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Kasteel Woerden 
Holland en Utrecht 

Woerden is gelegen in het omstreden grensgebied tussen Holland en Utrecht (het Sticht). 

Eeuwenlang voerden de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland regelmatig strijd om dit 

gebied. Door dit touwtrekken behoorde Woerden het ene moment tot de provincie Utrecht. Het 

andere moment maakte het deel uit van het graafschap Holland of de provincie Zuid-Holland. Om de 

grens te bewaken werden er burchten of kastelen gebouwd. In 1372 verleende hertog Albrecht van 

Beieren Woerden stadsrechten als beloning voor de aanleg van de eerste verdedigingswerken. Het 

huidige kasteel aan de oostkant van de stad is gebouwd tussen 1407 en 1415 in opdracht van zijn 

zoon hertog Jan van Beieren, de toenmalige heer van Woerden. Het 

kasteel werd gebouwd als onderdeel van de verdedigingslinie, die de 

Hollandse graven langs de grens met het Sticht Utrecht hadden 

aangelegd. Sinds 1288 behoorde Woerden tot Holland. Dit verklaart 

waarom het kasteel aan de oostkant van de stad gebouwd is: de 

mogelijke vijand kwam uit het oosten, namelijk het Sticht. Vermoedelijk 

is dit echter al het derde kasteel van Woerden. De oudere kastelen in 

het gebied rondom Woerden zijn gebouwd door de bisschop van 

Utrecht. Behalve een kerkelijke functie had de bisschop ook een 

bestuursfunctie als landsheer van het Sticht Utrecht (zo werd het 

bestuurlijk gebied van de bisschop genoemd). Namens de bisschop 

bestuurden en verdedigden zogenaamde ministerialen, ridders, 

bepaalde stukken van het Sticht. Voor de verdediging van de grenzen van het Sticht liet de bisschop 

kastelen bouwen. Waar die twee eerdere kastelen precies hebben gelegen is niet helemaal duidelijk. 

Maar in ieder geval niet op de plaats van het huidige kasteel. 

 

 Meer lezen: http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/kastelen-in-woerden-en-

harmelen . 

 

Albers, L./G. de Klerk/K. Maartense, 2010: Een veilig slaapvertrek: Kasteel Woerden 600 jaar, 

1410-2010, Woerden (pagina 6-12). 

 

Bouwgeschiedenis 

 

Het huidige kasteel is dus gebouwd aan de oostkant van de 

stad ter bescherming van de stad en de westelijke grens 

van het graafschap tegen de vijand uit het oosten, het 

Sticht. Om de bouw goed te laten verlopen stelde 

opdrachtgever Jan van Beieren een kastelein aan, Heynric 

Hermans geheten. Een kastelein of rentmeester was op 

administratief, agrarisch en militair gebied verantwoording 

schuldig aan zijn opdrachtgever. Hij stelde hiervoor 

rekeningen op, die later door de hertog werden 

gecontroleerd en goedgekeurd. De oudste vermelding van 

Het oude kasteel van Woerden 

afgebeeld op een Middeleeuwse 

zegel van de stad Woerden uit 

1394. (Foto: RHC Rijnstreek en 

Lopikerwaard). 

Kasteel Woerden en omgeving afgebeeld op de 

kaart van Jacob van Deventer uit circa 1550. 

(Bron: wikimedia commons [Public domain]). 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/kastelen-in-woerden-en-harmelen
http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/kastelen-in-woerden-en-harmelen
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het Kasteel Woerden is dan ook te vinden in de rekeningen uit 1415-1416 van deze rentmeester. Het 

kasteel was toen echter al bijna voltooid. Door de bijgehouden rekeningen is de bouw van het 

kasteel nog steeds goed te volgen.  

 

Het door water omgeven kasteel lag direct aan de Rijn en was verbonden met de vaste wal, door een 

brug aan de ene kant over de gracht en aan de andere kant door een brug over de Rijn. Naast de 

voorpoort bevond zich een houten portiershuis met een rieten dak. Binnen de muren van het kasteel 

bevonden zich een zaal, bakhuis, brouwhuis, keuken, bottelarij met losse toren en stallen. Het is niet 

duidelijk of het kasteel ook al vanaf het begin beschikte over een voorburcht. Deze wordt pas voor 

het eerst vermeld in 1450. In 1418/1419 raakte het kasteel beschadigd door een aanval van Stichtse 

troepen. Er sloegen projectielen naar binnen en er brak brand uit. Nadat de rust was weergekeerd, 

werd het in de buurt gelegen oudere kasteel Honthorst afgebroken. Met de vrijgekomen 

bouwmaterialen, zoals hout en stenen, werd de schade van kasteel Woerden hersteld. Rond 1424 

was de gehele bouw van het kasteel afgerond. 

 

Het kasteel was gebaseerd op een 

vierkant grondplan, met zijden van 

50 meter lang en op elke hoek een 

ronde toren. De hoektorens waren 

onderling verbonden door 

overwelfde gangen. Deze 

overwelfde gangen zijn vrij uniek. 

Alleen kasteel Sluis in Zeeland, dat 

inmiddels niet meer bestaat, kende 

dit type gang ook. De gangen waren 

aardedonker en werden daarom 

‘duysteren ommeganck’ genoemd. 

De vier hoektorens hadden elk een 

eigen naam: de kerkertoren in het 

noordwesten, de gouden toren in het noordoosten, de grote toren (later ‘Zwych Utrecht’ geheten) in 

het zuidoosten en de ‘molckentoren’ of ‘toirn by dat bachuys’ in het zuidwesten. Tegen alle vier de 

muren werden vleugels gebouwd. De vertrekken in deze vleugels kregen ook weer namen, zoals: 

schrijfkamer, wijnkelder, bierkelder, kinderkamer en ‘poudercamer’ (opslagplaats voor buskruit). In 

1590 werd het kasteel versterkt door het verbreden van de muren. De hoektorens zijn al in de 16de 

eeuw verlaagd en hebben daarmee hun originele vorm verloren. In 1842 is de zuidoostelijke 

hoektoren afgebroken. De toren was zozeer vervallen dat deze dreigde in te storten. Er is een laag 

vierkant gebouw voor in de plaats gekomen. Dit werd een rechthoekig cellenblok waarin 8 cellen 

werden aangebracht.  

 

Het kasteel was aan vier zijden omgeven door een slotgracht met aan de noordzijde de ingang met 

een poort en ophaalbrug. Door het afdammen en dempen van een deel van de Rijn kwam er in 1961 

een einde aan de ligging van het kasteel langs de rivier. Diverse delen van de slotgracht zijn gedempt 

geweest, maar het kasteel wordt nu weer grotendeels door water omringd. Alleen de slotgracht aan 

de oostzijde is nog oorspronkelijk.  

 

Gravure van het kasteel van Woerden in 1620, gemaakt door A. Rademaker. 

(Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard). 
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 Meer lezen: http://www.kasteleninutrecht.eu/WoerdenII.htm . 

 

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

Woerden (1415)). 

 

Albers, L./G. de Klerk/K. Maartense, 2010: Een veilig slaapvertrek: Kasteel Woerden 600 jaar, 

1410-2010, Woerden (pagina 12-19, 40-43, 46-47 en 51-54). 

 

Hoekse en Kabeljauwse twisten 

 

Het Woerdense kasteel is nooit echt belegerd. In 1488 is het wel een keer ingenomen door Jan van 

Montfoort en zijn oom Zweder. Tijdens één van de laatste oorlogen tussen de Hoeken en de 

Kabeljauwen beklommen de Montfoortenaren bij nacht met ladders de muren van het kasteel en 

kwamen ongemerkt binnen. Aangezien er geen troepen in het kasteel gelegerd waren, bleek het een 

makkelijke prooi. De bezetting van het kasteel (de kastelein, zijn vrouw, een portier en twee 

bewakers) werden overvallen. Ze boden geen verzet. De Montfoortenaren hielden het kasteel meer 

dan een jaar bezet. In 1490 werd Jan van Montfoort verslagen door keizer Maximiliaan van Habsburg 

en kwam het kasteel in het bezit van de keizer. Door de keizer werd toen opnieuw een baljuw van 

het Land van Woerden aangesteld. Deze baljuw oefende namens de landsheer de rechtspraak uit en 

trad tevens op als dijkgraaf. Vanaf de 15de eeuw tot aan het eind van de 18de eeuw diende het kasteel 

als woning van de baljuw en dijkgraaf van het Land van Woerden. In 1558 gaf Filips II het kasteel 

Woerden in leen aan Erik van Brunswijk. In het rampjaar 1672 namen Franse troepen het kasteel in 

beslag en hielden flink huis in het kasteel en in Woerden en omstreken.    

 

Gebruik in later tijden 

 

Tussen 1830 en 1873 deed het kasteel dienst als 

strafgevangenis (eerst voor mannen later voor 

vrouwen). Ten gevolge van reorganisaties bij het 

ministerie van Oorlog werden er rond 1873 drie 

Centrale Magazijnen van Kleding en Uitrusting 

opgericht. Eén daarvan werd in het kasteel van 

Woerden gevestigd. In dit Centraal Magazijn werden 

militaire goederen hersteld, vervaardigd en gereinigd. 

In 1980 vertrok het magazijn uit het kasteel en werden 

de werkzaamheden naar het Defensie-eiland verplaatst. 

Het kasteel kwam in het bezit van een stichting, die het 

in de jaren 1985 tot 1990 heeft laten restaureren. 

Nadat het een aantal jaren als kantoorgebouw 

verhuurd is, is het sinds 2006 aangepast voor bewoning 

en horeca-activiteiten. 

 

 Meer lezen: https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/kasteel/ . 

  

Kasteel Woerden. (Foto’s: R. Kemkes). 

http://www.kasteleninutrecht.eu/WoerdenII.htm
https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/kasteel/
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Gevangene Jan de Bakker 

 

In het kasteel zaten regelmatig gevangenen in één van de kerkers opgesloten en volgens de 

overlevering zou de als ketter bestempelde Jan de Bakker ook in dit kasteel gevangen gezeten 

hebben. Jan de Bakker werd rond 1 september 1499 in Woerden geboren. Zijn vader was 

steenbakker en koster van de Petruskerk. Tot zijn 12de jaar volgde 

Jan onderwijs in Woerden. Daarna bezocht hij in Utrecht eerst de 

kapittelschool van de Dom en aansluitend de Hiëronymusschool 

van Hinne Rode (een volgeling van Maarten Luther). Terug in 

Woerden verkondigde Jan denkbeelden die duidelijk afweken van 

de katholieke leer. In Leuven volgde hij de priesteropleiding waar 

hij onder anderen les kreeg van Desiderius Erasmus. Na een jaar 

kwam Jan terug naar Woerden. Vervolgens ging hij op aandringen 

van zijn vader naar Utrecht, waar hij tot priester werd gewijd. Hij 

kwam terug naar Woerden en werd in 1523 wegens ‘Lutherse 

dwalingen’, toen nog een verzamelnaam voor alle afwijkingen van 

het katholicisme, in het kasteel gevangen gezet. Al snel werd hij 

echter weer vrijgelaten. Mogelijk heeft de onrust die onder de met 

hem sympathiserende bevolking ontstond daarbij een rol 

gespeeld. Na wat omzwervingen kwam Jan weer terug in Woerden 

waar hij in het geheim in het huwelijk trad en aan de slag ging als 

bakker. Hij bleef zich echter sterk maken voor de hervorming van het katholieke geloof. Op 10 mei 

1525 werd Jan opnieuw gevangen genomen en een dag later vanuit het kasteel overgebracht naar de 

Gevangenpoort in Den Haag. Op 11 september werd hij tot de brandstapel veroordeeld. Vier dagen 

later werd het vonnis ten uitvoer gebracht. 

 

 Meer lezen: Albers, L./G. de Klerk/K. Maartense, 2010: Een veilig slaapvertrek: Kasteel 

Woerden 600 jaar, 1410-2010, Woerden (pagina 20-21). 

 

De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in het huidige kasteel van Woerden en de 

voorlopers daarvan. 

 

1. Bezoek het kasteel van Woerden en ga op de binnenplaats en buitenom het kasteel na wat 

er nog van het oorspronkelijke kasteel te zien is. Het is handig om vóór jullie bezoek de 

opgegeven bronnen te lezen, zodat jullie de oudste delen van het kasteel beter kunnen 

herkennen. Verzamel bij het kasteel alle informatie die jullie kunnen vinden. Jullie kunnen 

foto’s maken om jullie eindresultaat mee te illustreren. 

   

2. Verzamel informatie over het huidige kasteel en ga na hoe het ontstaan is. Waarom is het 

kasteel juist op deze plaats gebouwd? 

 

Jan de Bakker mogelijk geschilderd door 

A. van Rusting. (Afbeelding: Evangelisch 

Lutherse Kerk Woerden [Public 

domain], via wikimedia commons). 
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3. Vermoedelijk heeft Woerden in de loop der tijd meerdere kastelen gehad. Welke 

aanwijzingen kunnen jullie vinden voor het bestaan van een of meer vroegere kastelen in 

Woerden? Wat is er over deze kastelen bekend en waar kunnen ze hebben gestaan? 

 

4. Door de jaren heen heeft het huidige 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. 

 

5. Schrijf een artikel voor de krant of een informatieflyer voor bezoekers van het kasteel waarin 

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

de geschiedenis van het huidige kasteel, haar bewoners of eigenaren en eventuele vroegere 

kastelen. Het artikel (met foto) mag maximaal een krantenpagina groot zijn. Wie weet wordt 

het nog eens echt gepubliceerd!  

 

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 Woerden en ga na wat er nog te zien is van het oorspronkelijke kasteel. Om 

in de verschillende ruimten te kijken moet je toestemming vragen aan de huidige gebruiker. 

Het is handig om dat vooruit te plannen. 

 

B. Verdiep je in de ontstaansgeschiedenis van het huidige kasteel en de plaats waar het 

gebouwd is. Ga tevens na wie het kasteel in bezit hebben gehad en geef dit weer in een 

schema. 

 

C. Zoek aanwijzingen voor het bestaan van een of meer vroegere kastelen in Woerden. Ze 

werden in die tijd ook wel aangeduid met ‘steenen huys’. 

 

D. Schrijf een artikel voor de krant, of maak een informatieflyer voor bezoekers van het kasteel.  

 

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 brochure op A5 formaat waarin jullie in maximaal acht pagina’s 

achtergrondinformatie beschikbaar stellen voor bezoekers van het kasteel die wat meer willen weten 

over de geschiedenis van het kasteel, haar bewoners en vroegere kastelen in Woerden. Selecteer de 

onderwerpen zorgvuldig en denk aan een goede verhouding tussen tekst en beeld. 
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De bronnen 

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

 Over het huidige kasteel van Woerden. 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/kastelen-in-woerden-en-harmelen . 

 

 Over de bouw- en bezitsgeschiedenis van het huidige kasteel. 

http://www.kasteleninutrecht.eu/WoerdenII.htm . 

 

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

Woerden (1415)). 

 

Albers, L./G. de Klerk/K. Maartense, 2010: Een veilig slaapvertrek: Kasteel Woerden 600 jaar, 

1410-2010, Woerden (pagina 12-19, 40-43, 46-47 en 51-54; het boek kan aangevraagd 

worden bij de bibliotheek van Woerden). 

 

Verweij, M.S./M.J. Dolfin/N. Vroman, 1989: Het Kasteel te Woerden: het gebouw, de 

geschiedenis en de restauratie, Woerden (hoofdstuk 2; het boek bevindt zich in de 

bibliotheek van Woerden). 

 

 Over het gebruik in later tijden. 

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

 

 Over vroegere kastelen in Woerden. 

Albers, L./G. de Klerk/K. Maartense, 2010: Een veilig slaapvertrek: Kasteel Woerden 600 jaar, 

1410-2010, Woerden (pagina 6-12). 

 

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

Woerden I). 

 

http://www.kasteleninutrecht.eu/WoerdenI.htm . 

 

Verweij, M.S./M.J. Dolfin/N. Vroman, 1989: Het Kasteel te Woerden: het gebouw, de 

geschiedenis en de restauratie, Woerden (hoofdstuk 1). 

 

 Over Jan de Bakker. 

Albers, L./G. de Klerk/K. Maartense, 2010: Een veilig slaapvertrek: Kasteel Woerden 600 jaar, 

1410-2010, Woerden (pagina 20-21) 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Bakker . 

 

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

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/kastelen-in-woerden-en-harmelen
http://www.kasteleninutrecht.eu/WoerdenII.htm
https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/kasteel/
https://www.kastelen.nl/start-kastelenlexicon-nederland.php
http://www.kasteleninutrecht.eu/WoerdenI.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Bakker
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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 Woerden; 

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

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek kasteel Woerden en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond het afgelegde bezoek; 

 Uitwerken van de deelopdrachten . 

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/

