliet in de Late Middeleeuwen. Het
steeds krachtiger wordende geschut dwong ook de hogere
adel tot pijnlijke keuzes. Soms bood een extra aarden wal
rondom het kasteel uitkomst. Bakstenen geschuttorens
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Met deze rondgang is een beknopt overzicht geboden van
de Nederlandse kastelenbouw in de Middeleeuwen aan de
hand van de meest recente typologie. De gegeven voorbeelden verwijzen zoveel mogelijk naar nog bestaande bouwwerken. Wie meer wil weten, duikt in de opgegeven literatuur. Wie het verhaal met behulp van maquettes plus toelichting wil beleven, bezoekt in de bijgebouwen
van
Loevestein de permanente expositie over dit bouwhisto-
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risch fenomeen.
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hierin als bastions verhoogden
de verdedigingskracht.
Wedde in Groningen had iets dergelijks en Locvestein laat
een volledige ontwikkeling zien naar een compleet vestingwerk rondom het middeleeuwse kasteel. Dit zijn toch uitzonderingen; het kasteel als privé woning kon in de 16de
eeuw zijn beschermingstaak
niet meer vervullen. Het werd
in veel gevallen ruïne of adellijk landhuis.
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