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Kasteel Montfoort 
Holland en Utrecht 

Montfoort is gelegen in het omstreden 

grensgebied tussen Holland en Utrecht (het 

Sticht). Tijdens de Middeleeuwen voerden de 

bisschoppen van Utrecht en de graven van 

Holland regelmatig strijd om grote delen van dit 

grensgebied waardoor de macht dikwijls 

wisselde. Om de grens te bewaken werden er op 

strategische plekken burchten of kastelen 

gebouwd. De oudste kastelen in dit gebied zijn 

gebouwd door de bisschop van Utrecht. De 

bisschop had naast een kerkelijke functie ook 

een bestuursfunctie als landsheer van het Sticht 

Utrecht. Namens de bisschop bestuurden en 

verdedigden zogenaamde ministerialen, ridders, bepaalde stukken van het Sticht. Voor de 

verdediging van de grenzen van het Sticht tegen de expansiedrift van het graafschap Holland liet de 

bisschop kastelen bouwen. Kasteel Montfoort is gesticht tussen 1156 en 1178 door bisschop 

Godfried van Rhenen. Het kasteel is gebouwd op een kleine heuvel langs de Hollandsche IJssel. De 

naam van kasteel Montfoort is afgeleid van het Latijnse Mons Fortis, dat sterke berg ofwel burcht 

betekent. Bij het kasteel ontstond een nederzetting. De burcht lag, nadat de nederzetting Montfoort 

in 1329 stadsrechten gekregen had, half binnen de stad. Vanaf die tijd was het kasteel via een poort 

in de stadsmuur te bereiken. De oudste vermelding van het kasteel dateert uit de 12de eeuw. Kasteel 

Montfoort wordt genoemd in het grafschrift van bisschop Godfried van Rhenen. In dit grafschrift 

staat dat Godfried grote roem heeft vergaard door tweemaal twee kastelen te laten bouwen, 

waaronder het kasteel in Montfoort.  

 

Bouwgeschiedenis 

Het is niet geheel duidelijk hoe het kasteel 

er in de 12de uitzag. Tijdens archeologisch 

onderzoek tussen 1977 en 1991 zijn er 

geen resten van het oudste kasteel 

teruggevonden. Wel zijn er sporen van 

tufsteen op de voorburcht aangetroffen. 

Het is echter lastig om hier conclusies uit 

af te leiden. Vermoedelijk is bij de bouw 

van het oudste kasteel tufsteen gebruikt. 

Van het kasteel zijn een aantal tekeningen 

uit de 17de eeuw bewaard gebleven. Aan 

de hand van deze tekeningen en de 

opgravingen in de vorige eeuw is het 

mogelijk om de grootte en de vorm van 

het kasteel redelijk nauwkeurig te 
Kasteel Montfoort afgebeeld op de kaart van Jacob van Deventer uit 

circa 1560. (Bron: wikimedia commons [Public domain]). 

Kasteel Montfoort. (Foto: R. Kemkes). 
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bepalen. Het bestond toen uit een veelhoekige bebouwing waarschijnlijk gelegen rond een 

binnenplein, een zogenaamde polygonale burcht. De diameter van het geheel was ongeveer 40 

meter. De noordzijde van het kasteel werd afgesloten door een woonvleugel met trapgevel en een 

imposante toren van circa 25 à 30 meter hoog. Het lijkt erop dat deze toren niet vanaf het begin deze 

hoogte heeft gehad, maar in de 14de of 15de eeuw verhoogd is. Aan de zuidzijde van het kasteel zijn in 

latere bouwperioden verschillende delen aangebouwd. Tijdens opgravingen in 1991 zijn de 

fundamenten van een zware woontoren blootgelegd. Deze toren is op zijn vroegst in de 15de eeuw 

gebouwd. Het hele kasteel was omgeven door een gracht. Tussen de hoofd- en voorburcht liep ook 

een gracht waarvan de breedte varieerde tussen 20 en 30 meter. Na de aanleg van de stadsmuren in 

de eerste helft van de 14de eeuw vormde de gracht een geheel met de stadsgracht. Op de voorburcht 

stonden verschillende gebouwen waaronder een poortgebouw met twee halfronde torens. Dit 

poortgebouw stamde uit de 15de eeuw.      

 

 Meer lezen: https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php (Kastelen in 

Utrecht - Montfoort).  

 

Kasteel Montfoort met plein. (Foto: M.M. Minderhoud [CC BY-SA 3.0], via 

wikimedia commons). 

Door een bewaard gebleven 

rentmeesterrekening uit 1564 

en een inventarisatie van de 

bezittingen van de bewoners 

uit 1583 kunnen we ons een 

beeld vormen van de 

verschillende vertrekken in het 

kasteel in de 16de eeuw. In de 

hoofdburcht bevond zich een 

kapel met daarboven een zaal. 

Verder een schilderkamer die 

als bibliotheek gebruikt werd 

en waar oude boeken en 

brieven te vinden waren. 

 

Daarnaast de putkamer, opkamer, rode kamer, diverse zijkamertjes, een keuken en een pagekamer 

met daarboven een archiefkamer. Ook beschikte het kasteel over een stoofkamer en een 

snijderskamer, waarin zich naast kleding ook archiefstukken en miskelken bevonden. Tenslotte was 

er de Abbenbroekse kamer, vernoemd naar één van de bezittingen van de burggraaf. In deze kamers 

bevond zich meubilair, harnassen, zilveren en kristallen drinkbekers. De beschrijving van deze 

voorwerpen is heel gedetailleerd. Op de drinkbekers bevonden zich verschillende wapens van 

adellijke families waaraan de toenmalige bewoners verwant waren. In de grote, hoge toren bevond 

zich de bibliotheek van de burggraaf. 

 

 Meer lezen: http://kasteleninutrecht.eu/Montfoort.htm . 

  

https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://kasteleninutrecht.eu/Montfoort.htm
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Bewoners 

De bisschop verbleef uiteraard niet zelf op kasteel Montfoort. Hij gaf het kasteel in leen aan 

ministerialen, die werden aangeduid als burggraven. De burggraaf stond in dienst van de bisschop. 

Vanaf 1281 komt het burggraafschap van Montfoort in handen van Hendrik de Rover. Het kasteel zou 

meer dan 300 jaar in handen van de familie De Rover blijven. Gebruik makend van de ligging van het 

kasteel probeerden de burggraven in de loop van de geschiedenis een onafhankelijke positie te 

verwerven en hun macht uit te breiden. Dit heeft voor veel conflicten met hun leenmannen, de 

bisschoppen van Utrecht, gezorgd. De burggraven probeerden in bezit te komen van de hoge 

jurisdictie over het gebied. Deze ambitie en de voortdurende schermutselingen tussen Holland en 

Utrecht zorgden ervoor dat kasteel Montfoort herhaaldelijk belegerd en heroverd werd. Zo was het 

kasteel nu eens open huis voor de Hollandse graaf dan weer voor de Utrechtse bisschop.  

 

In 1583 stierf het geslacht De Rover in mannelijke lijn uit en kwam kasteel Montfoort door vererving 

in het bezit van de familie De Merode, een Zuid-Nederlands geslacht dat in België woonde. Nadat het 

kasteel in handen van de familie De Merode kwam, werd de hoofdburcht niet meer permanent 

bewoond. De inventaris werd deels naar België vervoerd en de rest werd verkocht. In het kasteel 

Kasteel Montfoort in 1630, gemaakt door A. Rademaker 

.(Afbeelding: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard). 

Gezicht op het restant van het in 1672 verwoeste 

kasteel Montfoort. (Afbeelding: Het Utrechts 

Archief). 

Memorietafel ter herdenking van de heren van Montfoort. De voorste drie ridders sneuvelden in 1345 in Friesland.  

De achterste raakte zwaargewond. De ridders behoorden tot het geslacht De Rover van Montfoort (Foto: Rijksmuseum). 
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verbleef nog wel een rentmeester of drost, maar deze woonde in de voorburcht. Als de burggraaf 

naar Montfoort kwam om zaken te regelen, logeerde hij soms in de woonvertrekken van de 

rentmeester. Wegens grote schulden verkocht Ferdinand-Philips de Merode in 1648 het 

burggraafschap, het kasteel en de heerlijke rechten van Montfoort voor 225.000 gulden aan de 

Staten van Utrecht. Deze hebben er echter niet lang profijt van gehad. In het rampjaar 1672 werd het 

kasteel door de Fransen voor een groot deel verwoest. De resten van de hoofdburcht werden 

afgebroken en de stenen werden verkocht. De gebouwen op de voorburcht verkeerden daarna in 

zeer bouwvallige staat. 

 

Gebruik in later tijden 

In 1688 was het kasteel door de Staten van Utrecht voor lange tijd in bruikleen gegeven aan de stad 

Montfoort. Het geheel werd verpacht aan notabele ingezetenen van de stad. Zo hebben de 

burgemeesters Daunis en Gobius de voorburcht bewoond en deze verbouwd, opgeknapt en 

uitgebreid. De familie Gobius bleef tot 1833 op het kasteelterrein wonen. Daarna werd er op de 

voorburcht een kostschool gevestigd. Er werden enkele nieuwe gebouwen opgetrokken, zoals 

slaapzalen, een eetzaal en een gymnastiekvertrek. In 1859 werden de Domeinen eigenaar van het 

terrein en kwam er een gevangenis voor meisjes, later een Rijks Tuchtschool voor meisjes. Dit 

rijksopvoedingsgesticht heeft hier tot 1968 bestaan. Daarna werd de gemeente Montfoort weer 

eigenaar. Midden jaren tachtig is er een restauratie uitgevoerd en zijn de meeste 19de-eeuwse 

gebouwen gesloopt. In 1990 werd er een nieuw stadskantoor opgetrokken gedeeltelijk gelegen op de 

hoofd- en voorburcht. 

 Meer lezen: https://www.kastelen.nl/kasteel.php?id=507 . 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/kasteel-montfoort/ . 

Gaasbeek, F./C. Noordam, 1992: Montfoort: geschiedenis en architectuur, Zeist (pagina 49- 

50, 80 en 236-238). 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in kasteel Montfoort. 

 

1. Bezoek het kasteel van Montfoort en verzamel alle informatie die jullie kunnen vinden. Kijk 

hierbij verder dan het huidige kasteelterrein. Langs de provinciale weg zijn namelijk ook nog 

overblijfselen van kasteel Montfoort te zien. Jullie kunnen foto’s maken om jullie 

eindresultaat mee te illustreren. Na de bouw van het kasteel in de 12de eeuw zijn er in de 

loop der jaren op het kasteelterrein nieuwe gebouwen opgetrokken, maar ook is er veel 

verwoest en gesloopt. Ga na wat er vandaag de dag nog te zien is van kasteel Montfoort.  

 

2. Verzamel informatie over het kasteel en onderzoek de ontstaansgeschiedenis. Waarom is het 

kasteel juist op deze plaats gebouwd? 

 

3. Het is niet geheel duidelijk hoe kasteel Montfoort er in de 12de eeuw, ten tijde van de bouw, 

uitzag. Hoe denken jullie dat het kasteel eruit heeft gezien? Maak een impressie van het 

oorspronkelijke kasteel van Montfoort. Om een idee op te doen kun je kijken naar oude 

https://www.kastelen.nl/kasteel.php?id=507
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/kasteel-montfoort/
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afbeeldingen van het kasteel die onder andere te vinden zijn op http://hetutrechtsarchief.nl/ 

en https://rhcrijnstreek.nl/. Ook kun je natuurlijk gebruik maken van de opgegeven bronnen.  

   

4. Door de tijd heen heeft het kasteel diverse eigenaren gehad. Ga na wie het kasteel na de 

bouw tot ongeveer 1550 in bezit hebben gehad en wat er over deze eigenaren bekend is. 

Geef de bezitsgeschiedenis met namen, jaartallen en beknopte aanvullende informatie weer 

in een schema. Een van de families die het kasteel in handen heeft gehad heeft een 

belangrijke rol gespeeld bij het verlenen van de stadsrechten aan de nederzetting Montfoort. 

Om welke familie gaat het en wat was hun rol?  

 

5. Maak een informatieflyer (maximaal 4 pagina’s) voor bezoekers van kasteel Montfoort 

waarin jullie de door middel van bovenstaande opdrachten opgedane kennis delen. Denk 

hierbij aan de geschiedenis van het kasteel, wat er vandaag de dag nog te zien is en haar 

bewoners of eigenaren. 

 

De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek kasteel Montfoort en ga na wat er vandaag de dag nog van het kasteel te zien is. 

 

B. Onderzoek de ontstaansgeschiedenis en ligging van kasteel Montfoort en maak een visuele 

indruk of schets van het oorspronkelijke kasteel. 

 

C. Verdiep je in de bezitsgeschiedenis van het kasteel en geef dit weer in een schema. 

 

D. Maak een informatieflyer voor bezoekers van kasteel Montfoort. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. 

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee jullie bezoekers van de stad Montfoort informeren over 

de geschiedenis van het kasteel. Selecteer alleen de belangrijkste zaken om op de poster te 

plaatsen en let op een goede verhouding tussen tekst en beeld. Bedenk ook dat een 

bezoeker van de stad en het kasteel hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij 

de poster. 

 

http://hetutrechtsarchief.nl/
https://rhcrijnstreek.nl/
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 Een fotoreportage van maximaal 25 beelden die bezoekers van kasteel Montfoort een beeld 

geven van de bouw- en bezitsgeschiedenis van het kasteel. De reportage moet een kop-en-

staart hebben en bedenk dat het vooral om beeld gaat en maar weinig tekst. 

 

 Een informatiebrochure op A5 formaat waarin jullie in maximaal acht pagina’s informatie 

geven aan bezoekers van Montfoort die wat meer willen weten dan alleen de hoogtepunten 

uit de geschiedenis van het kasteel. Selecteer de onderwerpen zorgvuldig en denk weer aan 

de goede verhouding tussen tekst en beeld. Deze brochure gaat dus verder op de 

onderwerpen in dan de flyer uit de laatste deelopdracht. Ook de onderwerpen mogen anders 

zijn. 

 

De bronnen 

Om jullie op weg te helpen kunnen jullie gebruik maken van de volgende bronnen: 

 Een beknopte geschiedenis van kasteel Montfoort. 

https://www.kastelen.nl/kasteel.php?id=507 . 

Besouw, G. van, et al., 1988: Montfoort: geschiedenis van een kleine Utrechtse stad 1670- 

1750, Woerden (hoofdstuk 1; het boek bevindt zich in de bibliotheek van Woerden). 

 

 Over de bouw- en bezitsgeschiedenis en later gebruik van kasteel Montfoort. 

https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php (Kastelen in Utrecht - 

Montfoort). 

http://kasteleninutrecht.eu/Montfoort.htm . 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/kasteel-montfoort/ . 

Gaasbeek, F./C. Noordam, 1992: Montfoort: geschiedenis en architectuur, Zeist (pagina 49- 

50, 80 en 236-238; het boek bevindt zich in de bibliotheek van Woerden). 

 

 Over de stadsrechten van Montfoort. 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/stadsrechten/ . 

 

 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

  

https://www.kastelen.nl/kasteel.php?id=507
https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php
http://kasteleninutrecht.eu/Montfoort.htm
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/kasteel-montfoort/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/montfoort/montfoort/stadsrechten/
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Het tijdschema 
 
De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 
daar ook echt aan te houden.  
 
Week 1:  

 Plannen bezoek kasteel Montfoort; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek kasteel Montfoort en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond het afgelegde bezoek; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie . 

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie; 

 Eindpresentatie geven. 

 
 
 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

