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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 bij-
naam `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 inciden-
tele opgravingen waren er nooit gedaan. Dat is opmerke-
lijk, 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 ves-
tingwerken 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 Ar-
kel (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 hoofd-
burcht was het belangrijkste onderdeel van het kasteel, het-
geen ook duidelijk blijkt uit het gegeven dat reeds vanaf be-
gin 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 Vrank-
rijk niet en was”.3 Loftuitingen over de eigen historie waren 
weliswaar niet ongewoon in zeventiende-eeuwse kronie-
ken, maar de dimensies en het uiterlijk van de toren wa-
ren 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 Go-
richom”.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 Mar-
garetha van Oostenrijk. Het is frappant dat de zeer uitzon-
derlijke 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 To-
ren 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 beschrij-
ving van de monumenten in Gorinchem uit 1931, gepubli-
ceerd 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 To-
ren 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 geschre-
ven en iconografische bronnen tot een reconstructie van het 
kasteel te komen.9 Essentieel voor zijn analyse zijn topogra-
fische 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 las-
tiger, 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 voor-
vader Aert Kemp.11 Zijn beschrijving is helaas beknopt en 
geeft weinig informatie over de interne dispositie. Hoe-
wel in de literatuur reeds bekend was dat er archiefstuk-
ken 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 ma-
ken van het exterieur en interieur van de Blauwe Toren.12 

De bouwrekeningen bevatten een bestek van Rombout Kel-
dermans 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 bo-
venbouw in de bijdrage van Taco Hermans en Edwin Orsel 
in deze bundel. Voor het interieur zijn ook de domeinre-
keningen van de rentmeester van het Land van Arkel van 

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 on-
dernemingen rechtstreeks door de centrale overheid wer-
den gefinancierd en de betalingen daarom in aparte reke-
ningen 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 domeinre-
keningen 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 Kel-
dermans. 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 kas-
telenbouw 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 va-
der 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 ver-
volgens 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 be-
stond 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 han-
den had gekregen. Het is niet duidelijk welke delen van 
het oude kasteel werden geïntegreerd in het complex van 
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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 sin-
gelgracht, werd wel volledig nieuw gebouwd (afb. 1). De 
toren was te betreden via een ophaalbrug vanuit het bo-
venhof en vanaf de Wolferse dijk die de Merwede scheidde 
van de kasteelgracht. Deze typologie met een grote don-
jontoren 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 donjonto-
ren 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 vergelijk-
baar met Gorinchem is dat de hoofdburcht in Heusden be-
stond 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 veronder-
steld 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 to-
ren die van Heusden verre overtreffen. Een gedetailleerde 
kaart op schaal gemaakt voor de vestingwerken van Gorin-
chem 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 34-
36 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 betref-
fen, aangezien geen van de latere verdedigingstorens in de 
Lage Landen die specifiek ontworpen werden om aanval-
len van steeds zwaarder artillerievuur te weerstaan, muren 
van vergelijkbare dikte hebben. Één van de zwaarste be-
staande kasteeltorens uit de tweede helft van de vijftiende 
eeuw in Nederland, de Bourgondische Toren van kasteel 
Duurstede, gebouwd door de halfbroer van Karel en bis-
schop van Utrecht (1456-1496), David van Bourgondië, 
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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 ar-
chivalische bronnen niet toe laten om de exacte vorm met 
zekerheid vast te stellen bevestigen ze wel het bestaan er-
van. 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 verschil-
lende malen genoemd. Zo werd in 1512 een glazenier be-
taald voor een reparatie aan het raam in de binnenplaats 

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 af-
geleid 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 Die-
gemse 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 
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van de vleugels (36 Rijnlandse voet) en de binnenplaats (40 
Antwerpse voet) worden opgeteld komt de totale door-
snede 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 ves-
tingwerken 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 infor-
matie. 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 do-
meinrekeningen dat deze getraliede vensters licht verschaf-
ten 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 ontvangst-
ruimten 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 kapelka-
mer in de Blauwe Toren wordt niet gespecificeerd. Meestal 
ontbreekt ook de vermelding van de functie van de ruim-
tes, maar soms bieden de genoteerde objecten hiervoor een 
aanknopingspunt. Ook de domeinrekeningen van het Land 
van Arkel bevatten interessante en belangwekkende gege-
vens. 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 vlak-
bij 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 waarschijn-
lijk de parementskamer of grant chambre, een representa-
tieve ontvangstruimte voor de graaf. De kamer wordt ge-
volgd 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 boven-
dien 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 ge-
noemd, de “stoove” die niet in de inventaris terug te vinden 
is.29 Dit was een representatief vertrek met een grote tegel-
kachel die in functie vergelijkbaar is met de parementska-
mer. 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 voor-
komt, 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 secun-
daire ruimtes, zoals de gang bij de grote zaal en de wentel-
trap bij de stoof.31 

Op de verdieping bevonden zich nog enkele andere ver-
trekken, 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 be-
kroond door een wachttorentje, die samen met een borst-
wering 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 reconstrue-
ren, 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 Pie-
ter is niet veel bekend. Waarschijnlijk was hij in Gorinchem 
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Afb. 3 Auteur onbekend, kaart van Gorinchem en omgeving (de-
tail), 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 schil-
derij 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 ge-
bouw 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 zestiende-
eeuwse afbeeldingen van de Blauwe Toren voor, maar 
steeds in wisselende samenstelling en wisselend aantal. De 
zeventiende-eeuwse prent van Van der Ulft toont elf `huis-
jes’, 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 be-
stek 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 

Afb. 4 Auteur onbekend, kaart van Gorinchem en omgeving (de-
tail), eerste helft zestiende eeuw, 86 × 43 centimeter (Nationaal 

Archief in Den Haag). 

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 toe-
voeging van een omloop van blauwe hardsteen ter halver-
hoogte 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 arkel-
torentjes, 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 ar-
cade, 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 om-
loop geen paleiselijke arcade had, maar schietgaten, moge-
lijk 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 Rom-
bout Keldermans zijn we een stuk beter geïnformeerd dan 
de situatie ten tijde van Karel de Stoute. De drie inventaris-
sen 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 opge-
tekend, omdat kennelijk sinds het opstellen van de oude 

inventaris in sommige ruimtes de inboedel niet noemens-
waardig 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 be-
doeld die uitkeek op de rivier; wel vaker werd de Maas in 
de bronnen verward met de Merwede, die iets stroomop-
waarts 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 or-
ganisatie 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.). 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

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 Verkeersruim-
ten als trappen en gangen werden niet opgenomen in de 
inventaris, waarschijnlijk omdat deze geen noemenswaar-
dige 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 to-
nen: “voorde de gelasen te mogen stellen”.44 Een dergelijk buf-
fet 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 dis-
positie 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 tus-
sen 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 ver-
melding 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 bega-
ne grond vervolgen beide documenten met de bovenver-
diepingen (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 mees-
ter 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, name-
lijk één bij de grote zaal en één bij de stoof.48 

De toren van Karel de Stoute had reeds vertrekken op eer-
ste 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 da-
ken en veel heerlijke lichten en vensteren […]”.49 De inventa-
ris 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 ka-
mer boven de Wolflantse poort, een kamer boven de grote 
kamer en tenslotte een kamer van de opperschenker (“bot-
telgierscamer”) en de kamerheer (“camerlincx camer”). 
Op de tweede verdieping waren vier zolders die zich waar-
schijnlijk in de kap bevonden van de vier armen. Drie zol-
derruimten worden gespecificeerd, namelijk die boven de 
kamer van de opperschenker (“Solder boven die bottelgiersca-
mer”), 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 vol-
gens het hofceremonieel gevolgd zouden hebben. De struc-
tuur van het “logis” fungeerde als een sorteermechanisme, 
waarbij alleen gasten van een bepaalde rang toegang had-
den tot de privévertrekken. Mogelijk verliep de route via 
de poort naar de binnenplaats, waar zich een portaal be-
vond 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 slaap-
kamers van de heer en de vrouwe ook uit op de gang. Het 
was gebruikelijk dat de vertrekken van de hertog en herto-
gin 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 ze-
ven vertrekken, gerangschikt van de meest publieke naar 
de meest private ruimte: een parementskamer, nog een ka-
mer waarvan de functie niet duidelijk is, een sallette, twee 
garderobes, een slaapkamer, en een “retrait” (afb. 8). De pri-
vévertrekken 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 

163 

https://paleis.51
https://logis.50
https://stoof.48
https://bevond.47
https://stoeff�).46
https://publicq�.45
https://stellen�.44
https://onvermeld.43
https://kamer.42


 

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 acht-
hoekige 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 duide-
lijk 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 wentel-
trap 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 

privé te hebben gelegen. De grote kamer of parementska-
mer 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 ge-
heel nieuw werd gebouwd, was in dat opzicht uitzonder-
lijk: er bestond over het algemeen in deze periode nog geen 
strikte ordening van het appartementensysteem zoals dat 
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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 be-
vatte de toren wel enkele vertrekken die duidelijk passen 
bij het prestige van de opdrachtgever. Met name de spe-
cerijenkamer was uitzonderlijk voor adellijke residenties 
uit die tijd. Ook de aanwezigheid van een stoof is een be-
langrijke indicatie van het belang van de toren als residen-
tie. 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 Couden-
bergpaleis 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 feestelijk-
heden en in alle belangrijke Bourgondische residenties aan-
wezig was. Een langwerpige ruimte was onmogelijk in te 
passen in de ronde opzet. 

EEN ROND KASTEEL 

De Blauwe Toren verenigde een militaire met een residen-
tiële functie. Het complex was goed verdedigbaar en lag op 
een strategische plek aan de Merwede bij de samenvloei-
ing 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 Phi-
lips 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 zo-
als 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 be-
vonden 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 voornaam-
ste 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 he-
ren 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 feeste-
lijkheden stond tijdens een van de “entremets” die het ban-
ket opluisterden een enorm model van meer dan 12,5 meter 
hoog van de Blauwe Toren centraal opgesteld in de feest-
zaal. 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 aanneme-
lijk 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 vergelijk-
bare diameter worden gebouwd.62 Enkele markante nog 
bestaande voorbeelden hiervan zijn te vinden in Centraal 
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Afb. 9 Palma de Mallorca, Castell de Bellver, exterieur, begin veertiende eeuw. 

https://gebouwd.62
https://omvang.61
https://stellen.59
https://geven.58
https://vertrekken.57


Afb. 10 Wencelas Hollar, vogelvlucht van Windsor Castle, 30 × 37, 1672 (Wikimedia Commons). 
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Europa, zoals de Munot (1563-1585) in Schaffhausen in 
Zwitserland en kasteel Pöggstall (1530) in Oostenrijk. An-
dere vroeg zestiende-eeuwse voorbeelden bevinden zich 
in Engeland, namelijk de zogenaamde ‘Device Forts’ ge-
bouwd 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 re-
sidenties, maar geschutstorens. Twee vroege uitzonderin-
gen 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 concentri-
sche grondplan dat bestond uit een cirkelvormige gordijn-
muur 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, cirkel-
vormige twaalfde-eeuwse `keep’ had, waarin voor Edward 
III tussen 1354 en 1356 vertrekken van hout om een vier-
kante 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 arrange-
ren 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 va-
der 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 con-
crete connectie is met Edward III, zijn er echter geen aan-
wijzingen 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 Ka-
rel’s alliantie met het Engelse koningshuis. 

Net als de onderbouw, is de bovenbouw met zijn vier ar-
men van een Grieks kruis rond de vierkante binnenplaats 

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 ver-
schoof 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 trap-
gevels doen daarentegen veel meer denken aan de vorm-
geving 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 ge-
vels met achtkantige arkeltorentjes of pinakels (“malyen”) 
van ongeveer één meter in doorsnee, die steunden op con-
soles met bladwerk. Helaas zijn deze pinakels op geen en-
kele iconografische bron te herkennen, maar uit de beschrij-
ving 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 bees-
ten: twintig van vier voet hoog, zes van 3,5 voet en vier van 
2,5 voet.68 Zeer waarschijnlijk waren ze verguld en beschil-
derd, wat nog meer bijdroeg aan het feestelijke karakter 
van de architectuur van het kasteel.69 

CONCLUSIE 

Het is opmerkelijk dat de Blauwe Toren nauwelijks aan-
dacht heeft gekregen in de architectuurhistorische litera-
tuur. 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 beschrij-
ving 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 wa-
ren gegroepeerd. De logis hadden weliswaar een beperkt 
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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 be-
ter 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 gelij-
kenis was nog treffender doordat de Blauwe Toren vóór de 
zestiende-eeuwse verbouwing net als Windsor een rond-
gaande 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 Ka-
rel 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 gelij-
kenis 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 bepaal-
de architectonische motieven wel werden overgenomen in 
de vele nieuwe kastelen die in de eerste helft van de zes-
tiende-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, Leer-
dam, Schoonhoven, Heukelum en IJsselstein zijn verdwe-
nen. Niettemin, lijken de architectonische ambities van Ka-
rel 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 recon-
struction 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 excep-
tional 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-stadsmuur-
en-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.archeologiegorin-
chem.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 kun-
nen 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 ca-
mer; up Wolfairts poirte; upte capelle”. 

27 Een vermelding van de kapel laat niet altijd toe deze in de Blauwe To-
ren 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 wen-
teltrap: “inde ganck by die sael twee gelaesen vermaect… en …up die weyn-
delsteen 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 Schoonho-

ven”. 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 Brou-

wershaven 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 
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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. 
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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 drie-
cante camer neffens de stoeff”. NA, GRK/Registers, 659A/c. 

42 De inventaris van 1540 benoemt de volgende ruimtes: “Eerst inde koec-
ken; inde buttellerye; int cleyn camerken byde coecken; inde stoof; int vertreck 
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vertreck daeraen; inde groote camer”. De inventaris van 1558 vermeldt ook 
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NA, GRK, 4998A, f. 119r. en f. 124r. 
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matie 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. 
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49 Kemp 1656, 310. 
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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. 
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58 Vaughan 2002, 340. 
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