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Afb. 1 Het kasteelterrein en de Blauwe Toren op een anonieme voorstudie voor een vogelvlucht van de stad Gorinchem uit circa 1550.
De Blauwe Toren is een ronde onderbouw met daarop een ring van huisjes bekroond met een grote toren. De onderbouw is blauw
gekleurd om weer te geven dat deze in natuursteen is uitgevoerd. Met rood wordt gesuggereerd dat de muren en torens rond het
kasteelterrein van baksteen zijn. Tekening op papier, gekleurd (Stadsarchief Gorinchem).

INLEIDING
Het kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem spreekt al decennia tot de verbeelding en houdt de gemoederen, met
name in Gorinchem, voortdurend bezig. Zeker als het gaat
om de hoofdburcht van het kasteel, de eigenlijke grote ronde ‘Blauwe Toren’. Er bestaan verschillende, elkaar soms
tegensprekende afbeeldingen van het kasteel, die een grote
ronde toren laten zien waarop ‘huisjes’ staan met trapge-

vels. Er is echter nog nooit onderzocht hoe het kasteel er
werkelijk heeft uitgezien. De vondst van twee bestekken
uit 1523 over de verbouwing van het kasteel in 1522-1530
geven de mogelijkheid iets meer te zeggen over de ’huisjes’
op de toren en of de afbeeldingen een betrouwbaar beeld
van het kasteel geven (afb. 1).1
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DE VOORGESCHIEDENIS
In het begin van de vijftiende eeuw was de belangrijkste
gebeurtenis in de politieke geschiedenis van het graafschap
Holland de Arkelse oorlog die duurde van 1401 tot 1412.
De oorlog woedde tussen Albrecht, graaf van Holland
(1336-1404), en zijn zoon Willem van Oostervant aan de ene
zijde, en Jan V van Arkel (1362-1428) aan de andere zijde.
De oorlog was het gevolg van de vijandschap die was ontstaan tussen Willem en Jan.2 Naarmate het conflict duurde
sloten ook andere partijen zich aan, elk met hun eigen motief. Holland kreeg steun van de graven van Kleef en vanaf
1405 ook van de stad Utrecht. Na een conflict bij Haastrecht
in april 1405 voegde de bisschop van Utrecht zich daarbij.
Jan van Arkel stond in eerste instantie alleen, maar in de
herfst van 1407 verklaarde zijn zwager, Reinald IV, graaf
van Gelre de oorlog aan Holland om Jan te steunen. In 1409
droeg Jan zijn bezittingen, die een leen waren van de graaf
van Holland, in leen op aan de graaf van Gelre. Na verschillende mislukte pogingen om tot een vrede te komen, mede
op instigatie van de graaf van Gelre, eindigde de oorlog pas
in 1412. Niet door een militaire overwinning, maar door de
teruggave van het land van Arkel, inclusief de stad Gorinchem, door de graaf van Gelre aan Willem, die zijn vader
inmiddels had opgevolgd als graaf van Holland, voor het
kolossale bedrag van 100.000 Franse kronen. Jan van Arkel
kwam als verliezer uit de strijd en werd voor de rest van
zijn leven opgesloten in de gevangenis in Gouda.
Graaf Willem VI (van Oostervant) beschikte met deze aankoop over een kasteel aan de oostzijde van Gorinchem, namelijk het kasteel van Arkel. Kennelijk achtte hij een paar
jaar later een kasteel op een andere locatie in de stad beter,
want hij liet het kasteel van Arkel slopen en ging hij over
tot de bouw van een nieuwe sterkte aan de andere zijde van
Gorinchem. Dit kasteel werd gesitueerd aan de Merwede,
aan de toenmalige zuidwestzijde van de oude binnenstad
en is de voorloper van de Blauwe Toren.
Het graafschap Holland en dus ook Gorinchem werden in
1428 onderdeel van het grote hertogdom van Bourgondië.3

Afb. 2 Karel de Stoute door Rogier van de Weyden, 1460. In
opdracht van hem is in 1461 het kasteel verbouwd en uitgebreid
met een zware toren, de Blauwe Toren. Olieverf op paneel (collectie Staatliche Museen zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz,
Gemäldegalerie 545).

Verbouwing van het kasteel tot residentie
In de periode 1461-1465 is het nieuwe kasteel verbouwd
en uitgebreid door Karel de Stoute (1433-1477) (afb. 2),
die Gorinchem en het Land van Arkel in 1459 als apanage
had gekregen van zijn vader, Philips de Goede, hertog van
Bourgondië (1396-1467).4 De eerste steen zou zijn gelegd
op “Sinte Lambrechtsavont”, 17 september 1461.5 Abraham
Kemp, die zich overigens baseert op oudere geschriften van
zijn familieleden, beschrijft de bouw in zijn boek over de
heren van Arkel uit 1656 als volgt: “Graaf Kaarl van Charloys
[...] doet [...] beginnen de *grondvesten [in margine: “*Fundamenten”] van twee groote geweldige Torens, aan ‘t Kasteel tot
Gorinchem, met een lange Zaal omtrent de Merwe […] welks
gelijk van grootte, dikte en rondigheyd van Toornen, in geheel
Duytsland, en Vrankrijk niet en was”.6
Controleur op de uitgaven was de uit Bourgondië afkomstige Fastré Hollet. Hollet was ook toezichthouder bij an-

dere projecten van Karel de Stoute. Hij was al werkzaam
voor diens vader en werd toen “clerc” genoemd.7 Van juli
1475 tot mei 1477 is Hollet drossaard van het Land van Arkel. Uit rekeningen uit die tijd kennen we ook nog als betrokkene bij de bouw “meester Airnt, meester tymmerman aen
tnyeuwe weerck tot Gorinchem”.8
Hoewel Kemp spreekt van twee torens was het er in feite
in eerste instantie maar één. Een tweede, een rondeel, is
pas gebouwd in 1527-1528 en is zichtbaar op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer (afb. 3). Een volgens Kemp
geplande derde toren is helemaal nooit gebouwd.9
De door Karel gebouwde toren had, afgaande op de opmeting van Kemp,10 een doorsnede van circa 110 voet (circa 34
meter) en de kleinere een doorsnede van circa 95 voet (circa
30 meter).
Het kasteelterrein was door een gracht afgescheiden van de
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stad en de grote ronde toren op de zuidwesthoek was zelf
nog omgeven door een eigen omgrachting. De grote toren
is vrijwel zeker opgetrokken in of bekleed geweest met Belgisch hardsteen, de zogenaamde blauwe steen. Het kasteel
ontleent haar naam aan deze toren, de Blauwe Toren, een
naam die al in 1483 wordt gebruikt.11
In hoeverre het kasteel bedoeld was als onderdeel van de
stadsverdediging is niet duidelijk. Afgaande op de afbeeldingen was de buitenzijde grotendeels gesloten en wekken
de ‘schietgaten’ de indruk dat het hier gaat om een vestingwerk. Uit het artikel van Merlijn Hurx elders in deze bundel blijkt echter onmiskenbaar dat de toren gebouwd is als
residentie en dat er in de ruimtes op de hoofdverdieping
geen ruimte was voor het toen in opkomst zijnde geschut.
Verbouwing van het kasteel
In 1522-1530 is de grootste toren, de eigenlijke Blauwe Toren, in opdracht van de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk (afb. 4) verbouwd en met woonruimten verhoogd
naar ontwerp van Rombout II Keldermans. Op de beschrijving van deze verbouwing komen we hieronder nog terug.
Het complex is na deze verbouwing geen lang leven meer
beschoren geweest. Het kasteel verloor aan het eind van
de zestiende eeuw zijn verdedigende functie. Dit was mogelijk doordat Gorinchem vanaf 1578 werd voorzien van

uitgebreide moderne gebastionneerde vestingwerken, naar
ontwerp van Jacob Kemp en Adriaen Anthonisz.12 Bij deze
nieuwe vestingwerken behoorden ook nieuwe stadspoorten.
Adriaen Anthonisz was opgeleid als landmeter en had zich
in de praktijk ontwikkeld tot vestingbouwkundige.13 In de
Tachtigjarige Oorlog was Anthonisz vanaf 1573 betrokken
bij de aanleg van vestingwerken rond ongeveer 30 steden
en plaatsen. In 1578 werd hij fortificatie-meester, in 1584
superintendent van de fortificatiën van Holland en Utrecht
en in 1586 sterktebouwmeester der Verenigde Nederlanden.14 De vestingwerken werden uitgevoerd in het Oudnederlandse stelsel, een gebastionneerd stelsel voornamelijk
opgebouwd uit, goedkope, aarde.
Vanwege de aanleg van nieuwe vestingwerken werd het
complex vanaf 1578 in delen gesloopt. Hoewel de Gorinchemse Vroedschap al in 1587 besloot de grote toren geheel
te slopen, werd dit plan niet uitgevoerd en is de grote toren
alleen van zijn ophoging ontdaan en samen met de kleine
ronde toren als rondeel gebruikt, zoals blijkt uit een kaart
van Symon en Cornelis Jansz. uit 1592 (afb. 5) en uit de opmeting van Kemp (afb. 6).15 Op de kaart van de gebroeders
Jansz. is ook te zien dat de zuidelijke muur met een kleine
ronde toren eveneens is gehandhaafd. Toen Kemp zijn opmeting maakte was deze muur al gesloopt ten behoeve van
een oostelijk ervan gelegen bastion, dat zo voor flankerend

Afb. 3 Detail van de stadsplattegrond uit 1558 van Gorinchem door Jacob van Deventer. Op de zuidwesthoek van de stad ligt het
kasteelterrein met de Blauwe Toren in zijn eigen omgrachting (Nationaal Archief (NL-HaNA), kaartenverzameling, VTH 3278).
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De beste bron voor een uitgebreide beschrijving van het
kasteel is het al eerder genoemde boek van Kemp.18 Kemp
schrijft: “[...] weet, dat den eersten Tooren dik was van muyren 36. voeten, en bleef boven dik 29. voeten, uytermate konstigh
gewrocht, met sterke gevangenissen, schoon-gewulfde Kelders,
heerlijke ysere traeljen, door welke, als door andere spiegaten ‘t
licht geschept wierd, hebbende binnen eenen schoonen Born-put
die ‘t helder stroom-water uyt de Merwen ontfingh [...] alles van
blauwen steen, uyt het ingewand van de Luykse bergen gebraakt”.
Kortom, een ronde natuurstenen toren met een muurdikte
aan de basis van 36 voet, dat, uitgaande van een Rijnlandse
voet, overeenkomt met circa 11,3 meter, in dikte naar boven
afnemend tot circa 9,1 meter.19 Over de hoogte van de toren
is niets bekend. De maten komen overeen met een weergave van de toren op een plattegrond van Gorinchem, door
Kemp vervaardigd tussen 1592-1597.20

Afb. 4 Margaretha van Oostenrijk door Bernard van Orley,
XVIA. Zij gaf in 1524 opdracht om de Blauwe toren te verbouwen en te verhogen. Olieverf op paneel (collectie Musée Royaux
des Beaux Arts, Brussel, inv.nr. 4059).
vuur kon zorgen. Vóór 1600 blijken de twee rondelen dan
toch geheel gesloopt, want de oudste kaart van de gecompleteerde vestingwerken dateert uit 1600.16
Vermoedelijk zal veel van het bouwmateriaal zijn hergebruikt bij nieuwe gebouwen in Gorinchem. Zo zal zeer
waarschijnlijk (een deel van) de Gobertanger spekbanden
van het in 1598 op de voormalige voorburcht gebouwde
Tolhuis afkomstig zijn van de Blauwe Toren.17

DE EIGENLIJKE BLAUWE TOREN
Om de verbouwing van de toren in 1524-1525 te kunnen
plaatsen, moeten we ons eerst een beeld vormen van de
grote toren vóór de verbouwing.
De Blauwe Toren volgens de beschrijvingen
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De Blauwe Toren volgens de afbeeldingen
Van het kasteel in welstand zijn slechts enkele afbeeldingen
bekend. Eén daarvan is die op een kaart van Pieter Sluyter
uit 1553 (afb. 7).21 Sluyter beeldt het kasteel summier en wat
verwrongen af. Bij hem lijkt de onderbouw één bouwlaag
hoog en niet rond maar veelhoekig, want hij geeft de onderbouw weer als vakken met daartussen verticale lijnen. Elk
vak is voorzien van een venster met in het dakvlak daarboven een dakkapel. Dat dakvlak vormt de overgang naar de
bovenbouw. De kleur van de onderbouw is crèmekleurig,
maar zo worden alle gebouwen in de stad weergegeven,
zodat daar geen conclusie aan kan worden verbonden. De
dakbedekking is blauw, wat duidt op leien.
De tweede afbeelding is die op een anonieme voorstudie
voor een vogelvlucht van de stad Gorinchem uit circa 1550
(afb. 1).22 De Blauwe Toren heeft een blauwe onderbouw,
die ook hier bestaat uit één bouwlaag met vensters en een
dak met dakkapellen. De blauwe kleur van het dak duidt
ook hier op leien. De toren heeft op deze tekening wel een
vrij prominente plint.
De derde afbeelding is die op een anoniem geschilderd
stadspanorama uit 1568 (afb. 8).23 Ook op dit schilderij lijkt
de toren veelhoekig te worden weergegeven en de onderbouw gaat hier naadloos over in de bovenbouw. Het kan
echter zijn dat de schilder de onderbouw niet heeft weergegeven omdat deze voor hem mogelijk niet zichtbaar was.
Iemand die het kasteel in al zijn glorie afbeeldt is Jacob van
der Ulft (1627-1689) rond 1660 (afb. 9).24 Het kasteel is dan
echter al 60 jaar volledig verdwenen. Van der Ulft baseert
zich dan ook geheel op de beschrijving van Kemp, wiens
tekst hij deels overneemt op de banderol boven de tekening. Hij beeldt een ronde toren af met een galerij tussen
de boven- en onderbouw. De onderbouw bestaat uit één
bouwlaag met vensters en schietgaten en is aan de basis
voorzien van een plint. De opengewerkte galerij is een onjuiste interpretatie van de uitgebouwde weergang met arkeltorens die rond de bovenzijde van de toren liep, zoals
we later zullen zien.
Het kasteel wordt na de gedeeltelijke afbraak weergegeven op de kaarten van zowel de genoemde broers Jansz.

Afb. 5 Detail van een kaart van Symon en Cornelis Jansz uit 1592. Het noorden is boven. De Blauwe Toren op de zuidwesthoek
van de Gorinchemse stadsverdediging is nu een rondeel met bovenop een weergang. Opmerkelijk is de opzet met muurvlakken. De
ophoging uit 1524-1525 was toen al weer verdwenen. De vestingwerken zijn deels in aanleg waardoor één van de muurtorens van de
voorburcht ‘los’ in de vestinggracht is komen te staan. (NL-HaNA, Kaartenverzameling, VTH 889).

Afb. 6 Detail van een plattegrond van Gorinchem uit 1592-1597 door Abraham Kemp. De Blauwe Toren wordt weergegeven als een
toren van de stadsmuur, met een deels open weergang. De kaart is op schaal getekend, waardoor de diameter van de toren op te meten
is (NL-HaNA, Kaartenverzameling, VTH 3279).
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Afb. 7 Detail van een vogelvluchtkaart uit 1553 van Gorinchem door Pieter Sluyter. De Blauwe Toren heeft een hoekige onderbouw
die met een aankapping overgaat naar een ring van huizen met trapgevels. Eén van de huizen heeft een gekanteelde rechte gevel.
Boven het geheel is een toren weergegeven. Tekening op papier, bruine en zwarte inkt, gekleurd (NL-HaNA, kaartenverzameling,
VTH 2453).
als Kemp. Bij de broers Jansz. zien we de onderbouw getekend als rondeel, dat net als bij Sluyter weergegeven wordt
als vakken met daartussen verticale lijnen. De kleur is hier
rood, evenals de rest van de stadsversterking. De overdekte
weergang op het rondeel is blijkbaar gehandhaafd. De kap
van de weergang heeft een blauwe kleur en was blijkbaar
nog gedekt met leien. Op de tekening van Kemp lijkt de
weergang ook aangegeven en net als bij de broers Jansz.
met een open zijde naar het noordoosten. Ook op twee anonieme kaarten uit de zestiende eeuw wordt de weergang
met arkeltorens duidelijk weergegeven (afb. 10).25
De Blauwe Toren volgens de bestekken en de rekening
Kunnen we iets meer zeggen over de onderbouw van de toren? Uit de bestekken en de rekening kan enige informatie
worden gehaald over de onderbouw. Er wordt vermeld dat
er in het gewelf een gat gemaakt moet worden om vanuit
de keuken water te kunnen halen uit een waterput. Omdat
er sprake is van één gewelf, lijkt dit te duiden op één bouw130

laag, tenzij de put zich in een kelder bevond maar al toegankelijk was vanaf de begane grond. Tevens kunnen wij
eruit afleiden dat de toren overkluisd was met een gewelf,
wat ook valt op te maken uit het feit dat de “cruyn” wordt
schoongemaakt.26
In de rekening is sprake van een “alleye”, dat wil zeggen een
omloop rond de toren, die in het bestek “galderije” wordt
genoemd en die acht “malikens” (arkeltorentjes) heeft. We
moeten deze omloop vermoedelijk zien als een open weergang. Deze werd in 1524 overkapt en voorzien van “muyleborderen” (planken). De overkapte omloop wordt op alle
afbeeldingen weergegeven, de arkeltorentjes slechts op
twee en op de eerder genoemde kaarten. Alleen uit de afbeeldingen is op te maken dat de weergang uitgekraagd is
geweest.

Afb.8 Detail van een anoniem stadspanorama van Gorinchem uit 1568. De Blauwe toren bestaat uit een ring van huizen met trapgevels op een vermoedelijk veelhoekige onderbouw. Het geheel is bekroond door een centrale toren. Olieverf op paneel (verzameling
Museum ‘Dit is in Bethlehem’, Gorinchem).
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Afb. 9 Ets van Jacob van der Ulft van het kasteel de Blauwe Toren, rond 1660. Het hoofdgebouw heeft een ronde onderbouw met een
weergang met arkeltorens. Hierop staat een ring van huizen met trapgevels en centraal een vierkante toren. Deze afbeelding is
gebaseerd op een beschrijving van Kemp, want de Blauwe toren was rond 1660 al lang verdwenen. Gravure (particuliere collectie).

DE VERBOUWING IN 1524-1525
De architect: Rombout II Keldermans (circa 1460-1531)
Uit de stukken blijkt dat Rombout II Keldermans de architect is geweest van de verbouwing. Rombout II is de tweede
zoon van Anthonis I en Amelberga van Heyst en behoort
tot de vijfde generatie Keldermans, een in Mechelen woonachtige familie die een groot aantal architecten heeft voortgebracht.27 Rombout wordt voor het eerst in 1511 genoemd,
wanneer hij wordt betaald voor het leveren van ontwerpen
voor het stadhuis en de toren van Middelburg. Net als bij
zijn familieleden voor hem, is ook Rombout begonnen als
assistent van de oudere generatie. Vervolgens werd het
werk gedeeltelijk van hen overgenomen. Voor Rombout
zal dit al vrij snel zijn gebeurd, omdat zijn oudere broer al
op jonge leeftijd stierf, drie jaar na de dood van zijn vader.
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Rombout heeft vele ontwerpen op zijn naam staan, onder
meer van de kastelen te Montfort, Buren, Schoonhoven,
Turnhout en Utrecht (Vredenburg) en de stadhuizen te
Zoutleeuw (B.), Hoogstraten (B.) en Culemborg. Daarnaast
werd hij stadswerkman van Bergen op Zoom en Mechelen
en in 1522 benoemd tot “werckman generaal des keizers” (Karel V). Bij laatstgenoemde gelegenheid werd hij vermoedelijk in de adelstand verheven.28 Vanaf 1519 woonde hij te
Antwerpen.
Rombout was niet alleen de ontwerper van de verbouwing,
hij heeft ook de bestekken opgesteld.
De aannemers van het natuursteenwerk: Anthonis de
Vleeschouwer en Michiel IJselwijns
Het bestek voor de levering van natuursteen is ondertekend door Anthonis de Vleeschouwer (afb. 11) en Michiel

Afb. 10 Detail van een anonieme zestiende-eeuwse kaart van Gorinchem met op de voorgrond de Blauwe Toren met duidelijk zichtbaar de uitgekraagde weergang met arkeltorens (NL-HaNA, Kaartenverzameling, 4.VTH, inv.nr. 8 85A).

IJselwijns, beide poorter van de stad Mechelen. Anthonis
behoorde tot een familie van koopmannen van steen in
Mechelen. Anthonis leverde naast bewerkte witte natuursteen ook blauwe hardsteen. Hij werkte blijkbaar nauw samen met de familie IJselwijns, want de leverantie voor de
Blauwe Toren deed hij zoals opgemerkt samen met Michiel
IJselwijns en bijvoorbeeld in 1536 leverde hij samen met
Anthonis IJselwijns steen voor de kerk van Hoogstraten
(B).29 Beide heren traden zo’n beetje op als de vaste aannemers van Rombout Keldermans, IJselwijns leverde ook
beeldhouwwerk voor het Steen in Antwerpen, Anthonis de
Vleeshouwer ook voor de abdij van Tongerlo.
In de rekening komen echter ook andere leveranciers van
steen voor. Zo wordt er blauwe hardsteen geleverd door
Eustache de Prince, lid van het steenhouwersgeslacht uit
Ecaussinnes in Henegouwen.30 Eustache leverde onder

meer “eenen blauwe waterput” en een “rabat inde plaetse boven
die poirte van den zelven torre’ van XIX voet”.
De aannemers van het timmerwerk: Joest Jansz. en Jacop
Snoeck (afb. 12)
Het bestek voor het timmerwerk is ondertekend door Jacop Snoeck, poorter van Gorkum, en meester Joest Jansz
de Keyser “meester werckman van den tymeringen”.31 Joest
woonde in Den Haag “opt hoof”. Hij was tussen 1515 en 1540
meestertimmerman voor het Hof van Holland. Over hem is
verder niet veel bekend. Vermoedelijk is hij een zoon van
Jan van der Kercke, die eind vijftiende eeuw dezelfde functie bekleedde en in die tijd belast was met het toezicht op
alle “reparacye van mijns genadigers heren sloten overal in Hollant ende Vrieslant [...] als die sloten van der Nieuburch, Middelburch, Medembliec ende tot Woerden”.32
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Afb. 11 De handtekeningen van Michiel IJselwijns (boven) en Anthonis de Vleeschouwer onder het bestek voor de levering van
natuursteen (NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr. 5008, niet gefolieerd. Foto T. Hermans 2011).

Afb. 12 De handtekeningen van Joest Jansz. en Jacop Snoeck onder het bestek voor het timmerwerk (NL-HaNA,
Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr. 5008, niet gefolieerd. Foto T. Hermans 2011).
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Afb. 13 Poging tot schematische reconstructie van de plattegrond van eerste verdieping van de Blauwe toren na de verhoging van
1524-1525 volgens het bestek. De helft geeft de plattegrond van de huizen en de balklagen weer. De andere helft laat het
bovenaanzicht van het dak zien (tekening T. Hermans 2017).
Met Jacop Snoeck wordt mogelijk bedoeld Jacop Jansz
Snoeck. Hij komt in 1509 en 1510 voor als “stadhouder van de
drossaard van Gorinchem”.33 In oktober 1515 werd hij met vier
andere burgers door de “gemeyne drie gezworen scuytteryen
mytten ganssen buyck ende gemeinte der stede van Gorinchem”

afgevaardigd om “twelvaeren ende tgemeyn tproffit der voersz.
stede te vervolgen ende te soliciteren aen onsen Genadigen Heere
ende zijnen raet”. Blijkens tal van aankopen van huizen en
landerijen behoorde hij tot de meest gegoede ingezetenen.
In 1525 en 1527 was hij schepen, in 1527 kerkmeester.
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Afb. 14 Poging tot reconstructie van de balklaag zoals omschreven in het timmerwerkbestek (tekening T. Hermans 2011).

Hij trouwde vóór 1510 Adriana Ketelaer.34
De meester metselaar
De eerste die in de rekening genoemd wordt onder de post
“vuytgheven” is Hubrecht Fredricx, later omschreven als
“meester metsselaere der stede ende kercke van Berghen opten
Zoom”. Hij blijkt verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering
van het werk. Deze Hubrecht wordt door Rombout in 1524
ook naar Schoonhoven gestuurd “omme den temmerluyden
te wijsen en te beweghen hoe dat zij die pijlen naar vuytwijsen
der patroone heyden zouden”.35 In 1527 is hij door Rombout
aangenomen als “opperwerckman” bij de bouw van de SintGetrudiskerk te Bergen op Zoom om daar “de steenhouderen
ende metsers […] te regeren ende haer steen te soucken ende iegelick van denselven wercluden te onderwijsen van alles des den
werck aengaen zal”.36

‘DEN WERCKEN [...] AENDEN GROTEN BLAUWEN TORRE’
Inleiding
Zoals gezegd is de grote toren in 1522-1530 verbouwd en
verhoogd, volgens de inleiding bij de rekening “van den
blauwe wercke opwerts met witten steen ghemetsselt ende voirts
getemmert ende met leydaecke volmaect”.37 Dus de gevels die
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op de bestaande toren van “Blauwe Werke” zijn (massief)
gemetseld van “witten steen”.
Kemp schrijft hierover: “[...] Boven op den eersten Tooren wierden daar na gemaakt van grauwen Arduyn, veel schoone kameren, met veel solders, met blauwe daken en veel heerlijke lichten,
en vensteren. Boven, binnen muyrs een vierkante plaatz, en veel
wooningen. Ook eenen hoogeren uytstekenden Tooren, met breede steenen weyndel-trappen. Boven eenen Trans of Omgangh om
den vierkanten Toorn, met een trap”.38 De aanleiding van de
verbouwing was onder meer de vervallen en ruïneuze staat
waarin de grote toren blijkbaar verkeerde. Zo wordt onder
meer “die cruyne van den […] torre gecuyst ende den puyn affgedraghen”.39 Met bezems wordt het gruis weggeveegd en
de oude steen wordt in manden van de toren gedragen.
Die oude steen is kennelijk niet meer bruikbaar, want in de
rekening komt bijvoorbeeld een post voor van “Reyer den
karreman, die xix dagen lanck gruys ende quaden steen vanden
torre gevoert heeft”.40
De noodzakelijke reparaties moesten worden uitgevoerd,
aldus de inleiding van de rekening, voor het accommoderen van kapiteins, “conhierge”, en bewakers en tot profijt
van Karel V zelf.
Uit de rekening blijkt dat om de kosten te dekken onder
meer afbraakmateriaal werd verkocht. Tussen het afbraak-

materiaal bevonden zich “spaenderen gecomen vanden buecken die int jaer XXV verwrocht waren int fondament vanden
eersten torre”.41 Door de ontvanger van de gelden worden
tussen de beuken zeven esdoorns aangetroffen, die hij zelf
koopt. Er is ook een post voor de verkoop van het riet dat
van “den ouden huyse” afkomstig is.
De inkomsten hebben echter betrekking op zowel de verbouw van het kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem als op
de nieuwbouw van een kasteel te Schoonhoven “verlatende
ende abandonnerende [= slopen] dat oude slot”.42 De hiervoor
genoemde materialen kunnen dus zowel afkomstig zijn
van de Blauwe Toren als van Schoonhoven. De aanduiding
“eersten torre” zou kunnen duiden op herstel van de fundering van één van de torens van de Blauwe Toren, maar
meer voor de hand ligt de fundering van één van de hoektorens van het nieuwe kasteel te Schoonhoven, waar met
de bouw van een hoektoren was begonnen (waarbij het ook
gebleven is).43
Het totaal aan inkomsten specifiek bedoeld voor de verbouwing van de Blauwe Toren bedroeg bijna 13.000 pond
van “viertich grooten vlaems elc pondt”.
Omschrijving van het werk
De in de bestekken genoemde ontwerptekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven. Bij de reconstructie is dat een
gemis, want vaak wordt verwezen naar deze tekeningen
waar het gaat om aantallen of vormgeving. Dat deze tekeningen ontbreken is overigens normaal, omdat deze werden ‘opgebruikt’ tijdens de bouw.
Men startte met het bouwen van steigers met behulp van
“muylborderen, kercksparren en masten”. Garen werd gekocht
om rooilijnen uit te zetten, “omme twerck te scheeren”.44 Ook
werd een nieuwe poort gemaakt met daarin een winket,
waardoor de per schip aangevoerde materialen op het kasteel werden gebracht.45 Deze poort zal aan de zijde van de
Merwede gelegen hebben.
Het timmerbestek geeft een vrij duidelijke omschrijving
van de verhoging van de toren: op de bestaande toren komen vier huizen met een rechthoekige plattegrond van 34
x 22 voet binnenwerks, dat is omgerekend 9,75 x 6,31 meter (afb. 13).46 Tussen de rechthoekige huisjes komen vier
huisjes met een driehoekige plattegrond: “driecante oft leepe
stagyen”. De huisjes omsluiten de vierkante binnenplaats
op de begane grond.
Afgaande op de in het bestek genoemde maten leidt de interpretatie daarvan tot een positie van de acht huisjes op de
onderbouw. Die interpretatie klopt vrijwel geheel met de
maten van de huisjes en de moer- en kinderbinten.
Volgens het bestek volgen de gevels van de rechthoekige
huisjes aan de buitenzijde de ronding van de toren. Dit
blijkt uit de vermelding van ronde waterlijsten en de expliciete vermelding dat de buitenste muurplaat de ronding
van de toren moet volgen. De driehoekige huisjes hebben
aan de buitenzijde een grote trapgevel.

De vraag rijst of de ronding van de toren daadwerkelijk is
gevolgd of dat de rechthoekige huizen wellicht ook rechte
gevels aan de buitenzijde hebben gehad. Niet alleen voorkom je daarmee een muurdikte op het dikste punt van ruim
een meter, maar ook een deel van de historische afbeeldingen wijst in die richting. De twee anonieme kaarten suggereren juist dat ook de grote trapgevels de ronding volgden. Afbeelding en bestek lijken elkaar dus soms tegen te
spreken.
De oplegging van de balken is een voet, zodat de muurdikte ten minste 31 centimeter moet zijn, maar in werkelijkheid
meer, omdat anders de balkkoppen door de muur steken.
De bestekken geven daarover echter geen uitsluitsel. Kemp
geeft aan dat de ‘muurdikte’ bovenaan 29 Rijnlandse voet
was. Trekken we daar de binnenwerkse maat van de huizen van 22 Antwerpse voet vanaf, dan zouden we een werkelijke muurdikte aan beide zijden overhouden van circa
1,10 meter. Dit lijkt aan de dikke kant, tenzij het de maat
betreft van het dikste punt van de toch met een ronding
uitgevoerde buitengevels van de rechthoekige huizen. De
werkelijke muurdikte zal vermoedelijk rond de tweesteens
zijn geweest, circa 40 centimeter.47
De maat van de binnenplaats is gelijk aan de langste inwendige maat: 9,75 x 9,75 meter. Tellen we hierbij op viermaal
de muurdikte en tweemaal de inwendige breedtemaat, dan
wordt de diameter van de toren ter hoogte van de huisjes circa 28,9 meter. Wanneer we aannemen dat de muren
rond de binnenplaats rusten op onderliggende muren van
de oude toren, dan moet de toren aan de basis een diameter hebben gehad van circa 33,3 meter, circa 119 Rijnlandse
voet, wat overeenkomt met de maat op de hierboven vermelde tekening van Kemp.48 De maten die Kemp geeft voor
de muurdikte van de toren geven een aanwijzing voor de
indeling en het interieur van de oude toren. De toren heeft
- zo blijkt uit de analyse van Hurx - bestaan uit een cilinder met in het midden een grote vierkante binnenplaats
met de hiervoor genoemde maat van 9,75 x 9,75 meter met
daaromheen dikke muren met daarin woon- en werkvertrekken. Zie hiervoor het artikel van Hurx elders in deze
bundel.
De huisjes bestaan uit een begane grond en direct daarboven de kap. De rechthoekige huisjes hebben een balklaag
bestaande uit een hoofdconstructie van drie moerbalken
en twee strijkbalken.49 Strijkbalken zijn de balken tegen
de muur, die veelal kleiner van formaat (kunnen) zijn. De
moerbalken worden ondersteund door sleutelstukken, de
één vast aan en onderdeel uitmakend van de balk, de ander
los (afb. 14). De strijkbalken rusten op natuurstenen consoles, net zoals de sleutelstukken van de moerbalken. De
kinderbinten tussen de moerbinten liggen op een afstand
van hart-op-hart 31 centimeter. Ze moeten worden ingelaten in de balk en om de drie worden voorzien van een zogenaamde zwaluwstaart (afb. 14), dit om extra verankering
tussen de moerbalken te verkrijgen en om wijking van de
topgevel van de huisjes te voorkomen. In de driehoekige
huisjes liggen twee moerbalken en langs de wanden eveneens strijkbalken.
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Afb. 15 Poging tot reconstructie van de kapconstructie zoals omschreven in het timmerwerkbestek (tekening T. Hermans 2011).

Kap
De kap is een sporenkap met een schaargebint met kromstijlen, daarop een schaargebint met rechte stijlen en daarboven een zogenaamde spruit (afb. 15).50 Op de muur aan
de buitenzijde komen twee muurplaten, de binnenste volgt
de rechte lijn van de binnenzijde van de muur, de buitenste
de ronding van de toren. De sporen rusten op de binnenste muurplaat, op de buitenste muurplaat komt een aankapping, bedoeld om het water van de muren weg te houden. Aan deze zijde bevindt zich namelijk geen goot. Op
de muur aan de zijde van de binnenplaats ligt slechts één
muurplaat, waarop de sporen rusten. Aan deze zijde komt
een loden goot met loden afvoerbuizen in de hoeken. De
kap wordt beschoten en gedekt met leien in Rijndekking.
Volgens het bestek moet de “valie [de nokgording] geheel
duer gaen”. In combinatie met de hiervoor beschreven
muurplaten is het duidelijk dat de nok dus geheel door
moet lopen. Onduidelijk lijkt dan de zin “ende dese vier
huysen sal al een cappe zijn vergaerende met vier gevelen opte
middelt van de driecante oft leepe stazyen voers.”. Wanneer we
deze “gevelen” interpreteren als brandmuur - dus dwars
op de kaprichting - in het midden van de driehoekige hui138

zen, dan is dat technisch gezien geheel onlogisch. De muur
zou in dat geval rusten op de kinderbinten, die daarvoor
volstrekt ongeschikt zijn. Er blijkt nergens uit dat er een
muur midden door de driehoekige huisjes loopt. Gelet op
het voorgaande moet “gevelen” letterlijk genomen worden.
In dat geval is er sprake van een doorgaande nok met ter
plaatse van de driehoekige huisjes een topgevel aan de buitenzijde. Deze mening wordt versterkt door een zinsnede
in het steenhouwersbestek waar gesproken wordt over “die
vier groote gevels”.
In de kap komt ook een aantal “dackvensteren”; hoeveel is
niet bekend, want dat staat op de verloren gegane bouwtekening aangegeven.
Voor de dakgoten wordt 16.577 pond lood gebruikt.51 De
loodgieter levert “vacken, buysen, looveren, rolloot, wellen
en sandieren”.
Gevels
De gevels zijn te verdelen in drie onderdelen: de gevels rond
de binnenplaats, de gevels van de rechthoekige huisjes aan
de buitenzijde en de gevels van de driehoekige huisjes. De
gevels rond de binnenplaats zijn opgetrokken in baksteen

Afb. 16 Poging tot reconstructie van een trapgevel zoals te herleiden uit het steenhouwersbestek (tekening T. Hermans 2011).

met onder meer natuurstenen waterlijsten. De gevels aan
de buitenzijde zijn geheel opgetrokken in of bekleed met
natuursteen. De gevels van de driehoekige huisjes zijn trapgevels (afb. 16).
De gevels zijn onder meer voorzien van stenen kruis- en
kloosterkozijnen “met twee cruyssen”. Dit houdt in dat de
vensters dus drie delen hoog zijn. In de stenen kozijnen komen houten ramen. De bovenste ramen worden bezet met
glas-in-lood, de onderste met luiken en indien gewenst tralies. Het glas wordt geleverd door “Herman de glaesmaker uit
Gorcom”. De luiken worden geschilderd in een okerkleur.
De gevels zijn verder voorzien van onder meer “waterlijste
metter ronder wellen” en lijsten onder de dakvoet. Veel van
deze steen komt bewerkt en al vanuit Mechelen. Toch zijn
er ook op de werkplaats zelf steenhouwers nodig. Zo komen mr. Adriaen de Steenhouwer, Jeronimus van Mechelen en Jacob Janss. uit Mechelen “omme die spleten, bosgaten
ende andere dinghen te houwen. Ende die blauwe alleye te helpen
gaeyen”.52 Hiermee wordt vermoedelijk de galerij bedoeld.
Dat de natuursteen een belangrijk onderdeel was van deze
bouw, blijkt wel uit de onkosten die worden gemaakt om
een schip met witte steen te lichten dat vanuit Mechelen op

weg naar Gorinchem voor Sliedrecht was “verdroncken”.53
Het materiaal moest boven water gehaald worden “ten
meesten proffijte van den Keysser en de voirderinghe van zijnen
wercke want anders die werckluyden hadden moeten stille staen”.
Niet alleen het zinken van een schip leidde tot stagnatie in
de leverantie van steen. Blijkbaar was er sowieso te weinig
voorhanden. Een zekere Jan van Geldrop wordt betaald
voor de levering van “een halve roeye roetsteene off daeromtrent, die daer laghen ende bij gebreke van steenen aldaer gehaelt
ende verbesicht waren”.54
Binnenplaats
De binnenplaats zal, zoals gezegd, een maat hebben gehad
die overeenkomt met de langste inwendige maat van de
huizen, te weten 9,75 x 9,75 meter. Waarmee de binnenplaats bestraat is geweest is niet geheel duidelijk. In het natuursteenbestek staat dat men zal “behoeven dat paveyssele
van den plaetsen ende sal moeten groot zijn ten minsten twee voet
viercant”. Daaruit lijkt uit af te leiden dat men een plaveisel
bedoelt van platen natuursteen van circa 57 x 57 centimeter.
Het lijkt voor de hand te liggen dat daarmee de binnenplaats tussen de huizen wordt bedekt. Totaal wordt nodig
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geacht “omtrent XVIc voet”. Hiermee kun je een oppervlakte
bestraten van 11,4 x 11,4 meter, wat meer is dan die van de
binnenplaats. Een reden voor de afwijking is niet bekend.
Nog onduidelijker wordt het wanneer we in de rekening
een post tegenkomen voor de aankoop door Rombout van
“29.000 clare steen genaemt clinckaers [...] omme daermede te
paveren in terras die plaetse van den voorn. groten blauwen torre”.55 Uitgaande van een baksteenformaat in dit gebied van
circa 18 x 8/9 x 4/4,5 centimeter rond 1524, komt dit neer
op een maat van circa 209 à 235 m2, ofwel 14,5 à 15,3 meter
in het vierkant.56 Ook dus ruim meer dan de binnenplaats.
Interieur
Over het interieur komen we redelijk wat te weten. De huizen bestaan uit een begane grond en een zolder.57
Op de begane grond komen de “salen, coeken, bottelrye ende
capelle”. De vertrekken op de begane grond krijgen een
vloer van plavuizen “half wit half blauw geheelen dorickars”.
In de muren in “die neercameren”, dus op de begane grond58,
worden latten geplaatst om een lambrisering of een beschieting tegen te kunnen bevestigen.59 Verantwoordelijk voor
dit werk, en gezien het aantal dagen dat hij en zijn knecht
werken, respectievelijk 65 en 59 dagen, ook voor andere
werkzaamheden, is Floris de Scrijnwercker uit Gorinchem.
Er worden 30 “karren leeme” geleverd “totten besette van den
cameren”.60 De “leemplackers”, stucadoors onder aanvoering
van Jacob Hillinc en verder bestaande uit Antheunis Hillinc
en Claes Verschore, komen uit Mechelen.
Volgens het bestek zijn er zeven of acht natuurstenen schouwen geplaatst.61 Deze moesten gelijk zijn aan die in “mijns
heeren van Hoighstraten Hoof te Mechelen”.62 Uit de rekening
blijkt dat er uiteindelijk zeven grote en zeven kleine zijn
geleverd, dus veertien. Uit dit aantal zou geconcludeerd
kunnen worden dat de huisjes een interne onderverdeling
hadden, hoewel dat verder nergens uit blijkt. Ten behoeve
van de schouwen leverde de smid uit Gorinchem “35 groote
ijseren daer die heerden van den schouwen op gewelft zijn” en
“17 groote ijseren comende duer die pijpen van den schouwen”.63
Dit aantal lijkt echter weer te duiden op meer stookplaatsen, vermoedelijk achttien waarbij het oneven aantal er op
zou kunnen duiden dat één schouw met een zijde in een
muur was opgelegd, bijvoorbeeld de grote schouw in de
keuken.
Op zolder zouden de “stove, garderobben, slaepcameren, contore, salletten ende dyergelijcke” moeten komen, maar uit de
analyse lijkt het erop dat deze zich op de begane grond bevinden. De vertrekken in de kap krijgen een houten vloer
van planken met als onderlaag een spreidsel van wagenschot en worden, als de interpretatie van het bestek op dit
punt correct is, van elkaar gescheiden door houten wanden.
In de kap wordt op de onderste spanten een vloer op kinderbinten gelegd, een vliering dus, die met steektrappen te
bereiken is.
Traptoren
Volgens het bestek moet er “boven den groote windeltrap eenen
torre [komen] die hooge gaen sal twee viercante stazyen, elc met
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een balcxken ende twee strijckhouten met hueren rebben, gespreyt
ende geschaft ende gesoldert ende daerboven oppe een goede stercke capp”. Een toren waarin zich dus boven de wenteltrap
nog twee verdiepingen, stazyen, bevinden. Kemp schrijft
“ook eenen hoogeren uytstekenden Tooren, met breede steenen
weyndel-trappen. Boven eenen Trans of Omgangh om den vierkanten Toorn, met een trap”.64
Over de plaats van de toren en de trap bestaat onduidelijkheid door gebrek aan nadere gegevens in het bestek en
onduidelijkheid op de afbeeldingen. De huisjes bestaan uit
een begane grond met daarboven de kap. Wanneer we uitgaan van de bestaande trap in de onderbouw, dan zijn de
twee verdiepingen onvoldoende om de toren boven de nok
van het dak uit te laten komen en heeft de trans rondom de
toren, bedoeld als uitzichtplatform, geen zin. Vrijwel zeker
moet met de “windeltrap” dus een nieuwe trap bedoeld zijn
in de huisjes.
Keldermans paste voor zijn ontwerp uit 1524 voor het
nieuw te bouwen kasteel te Schoonhoven ook een “windelsteen” toe.65 Op de bewaard gebleven ontwerptekening van
dit kasteel blijkt dit een steektrap met bordessen te zijn. Het
ligt in de lijn der verwachtingen dat hij iets dergelijks in
Gorinchem dus ook zal hebben toegepast. In de rekening
komt namelijk een post voor van een natuurstenen trap met
“bardissche” (bordessen) en veertig treden.66 Veertig treden
komt, globaal, overeen met een hoogte van 8 meter.
De trap zal waarschijnlijk dienst hebben gedaan als ontsluiting van de zolder van de huisjes. In het bestek wordt namelijk voor de huisjes zelf geen trap omschreven, behalve
dan om op de vliering te komen. De huisjes zullen dus in
enfilade zijn ontsloten, dat wil zeggen er is geen gang en
men liep van en door de ene kamer naar de andere waarbij
de deuren vermoedelijk in één lijn lagen.
Blijft nog over waar de toren en de trap hebben gestaan. Afgaande op de beschrijving van Kemp lijkt de trap zich in de
toren te bevinden. Dit kan daarom een toren op de binnenplaats zijn of een toren in één van de huisjes. Een traptoren
tegen één van de gevels of in één van de hoeken behoort
tot de mogelijkheden, maar uit het bestek blijkt nergens dat
één van de gevels rond de binnenplaats afwijkend moet
worden uitgevoerd. Het ligt daarom voor de hand dat de
trap zich in één van de huisjes heeft bevonden, op dezelfde
wijze als bij het kasteel Schoonhoven en dat de twee verdiepingen boven de trap nodig waren om ruim boven de
nok uit te komen. Dergelijke (uitkijk)torens waren op dat
moment erg in de mode. Voorbeelden in Nederland zijn te
vinden in het kasteel van Wijchen, het kasteel Moermond,
het kasteel Zwijnsbergen en het Markiezenhof te Bergen op
Zoom.

MATERIALEN
Natuursteen
De oude toren was opgetrokken in hardsteen, de verhoging
moest worden opgetrokken in “witten steen”. In het bestek
vinden we hierover vermeld “orduyn”. Dit is een witte Belgische kalksteen, Gobertanger en/of Ledesteen, die niet

verward mag worden met Belgische hardsteen, die ook
arduin wordt genoemd.67 Helemaal wit zal deze steen niet
zijn geweest, want Kemp spreekt over “grauwen Arduyn”.
Daarnaast is er sprake van “roetsteen” dat vermoedelijk een
vlakke witte gevelsteen was, een zogenaamde paramentsteen die per vierkante roede (ongeveer 3,75 x 3,75 m2) werd
verhandeld.68
Voor het beeldhouwwerk wordt onder meer gebruikt
“steen van Anevins”, waarschijnlijk een witte kalksteen uit
Avesnes in noord Frankrijk, en voor de vorsten op de leiendaken “steene van Savelten”, een witte kalksteen uit Zaventem bij Brussel. Voor het plaveisel wordt gebruikt “Diegemschen steen”, eveneens een witte Belgische kalksteen.
Wellicht gaat het om vrijwel dezelfde steen omdat Diegem
dichtbij Zaventem ligt.
De vloeren in de onderste vertrekken van de opbouw
worden belegd met blauwe en witte plavuizen, “geheelen
dorickars” gelegd. Wellicht gaat het hier ook om de witte Gobertanger of Ledesteen in combinatie met Belgische
hardsteen, mogelijk de zwartblauwe Doornikse steen.
Leien
De daken worden gedekt met leien als coeverdak.69 Uit de
rekening kunnen we opmaken dat er een groot probleem
was bij het vinden van zowel leien als leidekkers. Men
stuurt een bode naar Amersfoort, Utrecht, Hoorn en Amsterdam om leidekkers te werven.70 Blijkbaar zonder resultaat, want korte tijd later zoekt Jacob Guekel Rijnse leien
en leidekkers in Dordrecht.71 Tevergeefs zo blijkt na drie
dagen zoeken.72 Er zijn zelfs geen leinagels te krijgen. Jacob
vervolgt te paard zijn weg naar Utrecht, Arnhem en Wezel,
maar komt met lege handen terug. Er zijn dan al twaalf dagen verloren. Bij zijn terugkeer in Dordrecht heeft hij echter gedeeltelijk succes, want na drie dagen zoeken heeft hij
eindelijk leien gevonden. Faez van Amersfort wordt naar
Utrecht, Hoorn en Amsterdam gezonden om leidekkers te
zoeken.73
Baksteen
Voor het werk werd niet alleen natuursteen gebruikt. “Pieter Brandt, coopman van ijsselsteen woonende buyten der
Gauwe” levert namelijk 882.000 ijsselsteentjes. Deze zullen, gelet op het grote aantal waarmee - uitgaande van een
muurdikte van anderhalve steen - ruim 2900 m2 muurwerk
kan worden gemaakt, wel voor de gevels aan de binnenplaats en de binnenmuren zijn gebruikt.74 Ook bij het Hof
van Savoye te Mechelen zijn de straatgevels van natuursteen en de overige gevels van baksteen met natuurstenen
banden. Mogelijk zijn de straatgevels van dit Hof in de kern
eveneens opgetrokken in - veel goedkopere - baksteen en
bekleed met natuursteen. Dit zou ook het geval kunnen
zijn bij de gevels aan de buitenzijde van de Blauwe Toren.
Het hiervoor vermelde woord roetsteen, waarvan vermoed
wordt dat het om een paramentsteen gaat, zou daar op
kunnen duiden.75

Hout
Het bestek eist eikenhout voor de balken en, hoewel niet
expliciet vermeld, vermoedelijk ook voor de kap. De planken moeten zijn “Rijnsche delen”, ofwel eikenhout, aangevoerd langs de Rijn.76
Zand, kalk, tras en zavel
Voor het metselen is gebruik gemaakt van een specie die
bestaat uit zand, kalk en tras. Kalk en zand zijn met schepen onder meer aangevoerd vanuit Mechelen. Daaruit mag
geconcludeerd worden dat het in dat geval gaat om steenkalk. Naast zand uit Mechelen zijn er ook diverse “pleite
[…] zande gehaelt inde maze”, met andere woorden platbodems met zand uit de Maas.77
De aanvoer van met name kalk van verschillende plaatsen
leidde tot verwarring, omdat er blijkbaar met verschillende
maten werd gemeten. Daarom worden er in Mechelen “twee
kisten beslaghen met ijsere” besteld “omme daermede den calck
vuyten schepe te draghen ende tondersoucken het onderscheyt
van den maten van Dordrecht, Gorchem, Mechelen, Boome, ende
Rijplemonde”.78
De tras is onder meer afkomstig uit Hoornaar.79 Om de kerk
in deze plaats is zowel in 1481 als 1513 flink gevochten. Mogelijk was daarbij zoveel schade aangebracht, dat daardoor
in 1523 de toren die op het koor stond in de kerk stortte.80 De
kerk, die van tufsteen was, is daarop gesloopt en een groot
deel van de tufsteen is blijkbaar voor het maken van tras
verkocht; een deel is gehandhaafd in de fundering en deels
hergebruikt in de noordgevel van de kerk bij de herbouw in
1523. In de rekening vinden we posten voor hamers om de
tufsteen te breken en voor de aankoop van zeven.
Naast de voornoemde materialen is er ook een grote hoeveelheid zavel (grofzand) aangevoerd. Niet duidelijk is
waarvoor die werd gebruikt.

DE VERHOGING OP DE AFBEELDINGEN
Pieter Sluyter beeldt het kasteel, zoals opgemerkt, summier
en wat verwrongen af (afb. 7). De opbouw wordt onregelmatig weergegeven met drie huizen met zadeldaken en
tussen twee daarvan een plat afgedekt smal bouwdeel met
een borstwering met kantelen (?). Achter de huisjes rijst een
toren op, bekroond met een uidak.
Op de anonieme voorstudie wordt een witte opbouw weergegeven, wat overeenkomt met de werkelijkheid. De bovenbouw lijkt echter een grote ronde toren met daaromheen een groot aantal smalle huisjes.
Op het geschilderde stadspanorama bestaat de opbouw
uit meerdere huisjes met een kap haaks op de buitengevel.
Boven deze huisjes uit steekt een vermoedelijk vierkante
toren.
De bovenbouw bestaat bij Van der Ulft uit vermoedelijk
twaalf huisjes met een kap haaks op de buitengevel, waartussen een ronde binnenplaats met vierkante (trap)toren
wordt weergegeven. Van der Ulft baseert zich, zoals gezegd, op de beschrijving van Kemp. Hij heeft het kasteel
nooit gezien, want hij is geboren toen het al was gesloopt.
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Afb. 17 Poging tot schematische reconstructie van de hoofdvorm van de Blauwe Toren, zoals ontstaan na ophoging in 1522-1530 van
het rondeel uit 1461, geprojecteerd op de plattegrond van Jacob van Deventer van afb. 3 (tekening T. Hermans 2011).

RECONSTRUCTIE
De bestaande afbeeldingen geven dus geen eensluidend
beeld van de opbouw. Toch is uit de afbeeldingen en de bestekken wel een globaal beeld te verkrijgen van de hoofdvorm van de opbouw (afb. 17). Daarnaast geven de bestekken samen met het in de bestekken genoemde Hof van
Hoogstraten (afb. 18) een beeld van een deel van de architectuur. Samenvattend komen wij tot de volgende reconstructie: op de hardstenen ronde toren van circa 34 meter
doorsnede werden vier rechthoekige en vier driehoekige
huizen gebouwd onder één doorlopend schilddak rondom
een vierkante binnenplaats. De gevels aan de buitenzijde
van de vierhoekige huizen liepen mee met de ronding van
de ronde toren, die van de driehoekige huizen vermoedelijk niet. De driehoekige huizen kregen aan de buitenzijde
fraaie trapgevels, de rechthoekige huizen bevatten mogelijk
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enkele dakkapellen of Vlaamse gevels.81 Het geheel werd
bekroond door een hoog opgaande vierkante traptoren met
uitkijkplatform, die zich vrijwel zeker in een van de huisjes
bevond.

CONCLUSIE
De bestekken van de verbouwing in 1524-1525 geven inzicht in de bouwpraktijk van de vroege zestiende eeuw,
waarbij gebruik werd gemaakt van architecten, ontwerptekeningen en onder meer leveranciers van natuursteen die
het materiaal in een werkplaats bewerkten en daarna naar
de bouwplaats verscheepten.
Daarnaast geven ze inzicht in de architectuuropvattingen
van die tijd: hoge kruiskozijnen en trapgevels versierd met
leeuwen en griffioenen en interieurs met onder meer lambriseringen. Ook blijkt dat de architect eerdere ontwerpen,

Afb. 18 Het in de bestekken genoemde Hof van Hoogstraten te Mechelen in 1808
(collectie Stadsarchief Mechelen, inv.nr. SME001001595).

in dit geval het genoemde Hof van Hoogstraten, als uitgangspunt neemt voor - in ieder geval - detaillering van
profielen (afb. 18). Het is niet ondenkbaar dat de opdrachtgever hier een belangrijke rol in heeft gespeeld.
Als laatste geeft de Blauwe Toren inzicht in de ombouw
van een vrij gesloten ronde vestingachtige toren tot een
meer paleisachtig gebouw door hierop fraai gedetailleerde
“huysen” te bouwen met grote vensters aan de buitenzijde.
Nader onderzoek zou moeten worden verricht naar de omstandigheden waaronder de verbouwing tot stand kwam.
Mogelijk kunnen dan vragen beantwoord worden zoals:
was het complex als verdedigingswerk niet meer nodig? En
waarom had de opdrachtgever hier een representatief paleis nodig? De beantwoording van deze vragen viel buiten
het bestek van dit artikel.

van de muren.
Het gemis aan ontwerptekeningen wordt helaas niet gecompenseerd door topografische afbeeldingen. Deze afbeeldingen wijken onderling erg van elkaar af en lijken de
indruk te wekken dat het bestek niet overal gevolgd is. Uit
de topografische afbeeldingen wordt namelijk de indruk
gewekt dat de rechthoekige huizen haaks op elkaar staan,
als een kruis en dat zij op de kop de grote trapgevels hadden.
Niettemin is een globale reconstructie van de verbouwing
mogelijk gebleken en blijken bestekken, meer nog dan
bouwrekeningen, een dankbare bron om inzicht te krijgen
in de bouwpraktijk van kastelen.

Ondanks de duidelijke omschrijving van de geplande
werkzaamheden, maakt het gemis van de ontwerptekeningen een reconstructie niet eenvoudig. Niet alleen wordt er
naar verwezen voor een gevelindeling of detaillering, ook
zijn veel maten alleen maar aangegeven op deze tekeningen, zoals de maat van en het aantal vensters of de dikte
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BIJLAGE I: BESTEK VOOR HET STEENHOUWERSWERK82
Ordonanntie ende voirweerde om te bestaedene alle die
witte gehouwen steenen die men behoeven sal om op te
makene den grooten blauwen torre die staet aan tslot van
Gorcom onsz. genedigen heer den keysere toebehoerende
ende dat inder manieren als hier nae volght.
Inden iersten sal men behoeven tot desen voirs. wercke
omtrent acht roye reynen orduyn, ende omtrent acht royen
reynen ronden roetsteen nae den vast van vijftich voeten
lanck.
Item noch sal men behoeven tot den voirs. wercke omtrent
twee royen reynen rechten orduyn.
Iten noch sal men behoeven omtrent twee hondert voeten
dobbelen ecksteen, goet ende reyn op zijn maete.
Item noch sal men behoeven omtrent drie hondert voeten
rechte waterlijste metter ronder wellen van den selven berde dat tot hoogstraten gemest staet, ende noch omtrent vijf
hondert ende veertich ronde waterlijste naer den vast van
L voeten lanck.
Item noch sal men behoeven omtrent drie hondert voeten
dubbel dacklijste, naer tselve bert van mijnen heere van
Hoighstraten tot Mechelen ende tot Hooghstraten gemest
staende, naer den vast van L voeten lanck.
Item noch sal men behoeven inckel dacklijste omtrent IIcXX
voeten naer den vast van LVII voeten lanck ende noch een
hondert ende XLIIII voeten naer den vast van VI voeten
lanck.
Item noch sal men behoeven rechte dobbel dacklijste van
den selve berde omtrent IIc voeten, ende noch inkel rechte
dacklijste omtrent een hondert voeten.
Item noch sal men behoeven alle die dueren, veynsteren
ende cruysvensteren die comen sullen bynnen de plaetse
ende bynnen des huys, ende sal gelevert wordden van den
selven berdde dat mijn heere van Hoigstraten dorpels ende
latteylen ghelyst waer af dat men den leveraer geven sal
hoe vuel men des behoeven sal.
Item noch sal men behoeven alle die buyten vensteren ende
cruysvensteren naer bert daer af te wetene rabat, callommen, dorpels ende latteylen al deen duer dander waer aff
men den leverer geven sal hoe vele cruysvensteren ende
inckelvensteren men behoeven sal elck op zijn mate van
hooghden en wijdden.
Item noch sal men behoeven alle die balcknoeten ende
strijckhoutnoeten ende zullen gemaict wordden van der
selver berduen dat die noeten sijn in mijns heeren van
Hoighstraten hoof te Mechelen inde sale ende salette, ende
die sal men levĕn twee strijchoutnoeten voer een balcknoet,
daer af men den leveraert geven sal de menichte oft van
elcx hoe vuele.
Item noch sal men behoeven VII oft VIII paer scinckelen
met hueren sameijsen ende schousteenen met eender wellen of te zijne vast gelijck in mijns heeren hof te Mechelen.
Item noch sal men behoeven inde scerpe van der gevels
alle die perpeyn onder die kanteelen die dicke zijn sullen
eenen voet, daer af men den aennemer die menichte geven
sal.
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Voorschriften en voorwaarden voor het aanbesteden van
alle witte steen die men nodig zal hebben om te bouwen
op de grote blauwe toren van het kasteel te Gorinchem, dat
onze genadige heer de keizer toebehoort, op de hierna volgende wijze.
Allereerst zal men nodig hebben acht roeden zuivere arduin en ongeveer acht roeden zuivere ronde roetsteen, gebaseerd op een vastgestelde maat van vijftig voeten lang.
Verder zal men nodig hebben ongeveer twee roeden zuivere rechte arduin.
Verder is er nodig ongeveer tweehonderd voet dubbele
hoeksteen, goed en zuiver van maat.
Verder is er nodig driehonderd voet rechte waterlijst met
een ronde wel, van hetzelfde model als te Hoogstraten is
gebruikt, en nog vijfhonderdveertig voet gebogen waterlijst, gebaseerd op een vastgestelde maat van vijftig voet
lang.
Verder is er nodig driehonderd voet dubbele waterlijst van
hetzelfde model dat te Hoogstraten is gebruikt, gebaseerd
op een vastgestelde maat van vijftig voet lang.
Verder is er nodig 220 voet enkele daklijst gebaseerd op een
vastgestelde maat van 57 voet en nog 44 voet naar een vastgestelde maat van 6 voet lang.
Verder nog ongeveer 200 voet dubbele daklijst van dezelfde vorm en nog honderd voet enkele rechte daklijst.
Verder nog alle deuren, vensters en kruisvensters die geplaatst worden rond de binnenplaats en in de huizen. Zij
moeten gemaakt worden volgens hetzelfde model als de
dorpels en lateien van de heer Van Hoogstraten. Men zal
de leverancier aangeven hoeveel er nodig zijn.
Verder nog alle vensters en kruisvensters voor de buitengevels naar het model, te weten bovendorpels, stijlen, dorpels
en lateien, alle in verstek. Men zal de leverancier laten weten hoeveel enkel vensters en kruisvensters nodig zijn en
welke hoogte- en breedtemaat zij hebben.
Verder nog alle consoles voor de moerbalken en neuten
voor de strijkbalken. Deze zullen gemaakt worden volgens
hetzelfde model als die in de zaal en de “salette” van het
hof van de heer Van Hoogstraten. Voor een console worden
twee strijkbalkneuten geleverd.
Men zal de leverancier opgeven hoeveel men van elk wil
hebben.
Verder nog 7 of 8 paar consoles met ojiefprofiel en schouwbalken met een wel, gelijk aan die in het hof van mijn heer
te Mechelen.
Verder nog in de topgevels alle bindstenen onder de kantelen, welke een voet dik zijn. Men zal de aannemer het aantal doorgeven.

Item noch sal men behoeven die kanteelen puisteen ende
liggert oft worp gaet steen, die al groot zijn zullen dlyf
eenen voet dicke ende omtrent II2 voet sonder de lijste,
ende moeten gemaict wordden metter ronder wellen, die
kanteelen te dry zijden gelijst, die puisteenen te IIII zijden
ghelijst ende die worp gaten te twee zijden gelijst, al deen
duer dandere daer af men den leveraers geven sal hoe vuel
van elcx als voren.
Item noch sal men behoeven tot die vier groote gevels acht
kante malyĕn, die groot zijn zullen int cruysse omtrent III2
voet te drie zijden gedossineert, daer die lijsten ende capeteelen comen daer sal men dobbel meten, daer af men den
leveraers geven sal de ordynantie.
Item noch sal men behoeven den anenckel tot den vier gevels inde maellijkens ghebert sullen wordden daer aff men
den leveraers gheven sal de berderen ende sal groot zijn
dlyf eenen voet.
Item noch sal men behoeven opten voirs. malyen die leeuwen ende griffoenen die groot sijn sullen III voet hooghe
ende die sullen gemaict wordden van steen van Anevins al
deen duer dandere bij den stucke.
Item noch sal men behoeven tot desen voirscreven huysen
alle die vorsten van goeden steene van Savelten daer af
men den leveraer geven sal hoe vuel men behoeven sal.
Item noch sal men behoeven dat paveyssele van den plaetsen ende sal moeten groot zijn ten minsten twee voet viercant, ende moet gemaict wordden van goeden gaven Diegemschen steen wel ende reyn gehouden scerper van eggen
ende salder toe gaen omtrent XVIc voet.
Item noch sal men behoeven dat paveyssel vande salen,
coeken, bottelrye ende capelle ende dat sal sijn half wit half
blauw geheelen dorickars ende salder moeten zijn omtrent
XV2c.
Item alle dit voirs. werck naervolgende der voirs. ordinancien heeft besteedt te makene ende te leveren van wegen
der keyserlijcker maiesteyt de edele ende welgeboerne
heere van mijn heer de grave van Hooghstrate, heere van
Montengijs, van Culenburg etc ende stathouder van Hollant etc, mijn heer meester Jan Ruffaut ridder ende tresorier
generael onser voirs. genedigen heer den keysere, ende
meester Vincent Cornelisz. president van der cameren van
den rekeningen des lants van Hollant in presencien van Nicolaus Cobel, rentmeester van Zuyt-Hollant ende vanden
lande van Arckel bij advyse ende ordonnantie van Rombaute Keldermans, meester werckman etc.
Ende dat aen Michiel IJselwijns ende Anthonis de Vleeschouwer, leveraers van witten gehouwen steen, poirteren
ende ingesetene der stadt van Mechelen, in der manieren
naer volgende, te wetene dat die voirs. leveraers leveren
sullen alle den orduyn, roetsteen ende ecksteen, dobbel
dacklijste, inckel dacklijste, dueren, vensteren, cruysvensteren, noeten, schouwen met hueren schousteenen, perpeynen onder de canteelen, die canteelen, puisteenen, worpgaten oft liggers, vorsten, ende paveyssel ende dat voir den
selven prijs dat mijn voirs. heer de grave van Hoighstraten
die voirs. leveraers betaelt van den wercke dat zij leveren te
Mechelen oft te Hooghstraten, behoudelijck dat die voirs.

Verder nog de dekplaat van de trappen, de kantelen en van
de worpgaten, welke een voet dik zijn en ongeveer 2½ voet
zonder de lijst. Zij moeten gemaakt worden met een ronde
wel. De afdekking van geveltrappen moeten aan drie zijden een lijst krijgen, die van de dekplaten aan vier zijden en
die van de worpgaten aan twee zijden, alle in verstek. De
leverancier krijgt te horen hoeveel hij moet leveren.
Verder nog voor de vier grote gevels achthoekige pinakels
met een doorsnede van 3½ voet, met drie zijden uit het gevelvlak uitstekend.
Daar waar de lijsten en geveltrappen komen zal men dubbel meten, dit de leveranciers meedelen.
Verder nog de kraagstenen voor de vier gevels waar de pinakels op geplaatst zullen worden, waarvoor men de mal
aan de leveranciers geven zal en die groot zal zijn een voet.
Verder nog op de pinakels de leeuwen en griffioenen die
hoog zullen zijn 3 voet en die elk gemaakt moeten worden
uit één blok Avesnessteen.
Verder nog voor deze huizen alle vorsten van steen uit Zaventem. Men zal de leverancier de benodigde hoeveelheid
opgeven.
Verder nog het plaveisel van de plaats met plavuizen van
tenminste twee voet vierkant van goede gave Diemense
steen, zuiver en scherp op de hoeken. Daarvan zal men ongeveer 1600 voet nodig hebben.
Verder nog het plaveisel van de zalen, de keuken, de bottelarij en de kapel. Dat moeten witte en blauwe [plavuizen]
zijn, om en om gelegd. Benodigd ongeveer 1550.
Al dit voorschreven werk is volgens de hiervoor genoemde
voorschriften aanbesteed en zal gemaakt en geleverd moeten worden namens de keizerlijke majesteit, de edele welgeboren heer graaf van Hoogstraten, heer van Montingy,
van Culemborg etc. en stadhouder van Holland etc., meester Jan Ruffaut, ridder en kanselier-generaal van de keizer,
en meester Vincent Cornelisz.,voorzitter van de rekenkamer van Holland, in het bijzijn van Nicolaus Cobel, ontvanger van Zuid-Holland en het Land van Arkel, op advies
van Rombout Keldermans, meester werkman [architect].
En dat [aanbesteed] aan Michiel IJselwijns en Anthinis de
Vleeschouwer, leveranciers van witte steen, poorters en inwoners van de stad Mechelen, als volgt. Zij zullen leveren
alle arduin, roetsteen, hoeksteen, dubbele daklijsten, enkele
daklijsten, deuren, vensters, kruisvensters, consoles, schouwen met consoles, consoles onder de kantelen, dekplaten
van trappen, kantelen en worpgaten, vorsten en het plaveisel.
En dat voor dezelfde prijs als de graaf van Hoogstraten betaalt voor het werk dat zij leveren te Mechelen of Hoogstraten, met dien verstande dat zij leveren vanaf Mechelen of
Antwerpen en dat de kosten voor het vervoer naar Gorin145

leveraers met voirdere leveren en zullen dan te Mechelen
oft tAntwerpen ende dat van Mechelen oft van Antwerpen
sal costen tot Gorcom te voeren dat sal zijn ten coste van
onser genedigen heere den keysere, dies sullen die selve
sculdich sijn te leveren tvoirs. werck alsoe goet oft beter
dan te Mechelen oft te Hooghstraten gelevert is, ende als
aengaende den anderen wercke dat men behoeven sal achtervolgende deser ordonantie daer af zij mijne voirscreven
heere van Hooghstraten gheen leverdinge gedaen en hebben als die vensteren die buyten comen sullen die malijkens die leeuwen ende de anenckel zullen zij maken naer
der berderen daer af tot alsulcken prijse als eenich leveraer
tselve werck soude willen leveren daer af die voirscreven
meester werckman ander leveraers ondersoecken sal ten
besten prouffyte ende is voirwaerde dat de voirs. leveraers
leveren sulle alle huere voirs. werck tot alsulcken daige dat
de metsers daer gheen gebreck bij en hebben goets tijst al
eer ment behoeven sal, ende als aengaende der betalingen
sal die voirs. rintmeester Nicolaus Cobel altijt betalinge
doen nae advenat van den leveringen oft daer omtrent,
ende ten eynde van der volder leveringen volle betalinge
dits aldus geschiet al ter goeder meyndgen sonder argelist
opten iersten dach van septembri anno XVc drientwintich
ende onder geteekent
Antonius de Vleeschouwer
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chem voor rekening is van de keizer.
Het geleverde werk is gelijkwaardig of beter dan dat te Mechelen of Hoogstraten.
……………

Onder voorwaarde dat de leveranciers hun werk bijtijds
leveren zodanig dat de metselaars geen vertraging ondervinden.
Wat betreft de betalingen zal de voorschreven ontvanger
betalen afhankelijk van het geleverde werk en bij oplevering volledige betaling.

Aldus te goeder trouw opgemaakt op de eerste dag van
september anno 1523, was getekend,
Antonius de Vleeschouwer

BIJLAGE II: BESTEK VOOR HET TIMMERWERK
Ordinantie ende besteck van eenen tymmerwerck dat staen
sal op den grooten blauwen torre aen tslot van Gorcom
onsen genadigen heer den keyser toebehoirende ende dat
inder manieren hier naer volgende. Inden eersten salmen
den voirs. torre deylen in vier huysen naer vuytwisen van
den patroone, elc huys sal lanck zijn binnen mueren in
zijn viercant omtrent XXXIIII voet ende sal wijt zijn bynnen mueren omtrent XXII voeten. Alzoe sullen die balcken lanck zijn omtrent XXIIII voet ende zullen groot zijn
XV duymen hooghe sonder de bassche ende XIII duymen
breet, die basschen drie duymen dicke, die eene vanden
zelven houte ende dander opgheleyt, die strijchouten vander zelven linghden ende groot zijnde X duymen hooge
ende VI duymen breet, die rebben zullen lanck zijn tusschen de acht ende IX voeten ende zullen breet zijn V duymen ende IIII2 duymen diepe ende die salmen verloeren
inde balcken ende strijchouten latten ende over de derde
rebbe met hueren wouwersterten wel ende reyne ende die
voers. rebben moeten naer een liggen seven duymen. Item
tusschen de voirs. viercante huysen dat comen zullen vier
driecante oft leepe stagyen naer tpatroon daer aff ende zullen in elc driecant liggen twee balcken die lanck zullen zijn
elck XVIII voet luttel min oft meer, ende zullen breet zijn X
duymen ende diepe XII duymen sonder de basschen. Die
selve basschen zullen diepe zijn II2 duymen, die eene van
den zelven houte ende dander opgeleyt, die strijckhouten
zullen hooge zijn VIII duymen ende breet V duymen, die
rebben groot naer een ende gewracht als voren. Item alle
dese voerscreven stazyen balcken rebben ende strijckhouten moet al gemaect wordden vanden goeden gaven herden eykene houte te herden scerpen cante sonder enich fovollem root wit ryschellicheyt of droge weeren daer aen te
moegen wesene ende moet alle wel ende reyn geschaft zijn,
ende opte rebben gespreyt van goeden wageschote ende
daer op gesoldert met goeden gaven reynssche deelen, wel
ende werekelick alsoe dat behoert.
Aengaende der cappen.
Inden iersten op alle dese voerscreven groote balcken zullen comen die gebinden oft cromstijlen, die welcke groot
zijn zullen VIII duymen breet ende IX duymen diepe, die
corbelen van der selver groote, die scarbalcken zullen diepe
zijn XI duymen ende breet IX duymen, die rebben IIII duymen viercant. Ende die salmen in laeten eenen duym diepe
ende op VII duymen naer een, daer op gesoldert met goeden rinschen delen ende moet al omegaens den huyse alsoe
gemaect wordden alsoe wel inde driecante oft leepe loegysten als inde groote viercante huysen, ende die vylieringhen
VII duymen viercant, die vilierbanden V2 duymen breet
ende III2 duymen dicke, ende dese vier huysen sal al een
cappe zijn vergaerende met vier gevelen opte middelt van
de driecante oft leepe stazyen voers. Item die tweeste stijlen
zullen groot zijn VII duymen diepe ende VI duymen breet,
die scaerbalcken ende corbelen vande selven grooten, die
vilieringhe V duymen viercant, die vilierbanden IIII duymen breet III duymen dicke. Item die opperste stijlen zullen

Voorschriften en bestek voor het timmerwerk op de grote
blauwe toren van het kasteel te Gorinchem, eigendom van
de keizer, en dat als volgt.
Als eerste zal men de toren conform het ontwerp verdelen
in vier huizen.
Elk huis is rechthoekig en meet inwendig 34 bij 22 voet.
De balken zullen daarom ongeveer 24 voet lang zijn, 15
duim hoog en 13 duim breed zonder het sleutelstuk. De
sleutelstukken zijn 3 duim dik, de ene is los, de ander zal
deel uitmaken van de balk.
De strijkbalken hebben eenzelfde lengte en zijn 10 duim
hoog en 6 duim breed.
De kinderbinten zijn lang 8 à 9 voet, 5 duim breed en 4½
duim hoog. Zij moeten worden ingelaten in de balken met
om de drie kinderbinten een zwaluwstaart. Alles wel en
goed.
De kinderbinten moeten hart op hart liggen 7 duim.
Tussen de rechthoekige huizen komen vier driehoekige
huizen volgens het ontwerp.
In elk huis liggen twee balken, lang ongeveer 18 voet, breed
10 duim en hoog 12 duim zonder de sleutelstukken.
De sleutelstukken zullen 2½ duim dik zijn. De een los, de
ander als onderdeel van de balk.
De strijkbalken zijn hoog 8 duim en breed 5 duim.
De kinderbinten zoals hiervoor omschreven.
Al deze balken moeten gemaakt worden van goed, gaaf,
hard eikenhout met scherpe hoeken en zonder rode of witte
schimmel of droge rot.
Het hout moet goed geschaafd zijn.
Op de kinderbinten komt spreidsel van goed wagenschot
en daarop een vloer van goede, gave Rijnse delen [eikenhout afkomstig uit de Rijnstreek]. Alles zoals dat behoord
te zijn.
Aangaande de kappen
Op de voorschreven grote balken komen de gebint- of
kromstijlen, groot 8 duim breed en 9 duim hoog. De korbelen in dezelfde maat. De dekbalken zijn 11 duim hoog en
breed 9 duim, de kinderbinten 4 duim vierkant.
De kinderbinten moeten een duim diep ingelaten worden
en hart op hart 7 duim liggen.
De vloer moet gemaakt worden van goede Rijnse delen.
Dit moet zowel in de rechthoekige als driehoekige huizen
gemaakt worden.
De vlieringen moeten zijn 7 duim vierkant, de windschoren
5½ duim breed en 3½ duim dik.
De kappen boven de rechthoekige huizen zullen samenkomen boven het midden van de driehoekige huizen en aldaar aansluiten op vier gevels.
De stijlen van het tweede gebint zijn 7 duim hoog en 6 duim
breed, de windveren en korbelen van dezelfde maat.
De vliering moet zijn 5 duim vierkant, de windschoren 4
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groot zijn vijff duymen viercant ende sullen lanck zijn totter vorst vande dack in welcke stijlen men stecken sal caerbalcxkens mit hueren corbelen vander selver groetten, die
valie boven sal moeten geheel duer gaen ende sal groot zijn
VI duymen diepe ende V duymen breet, boven afgelept
naer die vorst vanden dacke, die kepers oft sparnaigie sullen vier duymen breet ende III2 duymen dicke ende zullen
naer een staen VIII duymen. Item dese voers. cappen salmen maken een dobbelplaete, die eene plaete sal liggen
bynnen reys ende reys den muer ende die ander plaete sal
liggen reys ende reys den buytencant vander dacklijsten
ende die sal gewracht wordden naer dat ronde van den
torre, opten binnenste plaete sal gewracht wordden die kepers ende opte buytenste plaete salmen mit aenbalders afcleeden ende bynnen de plaetssen salmen leggen een inckel
plaete daer op dat die kepers staen zullen, ende opte binnenste dacklijste salmen leggen een loyen goete ommegaans thuys ende inde hoecken vanden huysse met loyen
buysen dwater aff leyen, die welcke plaeten groot zijn sullen vier duymen dicke ende VIII duymen breet, ende tusschen die ronde plaete ende die rechte plaete salmen leggen
blockelkens om beyde plaeten aen malckander te werckene
wel ende werckelijck. Item die selve cappe salmen overdecken met goeden rijnschen delen over malckanderen gespont wel ende werckelick om met schalyen daer op te deckene. Item men sal inde voers. kappe maeken alsoe veel
dackvensteren in elc pant alst tpatroon vuytwijst ende insgelijcx die poerte voer ende achter sal men oyck aff decken
met slapers int groot dack groot van houte naer den heys
van den wercke wel ende werckelick als voeren. Item noch
sal men maeken alle die cruysvensteren ende halve vensteren die comen sullen in dit voers. huys binnen ende buyten
goede ramen wel ende werckelijck gewracht sluytende van
bynnen tegen den steenen cassijnen ende zullen groot zijn
van onder toe alsoe hooge als die vensteren gaen gewracht
met twee cruyssen, die twee opperste lichten om gelaesen
in te stellene ende dat onderste getralyet in dien dat men
wilt met hueren dobbelen rabatten om alle die vensteren
met wagescotten bladeren te sluytene wel ende werckelijck
als voeren. Item noch salmen maecken alle die dueren die
comen zullen aen dit voers. logyst hoedanich dat die wesen
sullen groot ende cleyne van goede wageschotte al dobbel
werck wel ende werckelijck gewracht als voeren ende die
twee groote dueren daermen van voer inne compt ende van
achter vuyt vaert, dat moeten stercke dueren zijn alsoe sterck als mense van houte maken mach, ende boven scarbooge
solders sal men maken alle die vensteren ende dackvensters van goeden eyckenen plancken van wagescot wel
ende reyn sluytende als voeren. Item noch salmen maeken
beneden die onderste solders van goede rijnschen deelen te
wetene die stove garderobben slaepcameren contore salletten ende dyergelijcke onder welcke solderen men leggen
sal slechte rebben om tusschen dien rebben te paveyn met
royen steen die welcke rebben van malcanderen liggen sullen eenen voet ende moet die selver solderen al wel scoon
geschaven ende in zijn watere pas leggen wel ende reyn
gewracht als voeren. Item noch sal men maecken beneden
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duim breed en 3 duim hoog.
De bovenste stijlen zijn 5 duim vierkant en lang tot aan de
nok.
In de stijlen worden dekbalken met windschoren gewerkt
met dezelfde maat.
De nokgording moet over de gehele lengte worden aangebracht en is groot 6 duim hoog en 5 duim breed en aan de
bovenzijde afgeschuind.
De sporen zijn 4 duim breed en 3½ duim hoog en staan hart
op hart 8 duim.
Aan de voet van de kap komt een dubbele muurplaat, de
ene ligt gelijk met de binnenzijde van de muur, de andere
gelijk met de buitenzijde van de muur en volgt de ronding
van de toren. De sporen rusten op de binnenste plaat, op
de buitenste plaat komen oplangers. Aan de zijde van de
binnenplaats komt een enkele muurplaat waarop de sporen rusten. Op de daklijst aan de zijde van de binnenplaats
komt een loden goot rondom, in de hoeken voorzien van
loden waterafvoerpijpen. De muurplaten zijn 4 duim dik
en 8 duim breed. Tussen de gebogen en de rechte muurplaat komen blokkelen om beide platen goed aan elkaar te
verbinden.
De kap wordt beschoten met goede Rijnse delen, goed aan
elkaar verbonden met een sponning zodat zij met leien gedekt kan worden.
In de kap zal men zoveel dakkapellen als het ontwerp aangeeft. Evenzo zal men de poort voor en achter ook afdekken met houten slapers in het grote dak. De maat naar de
eis van het werk en alles naar behoren.
Verder zal men maken alle kruisvensters en halve vensters
(kloosterkozijnen?) aan de zijde van de binnenplaats als in
de buitengevels.
De ramen goed in elkaar gezet en aan de binnenzijde goed
aansluitend tegen de stenen kozijnen. De hoogte gelijk aan
de stenen vensters en voorzien van twee kruizen.
De bovenste twee delen zodanig dat er glas geplaatst kan
worden, de onderste getralied indien men dat wil. Met
dubbele aanslagen om de vensters met luiken van wagenschot te kunnen afsluiten.
Verder nog alle deuren die nodig zijn, zowel grote als kleine, van goed wagenschot aan beide zijden.
De twee deuren waarmee men voor in komt en achter uit
gaat moeten zo sterk zijn als men ze in hout maar maken
kan.
De dakkappellen zal men maken van goed eiken wagenschot en goed sluitend,
Verder nog zal men maken op de onderste zolderverdieping van goede Rijnse delen de stove, garderobes, slaapkamers, kantoor, saletten en dergelijke. Op de vloer zal men
leggen dunne ribben waartussen men met rode steen zal
plaveien.
De ribben moeten op een onderlinge afstand van een voet
komen te liggen.
Deze vloer moet vlak geschaafd zijn en waterpas liggen zoals het behoort.

dat afdecken van der galderijen, die ommegaens den torre
gaet met hueren acht malikens met slaeperkens in loepende
gelijck tpatroen vuytwijst wel ende werckelijck gewrocht
groot van houte naer den heysch van den wercke met hueren barbecanne voer de vensterkens hangende wel ende
werckelijcken als voeren. Item noch sal men maeken alle
die slachouten off lattoyen boven alle die vensteren ende
dueren van den geheelen huyse ende insgelijcx alle die rygelen diemen inde mueren metsen sal om tegen te lambrasseren oft te scuttene, ende oyck salmen maecken alle de rilen van de spuaten ende diergelijcke des van houte tot
desen wercke behoeven sal, ende noch sal men maken boven in den scarboog solder alsoe veel gestecken trappen
alsmen behoeven sal om opten oppersten solder mede te
gaene. Item noch sal men maeken boven den groote windeltrap eenen torre die hooge gaen sal twee viercante stazyen, elc met een balcxken ende twee strijckhouten met
hueren rebben, gespreyt ende geschaft ende gesoldert ende
daerboven oppe een goede stercke cappe wel ende werckelic gewracht groot van houte naer den heys van den wercke
ende patroen datmen daer aff maeken sal. Item alle dit
voerscreven werck moet al wel ende werckelick gemaect
wordden tot werckmans prijse van goeden gaven houte
sonder byscellich daeraen te moegen wesene, als aengaende de brugghen en salmen nyet doen dan die selve die nv
staet die te repareren ende te scoeren om alle datmen tot
desen werck van houte oft van steen daer over sal moegen
bringen sonder enich peryckel totter tijt toe dat voers. werck gemaect sal zijn soe sal men als dan moegen besien ende
ordineren hoemen die sal moegen maken keerende naer
dneerhoff ende als dan bestaeden te maekene ten besten
prouffijte. Item alle die voerscreven wercke naervolgende
deser voors. ordinancie heeft besedt te makene ende te leveren van wegen der keyserlijck magiesteyt de edelen ende
wel geboerenen heer mijn heer de grave van Hooghstraten,
heer van Montengijs, Culenburch etc. ende stadhouder van
Hollant mijn heer meester Jan Ruffu, ridder ende tresorier
generael van der k. m. ende meester Vincent Corneliss.,
presedent van der cameren van der rekeningen in Hollant
etc., in der presentien van Nicolaes Coebel, rentmeester van
Zuythollant ende van den lande van Arckel etc., bij advyse
ende ordinancie van Rombout Keldermans, meester werckman van metselryen ende dat aen Jacop Scnoeck, poerter
van Gorcom, ende meester Joes Janss. de Keyser, meester
werckman vanden tymeringen onsen genadigen heren
voers. in zijnen lande van Hollant, woenende int sGravenhage opt hoof, die welcke dit voorscreven werck aengenomen hebben te voldoene te leveren ende te rechtene staende
in zijn werck wel ende werckelijck tot werckmans prijsse
van nu te bamisse naestcomende over een jaer als men
scrijven sal XVc vier ende twintich, ende dat voer de somme van drye duysent rijnsguldene te XL grote vleens stuck.
Dies es voerwaerde dat de voers. meester Joes ende Jacop
voers. doen sullen alle de nersticheyt die hen moegelijck zal
wesen in alsulcke vuegen dat tvoers. werck goets tijts voer
bamisse onder dack [toegevoegd: van nu te bamisse nast
comende over een jaer als men scrijven sal vijfthien hondert

Verder moet de weergang met haar acht arkeltorens rond
de toren worden voorzien van een dak met slapers zoals
het ontwerp aangeeft. De houtmaat daarvan naar de eis
van het werk. Met werpluiken voor de worpgaten, afgehangen zoals het hoort.
Verder nog zal men maken alle lateien boven alle vensters
en deuren van het hele huis en evenzo alle regels die in de
muren gemetseld moeten worden om de lambriseringen of
beschieting aan te bevestigen.
Ook zal men in het hout maken alle canalures(?), groeven(?)
en dergelijke, daar waar dat nodig is.
Verder nog op zolder zoveel trappen als men nodig hebben
zal om op de bovenste zolderverdieping te komen.
Verder nog zal men maken boven de grote wenteltrap een
toren met twee vierkante verdiepingen. Elk met twee balken en twee strijkbalken en kinderbinten, gespreid gelegd,
geschaafd en bevloert.
Daar bovenop een goede sterke houten kap, goed in elkaar
gezet en de maat van het hout naar de eis van het werk, alles volgens het ontwerp.
Al het voorschreven werk zal voor de prijs goed gemaakt
moeten worden van goed gaaf hout, zonder schimmel.
Voor wat betreft de bruggen zal men niets anders doen dan
de bestaande repareren en zodanig te schoren dat men er
zonder probleem steen en hout over kan vervoeren.
Tegen die tijd dat het werk gereed zal zijn kan men dan bezien en bepalen hoe die moeten worden gemaakt richting
de voorburcht en dan aanbesteden voor de beste prijs.
Al dit voorschreven werk is volgens de hiervoor genoemde
voorschriften aanbesteed en zal gemaakt en geleverd moeten worden namens de keizerlijke majesteit, de edele welgeboren heer graaf van Hoogstraten, heer van Montingy,
van Culemborg etc. en stadhouder van Holland etc., meester Jan Ruffaut, ridder en kanselier-generaal van de keizer,
en meester Vincent Cornelisz.,voorzitter van de rekenkamer van Holland, in het bijzijn van Nicolaus Cobel, ontvanger van Zuid-Holland en het Land van Arkel, op advies
van Rombout Keldermans, meester metselaar.
Jacob Snoeck, poorter van Gorinchem, en meester Joes
Jansz. de Keyser, meester timmerman van onze heer in
Holland, wonende te Den Haag op het Hof, hebben het
werk aangenomen ……… voor 1 oktober volgend jaar, dat
is 1524, voor de somma van 3000 Rijnsguldens van 40 groten Vlaams het stuk.

Dit onder voorwaarde dat meester Joes en Jacob alles zullen doen dat mogelijk is om het werk voor 1 oktober 1524
onder dak te hebben en verder al het binnenwerk zoals …
schaven, vloeren, deuren, kozijnen, ramen en dergelijke
ook gereed??? voor zover mogelijk.
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viere ende twintich] sal moeten zijn ende voert alle dat bynnenwerck als strecken scaven solderen dueren vensteren
ramen ende diergelijck alsoe haeft alst moegelick wesen sal.
Ende aengaende vander betalinge sal de voers. rentmeester
Nicolas Coebel altijt betalen ter goeder rekeninge als de
voers. wercluyden van doene hebben zullen ende volmaect
zijnde sal men tvoers. werck visenteren bij den meester
werckman voers. ende ander hen des verstaende oft tselve
werck wel gemaeckt es naer navolgende der ordonancie
ende bestecke voers. ende indien men bevint dat de selve
werckluyden hen wel gegueten hebben soe salmen ter stont
volle betalinge doen, ende indien men oyt bevonde dat de
selve werckluyden nyet wel gedaen en hadden navolgende
der ordinantie dat sal men hen affcorten voer eenen penninck drie penninghen. Dits aldus geschiet al ter goeder
meyningen sonder argelist opten iersten dach van septembri anno XVc drie ende twintich ende des toirconden zijnder deser twee alleleens luyende ende onder geteykent

etc.

J. Snoeck Joest Jansz.

SUMMARY
The castle De Blauwe Toren (The Blue Tower) at Gorinchem is appealing to one’s imagination for a long time. The castle no longer exists but there are pictures and descriptions of it. Both differ from each other and give no clear image of how the castle really looked like.
This article is focussing on the ‘blue tower’ itself, the keep, and then more in detail on the alteration of it in 1522-1530. The alteration
consisted of the building of ‘houses’ on top of the round tower that was built by Charles the Bold in 1461-1465. The elevation was
ordered by Margaretha of Austria, regent of the Habsburg Netherlands, and designed by the famous Flemish architect Rombout II
Keldermans. For this alteration the builders specifications for the wood- and stonework have survived along with accounts. With these
specifications and accounts we have tried to make a reconstruction of what was built and how it looked like. According to the specifications there we four rectangular houses built and four triangular houses in the corners between the rectangular houses. The triangular
houses all had a large stepped gable, decorated with lions and griffons. The rectangular houses probably had what is called a ‘Flemish
gable’, which is a large stone dormer. The houses were made of white stone on the outside of the tower and brick for the inner walls and
the walls along the inner courtyard.
Because the specifications refer to lost designs it was not possible to make a full reconstruction. Furthermore the pictures do not all correspond with the specifications and therefor it is unclear if the alterations were built exactly according to these specifications. Nevertheless it was possible to lift a corner of the veil of how this castle might have looked like.
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NOTEN
1

Nationaal Archief, Den Haag (NL-HaNA), Grafelijkheidsrekenkamer
Rekeningen, nummer toegang 3.01.27.02, inventarisnummer 5008, Rekening van de reparaties van de fortificaties te Schoonhoven en Gorinchem. 1522-1525, fol. 1 - 68. Deze bestekken maken deel uit van een
financiële verantwoording met de titel “Reparatiën aan fortificatiën” die
gegevens bevat over de verbouwing van het kasteel de Blauwe Toren
te Gorinchem en de bouw van het kasteel te Schoonhoven in 1542-1525.
Zij zijn voor het eerst beschreven in een kandidaatsscriptie. Zie Brongers en Hermans 1982. Alleen het gedeelte over Schoonhoven is gepubliceerd, zie Hermans en Brongers 1983. De (bouw)geschiedenis van de
Blauwe Toren was namelijk het onderwerp van de dissertatie van drs.
R.F.C. van der Lof, zie Van der Lof 1983, en Hermans en Brongers waren van mening dat zijn onderzoek niet doorkruist mocht worden door
een publicatie. In overleg met en onder dankzegging aan Reinier van
der Lof is nu besloten de bestekken toch te publiceren en te trachten de
verbouwing te reconstrueren.
2 Zie voor de aanleiding voor deze oorlog Waale 1990.
3 De Hertogen van Bourgondië zijn door oorlog en huwelijkspolitiek in
1384 in het bezit gekomen van Vlaanderen, in 1428 van Holland, Zeeland en Henegouwen en in 1430 van Brabant. Zie Janssen, Hoekstra en
Olde Meierink 2000, 124.
4 Een apanage was een systeem waarbij een deel van een kroondomein
als leen en voor levensonderhoud aan leden van een vorstenhuis werd
toegekend, in het bijzonder aan jongere vorstenzonen.
5 Bruch 1931, 99.
6 Kemp 1656, 309.
7 Van der Lof 1983, 18.
8 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
2212; Rekening van Jan van Lesanen, rentmeester van het Land van
Arkel, Half Asperen, Heukelum, Leerdam en Ter Leede, 1 okt. 1476 - 30
sep. 1477, fol. 65v.
9 Kemp 1656, 309-310.
10 A. Kemp, plan der vestingwerken van Gorinchem, tekening op papier,
bruine en zwarte inkt. 1592-1597. NL-HaNA, Kaarten Hingman,
4.VTH, inv.nr. 3279. Datering van Reinier van der Lof, zie Van der Lof
1983, 157-158.
11 Van der Lof 1983, 93.
12 De Roy van Zuydewijn 1988, 62 en Stenvert, Kolman, Van Ginkel-Meester et al., 173 en 174.
13 De Roy van Zuydewijn 1982, 18-23.
14 De Roy van Zuydewijn 1982, 19.
15 Symon Jansz en Cornelis Jansz., De Oude, Kaart van zekere gorsen in de
Merwede oostwaarts van de stad Gorinchem toebehoorende aan de graaflijkheid van Holland, 1592. NL-HaNA, Kaarten Hingman, 4.VTH, inv.nr.
889.
16 Kaart van Gorinchem door Nicolaas Jansz Wijdtmans 1600. Coll. UvA,
inv.nr. OTM HB-KZL O.K. 142.
17 Stenvert, Kolman, Van Ginkel-Meester et al. 2004, 178 en Meischke,
Zantkuijl en Rosenberg 1997, 315.
18 Kemp 1656, 309.
19 Een Rijnlandse voet is 0,313947 meter.
20 Zie noot 10. De opmeting is voorzien van een maatstok.
21 Pieter Sluyter, tekening op papier, bruine en zwarte inkt, gekleurd.
1553, NL-HaNA, Kaarten Hingman, 4.VTH, inv.nr. 2453.
22 Anoniem, tekening op papier, gekleurd. Circa 1550. Stadsarchief Go-

rinchem.
23 Anoniem schilderij, olieverf op paneel. 1568. Coll. Museum ‘Dit is in
Bethlehem’ te Gorinchem.
24 Jacob van der Ulft (1627-1689), ets (gekleurd en ongekleurd), circa 1660,
verblijfplaats etsplaat: Museum ‘Dit is in Bethlehem’ te Gorinchem.
25 Met dank aan Merlijn Hurx voor het vinden van deze kaarten.
26 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 10v.
27 Zie voor de familie Keldermans: Janse, Meischke, van Mosselveld et al.
1987 en Hurx 2012, 227-234.
28 Hurx 2012, 300.
29 Hurx 2012, 235 en 337.
30 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 22r. Janse en de Vries 1991, 34.
31 Hij werd na zijn overlijden in 1540 in de commissieboeken opgevoerd
als Joost Janssz, alias Keyser. http://www.lustigegeesten.nl/prosopografie/prosopografie_more.php?search_fd0=DH14, geraadpleegd 3
maart 2016.
32 Hermans 1996, 211.
33 Beelaerts van Blokland 1909, 43-44.
34 Beelaerts van Blokland 1909, 44.
35 Hermans en Brongers 1983, 37.
36 Janse, Meischke, Van Mosselveld et al. 1987, 73.
37 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer / Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 1r.
38 Kemp 1656, 309.
39 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 10v.
40 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 8r.
41 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 3v.
42 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 1r en 1v.
43 Hermans en Brongers 1983.
44 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 5v.
45 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 5r.
46 Hier wordt uitgegaan van de Antwerpse voet van 28,68 cm, omdat het
werk uiteindelijk opgemeten werd in de Antwerpse voet en Rombout
Keldermans deze voetmaat voor meerdere van zijn projecten gebruikte. Vriendelijke mededeling Merlijn Hurx.
47 Rond 1524 bedroeg de lengtemaat van de baksteen rond Gorinchem 18
à 20 centimeter. Zie hiervoor Berends 1989.
48 In het boek 1000 jaar kastelen in Nederland zijn abusievelijk de maten
42 en 46 meter genoemd en is het kasteel vergeleken met andere met
dezelfde diameter. De genoemde maten waren gebaseerd op een reconstructie uit 1982, maar bleken na een herinterpretatie van de gecorrigeerde rekeningen onjuist. Zie Janssen, Kylstra-Wielinga en Olde
Meierink 1996, 106.
49 Het aantal moerbalken per huis wordt in het bestek niet genoemd, maar
kon worden afgeleid uit de lengte van het huis en de lengte van de
kinderbinten, namelijk 8 à 9 voet, dus circa 2,5 à 2,8 meter.
50 De typeaanduiding voor de kap volgens Janse is I.b.k+a+o. Zie Janse
1989, 10.
51 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer / Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
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5008, fol. 62r.
52 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 7 en 7v. Met “gaeyen” wordt mogelijk het stellen bedoeld.
53 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 18r – 19r.
54 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 8v.
55 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 57.
56 Baksteenformaat ontleend aan Berends 1989.
57 In het timmerbestek blijkt dit uit de beschrijving dat op alle grote balken op de huizen gebinten komen te staan: “op alle dese voerscreven
groote balcken zullen comen die gebinden of cromstijlen […]”.
58 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 48r.
59 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 11r.
60 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 67v.
61 De schouwen bestonden uit een “paer scinckelen met hueren sameijsen
ende schousteenen”, ofwel schouwwangen, schouwlijst en kap.
62 Dit is het voormalige Hof van Kamerijk, later schouwburg aan de Keizerstraat 3 te Mechelen.
63 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, tussen fol. 60r.
64 Kemp 1656, 309.
65 Hermans en Brongers 1983.
66 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, tussen fol. 64r.
67 Slinger, Janse en Berends 1980, 38 en 48.
68 Ibid. 39.
69 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 66v.
70 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 50.
71 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 58r.
72 Dat er nauwelijks leien te krijgen zijn is wellicht niet zo verwonderlijk

als men bedenkt dat bijvoorbeeld in 1521 ten minste 18.000 leien uit
Dordrecht worden gehaald voor het dak van de nieuwe zaal van kasteel Woerden. Zes jaar daarvoor werden er in Zaltbommel en Gorinchem in totaal 37.500 leien gekocht voor gebruik op kasteel Loevestein.
De vraag was - gelet op dit soort aantallen - blijkbaar groter dan het
aanbod.
73 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, tussen fol. 50r.
74 Uitgaande van een baksteenformaat voor de IJsselsteentjes van circa 17
x 8 x 4 centimeter.
75 Slinger, Janse en Berends 1980, 39.
76 Haslinghuis en Janse 2001, 380.
77 Een “pleite” is een vrachtschip met platte bodem. NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr. 5008, tussen fol. 5v.
78 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 67r.
79 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, fol. 20r.
80 Van Groningen 1992, 149.
81 Volgens Merlijn Hurx sluit de vormgeving eerder aan op topgevels van
laat-gotische paleizen als het Coudenbergpaleis en het Markiezenhof
of stadhuizen zoals Middelburg en Culemborg. Vriendelijke mededeling Merlijn Hurx.
82 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, tussen fol. 65 en fol. 66. Dank aan Willem Annema voor zijn hulp
bij het interpreteren van de bestekken. Jan Huiting is zo vriendelijk
geweest de getranscribeerde bestekken te corrigeren en aan te vullen,
waarvoor eveneens dank.
83 “scerpe”: schuine helling van een topgevel
84 NL-HaNA, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, 3.01.27.02, inv.nr.
5008, tussen fol. 66 en fol. 67.
85 Zwaluwstaarten
86 “Bamisse” = 1 oktober
87 Het pand Nachtegael, Hoornstraat 12 Antwerpen heeft een vergelijkbaar contemporain voorbeeld van direct na 1550. Het betreft een stenen
vloer van rechthoekige tegels (rechthoekige rode tegels, 9 x 27 centimeter) welke tussen houten balkjes (planken?) (9 centimeter breed en op
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De Blauwe Toren in Gorinchem: een
vorstelijk kasteel aan de Merwede
Merlijn Hurx

INLEIDING
In november 2016 zorgden opgravingen van de resten van
een muurtoren aan de Duveltjesgracht in Gorinchem voor
grote opwinding. Men vermoedde dat het resten van de
voorburcht van de Blauwe Toren betrof, het kasteel van
Karel van Charolais, die als hertog van Bourgondië de bijnaam `De Stoute’ kreeg. De vondst kreeg zelfs aandacht in
de landelijke media.1 Na de ontdekking riepen burgers van
de stad de gemeente middels een petitie op om de geplande
bouwwerkzaamheden voor een nieuw hotel op te schorten
en uitvoeriger archeologisch onderzoek te laten doen.2 Het
was bekend dat het kasteel op ongeveer die plek tussen de
stad en de Merwede had gestaan, maar meer dan incidentele opgravingen waren er nooit gedaan. Dat is opmerkelijk, aangezien het om een zeer uitzonderlijk bouwwerk
gaat waar maar weinig andere bronnen van bewaard zijn,
mede doordat het al tussen 1578 en 1600 tot de grond toe
werd afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe vestingwerken van de stad. De twee meest bekende bronnen
over het kasteel zijn een beschrijving in een kroniek over
de heren van Arkel, Leven der Doorluchtigen Heeren van Arkel (1656), door de Gorinchemse schrijver Abraham Kemp
en een prent van de Blauwe Toren door de Gorinchemse
schilder Jacob van der Ulft (afb. 9 op p. 126). Echter, beide
dateren uit het midden van de zeventiende eeuw, dus van
ruim na de afbraak van het kasteel. De prent van Van der
Ulft, die waarschijnlijk bedoeld was als een illustratie voor

het boek van Kemp, laat een voorburcht zien bestaande
uit een neer- en bovenhof die gescheiden waren door een
gracht. Het meest in het oog springend is de curieuze grote
vrijstaande ronde toren in de zuidwestelijke hoek van het
complex. Deze toren was de eigenlijke Blauwe Toren, die
zijn naam ontleende aan het feit dat het exterieur voor een
groot deel bekleed was met blauwe hardsteen. De hoofdburcht was het belangrijkste onderdeel van het kasteel, hetgeen ook duidelijk blijkt uit het gegeven dat reeds vanaf begin zestiende eeuw de naam `Blauwe Toren’ werd gebruikt
voor het gehele complex. Het moet een bijzonder imposant
bouwwerk zijn geweest dat volgens Kemp zijn gelijke niet
kende in Frankrijk en Duitsland: “welks gelijk van groote,
dikte en rondigheyd van Toornen, in geheel Duytsland en Vrankrijk niet en was”.3 Loftuitingen over de eigen historie waren
weliswaar niet ongewoon in zeventiende-eeuwse kronieken, maar de dimensies en het uiterlijk van de toren waren inderdaad hoogst uitzonderlijk. Ook in contemporaine
bronnen werd de toren geroemd; in zijn Divisiekroniek uit
1517 noemde Cornelius Aurelius de Blauwe Toren een zeer
wonderlijk vestingwerk in het kasteel van Gorinchem: “een
alten wonderlijcken structure ende fortresse an tcasteel van Gorichom”.4
De toren kwam in twee fasen tot stand, waarvan de eerste
bouwcampagne van Karel de Stoute dateert van 1462 tot
1479. De bovenbouw met zijn opmerkelijke rondgang met
arkeltorentjes en bekroning van huisjes met trapgeveltjes
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werd van 1522 tot 1530 gerealiseerd naar het ontwerp van
Rombout Keldermans in opdracht van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk. Het is frappant dat de zeer uitzonderlijke architectuur en de betrokkenheid van prominente
opdrachtgevers en ontwerpers niet eerder aanzet heeft
gegeven tot een gedegen studie naar het kasteel. Ondanks
de beperkte kennis over het kasteel passeert de Blauwe Toren geregeld de revue in literatuur over kastelenbouw en
wordt zij gezien als een eindpunt in de ontwikkeling van
verdedigbare residentiële kastelen.5 Een van de weinige
architectuurhistorici die meer in detail aandacht besteedde
aan het kasteel was George Labouchère. In zijn beschrijving van de monumenten in Gorinchem uit 1931, gepubliceerd in het Bulletin NOB, nam hij een korte passage op
over het kasteel, waarbij hij zich grotendeels baseerde op
de beschrijving van Kemp.6 Meer uitvoerig ging hij in op
de vrij goed gedocumenteerde afbraak van het complex en
de aanleg van de vestingwerken in de laatste decennia van
de zestiende eeuw.7
Monografische studies over de bouw van de Blauwe Toren zijn er nauwelijks. Het beknopte artikel van Martin
Veen gepubliceerd in 1998 in het tijdschrift Oud-Gorcum
biedt een korte beschrijving van het kasteel aan de hand
van Kemps beschrijving en oude iconografische bronnen.8
De uitvoerige studie van Van der Lof, een niet uitgegeven
scriptie uit 1983, beoogde net als Veens artikel een stand
van kennis te geven en probeerde ook op basis van geschreven en iconografische bronnen tot een reconstructie van het
kasteel te komen.9 Essentieel voor zijn analyse zijn topografische bronnen van het kasteel. Van der Lof concludeerde
dat ze weliswaar in grote lijnen tonen hoe het exterieur
eruit gezien kan hebben, maar dat ze toch geen eenduidig
beeld opleveren. Ze zijn daarvoor te schematisch en lijken
op meerdere punten in tegenspraak.10
Een reconstructie van het interieur is zo mogelijk nog lastiger, omdat er geen plattegrond is bewaard die geschikt
is om de ruimtelijke indeling van de toren te achterhalen.
Tot nu toe was alleen Kemps kroniek beschikbaar als bron.
Hij heeft het kasteel nooit zelf van binnen gezien, maar
kon voor zijn beschrijving putten uit een verloren gegaan
verslag van een ooggetuige, hoogstwaarschijnlijk zijn voorvader Aert Kemp.11 Zijn beschrijving is helaas beknopt en
geeft weinig informatie over de interne dispositie. Hoewel in de literatuur reeds bekend was dat er archiefstukken over de Blauwe Toren in het Nationaal Archief in Den
Haag bewaard worden, waaronder twee zestiende-eeuwse
rekenboeken voor de bouwcampagne van de bovenbouw
(1522-1525 en 1528), werd niet eerder een poging gedaan
om op basis van archiefmateriaal een reconstructie te maken van het exterieur en interieur van de Blauwe Toren.12
De bouwrekeningen bevatten een bestek van Rombout Keldermans voor het timmerwerk van de bovenbouw en een
bestek voor de levering van natuursteenwerk, die de basis
vormen voor de reconstructie van het exterieur van de bovenbouw in de bijdrage van Taco Hermans en Edwin Orsel
in deze bundel. Voor het interieur zijn ook de domeinrekeningen van de rentmeester van het Land van Arkel van
156

belang. Ze bieden essentiële gegevens over de plattegrond
en het gebruik van de toren, ook omdat de betalingen voor
kleinschalige werkzaamheden en onderhoud geregeld de
betreffende ruimtes specificeren. Over de belangrijkste
bouwcampagnes in de vijftiende en zestiende eeuw geven
ze echter nauwelijks details, omdat deze grootschalige ondernemingen rechtstreeks door de centrale overheid werden gefinancierd en de betalingen daarom in aparte rekeningen werden opgenomen. Recent archiefonderzoek heeft
uitgewezen dat de rekeningen voor de eerste bouwfase van
Karel de Stoute (1462-1477) naar de Rekenkamer in Rijsel
werden gestuurd en daar bewaard werden. Ze zijn echter
verloren gegaan; wat er nog resteert zijn enkele originele
kwitanties en rolrekeningen (werkstaten). Deze bronnen
uit de Archives départementales du Nord zullen hier niet
uitvoerig aan de orde komen, maar worden in een ander
artikel over de bouw van de Blauwe Toren door Karel de
Stoute geanalyseerd.13
Een vierde belangwekkende bron wordt gevormd door
de zestiende-eeuwse inventarissen van het kasteel.14 Ze
werden reeds door Van der Lof gesignaleerd, maar nooit
eerder onderzocht. Aan de hand van deze inventarissen
met aanvulling van gegevens uit de bouw- en domeinrekeningen is het mogelijk om een schematische indeling van
de plattegrond te reconstrueren. De oudste inventaris die
informatie verschaft over de indeling van de toren stamt
uit 1510, dus van vóór de verbouwing van Rombout Keldermans. De andere inventarissen werden opgemaakt in
de jaren 1527, 1540 en 1558.
De reconstructie laat niet alleen een beter begrip toe van
de indeling van één van de meest uitzonderlijke kastelen
ooit gebouwd in de Nederlanden, maar biedt ook enkele
essentiële nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de kastelenbouw in de vijftiende eeuw. De toren diende namelijk
niet alleen een militair doel, maar moest als residentie van
de graaf van Charolais zich in wooncomfort en prestige
kunnen meten met de vorstelijke residenties van zijn vader Philips de Goede. Deze bijdrage begint met een korte
algemene beschrijving van de hoofdburcht, waarna aan de
hand van inventarissen een reconstructie wordt gemaakt
van de ruimtelijke indeling onder Karel de Stoute en vervolgens van de indeling na de uitbreiding door Margaretha
van Oostenrijk. Daarna komt het gebruik van de vertrekken
volgens het Bourgondische hofceremonieel aan de orde en
in de laatste paragraaf wordt ingegaan op de betekenis van
de architectuur.

EEN VRIJSTAANDE ‘DONJONTOREN’
In de ambitieuze bouwplannen van Karel van Charolais
voor het kasteel van Gorinchem was de Blauwe Toren
veruit het belangrijkste onderdeel. Voor een groot deel bestond de van een neer- en bovenhof voorziene voorburcht
al, want graaf Willem VI van Holland had op deze plek een
kasteel laten bouwen nadat hij Gorinchem in 1412 in handen had gekregen. Het is niet duidelijk welke delen van
het oude kasteel werden geïntegreerd in het complex van

Afb. 1 Jacob van Deventer, kaart van Gorinchem en omgeving met daarop de plattegrond van het kasteelcomplex van de Blauwe
Toren (detail), circa 1538, 30 × 42 centimeter. Het complex bestond uit drie delen: het neerhof (rechts) dat werd gescheiden van de
voorburcht door een gracht (midden) en de hoofdburcht omringd door een singelgracht (linksonder). Ten noorden van de Blauwe
Toren bevond zich een groot rond artillerieplatform dat was aangelegd gedurende de bouwcampagne van Rombout Keldermans
(Nationaal Archief, Den Haag).

Karel, maar Van der Lof veronderstelde dat het grootste
deel van de voorburcht van Willem VI behouden bleef met
toevoeging van enkele muurtorens door Karel de Stoute.15
De vrijstaande hoofdtoren die werd omringd door een singelgracht, werd wel volledig nieuw gebouwd (afb. 1). De
toren was te betreden via een ophaalbrug vanuit het bovenhof en vanaf de Wolferse dijk die de Merwede scheidde
van de kasteelgracht. Deze typologie met een grote donjontoren als apart element is vrij uitzonderlijk in de Lage
Landen en gaat terug op dertiende-eeuwse kastelen van
de Franse koning Philippe Auguste.16 Dit type donjontoren komt in de Nederlanden niet vaak voor. Een van de
weinige voorbeelden van een vrijstaande hoofdtoren in het
water is het grafelijke kasteel van Heusden, niet ver van
Gorinchem. Met een neerhof, voorburcht en hoofdburcht
waarbij elk element gescheiden werd door water, doet het
in opzet sterk denken aan de Blauwe Toren. Ook vergelijkbaar met Gorinchem is dat de hoofdburcht in Heusden bestond uit een markante toren, in dit geval een achthoekige
toren met een diameter van 20 meter. De bronnen geven
geen uitsluitsel over een datering, maar er wordt verondersteld dat deze bijzondere toren werd gebouwd tussen 1340

en 1355 door Jan III van Brabant en zijn dochter Johanna
van Brabant.17 Mogelijk speelde dit voorbeeld een rol in het
ontwerp van het kasteel van Gorinchem en was de Blauwe
Toren bedoeld als overtreffende trap van de hoofdtoren
van Heusden. Echter, in dimensies zou de Gorinchemse toren die van Heusden verre overtreffen. Een gedetailleerde
kaart op schaal gemaakt voor de vestingwerken van Gorinchem aan het einde van de zestiende eeuw (afb. 6 op p. 123)
laat toe om de diameter van de Blauwe Toren te schatten
op circa 110-115 voet, wat overeenstemt met ongeveer 3436 meter (zie de bijdrage van Hermans en Orsel elders in
deze bundel). Volgens Kemp had de toren onwaarschijnlijk
dikke muren van 36 voet (11,3 meter) aan de basis en 29
voet (9,1 meter) aan de top. Dit moet een vergissing betreffen, aangezien geen van de latere verdedigingstorens in de
Lage Landen die specifiek ontworpen werden om aanvallen van steeds zwaarder artillerievuur te weerstaan, muren
van vergelijkbare dikte hebben. Één van de zwaarste bestaande kasteeltorens uit de tweede helft van de vijftiende
eeuw in Nederland, de Bourgondische Toren van kasteel
Duurstede, gebouwd door de halfbroer van Karel en bisschop van Utrecht (1456-1496), David van Bourgondië,
157

Contoir
Zaal
‘myns heeren
cameren’

Eetkamer/Sallette
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‘myns vrouwen
cameren’
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Binnenplaats
Stoof
Grote kamer
Trap bij de stoof
Kleine kamer
naast de keuken

Keuken
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(& épicerie?)
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Poortkamer
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5m

10 m

Poort die uitkomt
op voorburcht

Afb. 2 Reconstructie van de plattegrond van de Blauwe Toren (begane grond). Alleen de maten van de buitenmuren (zwart) en de
genoemde ruimtes zijn gedocumenteerd, de indeling van de binnenmuren (grijs) is hypothetisch (tekening auteur).

heeft een doorsnede van 14 meter met muren van ’slechts’
4,2 meter dik.18
Het lijkt erop dat Kemps beschrijving geen betrekking heeft
op massieve muren, maar op het volume van de vleugels
met representatieve vertrekken die tegen de buitenmuren
en rondom de binnenplaats lagen.19 Van de binnenplaats
wist Kemp te vermelden dat deze vierkant was. Hoewel archivalische bronnen niet toe laten om de exacte vorm met
zekerheid vast te stellen bevestigen ze wel het bestaan ervan. Zo vermeldt de inventaris van de Blauwe Toren uit
1540 een kelder “onder die plaetse”, maar ook in betalingen
in de domeinrekeningen wordt de binnenplaats verschillende malen genoemd. Zo werd in 1512 een glazenier betaald voor een reparatie aan het raam in de binnenplaats
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bij de keuken die zich op de begane grond bevond vlakbij
de entree tot het kasteel: “noch een raempt byde plaets byde
cueken”.20 De maat van de binnenplaats kan enigszins afgeleid worden uit het bestek voor het natuursteenwerk uit
1523 voor de opbouw van de toren, waarin ook nieuwe
plavuizen voor de vertrekken op de begane grond en de
binnenplaats besteld werden.21 Voor de plaetsen moesten
de leveranciers 1600 voet aan vierkante plavuizen van Diegemse witte kalkzandsteen met afmetingen van twee voet
leveren.22 Hieruit kan worden afgeleid dat de binnenplaats
ongeveer 40 voet bij 40 voet (waarschijnlijk de Antwerpse
voet) heeft gemeten, wat overeenkomt met circa 11,5 meter
bij 11,5 meter.23 Daarmee vallen ook de afmetingen van de
toren goed te reconstrueren. Indien twee keer de volumes

van de vleugels (36 Rijnlandse voet) en de binnenplaats (40
Antwerpse voet) worden opgeteld komt de totale doorsnede van de toren uit op 34,1 meter, een maat die exact
overeenkomt met de diameter van 34 meter (circa 110 voet)
die ontleend kan worden aan de kaart voor de nieuwe vestingwerken uit de late zestiende eeuw. Gebruikmakend
van deze gegevens lijkt het erop dat de toren aan de basis
34 voet mat, maar naar boven toe wat versmalde tot een
doorsnede van iets minder dan 30 meter.

DE INDELING VAN DE TOREN VAN KAREL DE STOUTE
Over het interieur van de toren geeft Kemp weinig informatie. Hij vermeldde dat deze overwelfde kelders had die
naast gevangenissen ook een waterput bevatten. Mogelijk
bevonden deze kelders zich als een souterrain gedeeltelijk
onder het waterniveau met daarboven de begane grond
of bel-etage, die via de twee valbruggen te bereiken was.
Kemp had vooral oog voor het defensieve karakter van het
onderste gedeelte van de toren en beschreef hoe de ruimtes
werden verlicht door spiegaten en vensters die beschermd
werden dievenijzers. Niettemin blijkt uit uitgaven in de domeinrekeningen dat deze getraliede vensters licht verschaften aan representatieve vertrekken. In 1511, kreeg een smid
betaald voor ijzeren spijlen voor de vensters van de zaal
in de Blauwe Toren: “[…] te wetene inde zaele inden ronden
thoern […]”24 De hierboven genoemde inventaris uit 1510
laat zien dat de begane grond zowel publieke ontvangstruimten als de privévertrekken van de heer en de vrouwe
bevatte. De bronnen uit Rijsel maken duidelijk dat deze
vertrekken een rijke decoratie gekend moeten hebben met
bijzondere gewelven. Zo werd voor de kamer van Karel de
Stoute een grote bewerkte sluitsteen geleverd (“une grant
pierre ouvrié a faire la cloture dicelle volte”).25
De inventaris begint met de keuken en wordt gevolgd
door een reeks van vertrekken. Wat de reconstructie van
de ruimtelijke indeling (afb. 2) bemoeilijkt is dat niet alle
vertrekken genoemd worden. Zo blijven ruimten waar zich
geen waardevolle spullen bevonden, waaronder trappen
en gangen, onvermeld. Maar ook de positie van de kapelkamer in de Blauwe Toren wordt niet gespecificeerd. Meestal
ontbreekt ook de vermelding van de functie van de ruimtes, maar soms bieden de genoteerde objecten hiervoor een
aanknopingspunt. Ook de domeinrekeningen van het Land
van Arkel bevatten interessante en belangwekkende gegevens. Maar de belangrijkste bron voor de indeling zijn de
latere inventarissen, omdat deze een stuk uitgebreider zijn
dan het document uit 1510. De inventarissen werden steeds
opgemaakt met de oude inventaris in de hand en het is
daarom niet verwonderlijk dat hetzelfde parcours met de
klok mee werd gevolgd.
De opsommingen beginnen telkens op de begane grond
met de keuken, die waarschijnlijk te lokaliseren is vlakbij de toegangspoort naar de voorburcht, aangezien de
inventaris van 1527 een “poortcamerken” naast de keuken
vermeldt. Na de keuken wordt in de inventaris van 1510
een zaal genoemd, gevolgd door een andere kamer waarin

een klein en een groot bed stonden, waarmee mogelijk een
staatsiebed werd bedoeld met hemel (er worden ook vier
stukken rode stof genoemd).26 Deze kamer was waarschijnlijk de parementskamer of grant chambre, een representatieve ontvangstruimte voor de graaf. De kamer wordt gevolgd door een andere kamer en een klein kamertje waarin
volgens de inventaris weinig bijzonders stond. Bij de derde
kamer na de zale wordt vermeld dat deze boven, dat wil
zeggen op de eerste verdieping, gelegen was. De volgende
kamer bevond zich bij de kapel, maar de kapelkamer zelf
wordt zonder indicatie van de positie apart genoemd aan
het einde van de inventaris.27 Uit de bronnen wordt niet
duidelijk waar deze privékapel zich precies bevonden moet
hebben.
Het exacte parcours is niet helemaal te volgen en bovendien blijven de functies van de ruimten onvermeld, maar
betalingen aan een glazenier in het jaar 1478-1479 in de
domeinrekeningen laten toe om nog enkele functies op de
begane grond nader te duiden. Zo bevond zich bij de zaal
een slaapkamer (“nederste slaepkamer byde zale”) en was er
een kabinet of “contoir” dat als studeerkamer diende.28 Het
zou heel goed kunnen dat deze ruimtes overeenkomen met
de kamer en de kleine kamer die volgden op de zale. In
de rekeningen wordt ook een ander belangrijk vertrek genoemd, de “stoove” die niet in de inventaris terug te vinden
is.29 Dit was een representatief vertrek met een grote tegelkachel die in functie vergelijkbaar is met de parementskamer. De inventarissen van 1527, 1540 en 1558 laten zien
dat deze stoof zich vlakbij de keuken op de begane grond
bevond. Een andere ruimte die niet in de inventaris voorkomt, de “camer van de espeserie”, de voorraadkamer voor
de specerijen, bevond zich mogelijk ook in de buurt van de
keuken.30 De rekeningen noemen ook enkele andere secundaire ruimtes, zoals de gang bij de grote zaal en de wenteltrap bij de stoof.31
Op de verdieping bevonden zich nog enkele andere vertrekken, waarvan slechts vermeld wordt dat die zich boven
de keuken en boven de Wolflantse poort bevonden. Een
niveau hoger bevonden zich de zolders. De toren werd bekroond door een wachttorentje, die samen met een borstwering in 1478-1479 werden toegevoegd.32
De indeling van de toren in de vijftiende eeuw valt op basis
van de beschikbare bronnen slechts globaal te reconstrueren, maar ná de verbouwing van de toren door Rombout
Keldermans laten de bronnen een veel preciezer beeld van
de ruimtelijke organisatie toe.

DE RUIMTELIJKE ORGANISATIE NA DE UITBREIDING VAN
ROMBOUT KELDERMANS
In opdracht van landsvoogdes Margaretha van Oostenrijk
werd in 1522 begonnen met een grootschalige verbouwing
van de Blauwe Toren. De plannen voor een verbouwing
moeten al enkele jaren eerder postgevat hebben, want in
1520 kreeg Pieter de Schilder betaald voor een ontwerp dat
hij leverde aan de Hendrik III van Nassau.33 Over deze Pieter is niet veel bekend. Waarschijnlijk was hij in Gorinchem
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Afb. 3 Auteur onbekend, kaart van Gorinchem en omgeving (detail), eerste helft zestiende eeuw, 86 × 43 centimeter (Nationaal
Archief in Den Haag).

Afb. 4 Auteur onbekend, kaart van Gorinchem en omgeving (detail), eerste helft zestiende eeuw, 86 × 43 centimeter (Nationaal
Archief in Den Haag).

werkzaam, want in 1522 werd hij betaald voor een reis van
Gorinchem naar Schoonhoven om een tekening of schilderij te maken van de locatie van het nieuwe kasteel van
Schoonhoven.34 Hij was multi-inzetbaar, want behalve voor
ontwerpen, kreeg hij ook betaald voor het polychromeren
van beeldhouwwerk van de Blauwe Toren in 1524-1525.35
Met de verbouwing bleef de begane grond van de Blauwe
Toren grotendeels ongewijzigd, maar het aanzien van de
toren werd ingrijpend veranderd door het bestaande gebouw te voorzien van een nieuwe bovenbouw. De nieuwe
bekroning werd gevormd door een krans van trapgeveltjes
van witte kalkzandsteen en een slank houten torentje met
uivormige spits. De trapgevels komen op alle zestiendeeeuwse afbeeldingen van de Blauwe Toren voor, maar
steeds in wisselende samenstelling en wisselend aantal. De
zeventiende-eeuwse prent van Van der Ulft toont elf `huisjes’, maar twee nog niet eerder opgemerkte tekeningen in
het Nationaal Archief in Den Haag lijken te suggereren dat
het aantal een stuk beperkter was (afb. 3 en 4).36 Bijzonder
aan de tekeningen is dat brede trapgevels gebogen zijn en
de ronding volgen van de galerij daaronder. De afbeelding
van de Blauwe Toren in Braun en Hogenbergs Civitates orbis
terrarum uit circa 1572 lijkt erop te wijzen dat er slechts vier
trapgevels waren (afb. 5).37 Dit lijkt te kloppen met het bestek van Rombout Keldermans voor het natuursteenwerk
uit 1523, waarin wordt gesproken van vier “groote gevels”.
Ook in het bestek voor het timmerwerk werd bepaald dat

de bovenbouw verdeeld werd in vier huysen van 34 bij 22
voet, die samen de armen van een Grieks kruis vormden
met als centrum de vierkante binnenplaats. In de oksels van
de vier armen waren er vier volumes, stagyen genoemd,
met een driehoekige plattegrond (“driecante oft leepe”).38
De zestiende-eeuwse bouwcampagne omvatte ook de toevoeging van een omloop van blauwe hardsteen ter halverhoogte van de toren die de overgang van de oude basis
naar de nieuwe bekroning accentueerde.39 Deze omgang,
die versierd was met vensters en acht uitkragende arkeltorentjes, is goed te zien op de prent van Van der Ulft. De
galerij en de torentjes lijken een fantasievolle toevoeging
van de kunstenaar te zijn, maar de twee zestiende-eeuwse
tekeningen die de galerij tonen, laten zien dat de vreemde
proporties van Van der Ulft mogelijk niet zo ver afwijken
van de werkelijkheid. Op andere iconografische bronnen
uit de zestiende eeuw is de omgang slechts schematisch
weergegeven of weggelaten, waardoor het niet mogelijk is
om uitsluitsel te krijgen over de exacte vorm van de galerij.
Zo toont Van der Ulfts prent een galerij met een mooie arcade, die uitzicht bood over het landschap. Het bestek van
de timmerlieden die voor de kap van de omgang moesten
zorgen, vermeldt echter dat onder de vensters valluiken
(“barbercanne”) moesten komen, wat er op wijst dat de omloop geen paleiselijke arcade had, maar schietgaten, mogelijk van het type zoals ze nog voorkomen in de omloop van
de Barbakan in Krakau (1498-1499).
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Afb. 5 Georg Braun en Frans Hogenberg, stadsgezicht van Brouwershaven met daarop abusievelijk weergegeven de Blauwe Toren
(detail) (uit: Civitates orbis terrarum, Liber Primus, 1572, Wikimedia commons).

Over de indeling van de toren na de verbouwing door Rombout Keldermans zijn we een stuk beter geïnformeerd dan
de situatie ten tijde van Karel de Stoute. De drie inventarissen uit 1527, 1540 en 1558 zijn uitvoeriger dan die van 1510
en vullen elkaar op sommige punten aan. De indeling van
de begane grond lijkt grotendeels ongewijzigd te zijn. De
inventaris van 1527 werd opgemaakt door de kastelein van
Gorinchem en de rentmeester-generaal van Zuid-Holland
en een meester van de Rekenkamer van Holland terwijl
men nog de laatste hand legde aan de bovenbouw.40 Het
document was een aanvulling op de inventaris van 1510,
die bij het opmaken van de nieuwe inventaris gedeeltelijk
hardop werd voorgelezen. Niet alle ruimtes werden opgetekend, omdat kennelijk sinds het opstellen van de oude

inventaris in sommige ruimtes de inboedel niet noemenswaardig veranderd was. Opeenvolgend worden genoemd
een poortkamer naast de keuken, de stoof, de grote kamer
“upte Maze”, een vertrek verbonden met de grote kamer en
een driehoekige (driecante) kamer naast de stoof.41 Met de
kamer “upte Maze”, werd waarschijnlijk de grote zaal bedoeld die uitkeek op de rivier; wel vaker werd de Maas in
de bronnen verward met de Merwede, die iets stroomopwaarts werd gevormd door de samenvloeiing van de Waal
en de Maas.
Omdat de inventaris uit 1527 slechts een aanvulling was op
die van 1510, werd de indeling van de toren niet integraal
beschreven. Voor een reconstructie van de ruimtelijke organisatie zouden beide documenten geïntegreerd moeten
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Afb. 6 Meester van de Jardin de vertueuse consolation, Vasco da Lucena biedt zijn manuscript aan Karel de Stoute aan [detail], in:
Vasco da Lucena, Livre des fais d’Alexandre le grant, circa 1470-1475. Achter de troon van Karel de Stoute is een buffet te zien met
daarop kostbaar vaatwerk. In de aansluitende ruimte bevinden zich een haard en een staatsiebed (Los Angeles, J. Paul Getty Museum,
Ms. Ludwig XV 8. f. 2v.).
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worden. Een dergelijke exercitie wordt echter bemoeilijkt
doordat het niet duidelijk is waar en in welke volgorde de
genoemde ruimten van 1527 ingevoegd kunnen worden in
de lijst uit 1510. Beter bruikbaar zijn de inventarissen van
1540 en 1558, omdat deze uitgebreider zijn en duidelijker
één parcours lijken te volgen. Wat betreft de begane grond
geven ze een bijna identieke indeling, beginnende met de
keuken, gevolgd door de bottelarij (de bewaarplaats voor
dranken), een kleine kamer bij de keuken, de stoof, een
vertrek naast de stoof, nog een vertrek, een contoir (alleen
genoemd in de inventaris van 1558), de zaal, kamer naast
de zaal, nog een kamer en de grote kamer.42 Verkeersruimten als trappen en gangen werden niet opgenomen in de
inventaris, waarschijnlijk omdat deze geen noemenswaardige inboedel hadden. Ook de kamer met de kapel bleef
onvermeld.43
Het belang van de stoof als representatief vertrek blijkt uit
het feit dat in deze ruimte een buffet stond waarop kostbaar
vaatwerk werd uitgestald (afb. 6). Ook was er een scherm
van wagenschot dat gebruikt werd om het glaswerk te tonen: “voorde de gelasen te mogen stellen”.44 Een dergelijk buffet stond ook opgesteld in de kamer naast de zaal, mogelijk
is deze ruimte te identificeren met de eetkamer of “sallette”
waar de graaf ten aanschouwen van zijn hofhouding at, het
zogenaamde “diner en publicq”.45
De domeinrekeningen laten toe enkele functies en de dispositie van de vertrekken op de begane grond nader te
identificeren. In 1527-1528 werd een smid betaald voor het
beslag van elf `blikvensters’ (“bleckvensteren”), waarmee
mogelijk kleine luikjes bedoeld werden die toelieten om in
een andere ruimte te kijken. Één venster werd aangebracht
in de kamer van de heer naast de stoof (“op myns heeren
cameren bezyden de stoef”), vier andere zouden komen boven
de kamers van de heer en de vrouwe (“boven myns heeren
ende vrouwen cameren”) en twee tussen de kamer van de
vrouwe en de stoof (“tusschen myns vrouwen cameren ende
de stoeff”).46 Uit deze betaling valt op te maken dat zowel
de kamer van de heer als de vrouwe verbonden waren met
de stoof. Het is onaannemelijk dat de kamer van de heer of
die van de vrouwe overeenkwam met de kleine kamer tussen de keuken en de stoof. Waarschijnlijker is het dat beide
vertrekken te identificeren zijn met de twee naast elkaar
liggende kamers die volgens de inventaris gelegen waren
tussen de stoof en de zaal. Dit wordt bevestigd door de vermelding in de rekeningen dat een slaapkamer zich naast
de zaal bevond.47 Weliswaar dateert deze vermelding van
vóór de verbouwing, maar het lijkt erop dat de uitbreiding
van Rombout Keldermans geen grote wijzigingen voor de
indeling van de begane grond met zich meegebracht heeft.
Het aantal vertrekken voor het hofpersoneel werd wel flink
uitgebreid. Na opsomming van de inventaris op de begane grond vervolgen beide documenten met de bovenverdiepingen (duidelijk aangegeven met een kopje “Boven”).
Hoewel trappen niet genoemd worden is het goed mogelijk
dat de “grooten windeltrap” die in het bestek van de meester timmerlieden in 1523 genoemd werd, te lokaliseren was

tussen de grote kamer en de poort die toegang bood tot de
voorburcht, omdat deze als laatste vertrek op de begane
grond in de inventaris voorkomt. Behalve deze grote trap
waren er ten minste nog twee andere wenteltrappen, namelijk één bij de grote zaal en één bij de stoof.48
De toren van Karel de Stoute had reeds vertrekken op eerste verdieping, maar met de verhoging van de toren kwam
daar een aantal nieuwe ruimtes bij en werden de zolders
verhoogd. Dit bovenste deel van de toren bevatte volgens
Kemp “veel schoone kameren, met veel solders, met blauwe daken en veel heerlijke lichten en vensteren […]”.49 De inventaris volgt hetzelfde parcours als beneden en begint met een
kamer boven de bottelarij, gevolgd door een kamer boven
de kleine kamer, een kamer boven de stoof, een kamer die
daarmee verbonden is, een kamer boven de zaal, een kamer boven de Wolflantse poort, een kamer boven de grote
kamer en tenslotte een kamer van de opperschenker (“bottelgierscamer”) en de kamerheer (“camerlincx camer”).
Op de tweede verdieping waren vier zolders die zich waarschijnlijk in de kap bevonden van de vier armen. Drie zolderruimten worden gespecificeerd, namelijk die boven de
kamer van de opperschenker (“Solder boven die bottelgierscamer”), een zolder boven de stoof (“Solder boven die stoof”) en
de “Pluymsolder”.

PARCOURS EN HOFCEREMONIEEL
De inventaris volgde een geheel pragmatische route door
het gebouw en niet het gebruikelijke parcours van meer
publieke ruimten naar privévertrekken dat bezoekers volgens het hofceremonieel gevolgd zouden hebben. De structuur van het “logis” fungeerde als een sorteermechanisme,
waarbij alleen gasten van een bepaalde rang toegang hadden tot de privévertrekken. Mogelijk verliep de route via
de poort naar de binnenplaats, waar zich een portaal bevond dat toegang gaf tot de zaal, de meest publieke ruimte
van het logis.50 Vanuit de zaal was waarschijnlijk rechts de
sallette te bereiken waar de graaf publiekelijk de maaltijd
nuttigde, aangezien hier een buffet opgesteld stond. Aan de
andere kant van de zaal was er waarschijnlijk een gang die
de zaal verbond met de stoof. Mogelijk kwamen de slaapkamers van de heer en de vrouwe ook uit op de gang. Het
was gebruikelijk dat de vertrekken van de hertog en hertogin gescheiden waren; in het Coudenbergpaleis te Brussel
lag het logis van de hertog op de eerste verdieping en dat
van de hertogin daarboven op de tweede. In Palais Rihour
te Rijsel was elk van beide appartementen ondergebracht
op de eerste verdieping in een eigen vleugel met een eigen
traptoren die toegang bood tot de publieke vertrekken van
het logis (afb. 7). Het logis van de hertog omvatte daar zeven vertrekken, gerangschikt van de meest publieke naar
de meest private ruimte: een parementskamer, nog een kamer waarvan de functie niet duidelijk is, een sallette, twee
garderobes, een slaapkamer, en een “retrait” (afb. 8). De privévertrekken van de hertog en hertogin ontmoetten elkaar
in de hoek het carrévormige paleis.51 Mogelijk kende de
Blauwe Toren in het klein een zelfde indeling, waarbij de
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Afb. 7 Jacobus Harrewijn, Palais Rihour in Lille, in: Christophorus Butkens, Supplement aux trophées tant sacrès que profanes du
Duché de Brabant, Den Haag 1726. Het appartement van de hertog bevond zich aan de tuinzijde in vleugel die hier is afgebeeld aan
de overzijde van de binnenplaats. De ceremoniële vierkante traptoren (rechtsboven) bood toegang tot het logis op de eerste verdieping.
In de vleugel links bevond zich het logis van de hertogin dat te bereiken was via de achthoekige traptoren linksonder. Bij de achthoekige traptoren linksboven kwamen beide privévertrekken van beide appartementen bij elkaar. In de vleugel vooraan bevond zich de
galerij en de vleugel rechts bevatte de grote zaal.
stoof die verbonden was met de slaapkamer van de vrouwe
dienst deed als haar ontvangstruimte. Voor de hertog was
één vertrek tussen de zaal en de slaapkamer volgens het
ceremonieel het absolute minimum, maar die lijkt hier voor
de kamer van de graaf te ontbreken. De slaapkamer van de
heer had wel een kabinet (contoir), maar het is niet duidelijk waar zich de garderobe bevond.52 Er lijkt geen plaats te
zijn geweest voor twee garderobes van de heer en vrouwe
op de begane grond, maar wellicht bevonden deze zich op
de eerste verdieping en waren ze te bereiken via de wenteltrap bij de stoof of de trap bij de zaal.
Het vertrek dat als de “grote kamer” in de bronnen wordt
aangeduid lijkt niet op de hoofdroute van publiek naar
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privé te hebben gelegen. De grote kamer of parementskamer was gewoonlijk gesitueerd tussen de grote zaal en de
privévertrekken, echter, in de inventaris lijkt deze kamer
zich niet bevonden te hebben op de gebruikelijke route,
maar was deze ingeklemd tussen de grote wenteltrap en
een kamer waarvan de functie niet duidelijk wordt. Het is
mogelijk dat men vanwege de beperkte ruimte niet koos
voor een strikt lineaire route in de Blauwe Toren zoals die
wel in Palais Rihour te vinden was. De residentie in Rijsel,
die eveneens in de jaren zestig van de vijftiende eeuw geheel nieuw werd gebouwd, was in dat opzicht uitzonderlijk: er bestond over het algemeen in deze periode nog geen
strikte ordening van het appartementensysteem zoals dat

Afb. 8 Schematische plattegrond van Palais Rihour in Lille (tekening auteur naar Périneau 2001).

in de zeventiende eeuw gangbaar was. Echter, het is ook
mogelijk dat de grote kamer en het naastliggende vertrek
gefungeerd hebben als een logis voor hoogstaande gasten.
In de bouwrekeningen van 1528 wordt namelijk een kamer
genoemd die klaarblijkelijk bestemd was voor voorname
gasten: “camer daer die groote heeren logieren”. Echter, het is
onduidelijk of de genoemde kamer te vereenzelvigen is met
de grote kamer.53
Het beeld dat naar voren komt uit de bronnen bevestigt
het belang van de hoofdburcht als residentie. Weliswaar
bestonden de woonvertrekken uit veel minder kamers dan
die van Palais Rihour of het Coudenbergpaleis, maar bevatte de toren wel enkele vertrekken die duidelijk passen
bij het prestige van de opdrachtgever. Met name de specerijenkamer was uitzonderlijk voor adellijke residenties
uit die tijd. Ook de aanwezigheid van een stoof is een belangrijke indicatie van het belang van de toren als residentie. Dergelijke luxueuze vertrekken waren namelijk ook te
vinden in het Gentse Prinsenhof en het Coudenbergpaleis
in Brussel.54 Ten tijde van Karel de Stoute had het Coudenbergpaleis zelfs twee kamers, een grote en een kleine “pale”,
met een tegelkachel. Het enige ruimtetype dat ontbreekt in

Gorinchem is een galerij die gebruikt werd voor feestelijkheden en in alle belangrijke Bourgondische residenties aanwezig was. Een langwerpige ruimte was onmogelijk in te
passen in de ronde opzet.

EEN ROND KASTEEL
De Blauwe Toren verenigde een militaire met een residentiële functie. Het complex was goed verdedigbaar en lag op
een strategische plek aan de Merwede bij de samenvloeiing van Linge, Maas en Waal. Ook maakte het samen met
de kastelen van Loevestein en Heusden deel uit van een
linie van versterkingen aan de grens met het Hertogdom
Gelre.55 Het kasteel kon ook dienen als dwangburcht indien
de inwoners van Gorinchem in opstand kwamen, wat geen
denkbeeldig gevaar was gezien de strafexpeditie van Philips de Goede tegen de stad in 1454.56
De ronde toren omgeven door een slotgracht lijkt aan te
sluiten bij de typologie van de vrijstaande hoofdtorens zoals die vanaf dertiende eeuw in Frankrijk werden gebouwd.
Afwijkend zijn daarbij echter de dimensies van de Blauwe
Toren en de distributie van de representatieve vertrekken
rond een binnenplaats. Donjontorens waren meestal ho-
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ger dan breed, hadden een gesloten volume en bereikten
zelden een diameter van meer dan 20 meter. Gewoonlijk
kenden ze een stapeling van vertrekken.57 Daarentegen bevonden de belangrijkste vertrekken van de Blauwe Toren
zich juist op één niveau, een situatie vergelijkbaar met de
voornaamste Bourgondische residenties.
Deze keuze heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de
Blauwe Toren voor Karel de Stoute een prestigeproject was,
dat indruk moest maken en zijn positie als toekomstige
hertog moest onderstrepen. Hoewel hem de titel van graaf
van Charolais (Frankrijk) werd gegund, vormde het Land
van Arkel (1459) samen met Béthune (1455) in Artesië het
belangrijkste leen van Karel; zijn vader weigerde om het
Franse graafschap in apanage te geven.58 De voorkeur voor
Gorinchem boven Béthune als locatie voor zijn voornaamste residentie werd mogelijk ingegeven door pragmatische
overwegingen, omdat hij vanaf 1459 de meeste bezittingen
in Holland had en hij hier zijn machtsbasis probeerde te
leggen om de opvolging op zijn vader zeker te stellen.59
Daarnaast kan de nieuwbouw ook een bewuste manier zijn
geweest om de continuïteit met zijn illustere voorgangers
te benadrukken, de Hollandse graaf Willem VI en de heren van Arkel, die tot de meest prominente geslachten van
Holland behoorden. Hoe het ook zij, Karel moet een groot

belang hebben gehecht aan zijn kasteel in Gorinchem. Dat
blijkt onder meer uit de maquette die hij liet bouwen voor
de festiviteiten ter ere van zijn bruiloft met Margaretha van
York in Brugge in 1468. Op de derde avond van de feestelijkheden stond tijdens een van de “entremets” die het banket opluisterden een enorm model van meer dan 12,5 meter
hoog van de Blauwe Toren centraal opgesteld in de feestzaal. Volgens de beschrijving van de hoveling Olivier de la
Marche moet het gevaarte, dat was gemaakt van hout en
bekleed met beschilderd doek, een duidelijke representatie
van de ronde toren zijn geweest: “[…] fait la forme et figure
de la grosse thour […]”.60
Er zijn in Europa weinig andere cirkelvormige kastelen
van een vergelijkbare omvang.61 Het bekendste voorbeeld,
het veertiende-eeuwse Castell de Bellver op Mallorca (afb.
9), stamt uit Zuid-Europa, maar het lijkt weinig aannemelijk dat dit bouwwerk als voorbeeld gediend heeft voor de
Blauwe Toren. Ten noorden van de Alpen zouden pas in
de zestiende eeuw, aangespoord door Dürers traktaat over
vestingbouw Etliche Underricht zu Befestigung der Stett,
Schloss und Flecken uit 1527, ronde torens van vergelijkbare diameter worden gebouwd.62 Enkele markante nog
bestaande voorbeelden hiervan zijn te vinden in Centraal

Afb. 9 Palma de Mallorca, Castell de Bellver, exterieur, begin veertiende eeuw.
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Afb. 10 Wencelas Hollar, vogelvlucht van Windsor Castle, 30 × 37, 1672 (Wikimedia Commons).

167

Europa, zoals de Munot (1563-1585) in Schaffhausen in
Zwitserland en kasteel Pöggstall (1530) in Oostenrijk. Andere vroeg zestiende-eeuwse voorbeelden bevinden zich
in Engeland, namelijk de zogenaamde ‘Device Forts’ gebouwd door Henry VIII ter bescherming van de Engelse
zuidkust. Deze hadden een centrale ronde donjontoren die
als blaadjes van een bloem omringd werd door halfronde
bastions. Echter, al deze voorbeelden werden ruim na de
Blauwe Toren gebouwd en bovendien betreft het geen residenties, maar geschutstorens. Twee vroege uitzonderingen in Engeland zijn het Queenborough Castle in Kent en
de verbouwing van de `Round Tower’ in Windsor Castle.
Het eerste kasteel, waarvan de plattegrond bekend is door
recente opgravingen, werd tussen 1361 en 1367 gebouwd
door de Engelse koning Edward III. Het had een concentrische grondplan dat bestond uit een cirkelvormige gordijnmuur met twee toegangspoorten met in het centrum een
cirkelvormige grote toren, ofwel `rotunda’. Deze rotunda
had een diameter 40 meter en werd geflankeerd door zes
regelmatig geplaatste ronde torens. In het midden was er
een ronde binnenplaats waaromheen de vertrekken van de
koning lagen.63 Het tweede kasteel is Windsor Castle, dat
een tamelijk gebruikelijke, enigszins onregelmatige, cirkelvormige twaalfde-eeuwse `keep’ had, waarin voor Edward
III tussen 1354 en 1356 vertrekken van hout om een vierkante binnenplaats werden gebouwd, een configuratie die
sterk doet denken aan de Blauwe Toren.64 De huidige staat
van de donjontoren in Windsor dateert uit de negentiende
eeuw, maar een prent van Wenceslas Hollar uit 1672 geeft
nog een beeld van de laatmiddeleeuwse situatie (afb. 10).
Deze gelijkenis werd waarschijnlijk versterkt door de lage
weermuur die rondom aan de basis van de beide torens
liep en de bekroning met een gekanteelde borstwering.65
Of de kastelen van Edward III een voorbeeld vormden voor
de Blauwe Toren valt moeilijk te zeggen. Karel onderhield
weliswaar warme banden met het Engelse hof, omdat hij
in de Engelse koning een goede bondgenoot vond tegen de
Franse invloed aan het hof van Philips de Goede. Al in 1454
probeerden Karel en zijn moeder een huwelijk te arrangeren met een dochter van Richard van York in plaats van
de kandidaat van zijn vader, Isabella van Bourbon.66 Deze
Richard was een achterkleinkind van Edward III en de vader van de Engelse koning Edward IV (vanaf 1461) met
wie Karel in 1466 een alliantie aanging. Karel zou na het
overlijden van Isabella van Bourbon in 1468 met Edwards
zus Margaretha van York trouwen. Hoewel via Richard
van York, Edward IV en Margaretha van York er een concrete connectie is met Edward III, zijn er echter geen aanwijzingen dat Karel Windsor of Queenborough persoonlijk
kende. Bovendien, kwam een politieke verbinding met het
huis van York pas tot stand op het moment dat de Blauwe
Toren al bijna gereed was. Het is daarom sterk de vraag of
de Blauwe Toren bedoeld was als een bevestiging van Karel’s alliantie met het Engelse koningshuis.
Net als de onderbouw, is de bovenbouw met zijn vier armen van een Grieks kruis rond de vierkante binnenplaats
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een hoogst ongebruikelijk ontwerp. Het is niet duidelijk
of er oudere voorbeelden van een dergelijke configuratie
in de architectuur te vinden zijn. Opvallend is dat met de
vormgeving van de bovenbouw het accent nog meer verschoof naar de residentiële architectuur; de toren van Karel
de Stoute had waarschijnlijk een gekanteelde borstwering
wat het defensieve karakter onderstreepte. De `huizen’ van
Rombout Keldermans met hun grote kruisvensters en trapgevels doen daarentegen veel meer denken aan de vormgeving van stadspaleizen, zoals de gevel van de grote zaal
van het Coudenbergpaleis of de trapgevel van de grote zaal
van het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Dit effect werd
nog vergroot door de rijke decoratie van de vier grote gevels met achtkantige arkeltorentjes of pinakels (“malyen”)
van ongeveer één meter in doorsnee, die steunden op consoles met bladwerk. Helaas zijn deze pinakels op geen enkele iconografische bron te herkennen, maar uit de beschrijving van het bestek blijkt dat het waarschijnlijk ging om
een motief dat ook in de topgevels van het stadhuis van
Middelburg (circa 1500-1521), en Culemborg (begonnen in
1534 naar ontwerp van Rombout Keldermans) te vinden is:
“Item noch salmen behoeven tot die vier groote gevels acht kante
malyen die groot zyn zullen int cruysse omtrent iii 1/2 voet te drie
zyden gedossineert daer die lysten ende capeteelen comen […]”.
Bijzonder was dat deze pinakels versierd werden door
grote heraldische leeuwen en griffioenen van meer dan één
meter hoog in Avennessteen.67 Uit de rekeningen blijkt dat
de beelden daadwerkelijk geleverd werden: in 1525 kregen
de natuursteenleveranciers Michiel Yselwyns en Anthonis
de Vleeshouwere betaald voor dertig gebeeldhouwde beesten: twintig van vier voet hoog, zes van 3,5 voet en vier van
2,5 voet.68 Zeer waarschijnlijk waren ze verguld en beschilderd, wat nog meer bijdroeg aan het feestelijke karakter
van de architectuur van het kasteel.69

CONCLUSIE
Het is opmerkelijk dat de Blauwe Toren nauwelijks aandacht heeft gekregen in de architectuurhistorische literatuur. Het kasteel kende een uitzonderlijke vormgeving,
maar is ook van belang vanwege opdrachtgevers; het is
de enige residentie in de Noordelijke Nederlanden die
ex-novo gebouwd werd door een Bourgondische vorst.
De weinige studies naar de Blauwe Toren baseerden zich
voornamelijk op iconografische bronnen en de beschrijving van Abraham Kemp. Dankzij nieuw archiefonderzoek
is het mogelijk om een beter beeld van de hoofdburcht te
krijgen. De vrijstaande Blauwe Toren die omringd werd
door een gracht, lijkt op het type ronde donjontorens die
sinds de dertiende eeuw in heel Noord-Europa gebouwd
werden. Desalniettemin, laat de Gorinchemse toren zich
moeilijk vergelijken met het traditionele type. De Blauwe
Toren had namelijk niet overwegend een militaire functie,
maar was gebouwd als residentie. Dat blijkt onder meer uit
de exceptionele dimensies van de toren, de binnenplaats en
de reeks luxueuze woonvertrekken die hier omheen waren gegroepeerd. De logis hadden weliswaar een beperkt

aantal vertrekken, maar met een zaal, grote kamer, stoof en
specerijenkamer deed het in comfort nauwelijks onder voor
de meest luxueuze hertogelijke paleizen van Karels vader,
Philips de Goede, in de Zuidelijke Nederlanden.
Met deze dispositie sluit de Blauwe Toren typologisch beter aan op prestigieuze ronde of polygonale kastelen als
Castell de Bellver op Mallorca, Castel del Monte in Apulië
of Queenborough in Engeland. Dergelijke voorbeelden
zijn zeldzaam en er zijn geen aanwijzingen dat men deze
gebouwen goed kende in de Lage Landen. In opzet deed
de toren van Karel de Stoute nog het meest denken aan
de `Round Tower’ van Windsor Castle. Beide hebben een
ronde buitenschil en een vierkante binnenplaats. De gelijkenis was nog treffender doordat de Blauwe Toren vóór de
zestiende-eeuwse verbouwing net als Windsor een rondgaande weermuur had met een gekanteelde borstwering
als bekroning. Echter, een belangrijk verschil was dat de
Round Tower een veertiende-eeuwse verbouwing van de
bestaande twaalfde-eeuwse `shell keep’ betrof, terwijl Karel de Stoute’s toren in één keer gebouwd werd. Hoewel het
bekend is dat Karel een alliantie zocht met de Engelsen om
de invloed van de Fransen aan het Bourgondische hof het

hoofd te bieden, zijn er geen bronnen die erop wijzen dat de
Blauwe Toren daadwerkelijk bedoeld was als een referentie
naar het Engelse koningshuis.
Met de bovenbouw van Rombout Keldermans zou de gelijkenis met Windsor grotendeels ongedaan worden gemaakt.
Door de rondgaande galerij, de vier grote trapgevels die
versierd waren met pinakels en grote beelden, en de hoge
wachterstoren die bekroond werd met een uivormige spits,
werd de residentiële functie nog meer benadrukt; de rijke
versiering gaf het exterieur een haast feestelijk karakter.
De hoogst originele vormgeving van de Blauwe Toren bleef
een buitencategorie in de kastelenbouw en leidde nergens
tot directe navolging. Het valt niet uit te sluiten dat bepaalde architectonische motieven wel werden overgenomen in
de vele nieuwe kastelen die in de eerste helft van de zestiende-eeuw in het Rivierengebied gebouwd werden voor
de toplaag aan het hof van Karel V, al valt dat moeilijk te
bevestigen, omdat veel kastelen zoals dat van Buren, Leerdam, Schoonhoven, Heukelum en IJsselstein zijn verdwenen. Niettemin, lijken de architectonische ambities van Karel de Stoute wel een belangrijke stimulans te zijn geweest
voor deze prominente residentiële kastelen in Holland.

SUMMARY
Despite its significance as the only Burgundian residence built ex-novo in the Northern Netherlands, little is known about Charles the
Bold’s castle in Gorinchem. The Blauwe Toren was constructed between 1461 and 1478 when Charles was still Count of Charolais,
however the ill-fated castle was already demolished at the end of the sixteenth century. Few sources were known so far, but an in-depth
analysis of newly discovered archival material has spectacularly altered the understanding of its design. The conspicuous round tower
with a diameter of circa 35 meter, was believed to fit with the thirteenth-century tradition of large circular keeps. However, the reconstruction of the interior distribution demonstrates that it was an exceptional residential building, which splendour could compare with
the better-known residences in Brussels and Lille of Charles’ father, duke Philip the Good. Grouped around a central courtyard, the bel
étage contained a logis for Charles and his wife Isabella of Bourbon. Their residential quarters were smaller than the ducal apartments of
the Coudenberg Palace and Palais Rihour, but included rooms that are a clear sign of their high prestige. Particularly rare at that time,
was the existence of a stove and a room to store spices. Its dimensions, open courtyard and the fact that the representative rooms were
all on the same level, show that the building had little in common with the traditional keep-typology, but rather it resembled the exceptional design of circular castles like Castell de Bellver on Mallorca, Queenborough Castle, and the keep of Windsor Castle in England.
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1

http://nos.nl/artikel/2145019-resten-van-middeleeuwse-stadsmuuren-toren-gevonden-in-gorinchem.html
2 Op 21 juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van
een haalbaarheidsonderzoek naar het inpassen van de archeologische
resten in het ontwerp voor het hotel. https://www.archeologiegorinchem.com/2017/07/04/groen-licht-voor-haalbaarheidsonderzoek/
3 Kemp 1656, 309.
4 “Hi [Karel de Stoute] hadde oec beghinnen te maken een alten wonderlijcken
structure ende fortresse an tcasteel van Gorichom; ten worde niet volbrocht”.
Aurelius 2011, f. 314r.
5 Janssen, Kylstra-Wielinga, Olde Meierink 1996, 106.
6 Labouchère 1931, 45-52.
7 Voor sloop zie ook: Van der Lof 1983, 45-49.
8 Veen 1998.
9 Van der Lof 1983.
10 Van der Lof 1983, 18-20 en 41-42.
11 “[…] mijnen Schrijver seyd, dit alles gesien en betreden te hebben”. Kemp
1656, 310.
12 Nationaal Archief te Den Haag (NA), Grafelijkheidsrekenkamer (GRK),
4998A en 5008.
13 Hurx verwacht 2017.
14 NA, GRK/Registers, 659A/c.
15 Van der Lof 1983, 20-25. Archeologisch onderzoek naar de gevonden
resten van de voorburcht zouden over de integratie van het kasteel van
Willem VI in het complex van Karel de Stoute mogelijk uitsluitsel kunnen geven. Hundertmark 2017.
16 Châtelain 1981; Schellart 1981.
17 Aarts 2011.
18 Van der Lof 1983, 45.
19 Janssen, Kylstra-Wielinga, Olde Meierink 1996, 106.
20 NA, GRK, 2247, f. 62v.
21 NA, GRK/Registers, 659A/c.
22 NA, GRK, 5008, los stuk.
23 De voetmaat wordt niet vermeld in de rekeningen, maar geregeld werd
de Antwerpse voet als een soort standaardmaat gebruikt. In 1526 werd
bijvoorbeeld het natuursteenwerk van de Blauwe Toren opgemeten in
de “Antwerpse mate”. NA, GRK, 5008, f. 61v. Ook in Schoonhoven werd
in 1526 het werk aan één van de torens van het kasteel opgemeten in
de “Antwerpsscher mate” door meester metselaar Hubrecht Frederikzn
uit Bergen op Zoom en zijn neef Cornelis Frederikzn van der Goude,
die later de werkmeester werd aan de Sint-Jan in Gouda. NA, GRK,
5008, f. 156v.
24 NA, GRK, 2246, f. 57v.
25 Archives départementales du Nord (ADN), serie B 2053, nr. 63947.
26 De genoemde ruimtes zijn: “Eerst inde nyeu kueken; in een ander camere
ofte zale; in een ander camer; in een ander cleyn camerken; up een ander camer
boven; een ander camer daeran; upte camer bide capelle; up een ander cleyn
camerken; up een ander camer; up een solder upte wakers thoren; in een ander
camerken; up een ander camerken; up een ander camerken; up een ander camer; up Wolfairts poirte; upte capelle”.
27 Een vermelding van de kapel laat niet altijd toe deze in de Blauwe Toren te plaatsen, aangezien er zich ook een kapeltoren op de voorburcht
bevond en een duidelijk onderscheid niet altijd gemaakt wordt in de
bronnen.
28 NA, GRK, 2214, f. 44r.
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29 NA, GRK, 2227, f. 47v.
30 NA, GRK, 2214, f. 44r. Het is ook mogelijk dat deze ruimte dichtbij de
kapel lag vanwege de grote waarde van specerijen, zoals dat het geval
was in het Prinsenhof in Brugge. De Jonge 2001, 118.
31 Betalingen aan een glazenier in 1492 vermelden een gang en een wenteltrap: “inde ganck by die sael twee gelaesen vermaect… en …up die weyndelsteen by die stoove een glas […]”. NA, GRK, 2227, f. 47v.
32 NA, GRK, 2214, f. 45r.
33 “Peter die Scilder van dat hy dat ontworp vanden Blauwen Thorn gemaect
heeft ende myn heer van Nassouu gelevert”. NA, GRK, 2255, f. 49r.
34 “[…] omme te contrefeyten die gelegentheyt vander voirn. stede tot Schoonhoven”. NA, GRK, 5008, f. 157r.
35 NA, GRK, 5008, f. 9v.
36 NA, Kaarten Hingman, 885A en 885B. Zie ook: Hurx verwacht 2017.
37 De toren werd abusievelijk opgenomen in het stadsgezicht van Brouwershaven dat in de atlas afgebeeld werd naast het stadsgezicht van
Gorinchem. Zie: Hurx verwacht 2017.
38 NA, GRK, 5008, los stuk.
39 Het bestek van de timmerlieden uit 1523 vermeldt dat zij de galerij en
acht torentjes van een kap moesten voorzien: “Item noch salmen maken
beneden dat afdekken vanden galderyen die ommegaens den torre gaet met
hueren acht malikens [torentjes] met slaeperkens [schuingeplaatse liggers
van het dakschild van de omgang] in loepende gelyck tpatroen vuytwyst
wel ende werckelyck gewrocht groot van houte naer den heysch vanden wercke
met hueren barbercanne [valluiken van de schietgaten] voer de vensterkens
hangende wel ende werckelyck als voeren”. NA, GRK, 5008, los stuk.
40 “[…] hoe dat mits tmaicken vande voors. Blauwen Thoren daer up hy [de
kastelein] iegenwoerdelick woende aldaer van nyeus gelevert waeren zeker
perchelen van artellerie ende nyeuwen huysraet […]”. NA, GRK/Registers,
659A/c.
41 De genoemde ruimtes zijn: “Int poortcamerken naest de coeken; inde stoeff;
inde grote kamer upte Maze; int vertreck ande voors. groote camer; inde driecante camer neffens de stoeff”. NA, GRK/Registers, 659A/c.
42 De inventaris van 1540 benoemt de volgende ruimtes: “Eerst inde koecken; inde buttellerye; int cleyn camerken byde coecken; inde stoof; int vertreck
naest die stoof; inde camer daeraen; inde sael; inde camer naest die sael; int
vertreck daeraen; inde groote camer”. De inventaris van 1558 vermeldt ook
een contoir voorafgaande aan de zaal. NA, GRK/Registers, 659A/c.
43 Andere vertrekken die wel in de rekeningen genoemd worden, maar
lastig zijn te lokaliseren zijn de “joncheeren camer; joncfrouwen camere;
camer daer die groote heeren logieren; myns heeren van Hoochstraten camer”.
NA, GRK, 4998A, f. 119r. en f. 124r.
44 NA, GRK/Registers, 659A/c.
45 Ook in een zeer beknopte inventaris uit 1547 die verder geen informatie geeft over de indeling van de Blauwe Toren, werd een “sallette”
genoemd: “[…] boven int sallet opten Blauwen Thaeren […]”. NA, GRK/
Registers, 659A/c.
46 NA, GRK, 4998A, f. 119r.
47 NA, GRK, 2214, f. 44r.
48 NA, GRK, 2227, f. 47v.; NA, GRK, 2260, f. 34r. In 1528 werd een glazenier
betaald voor reparaties aan een venster “op den trap neffens de sale”. NA,
GRK, 4998A, f. 124v.
49 Kemp 1656, 310.
50 Een betaling voor blauwe hardsteen aan Eustache Le Prince ergens in
1524-1526 voor een poort op de binnenplaats lijkt te bevestigen dat
men vanaf de poort direct uitkwam op de binnenplaats: “Ter cause van
een rabat inde plaetze boven die poirte vanden zelven torre […]”. NA, GRK,

5008, f. 22r. Ook het portaal van de zaal is gedocumenteerd door een
betaling aan een leidekker, die voorafgaande aan de grote verbouwing
van de Blauwe Toren in 1522 het portaal dichtgezet had: “[…] portael
voorde sael dicht gemaect en gestopt heeft”. NA, GRK, 2256, f. 50r.
51 De Jonge 1991; De Jonge 2000; Périneau 2001; De Jonge 2009.
52 Dergelijke kabinetten konden ook van een bestaande slaapkamer worden afgescheiden door middel van een simpele houten scheiding. In
1512 werd bijvoorbeeld een timmerman betaald voor het maken van
een nieuw kabinet in de jonkherenkamer: “een vertreck in myns joncheeren camer ondervangen ende inde selve camer gemaict een nyeu vertreckcamerken ofte contoerken ende dan van binnen beschoten met wagenschot”. NA,
GRK, 2247, f. 60v. Het is niet duidelijk waar deze kamer zich bevond.
53 NA, GRK, 4998A, f. 124r.
54 De Jonge 2009, 76.
55 Van der Lof 1983, 36.
56 Van der Lof 1983, 37-38.
57 Een belangrijke uitzondering is de grootste donjon ooit gebouwd, die
van het kasteel van Coucy die een diameter had van 31 meter.
58 Vaughan 2002, 340.
59 Damen 2000, 311.
60 “Item, y ot fait la forme et figure de la grosse thour que MdS fait faire à Gorin-

chem, toutte de charpenterie, qui estoit de XLVJ piez de hault, et de grosseur
à l’avenant, couverte de toille painte de machonnerie d’argent, et scalle d’azur
[…]”.De Laborde 1849-1852, deel 2, 326.
61 Janssen, Kylstra-Wielinga, Olde Meierink 1996, 106.
62 Een van de vroegste voorbeelden van dit type is Michelozzo’s Minčetatoren (1461-1463), die onderdeel uitmaakt van de stadsversterkingen
van Dubrovnik.
63 Munby 2007, 132-133. Wessex Archaeology 2006.
64 Tatton-Brown 2007, 13. Munby 2005, 233-234.
65 Zie Hurx verwacht 2017.
66 Vaughan 2002, 342.
67 “Item noch salmen behoeven opte voirs. malyen die leeuwen ende griffoenen die
groot zyn sullen iiij voet hooghe. Ende die sullen gemaict wordden van steen
van Avennis al deen duer dandere byden stucke”. NA, GRK, 5008, los stuk.
68 Hoewel er geen wapenschilden in de archiefbronnen genoemd worden,
zou het goed kunnen dat deze beesten het schild van Karel V vasthielden, aangezien er van hem meerdere wapenschilden bekend zijn die
door beide dieren worden vastgehouden. NA, GRK, 5008, f. 63r.-65v.
69 Pieter de Schilder werd in 1524-1525 betaald voor het vergulden en
beschilderen van twee leeuwen. NA, GRK, 5008, f. 9v.
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