






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jaarverslag van de Nederlandse Kastelen Stichting 
over 1983 

Bestuur 

Een tweetal leden van de Raad van Beheer heeft mede
gedeeld hun bestuursfuncties te willen neerleggen. 
Mr. H. N. C. Baron van Tuyll van Serooskerken, voor
zitter van de stichting gedurende de jaren 1968 tot 1978 
en vervolgens medelevend bestuurslid, heeft in verband 
met zijn gevorderde leeftijd, gemeend te moeten bedan
ken. Zijn blijvende belangstelling voor de stichting 
onderstreepte de heer Van Tuyll met de voortzetting van 
zijn begunstiging. 
Jonkheer Mr. o. R. van den Bosch heeft zijn lidmaat
schap van de raad neergelegd in verband met drukke 
werkzaamheden. Ook via dit verslag wordt beide heren 
de gevoelens van dank vertolkt voor hun belangstelling 
voor het werk der stichting. 
Nadat ten gevolge van de nieuwe wet op de stichtingen 
de statuten gewijzigd waren, verdween de functie van 
directeur en werd de heer K. Bos tot secretaris/penning
meester benoemd. In het verslagjaar besloot het bestuur 
de functies te scheiden; de heer T. T. Bijleveld werd be
noemd tot secretaris terwijl de heer K. Bos penning
meester bleef. 
De financiële en begunstigersadministratie werd overge
bracht naar Doorn en wordt thans verzorgd door 
mevr. C. J. de Fielliettaz Goethart-van der Veen. 

Begunstigers 

Nadat over de voorgaande jaren een teruggang van het 
aantal begunstigers had plaatsgevonden gaf 1983 een toe
name te zien. Dit niettegenstaande het beëindigen van 
het begunstigerschap in verband met de noodzaak tot be
perking van uitgaven. Het aantal begunstigers bedraagt 
thans ± 1440. De toename van de belangstelling is zeker 
mede te danken aan de nieuwe vorm van publicaties van 
de stichting in de ringband "Castellogica" . Het bestuur 
is de redactie-commissie onder voorzitterschap van 
Prof. dr. J. G. N. Renaud zeer erkentelijk voor deze ver
sterking van de band met de begunstigers. 
Ongetwijfeld hebben de goede onderlinge kontakten en 
de sfeer tijdens de excursies en de kastelendagen eveneens 
tot nieuwe aanmeldingen van begunstigers geleid. 
Nieuwe begunstigers zijn temeer welkom omdat de ver
grijzing ook in onze stichting duidelijk merkbaar wordt. 

Het bestuur beraadt zich op het aantrekken van jeugdige 
personen. 
Door de stijging van het aantal begunstigers en doordat 
velen hun bijdrage verhoogden waren de inkomsten uit 
de jaarlijkse bijdragen hoger dan in 1982. Het bestuur is 
hiervoor zeer erkentelijk. Verheugend is ook het feit dat 
een aantal begunstigers voor het leven, die lang geleden 
begunstiger werden toen de minimum bijdrage ten op
zichte van heden zeer laag was, een aanvullende bijdrage 
overmaakten. 

Folder kastelen opengesteld voor bezichtiging 

In het verslagjaar bestond weer een grote belangstelling 
voor de folder "Kastelen, opengesteld voor bezichti
ging". Het blijkt dat het publiek een juiste voorlichting 
voor het maken van uitstapjes erg op prijs stelt. Een her
ziene uitgave is in voorbereiding en zal in het voorjaar 
van 1984 verschijnen. 

Reizende tentoonstelling 

De reizende tentoonstelling bleek zich opnieuw in de be
langstelling te verheugen. Op een twaalftal panelen, wel
ke compact in een S-tal kisten zijn verpakt, wordt het 
ontstaan en de ontwikkeling van kastelen afgebeeld. Tal
rijk waren de scholen, bibliotheken en andere instellin
gen waar deze gemakkelijk te plaatsen en te vervoeren 
panelen bij hebben gedragen tot een verantwoorde voor
lichting van vooral jeugdigen die een groeiende 
belangstelling voor geschiedenis en voor kastelen en 
historische buitenplaatsen en hun bewoners aan de dag 
leggen. De tentoonstelling wordt gratis ter beschikking 
gesteld; slechts de kosten van verzending, na gebruik 
naar de nieuwe bestemming, komen voor rekening van 
de gebruiker. Bestelling kan via het secretariaat 
plaatsvinden. 

De serie "Nederlandse Kastelen" 

De reeks van beschrijvingen van kastelen bereikte een 
mijlpaal met het verschijnen van de SOste uitgave, betrek
king hebbend op Groeneveld te Baarn. Deze uitgave 
kwam tot stand in samenwerking met de stichting Groe
neveld en de A.N.W.B. Nadat de A.N.W.B. zich ge
noodzaakt had gezien om de verkoop van de boekjes op 
haar kantoren te beëindigen werd besloten om na het 
verschijnen van het SOste deeltje, van verdere samenwer-
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king op dit gebied af te zien. Het bestuur is de A.N.W.B. 
erkentelijk voor de jarenlange samenwerking in het be
lang van een verantwoorde en toch gemakkelijk leesbare 

voorlichting. 
In 1983 verschenen "De Gevangenpoort" en "Brede
rode" terwijl herdrukken van "Oud-Poelgeest", 
"Wychen" en "De Blauwe Camer" van de persen kwa
men. Als No. 49 in de reeks zal in het voorjaar van 1984 
"Oostvoorne" uitkomen. 
Nieuwe uitgaven en ook herdrukken zullen in een gewij
zigde vorm het licht zien. Als eerste zullen verschijnen 
"De Blauwe Camer", " Nijenrode" en "Singraven" . 

Voorjaarsexcursie en kastelen dag 

De deelname hieraan was ongekend groot. Ruim 450 
deelnemers, gespreid over vijf dagen bezochten de kaste
len Verwolde en Twickel. Vooral dit laatste kasteel 
mocht zich in de bijzondere belangstelling van de be
gunstigers verheugen. Een verslag van de heer Besselaar 
over deze excursie gelieve U elders in deze aflevering aan 
te treffen. Aan de kastelendag in september, waarin op
genomen een bezoek aan het huis Wel bergen, namen 
meer dan 300 personen deel. In het Twents museum 
werd door Uw mede-begunstiger, Mr. A. N. Baron de 
Vos van Steenwijk, een inleiding gehouden over het ont
staan en de geschiedenis van de Overijsselse Ridderschap. 
Indien U belangstelling voor deze lezing mocht hebben, 
dan is deze tegen een geringe vergoeding bij het secreta
riaat te verkrijgen. 

Legaat 

Een trouw meelevende begunstiger, mevrouw M. M. 
Melchers, is in het verslagjaar overleden. Bij testament 
vermaakte mevrouw Melchers de stichting 1/3 van haar 
nalatenschap, onder vruchtgebruik ten behoeve van 
twee familieleden. Voor hen die de stichting bij wilsbe
schikking willen bedenken wordt hier een bruikbare 
tekst aangeboden: "Ik legateer aan de Nederlandse Kaste
len Stichting, gevestigd te 's-Gravenhage, een bedrag 
van ..... (eventueel) vrij van rechten en kosten". Desge
wenst kan daaraan worden toegevoegd: "met de bedoe
ling dat dit bedrag wordt aangewend voor ..... ". De 
Nederlandse Kastelen Stichting is gerangschikt onder de 
rechtspersonen als bedoeld in artikel 24 der Successie
wet. Dit houdt in een verminderd tarief bij verkrijging 
door legaat of erfstelling en door schenking en grotere 
vrijstellingen. 

Woonstede 

Tijdens het jaar 1983 heeft wederom enige malen overleg 
plaatsgevonden met de Belgische zustervereniging ten 
aanZlen van het tijdschrift "De Woonstede door de 

eeuwen heen". Het bestuur is erkentelijk voor de grote 
moeite die de beide redactie-commissies zich hebben ge
geven om dit zo fraaie periodiek te verzorgen . 
Het bestuur heeft er op aangedrongen meer aandacht te 
besteden aan een tijdige verschijning van de afleveringen. 

Samenstel1ing van het bestuur op 31 december 1983 

Dagelijks bestuur: 

Jhr. C. van Eysinga, Huis ter Heide 1, 8521 NC 
St.-Nicolaasga, voorzitter. 
T. T. M. H. Bijleveld, Utrechtseweg 45, 3911 TR Rhe

nen, secretans. 

K. Bos, Kuluutsheuvel 32, 5825 BE Overloon, 

penmngmeester. 

Mevr. drs. M. A. Prins-Schimmel, Driewegen 53, 

3881 EX Putten. 

Ir. T. S. Smith, Lange Nieuwstraat 41, 3512 PC 

Utrecht. 


Raad van Beheer: 

Mr. J. D. Baron van Asbeck, Oudezijds Achterburgwal 

79, 1012 DC Amsterdam. 

Jhr. mr. O. R. van den Bosch, Molenlaan 4, 2103 AE 

Heemstede. 

Jhr. A. J. van Geen, Hugo de Grootlaan 20, 3818 TB 

Amersfoort. 

Ir. A. G. Grandjean, Gildemeesterplein 1, 6826 LL 

Arnhem. 

Dr. H. Halbertsma, Muurhuizen 109, 3811 EE Amers

foort (benoemd door de minister van W.V.c.). 

Drs. T. J. Hoekstra, Van Hoffenlaan 44, 6721 XE 

Bennekom. 

Mr. H. M. A. Kamerlingh On nes, Kasteel Vosbergen, 

8181 JJ Heerde. 

D . E. L. Baron de Loë, Kasteel Mheer, Dorpstraat 6, 


6261 NJ Mheer (L.). 

A. A. C. Maaskant, De Doornweg 47, 8035 PD Zwolle. 

Mr. H. E. Phaff, Joh. Verhuistweg 58, 2081 EL Sant

poort-Zuid. 

W. Rietbergen, Wassenaarseweg 220, Postbus 93200, 

(2509 BA) 's-Gravenhage. 

Mr. H. N. C. Baron van Tuyll van Serooskerken, Post

bus 1, 5590 AA Heeze (N.B.). 

Dr. A. Vliegenthart, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apel

doorn. 


XXVI 



Boeken betreffende kastelen in 1983 uitgegeven 

De Ha'vezaten in Salland en hun bewoners, door Jhr. 
A. J. Gevers en A. J. Menserna. Alphen a.d. Rijn. 
Het kasteel Voorst. Macht en val van een Overijsselse 

burcht, door diverse schrijvers. Uitgave Zwolle. 

Het Huis Dampegeest bij Limmen, door Mr. dr. J. Belon

je. Uitgave Arnhem. 

Tuinhuizen in Friesland, door R. J. Wielinga. Uitgave 

Leeuwarden. 

N.B. In 1983 zijn twee nieuwe delen uit de reeks De 
klonumenten van Geschiedenis en Kunst uitgegeven, 
waarin heel wat kastelen monografisch behandeld zijn. 
Het gaat om de delen Zuid·Limburg; Vaals, Wittem en 
SIenaken, door J. F. van Agt en Het Rijk van Nijmegen; 
oostelijk gedeelte en de Duffelt, door A. G. Schulte. 
Staatsuitgeverij, Den Haag. 

Stichting Kastelen Documentatie 
"Petit Manoir", Van Ostadelaan 23, Muiderberg. 

Wat betreft uitgaven die in 1983 in voorbereiding 
waren, kan het volgende worden gemeld: 

Het boek over kastelen, enz. van de Oranjes is in 
druk bij uitgeverij Elmar. Het zal in het her
denkingsjaar van Willem van Oranje verschijnen, 
omstreeks half maart. 
Willem van Stuijvenberg, schrijver van het kastelen
boekje van uitgeverij Sijtnoff, heeft voor een belang
rijk deel gewerkt met materiaal van de S.K.D. Het 
boekje verschijnt voorjaar 1984 en de A.N.W.B. 
neemt de helft van de oplage over. 
Wat betreft de "Rode boekjes", zie het jaarverslag 
van de N.K.S. Nieuwe deeltjes zullen verschijnen bij 
De Wal burg Pers te Zutphen. 

Aangaande de collectie is er het volgende nieuws: 

Schenkingen aan de S.K.D. 
Van mw. M. A. Prins-Schimmel: haar boek over Scher

penzeel. 

Van André van der Goes: H. W. Koch, Over hellebaar

den, donderbussen en huurlingen. 

Van Riverside Pictures: Geoffrey Trease, Huurlingen. 


Een voorjaarsreis naar Hessen leverde foto's, dia's en 

brochures op. Ook van de zijde van de Rijksdienst Kaste

lenbeheer en van goedgezinde particulieren stroomde 

materiaal binnen, waaronder tijdschriftenmateriaal van 

de heer Fokke Groen betreffende de provincie Utrecht. 

Dankzij het Prins Bernhardfonds konden de 13 delen 

van het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa 

opnieuw worden ingebonden en werden ook enige wer

ken aangekocht. 


Lente-excursie naar Verwolde en Twickel 

De voorjaars-excursie van onze Nederlandse Kastelen 
Stichting op twee vrijdagen en twee zaterdagen in mid
den april '83 had zózeer de belangstelling van de be
gunstigers, dat er nog een donderdag aan moest worden 
vastgeknoopt. Het program omvatte dan ook twee bij
zondere attracties, namelijk het Huis Verwolde bij 
Laren (ten noorden van Lochem) en het paleiskasteel 
Twickel bij Delden. 
De tocht per toerwagen, van Zutphen uit, was op zich 
al bijzonder boeiend. Van de Walburgstad ging het 
noordoostwaarts het Twentekanaal langs - die ge

graven waterwegen in ons land kunnen vaak verrassen
de perspectieven opleveren, lijnen van geleidelijkheid. 
Voorbij de havezathe Den Dam (een landhuis uit de 
19de eeuw op de plaats waar koning-stadhouder Wil
lem III een dependance had van De Voorst) en via 
Almen ging het naar Laren. Even voorbij laatstgenoem
de plaats zagen we de groen-gele vensterluiken van boe
renhoeven: de kleuren van het edele Huis Verwolde, dat 
weldra tussen de bomen tevoorschijn kwam. 
Verwolde is niet zo'n heel oud landhuis, maar het kan 
toch al bogen op een echt burchtverleden. Wellicht 
bestond het oorspronkelijke kasteel al in de 12de eeuw, 
maar zeker is dat omstreeks de helft van de 14de eeuw 
Derck van Keppel er zetelde. Het heette oorspronkelijk 
Varenwolde. Begin 16de eeuw werd het veroverd door 
hertog Karel van Gelre en vervolgens stormenderhand 
door het leger van Deventers burgers genomen en tot de 
grond toe afgebroken. Toch kwam het weer in het bezit 
van de Keppels, die een nieuwe vechtburcht oprichtten 
met gekanteelde ringmuur en stoere hoektorens. Er 
bestaat nog een tekening van, maar die berust waar

schijnlijk op fantasie. 

Verwolde moet in de 18de eeuw niet veel meer dan een 

boerenwoning geweest zijn, met wat ruïnes rondom. 

Pas in 1776 werd het bestaande Verwolde voor het echt

paar Van der Borch-Verwolde gebouwd volgens plan 

van Philips Willem Schonde, architect van stadhouder 

Willem V. Tussen architect en de nieuwe bewoner werd 

uitvoerig over de bouw gecorrespondeerd; 41 brieven 

worden nog altijd bewaard. 

Dit alles is beschreven in het mooi geïllustreerde gidsje 

van de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen, 

door Drs. J. C. Bierens de Haan. 

Zes generaties van de familie Van der Borch van Ver

wolde hebben op dit landgoed gewoond. In 1977 kwam 

daaraan een eind, toen A. Ph. R. C. Baron Van der 

Borch de zorg voor de instandhouding van huis en tui

l1en in handen stelde van genoemde stichting. Verwolde 

is thans museum geworden. 

Wie het landgoed door het poorthek betreedt, krijgt da

delijk de indruk van een "echt" kasteel met een toe

gespitste toren ernaast, die aan het 18de-eeuwse symme-
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trische voorkomen van het woonhuis een middeleeuws 
accentje geeft. Sedert het midden van de vorige eeuw 
had het huis grote T-vensters. Pas in 1929 gaf het echt
paar Van der Borch-Voûte opdracht, deze ramen te 
voorzien van een 18de-eeuwse roedeverdeling en het 
dak met leien (in plaats van pannen) te bedekken. Een 
dakruiter verdween en in de plaats van een uitbouw 
(voor kinderkamer, dienstvertrek enz.) kreeg het huis 
die toren opzij; daar kwam zelfs een lift in. 
De stichting V.G.K., aan welke het huis - te groot en 
te bezwarend voor bewoning geworden - werd ver
kocht, heeft Verwolde met behulp van bruiklenen van 
particulieren, alsmede van schenkingen en legaten, zó 
ingericht dat het is alsof het nog bewoond wordt. Veel 
familieportretten zijn gebleven. 
Bij een rondgang door de behaaglijk aangeklede kamers 
voelt men zich verplaatst in de sfeer van het begin van 
deze eeuw, vooral in de slaapvertrekken met hoge ledi
kanten, wastafels met kommen en lampetkannen, toilet
en schrijfgerei, crapauds, koffers, zitbaden, hoeden
dozen, broekenspanners, wentelspiegels, enz. 
Een boeiende rondwandeling door zo'n compleet her
kenbaar oud voornaam woonhuis. Een kinderkamer 
met speelgoedkeuken, een muzieksalon met een antiek 
klavier, een studeervertrek met kasten vol kostelijk ge
bonden oude boekwerken, de kleurigste tapijten op een 
grauw-geverfde plankenvloer, overal dat fijne stucwerk, 
een eetkamer met een volledig gedekte gastentafel. 
En overal die hoge vensters met uitzicht op de kort gele
den meesterlijk gerestaureerde tuin, geheel naar het ori
ginele ontwerp van Hugo A. C. Poortman uit 1926, 
waar bloemenborders opnieuw zijn ingeplant volgens 
aanwijzing van mevrouw M. E. Canneman-Philipse, 
van Walenburg aan de Langbroeker Wetering in het 
Utrechtse. 
Na nog een korte pauze in de zogeheten koffiekeuken, 
onder bij de jonge toren, keken wij nog eens om naar 
het statige huis en vernamen dat de grote vensters wel
dra luiken zouden krijgen in de Verwolde-kleuren geel 
en donkergroen. Toen ging de reis verder oostwaarts, 
richting Markelose berg en Herikerberg, maar eerst 
werd een gezellige koffiemaaltijd genuttigd in het 
restaurant "De Exelse Molen", dicht bij het Ampense 
Veld. 
Het volgende doel van de excursie was Delden - dus al 
in Twente - met het wijdvermaarde kasteel Twickel. 
In de jaren '60 ging menige dagbladverslaggever op stap 
om voor zijn krant de stand van herstel en weder
opbouw in ons land te rapporteren. Op zo'n tocht door 
Twente kwam ik in Delden terecht en mocht "het voor
recht smaken, het weinig toegankelijke Twickel van 
binnen te zien. Daar woonde de hoogbejaarde barones 
Van Heeckeren van \Vassenaer, geboren gravin Van 
Aldenburg Bentinck. Tijdens het gesprek, dat hoofd
zakelijk over de weidse kasteeltuinen ging, begonnen 

opeens tientallen klokken tegelijkertijd te carilloneren. 
Wandklokken, staande horloges, tafel- en schoorsteen
pendules - één groot kamerorkest liet daar een miracu
leuze kloksymfonie horen, héél even maar - en toen 
werd het weer doodstil. Mijn verbazing ziende, vertelde 
de slotvrouwe dat zij "een speciaal mannetje" had aan
gesteld die ervoor zorgde dat in dit grote huis alle klok
ken precies tegelijk de tijd afklepelden omdat het einde
loze geklingel haar onverdraaglijk was. 
In 1975 is de douairière overleden, juist op de dag toen 
wij met een groot gezelschap van onze Nederlandse 
Kastelen Stichting Twickels slot park zouden bezichti
gen. De wandeling werd natuurlijk afgelast en in Del
dens oude kerk met de zeldzaam-mooie gewelfschilde
ringen, woonden wij toen een korte herdenkingsdienst 
bij. Overal in 't rond gingen vlaggen halfstok. 
Nu, acht jaar later, maakten wij weer een excursie naar 
Twickel, waarbij ook het benedengedeelte van het 
kasteel kon worden betreden: salons en corridors, praal
keukens en kelderruimten. In de grote receptiezaal 
moest onze jonge rondleidster even haar betoog onder
breken omdat plotseling tal van klokken tegelijk begon
nen te preluderen - niet alle klokken meer, zoals voor
heen, want verscheidene uurwerken bleken stil te staan. 
Twickel is nu in een stichting ondergebracht. Het huis, 
door een grafelijke familie bewoond, is doorgaans niet 
voor het publiek ter bezichtiging opengesteld, maar het 
omringende landgoed - die schitterende bostuin met 
orangerie - is op vertoon van bij de VVV en de Delden
se hotels verkrijgbare kaarten voor bezoekers 
toegankelijk. 
Het slot dateert uit de 14de eeuw, maar de renaissance 
heeft er duidelijk haar 16de-eeuwse stempel op gedrukt: 
vooral het midden deel van de langgerekte voorgevel, 
versierd met zandstenen banden, zuilen en wapenschil
den, met strakke vensters onder een geestig topgeveltje . 
Hoofdzaak van het bezoek aan Twickel was toch het 
landschapspark, dat in het voorlaatste decennium van 
de 19de eeuw werd aangelegd naar een voorbeeld van 
een vorstelijk park in Oost-Duitsland bij de Poolse 
grens, geschapen door de beroemde tuinarchitect Carl 
Edouard Petzold. Deze Petzold kwam vaak naar ons 
land op uitnodiging van prins Frederik, een oom van 
koning Willem IIl. Hij kreeg opdrachten voor de land
goederen Zypendael en Middachten. In 1885 begon hij 
aan Twickel, dat hij in zijn mémoires "die bedeutendste 
Anlage am Abend meines Lebens" noemde. Opdracht
gever was de baron Van Heeckeren van Wassenaer, 
echtgenoot van de hierboven genoemde dame. 
In een handboek gaf Petzold een uitvoerige beschrijving 
van het Twentse coulissenlandschap: "uitgestrekte wei
degronden, begrensd door bos van heel oude eiken en 
beuken, met een ondergroei van hulst en klimop". Bijna 
elke boom, schreef hij, leent zich afzonderlijk als object 
voor een schilder. 
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Het landgoed Twickel werd aangelegd als een parkland
schap van de grootst mogelijke verscheidenheid, in ge
bogen lijnen. De oorspronkelijk geometrisch
gebaseerde kasteeltuin van J. G. Michael had een grillig
romantische vorm, die later door de Zocherfamilie iet
wat werd rechtgetrokken. Petzold zorgde ervoor, dat 
niet alleen de spade veelvuldig werd gebruikt, maar ook 
de bijl - om der wille van het perspectief. 
Een lange wandeling - zowat één uur - door het ge
hele landgoed, onder leiding van de tuinman, leverde 
ons tal van verrassingen op: bomen bijeen als dansgroe
pen, fantastische luchtwortels van de moerascyprus als 
kabouters langs een droomvijver en de heerlijkste verge
zichten rondom. Een hoge linde, waarvan een tak weer 
wortel heeft geschoten aan de andere zijde van het wan
delpad. Rhododendrons, overal pril groen, rossige 
knoppen, ontluikende bloesems, één en al lentefeest. 
Tenslotte kwamen wij bij de orangerie met het open 
tuingedeelte terzijde van het kasteel, waar scherp ge
snoeide boombeelden oprijzen in de vorm van dieren en 
speelse fantasiegestah en. Toen werd het klokkentijd om 
terug te keren naar ons uitgangspunt Zutphen, langs AI
mens kerkje en zijn "Hoofdige Boer", ter nagedachtenis 
aan Staring, de poëet. Een onvergetelijke excursie, die 
van april 1983. 

J. HERMAN BESSELAER 

Kastelen en Havezathen in Overijssel 
Voordracht gehouden door Drs. A. L. HulshoJf 

Voordat Overijssel, vanaf de middeleeuwen het Over
sticht geheten, in 1528 door Karel V werd overgeno
men, maakte het deel uit van het gebied, waarover de 
bisschop van Utrecht het wereldlijk overheidsgezag be
kleedde. Het vormde geen eenheid, maar bestond uit 
een samenraapsel van schenkingen gedaan door de Duit
se koningen aan de bisschoppen van Utrecht in de lOde 
en llde eeuw: Vollenhove, Deventer en omstreken, 
delen van Salland en Twente, welke aUe hun eigen bena
ming en hun eigen met rechtspraak en bestuur belaste 
ambtenaren behielden. 
Op de grenzen van het Oversticht verrezen sterkten als 
Kuinre en V ollenhove in het noordwesten, Coevorden 
in het noordoosten, Lage aan de oostgrens en Goor te
gen de zuidgrens. Op deze burchten werden, deels na 
hun onderwerping in de 13de eeuw door de bisschop
pen dienstmannen als kastelein aangesteld, die zich later 
als onafhankelijke heren gingen gedragen. 
Zo ontstonden heerlijkheden als Almelo, Gramsbergen, 
Kuinre, Zalk en Lage. Dit alles was mogelijk, daar de 
bisschoppen veraf zaten in het Sticht, waar zij hun han
den vol hadden aan usurpatoren als de graven van Hol
land en die van Gelre. Hierbij kwam het chronisch geld
gebrek waardoor ze gedwongen waren hun gebieden 

herhaaldelijk te verpanden. Het bewind van bisschop 
Jan van Diest (1325-1340) vormde wel het dieptepunt. 
Hij moest nagenoeg het gehele Oversticht verpanden 
aan de graaf van Gelre om in 1332 het geld op tafel te 
kunnen leggen voor de koop van de heerlijkheid Die
penheim in Twente van de graaf van Dale, die in West

falen resideerde. Zijn opvolger Jan van Arkel zag in dat 
voor het algemeen welzijn en uit eigenbelang de op
komst van de IJsselsteden van het allergrootste belang 
was. Zodoende ging hij in 1352 een verbond aan met 
Kampen, Zwolle en Deventer voor drie jaar, waarbij 
niemand "eenighe borghe, voerburchten, steden of an
dere veste, tymmeren maken of vermeerren, begraven 

(omgrachten) of vestighen mocht sunder oerlof 
(toestemming) ende consent van ons (de bisschop) ende 
van alle onse steden (de genoemde IJsselsteden)". 
Het aantal burchten in handen van kleine dynasten Al
melo, Diepenheim, Goor, Kuinre is betrekkelijk gering 
geweest, evenals het aantal grensversterkingen dat de 
landsheren in de middeleeuwen hebben gesticht, zoals 
Lage op 7 km ten noorden van Ootmarsum, Ven ne
brugge op 3 km ten oosten van Hardenberg, Vollenho
ve, Arkelstein bij Bathmen en later Waardenburg bij 
Holten. Diepenheim is zoals gezegd in 1332 aangekocht, 
Blankenborg in Haaksbergen in 1448. Deze sloten wa
ren bedoeld als fortificaties tegen vijandelijkheden van 
de graven van Bentheim, van de Drenthenaren, de Frie
zen, de Geldersen en van de bisschoppen van Munster. 
Tegenover dit kleine getal valt op hoe talrijk de behui
zingen van de riddermatigen zijn geweest, die een een
voudiger aanleg hadden en die wij havezathen plegen te 
noemen, in het oosten en in het westen ridderhofsteden. 
In 1800 waren het alleen in Twente meer dan 50, waar
van er nu nog 17 al of niet gaaf aanwezig zijn. 
Over het algemeen genomen waren zij in handen van de 
dienstadel, die de huisplaatsen en het omliggende goed 
in leen hielden van de landsheer en van regionale dy
nasten. Deze havezathen zijn in verschillende tijden en 
onder verschillende omstandigheden ontstaan. Als het 
vestigingen uit de dertiende en veertiende eeuw zijn, 
worden zij gekenmerkt door een ronde aanleg, naar het 
voorbeeld van de landsheerlijke en dynastenburchten. 
Resten van een dergelijke aanleg zijn tot in onze dagen 
overgeleverd. 
Midden in het oude Rijssen, ten noorden van de 
Haarstraat, heeft het Beverfeurde, later de Krans gehe
ten gelegen. Op de kadastrale kaart van 1825 is duidelijk 
een cirkelvormige aan]eg met open grachten te herken
nen. Thans is de plaats bebouwd. Volgens bronnen 
moet de nederzetting een zetel zijn geweest van het uit
gestorven riddermatige geslacht Van Bevervoorde. De 
bloeiperiode van de fami lie valt in Rijssen in de 14de 
eeuw. Een andere zetel van dit geslacht is het Huis 
Weemselo geweest onder Albergen, gemeente Tubber
gen. T er plaatse bevond zich ten oosten van de voorma
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lige huisplaats, tien jaren geleden nog een kleine ronde 

verhevenheid omgeven door een gracht. Dit eiland, dat 
niet meer dan tien meter in doorsnee telt, wordt in de 
inventarislijst van het huis Weemselo "het olde fonda
ment" genoemd (de inventaris]ijst is bij de brand van 
Herinckhave in 1959 vedoren gegaan). 

Een zo goed als gaaf overgeleverde kleine ronde burcht
plaats, naar schatting uit het begin van de veertiende 

eeuw, bevindt zich op het terrein van de voormalige ha
vezathe Olidam, ten zuiden van Goor, gelegen tussen de 

spoorlijn Zutphen-Hengelo en het Twente-Rijnkanaal. 
Mijn opgraving in 1965 en 1966 roonde aan dat op de 
burchtheuvel (18 x 14,50) die op het hoogste punt ruim 
1,60 m boven de waterspiegel (zomerstand) van de 
gracht uitsteekt, een vierkant woonhuis heeft gestaan 

dat buitenwerks 10,50 lang en 7 m breed is geweest. Het 
is vermoedelijk een vakwerkbouw geweest, gezien het 
feit dat zich op de hoekpunten grote zwerfkeien bevon
den. Tussen de hoekstenen kwamen op een afstand van 
twee tot drie meter kleine zwerfstenen voor, die vrijwel 
zeker als steunpunten voor de vakwerkbouw hebben 

gediend. Op een diepte van 20-50 cm onder het huidige 

oppervlak is een tegelvloer van rode estrikken tevoor
schijn gekomen. Er zijn veel potscherven, leien en 
resten van gebrandschilderd glas uit de veertiende tot de 
zestiende eeuw gevonden. Het waterstelsel van de 

gracht werd vroeger gevoed door de Poolbeek. Schuin 
voor de ingang lag een driehoekig hoger gelegen stuk 
grond, dat aan drie zijden door een smalle spitsgracht 

omgeven is geweest. Het ziet er naar uit dat Olidam tot 
zijn afbraak in de zeventiende eeuw een z.g. woonspij
ker is geweest. De plaats is thans beschermd. 
Een fraai voorbeeld van een nog aanwezige kleine 

burcht met omlopende gracht is de Hondeborg bij Zen
deren, gemeente Borne. Jammer genoeg is in de jaren 
zestig de rest van de singel tussen de binnenste en de ver

dwenen buitenste gracht geëgaliseerd. Over de oor
sprong van de burcht is zo goed als niets bekend. Zeker 
is dat op 24 okober 1333 het huis Ther Hondsborch met 
de voorburcht door Bernd en Gerard van Zebclinghen 

aan de bisschop van Utrecht is opgedragen en dat zij het 
als dienstleen hebben terugontvangen. Tegenwoordig 

staat op de hoge plaats een pachtboerderij van het land
goed Twickel. Een ronde aanleg, die sterke verwant
schap heeft met Olidam, is de oude huisstede van het 

Laer bij Ommen aan de rechteroever van de Regge, vlak 
bij de uitmonding in de Vecht. De gracht rondom is nog 
geheel intakr. 
Van de borg Enschede valt nog weinig te zeggen. De lig
ging moet geweest zijn in het oostelijke gedeelte van de 

oude stadskern, ten oosten van het huidige stadhuis en 
de Hofstraat. Delen van de oude gracht zijn bij graaf
werk teruggevonden. Zelfs op de kaart van Jacobus van 
Deventer ca. 1560 wordt niets aangegeven dat op deze 
burchtplaats zou kunnen wijzen. 
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Een andere groep havezathen is oorspronkelijk uit boer

derijen ontstaan. Van een behoorlijk aantal is de origine 
bekend. Zo zijn o.a. de huizen Brecklenkamp, Nijen
huis bij Diepenheim, Backenhagen, Eversberg en 
Twickel oudtijds uit volle of halve erven ontstaan. SOill
mige zijn voortgekomen uit een curtis of hoofdhof. Dit 

geldt voor het verdwenen Huis Hengelo, de verdwenen 
Hof te Boekelo, de Eeshof of Huis Eschede in Tubber
gen en Herinckhave uit de Hof te Vlederingen (FIerin

gen). De tijd waarin deze adetlijke huizen zijn ontstaan 
begint in het midden van de veertiende eeuwen eindigt 

omstreeks 1600. Indien zij uit een belangrijke boerderij 
of hoofdhof zijn ontstaan, was de plaats vanouds al om
geven door een gracht en een wallenstelsel die tot de 
vroegere middeleeuwen zijn terug te voeren. 
Kenmerkend voor de bavezathen is de minder hechte 

bouwtrant dan die van de dynastieburchten. Het woon
huis is veelal beschermd door één of meer hoektorens 

(Twickel en Singraven). De donjon, zoals van kasteel 
Rechteren bij Dalfsen en de zwaar versterkte poort ont
breken. Een vrij licht gebouwde muur omsluit het ge
heel. Van het verdwenen huis Hengelo staat de poort uit 
het begin van de zeventiende eeuw nu voor de villa het 

"Stroot" in Twekkelo. Alleen het huis Diepenheim 
heeft nog een fraaie zeventiende-eeuwse poort. Een 

huiskapel sierde dikwijls de omgeving. Herinckhave 
heeft die nog; vroeger was een kapel ook te vinden bij 
het Huis Hengelo, Weleveld onder Borne en Rechteren 
bij Dalfsen. 

Bijna alle havezathen in het oosten van de provincie 
hadden een watermolen, waarvan de stuw in de beek de 
grachten op peil hield. De fraaiste en grootste water

molens vinden we bij Singraven, die nog werken. 
Herinckhave heeft ook nog een watermolen, die echter 
sedert 1860 buiten gebruik is. Van de voormalige have
zathe Oldemeule in Oele bij Delden is alleen het molen

gebouw met wapensteen over. 
Tijdens de van 1963 tot 1966 verrichte opgravingen van 
de havezathe Grimsberg aan de oostzijde van de Regge 
onder Rijssen is in het midden van de huisplaats het 

oudste gedeelte bestaande uit een fundering van zwerf
keien teruggevonden. De havezathe Grimberg is van 
hoofdhof in de marke Noner tot edelmanshuis verhe
ven vóór het midden van de veertiende eeuw. 

De kinderen uit het tweede huwelijk van Egbert IJ van 
Almelo (1308-1338) met Agnes van Limburg uit het huis 
Styrum aan de Ruhr konden niet in Almelo opvolgen 
en hebben derhalve Grimberg als leengoed van Almelo 
laten versterken en tot hun zetel gekozen. Zij noemden 
zich voortaan Van den Grimberge en voerden als wapen 
een gedeeld schild, half Almelo (3, 2, 1 ruiten), half Lim

burg (de helft van de Isenbergse roos). 
Spreker verwijst dan naar het recent verschenen boek 

van Jonkheer A . J. Grevers en A. J. Mensema "De 
havezathen in Salland en hun bewoners". 



Verslagen en mededelingen 

Errata 

Ja, serieuze lezer, wij kunnen er niet omheen. Het 
noodlot heeft toegeslagen. Het is een schrale troost, dat 
men in de meeste uitgaven een bescheiden papiertje of 
weggestopt stukje vindt met errata. 
De nummering van de officiële mededelingen biedt geen 
vervolg op vorige aflevering. In plaats van XV tim XX 
gelieve men te lezen XXV tlm xxx. In feite is de zaak 
reparabel door met vaardige hand een X aan het gedruk
te cijfer toe te voegen. 
Op blz. 63, eerste kolom, regel 3 behoort het jaartal 
1289 vervangen te worden door 1282. Evenzo wijzige 
men in het kopje "Het steenhuis te Warmond na 1289" 
het jaartal in 1282. 

Professoraat 

Ultimo augustus 1983 kwam een eind aan de zogeheten 
alla aanstelling voor het academische jaar 1982/ 1983. 
Het bestuur van de universiteit zag - terecht overigens 
- geen aanleiding het dienstverband en het daaraan ver
bonden recht tot het afnemen van examens te 
verlengen. 
Intussen was in verband met de vervroegde pensione
ring van hoogleraren - nu dus op 65-jarige leeftijd 
het tijdperk, waarbinnen de hoogleraar-in-ruste het 
recht had promoties te begeleiden tot vijf jaar verlengd. 
Hiervan profiteert uiteraard ook de hoogleraar, die eer
tijds op verzoek van de N.K.S. kastelenkunde aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht ging doceren. 
Dit is met het oog op de in bewerking zijnde dissertaties 
maar heel gelukkig. Er wordt namelijk gewerkt aan 
proefschriften betreffende de kastelen van de bisschop 
van Utrecht, de bouwmeesters Keldermans en het Vree
burg te Utrecht en de Blauwe Toren van Karel van 
Bourgondië binnen Gorinchem. 
In het voorjaar en tijdens de zomermaanden van 1983 
hebben verschillende studenten-oude-stijl van de gele
genheid gebruik gemaakt om hun bijvakexamen af te 
leggen. 

Opgraving en onderzoek 

Te oordelen naar het Archeologisch Nieuws in het Bul
letin van de K.N.O.B. valt er weinig activiteit op het ge
bied van het onderzoek van kastelen te bespeuren. Toch 
was er in 1983 nog wel iets meer aan de hand, dan men 
zo op het eerste gezicht zou vermoeden. Studenten, die 
aan de T.H. Delft. afdeling Bouwkunde voor de studie
richting Restauratie gekozen hebben, toonden grote be
langstelling voor Nederlandse kastelen als afstudeer
object. Zo kwamen in 1983 aan bod: 
het Huis te BAEXEM 
de ruïne van KESSEL 
het kasteel van WAARDENBURG 
de kasteelruÏne NEDERHEMERT 
het verdwenen kasteel van HA TTEM 
het kasteel LOENER SLOOT 
de kasteelruÏne van VALKENBURG 
De ruïne van het kasteel NUENBEEK werd het onder
werp van een scriptie. 
De verkiezing tot afstudeerproject betekent, dat het 
kasteel in kwestie onderwerp wordt van uitvoerige 
bouwhistorische, geschiedkundige, cartografische en 
iconografische onderzoekingen. In meer dan één geval 
leidde het onderzoek tot het verwerken van de resulta
ten in een maquette. 

De consolidatie van de opgegraven funderingen van het 
kasteel te HEDEL is voltooid. Sinds kort zijn de vele op
gegraven voorwerpen in een plaatselijk museum 
tentoongesteld. 

In Zwolle vond gedurende de nazomer een tentoonstel
ling plaats, die geheel gewijd was aan de opgraving van 
de Stins te VOORST. 

De N.J.B.G. groef de afgelopen zomer verder op het ter
rein van de DIKKE TINNE te Hattem ter afronding van 
het onderzoek, dat in 1982 door het R.O.B. was onder
nomen. Wat iedere onderzoeker kan overkomen wan
neer hij zich aan veronderstellingen waagt, 
demonstreerde zich ook weer eens in Hattem. Het 
tweede stel - kleinere - torens van het rond 1400 
gestichte kasteel bleek veel dichter bij de reeds terug
gevonden zware torens te staan dan verwacht. Bij een 
beperkt onderzoek tijdens de herfstvacantie werd dit 
nieuwe gegeven wederom bevestigd. 
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Een onderzoek op het "Schild" te GOOR onder leiding 
van de R.O.B. bracht de N.J.B.G.'ers niet het verwachte 
resultaat. Van het bisschoppelijk kasteel werden geen 
duidelijke sporen teruggevonden. 

De steeds verder voortgaande restauratie van LOE
VESTEYN door de Rijksgebouwendienst bracht met zich 
mee, dat muurwerk onder het Commandeurshuis werd 
vrij gelegd door de Werkgroep Loevesteyn. Het metsel
werk bleek te behoren tot een poort, die toegang gaf tot 
de (latere, uitgebreide) voorburcht. 

De BLA UWE T 0 REN te Gorinchem werd het onderwerp 
van een dissertatie van Utrecht. In dit verband valt het 
zeer te betreuren, dat bij huizenbouw in de onmiddellij
ke omgeving van de plek, waar de toren heeft gestaan, 
volstrekt onvoldoende aandacht kon worden besteed 
aan muurwerk, dat ongetwijfeld tot het kasteel van 
Graaf Willem VI en misschien wel tot de Blauwe Toren 
in ruimere zin heeft behoord. 

Op de ruïne van VALKENBURG heeft het verbeteren 
van de circulatie - noodzakelijk voor een vlotte 
doorstroming van het bezoek tijdens de zomermaanden 
- geleid tot het verzamelen van bouwhistorische gege
vens, die binnen afzienbare tijd in een overzicht van de 
bouwgeschiedenis zullen worden verwerkt. 

Groninger Borgen Stichting 

Met ingang van 1983 liep de provinciale subsidie voor 
het eerst via onze stichting. Op basis van de ingediende 
begrotingen, kon tot een voor allen aanvaardbare ver
deling worden gekomen. 
De formele regeling via wijziging van de statuten van de 
betrokken stichtingen heeft nog steeds niet zijn beslag 
gekregen. In het kader van het Integraal Structuur Plan 
Noorden des Lands, kon subsidie worden verkregen 
voor het achterstallig onderhoud van de terreinen van 
de Menkemaborg en de Fraeylemaborg. De werkzaam
heden waren aan het eind van het verslagjaar in uit
voering. De beheersplannen voor de borgen kwamen 
gereed en zijn inmiddels aan de borgbesturen toegezon
den. Voor het Kas- en Tuin-project op de Fraeylema
borg is van de zijde van Gedeputeerde Staten f 12.000,
toegezegd, mits anderen daarin ook zullen bijdragen. 
Een ander verzoek werd niet gehonoreerd, zodat nog 
slechts een gedeelte is uitgevoerd. Met het bestuur van 
de Stichting Verhildersum is een huurovereenkomst 
gesloten voor het koetshuis. Dit huis is inmiddels ver
huurd aan de heer Oterdoom die beheerder is van Ver
hildersum. De aanleg van parkeerterreinen bij Verhil
dersum en de Allersmaborg heeft hoge prioriteit, waar
bij voor Verhildersum een oplossing in het verschiet 
ligt, doch bij de Allersmaborg zeker nog niet. In de 
Allersmaborg is inmiddels een brandbeveiligingsinstalla
tie aangebracht. 
De plenaire vergadering vond dit jaar op 16 maart plaats 
op Nienoord te Leek. Aan de orde kwam de begroting 
voor 1983, alsmede de bezuinigingsvoornemens van de 
provincie, die uiteindelijk mee bleken te vallen. 
Gesteld kan worden, dat de organisatie van de Gronin
ger Borgen Stichting zijn vorm heeft gevonden. 
Getracht moet worden de doelstelling "het bevorderen 
van het behoud in de ruimste zin van borgen en borgter
reinen in de provincie Groningen" zo goed mogelijk te 
benaderen. 
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De ontstaansgeschiedenis van de 
Langbroeker Wetering 

Voordracht bij de Lente·excursie 

Het Langbroek (= lang moeras) is een komgrond van 
ingeklonken rivierklei. Het vormt een laagte tussen de 
stroomruggen van de Kromme Rijn die van Wijk bij 
Duurstede naar Houten lopen en de Utrechtse Heuvel
rug. Het broek diende als verzamelbekken voor het 
regenwater van de Heuvelrug en zal in wintertijd veel 
water hebben bevat als de Rijn buiten zijn oevers trad. 
Het Langbroek had geen natuurlijke lozingsmogelijk
heden. Een dam in de Kromme Rijn was dus een eerste 
vereiste om het Langbroek droog te krijgen en ontgin
ning mogelijk te maken. Ondanks de bezwaren die hier
aan kleefden, bijvoorbeeld de stremming van een han
delsroute van de koopvaardij, waardoor de Vaaftse Rijn 
moest worden gegraven, werd toch in 1122 de Kromme 
Rijn door een dam bij Wijk bij Duurstede afgesloten en 
kon de ontginning beginnen. Het ging hier om een 
grote ontginning volgens een vooropgesteld plan en een 
uniform systeem. Misschien kunnen we deze ontgin
ning in internationaal verband zien als gevolg van de 
enorme bevolkingstoename in de llde eeuw die pas een 
einde kreeg in de pestepidemi.eën van 1350 en later. 

De bisschop van Utrecht had na 1122 de grond uitge
geven door middel van "cope"-contracten. De grond 
werd als het ware verkocht, maar de bisschop behield de 
jurisdictie en de tienden. Hij meende dit te kunnen doen 
op grond van zijn algemene aanspraak op wildernis. Dit 
hield in, dat ook het ontgonnen land automatisch eigen
dom was van de bisschop. Het Utrechtse Domkapittel 
echter, was van mening, dat het gebied haar eigendom 
was, omdat het er van uitging dat het Langbroek tussen 
haar domeinen van Amerongen, Doorn en Cothen deel 
van die domeinen uitmaakte. Tevens had het Domka
pittel van oudsher vis- en jachtrechten en de jurisdictie 
in dit gebied gehad. In 1126 bekende bisschop Godebald 
zijn ongelijk. We mogen aannemen, dat tussen 1122 en 
1126 de ontginning al begonnen was. Het Domkapittel 
zag zich genoodzaakt de contracten over te nemen of de 
boeren schadeloos te stellen. Na 1126 werd de ont
ginning dan ook onder leiding van de domproost voort
gezet en is na verloop van tijd in verschillende fasen en 
onderdelen voltooid. 
De eerste fase van de ontginning betrof het centrale deel 
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Het verdwenen lmis Grocncsteyn aan de Lanf,brocker Wetering. A !leen het poortje op de brug bestaat nog. 

Tekening uit hel midden val! de 17de eeuw. 

(Top. collectie R. Archief Utrecht) 
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van het Langbroek ten oosten van de Cothense weg. 
Om het gebied te ontwateren groef men ongeveer in het 
midden de Langbroekerwetering met dwars daarop de 
kavelsloten (sijdewindes). Parallel aan de Cothense weg 
werden aan weerszijden van de Langbroekerwetering 
kavels uitgezet, meestal met een perceelsbreedte die vol
doende was om er een boerderij op te zetten. De boerde
rijen lagen langs de wetering en erachter strekte zich het 
land uit, daar waar men de ruimte had tot een lengte van 
2600 m of in ontginningsmaat 12 voorlingen. Een voor
ling bestond uit 57 tot 58 roeden van elk ca. 3,75 m. Een 
dergelijk verkavelingspatroon is gunstig voor de positie 
van de boerderij ten opzichte van het bijbehorende land 
en ook voor de afwatering en de bereikbaarheid van de 
weg. 
De eerste ontginning heette de "40 hoeven" en werd 
aan de kant van de heuvelrug begrensd door de Goyer
wetering en aan de Kromme-Rijnzijde door de Hoofd
wetering. Niet lang daarna zal ook de rest van het broek 
ontgonnen zijn. Het is aannemelijk, dat men de Lang
broeker Wetering is begonnen te graven aan het eind 
van de 40 hoeven. Daarom zal men waarschijnlijk het 
eerst die delen ontgonnen hebben waar de wetering al 
doorheen liep, namelijk vanaf het huidige dorp Lang
broek richting Odijk. Ten westen van de Cothense weg 
ontstonden zo respectievelijk de 30 hoeven, de 25 hoe
ven en een restgebied dat later met de naam Sterkenburg 
werd aangeduid. Deze laatste ontginning sluit qua ver
kaveling aan bij die van de 25 hoeven, maar was een ont
ginning van de bisschop die hierover de jurisdictie en 
het tiendrecht had. 
Aan de oostzijde van de 40 hoeven vond de ontginning 
van de 50 hoeven ofwel van Overlangbroek plaats. Deze 
werd in het oosten begrensd door de Ameronger Wete
ring tussen Wijk bij Duurstede en Leersum. Om dit ge
deelte te kunnen ontginnen zal men eerst het laatste deel 
van de Langbroeker Wetering hebben moeten graven. 
Hoewel er acht eeuwen verstreken zijn vanaf het begin 
van de ontginning is de struktuur op de meeste plaatsen 
nog duidelijk waarneembaar in de vorm van bestaande 
wegen en/of afwateringskanalen. 

Voornaamste literatuur 

Dekker, C. - Het Kromme Rijngebied in de Middeleeu·wen, Zutphen 
1983. 

Tromp, H. - Kastelen langs de Wetering. Zeist 1968. 

Ongeveer 130 jaar na de aanvang van de ontginning 
worden voor het eerst de bekende woontorens vermeld. 
Het waren de woningen, statussymbolen en verdedi
gingsmiddelen van beroemde stichtse geslachten die 
inmiddels vele bezittingen hadden in het ontginningsge
bied. Bij deze woontorens ligt de nadruk op de bewoon
baarheid. Had men bij een kasteel, als het belegerd 
werd, in eerste instantie het hele kasteel tot zijn beschik
king en pas in de kritieke fase de donjon als laatste uit
wijkplaats, bij een woontoren was men vanaf het begin 
direkt aangewezen op de toren en daarom moest deze 
voor bewoning geschikt zijn. De torens hebben altijd 
solitair gestaan en sommige staan nog steeds zo, zoals 
Weerdestein en Natewisch en sinds de restauratie ook 
weer Lunenburg. Ze waren uitgerust met al het comfort 
dat een toenmalige woning vereiste, zoals een waterput, 
latrines die vaak buiten de muur hingen (Lunenburg), 
haardplaatsen en muurtrappen. De torens werden toen 
omringd door een gracht en waren door een houten 
brug verbonden met een eventuele voorburcht of poort
gebouw. De opzet was als volgt: een kelder voor opslag 
waarover oorspronkelijk een vloer van Moer en Kinder
binten voor de hoofdverdieping. Later werden deze kel
ders vaak overwelfd toen men behoefte kreeg aan een 
brandvrije afscheiding. Een tongewelf gold ook als een 
zekere luxe. De zaal bevond zich op de hoofdverdieping 
boven de kelder en daar lag ook de toegang. Deze 
hoofdverdieping bevond zich ongeveer middenin de 
toren, ettelijke meters boven de begane grond, zodat de 
toegangsbrug vrij steil omhoog liep (Lunenburg). Dit 
droeg bij tot de verdedigbaarheid van de toren. Van
wege de hoge grondwaterstand kon men de kelders ook 
niet laag maken en mede daardoor schoven de woon
niveaus door naar boven. Ook de woontoren Dever bij 
Lisse heeft een hooggelegen hoofd verdieping, echter 
niet door een brug bereikbaar, maar met een trap. De 
zaal kon als woonvertrek worden gebruikt, maar vooral 
voor officiële gelegenheden, zoals vergaderingen en 
rechtszittingen . 

TACO HERMANS 
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Verslagen en mededelingen 

Stichting Limburgse Kastelen, jaarverslag 1983 

Gedurende het jaarverslag 1983 werden de aktiviteiten 
van onze stichting voor een aanzienlijk deel beheerst en 
ten dele geremd, door een tegen de huurder van kasteel 
Weil, het Conferentieoord Kasteel Weil B.V. ingezette 
procedure tot ontbinding van het huurcontract. Dit op 
grond van het langdurige uitblijven van de verschuldig

de huurpenningen. 
Mr. ]. A. C. M. Vlaminckx te Venlo behartigde bij het 
kantongerecht ter plaatse onze belangen in deze proce
dure, die eind 1983 nog niet was beëindigd, doch waar
van intussen vermeld kan worden dat de kantonrechter 

op 14-2-1984 het vonnis volledig ten onze gunste 
uitsprak. 
Intussen waren sinds december gesprekken aangevangen 
met een mogelijke nieuwe huurder Bemstone and Asso
ciates, Inc. Florida, U.s.A., die in het kasted een inter
nationaal handelscentrum annex hotel-restaurant zou

den willen vestigen. De hier geschetste gang van zaken 
had overigens geen invloed op de voortgang van de res
tauratie van het Huis "Heyenhoven" te Schinveld en 

het kasteel Strijthagen te Schaesberg. 
Het Huis "Heyenhoven" is thans in een fase gekomen, 
waarin het gewenst is de verdere werkzaamheden op te 
schorten tot de bestemming van het complex bekend is. 
Hiertoe worden besprekingen gevoerd met de gemeente 
Onderbanken, waartoe Schinveld behoort, over een 

mogelijke bestemming als gemeentehuis. In deze bespre
kingen is ook het provinciaal bestuur betrokken. In het 
jaar 1984 mag een beslissing verwacht worden. 
De restauratie van het kasteel Strijthagen kon volgens 
plan worden voortgezet, hier in regelmatig kontakt met 
de gemeente Landgraaf, waartoe Schaesberg behoort, 
het architektenbureau Mertens te Hoensbroek en de 
aannemer. Per ultimo december 1983 waren de werk

zaamheden zo ver gevorderd, dat verwacht mocht wor
den, dat in het nieuwe jaar de la:ltste restauratie-fase zou 
kunnen worden aanbesteed. De gemeente Landgraaf 
geeft zich veel moeite om een goede bestemming voor 
het kasteel te vinden; onze stichting bleef bereid waar 
mogelijk haar medewerking te verlenen. 

De samenstelling van het bestuur was in 1983 als volgt: 
Dagelijks bestuur: Drs. ]. A. Heerkens, voorzitter 
De heer]. Verkleij, sekretaris 
De heer ].]. G. Tonnaer, penningmeester 

De heer J. H. Dassen 
De heer A. H. Salden 

In het alg-emeen bestuur hebben naast de leden van het 
dagelijks bestuur zitting: 
De heer A.]. A. M. Corten 
Baron D. de Loë 
Mr. R. M. L. M. Magnée 
Ing. A.1. G. Ruigt 
Mr. ]. C. P. Teunissen 
Baron C. W.]. de Weichs de Wenne 
De heer ]. Th. H. de Win 
De heer P. G. G. Hilhorst 

De oorzaak ten grondslag liggende aan de procedure 
rond kasteel Wel! had uiteraard invloed op de financiële 
huishouding van de stichting. De uitgaven werden be
perkt tot de strikt noodzakelijke. Ook mede met het 

oog op de aflopende restauratie-werkzaamheden werd 
de overeenkomst met de part-time bouwkundig advi

seur beëindigd . 
De exploitatie-uitgaven van de stichting bedroegen 
f 287.670,-, waarin opgenomen een voorziening du
bieuse debiteuren van f 67.000,-. De exploitatie
rekening sluit met een tekort van slechts f 459,-, doch 
als gevolg van het uitblijven van de huurpenningen van 
kasteel Weil zal ook in het komende jaar naar een verde
re voorziening van het oninbare bedrag moeten worden 

gestreefd. 
In dit boekjaar waren met de restauratie-investeringen 

de volgende bedragen gemoeid: 

Kasteel Strijthagen, circa f 448.648,-. 
Huis Heyenhoven, circa f 205.588,-. 
Het rapport en verslag over 1983 van het Centraal Bu
reau voor Verificatie en Financiële Adviezen bevat de 

verdere detaillering van de financiële gang van zaken. 

In de maand september werd de jaarlijkse Limburgse 

Kastelentocht gehouden, voorbereid en geleid vanuit de 


Kasteelkundige Commissie. 

Deze tocht stond in het teken van een bezoek aan het 

land van Hom en begon met de bezichtiging van het 

huis Nederhoven te Beegden, waar de eigenaar, Mr. G. 

Dahmen, ons op charmante wijze ontving. 

V oorafgaand aan het bezoek aan kasteel Hom, ging het 

gezelschap eerst naar de St. Martinuskerk in Weert, 

waar zich het graf bevindt van Philips van Montmoren


cy, graaf van Hom en laatste graaf woonachtig op het 

kasteel Weert, die in 1568 tesamen met Egmont in Brus


sel werd onthoofd. 

De bezichtiging van het kasteel Hom, zowel exterieur 
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als een gedeelte van het interieur vormde het hoogte

punt van deze dag, mede door de gastvrije ontvangst van 

de huidige bewoners van het complex de heer en me

vrouw Magnée-de Kuyper. 


De Kasteelkundige Commissie zette haar werkzaamhe

den voort om t.Z.t. te komen tot een geheel vernieuwde 

uitgave van het boekwerk "Kastelen in Limburg". 

De eerder voorgenomen uitgave van Limburgse kaste

lenroutes moest om de eerder gestelde financiële rede

nen nogmaals worden uitgesteld. 

De commissie adviseerde het bestuur in haar stellingna

me ten aanzien van de mogelijke vestiging van een pret

park rond kasteel Ter Worm. 

De goede kontakten met de provinciale overheid en de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, alsmede de kon

,takten met verwante instellingen werden voortgezet en 

geintensiveerd. 


Vrienden van Brabantse Kastelen. jaarverslag 1983 


Interne organisatie 

Leden e.a. Bij het afsluiten van het Vereniginsjaar 1983 

had de Vereniging 85 ingeschreven leden, 11 begunsti

gers, 29 abonnementhouders en onderhielden we met 

13 instanties een ruilabonnement. Het verder uitgeven 

van lidmaatschapskaarten werd als zinloos ervaren en 

derhalve gestaakt. 


Tijdschrift. De (alweer) zesde jaargang van "Het Bra

bants Kasteel" bestond deze keer uit 4 afleveringen, 

waaronder een dubbelnummer. De opgelopen achter

stand in verschijnen werd/wordt langzaam wegge

werkt. Nieuw was dat voortaan de pagina's per jaargang 

doorgenummerd werden. 

Inhoudelijk werd o.a. het volgende geboden: 

Een analyse van het "burg"-toponiem van Aalburg; het 

benadrukken van de 'courant' als historische bron bij 

het kastelenonderzoek; de publicatie van een vrijwel on

bekende serie foto's van de 'opdelving' van het Kasteel 

van Wouw in 1934. 

Zeer verguld was de redactie met het eerste uitvoerige 

verslag van de opgravingscampagne te Helmond naar 

"d'Oude Huys" en met een uitgebreid bouwhistorisch 

overzicht betreffende Kasteel Dussen . 


Bestuursakti'viteiten 

Excursie. Op zondag 13 november 1983 vond de tradi
tionele jaarlijkse excursie van de Vereniging plaats. 
Ditmaal toog het gezelschap allereerst naar Dussen 
waar, voorafgaande aan een rondleiding door de heer 
G. L. Lensvelt, een lezing werd gehouden door de heer 

J. Hendriks, die daarin de bouwgeschiedenis van het 

kasteel aangaf. 

's-Middags werd de excursie voortgezet te Heusden met 

een wandeling over de stadswallen en een bezoek aan 

het Streekarchief van het Land van Heusden en Altena. 

Hier kon men o.a. middels dia's en tentoongestelde ar

chiefstukken een beeld verkrijgen van de verdwenen 

burcht van Heusden. 

Representatie. De Vereniging werd door enkele bestuurs

leden vertegenwoordigd op daartoe uitgenodigde gele

genheden, zoals de Monumentenstudiedag in Den 

Bosch (13 okt.) en de Kaderdag van Brabants Heem (24 


sept.). 


Ledenaktiviteiten 

Werkgroep. De leden van de in 1979 in het leven geroe
pen werkgroep "Z.O.-Brabant" besloten per 15 mei 
1983 hun aktiviteiten als beëindigd te beschouwen. 
Dia·lezing kastelen. Ook in 1983 werd door de leden Jo J 
han Hendriks en Bas Aarts de dia-lezing voortgezet met 
als titel "De Ontwikkeling van het Middeleeuwse 
Kasteel in het algemeen en in Noordbrabant in het bij
zonder". Daar zij in de afgelopen jaren reeds het groot
ste deel van de provincie 'bewerkt' hadden, was in 1983 
de vraag naar deze lezing, met name van de zijde van 
heemkundekringen, wat minder. 
Bezocht werden Dinther, St. Oedenrode en Goirle. 
Assistentie. Ter ondersteuning van de reizende kastelen
tentoonstelling van de N.K.S., die voorjaar 1983 Goirle 
aandeed, werd namens de Vereniging een brochure ge
schreven voor de jeugd, waarin de ontwikkeling van de 
kastelenbouw in Midden-Brabant nog eens uit de doe
ken gedaan werd. 

Samenwerking 

Bestaande contacten. Op het vlak van samenwerking 
hebben zich in 1983 geen schokkende ontwikkelingen 
voorgedaan. 
De bestaande relaties werden, met profijt naar twee kan
ten, voortgezet met o.a.: de Nederlandse Kastelenstich
ting, de Stichting Kastelen Documentatie, de Stichting 
Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg, de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
de Rijksdienst voor het Kastelenbeheer, de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg en het Kasteelmuseum van 
Helmond. 

Het bestuur in 1983: 
H. van Venetië, voorzitter!penningmeester 
B. Aarts, secretaris 
H. Christiaans 
F. Eliëns 
E. Wijnen 
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