HET KASTELENRAADSEL VAN
HEUSDENEN OUDHEUSDEN
BAS AARTS

uit de tweede helft van de twaalfde eeuw gegeven werd.2
Meer eensgezindheid is er over de vermelde eerste stadsmuur. Deze dateert men tegenwoordig in de herbouwfase volgend op de ramp van 1202.3
De ommuring zal een van de eerste grote constructies in
onze streken geweest zijn waaraan baksteen als bouwmateriaal te pas kwam. En 'die van Heusden'? Hun rol bij
het ontstaan van Den Bosch lijkt uitgespeeld te zijn.
De stadsvorming van Heusden wordt tegenwoordig
algemeen ergens in het midden van de dertiende eeuw
geplaatst.4 Weliswaar bij een oudere burcht, maar toch
als handelsplaats te jong om te hebben kunnen ageren
uit veronderstelde jaloezie, zoals de kronieken het willen
doen geloven. Toch hoeft hun rol niet geheel verzonnen
te zijn. De gebeurtenissen van 1202 hebben wel degelijk
een raakpunt met Heusden en dat kan best de bron
geweest zijn voor alle kwaadsprekerij.

Rondom de kastelen van Heusden en Oudheusden
hangt nogal wat historische mist.
Feiten blijken niet altijd feiten te zijn en
beschikbare afbeeldingen stellen soms iets
voor dan men doorgaans aanneemt.
In dit artikel wordt geprobeerd enige klaarheid
te scheppen en het beeld van middeleeuws
Heusden wat bij te stellen.
'Die van Heusden' hebben nogal wat misdaan in de
prille beginjaren van 's-Hertogenbosch. Althans, dat
stelt bijvoorbeeld de zestiende-eeuwse Bossche stadskroniekschrijver Albertus Cuperinus. En dat wordt
nog eens kleurrijk herhaald in 1935 door de auteurs van
een boekwerk ter gelegenheid van de viering van het
75O-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch. Maar ook
tegenwoordig wordt soms nog beweerd dat de Heusdenaren, bevreesd dat de hertogelijke stichting de doodklap zou betekenen voor de positie van Heusden als
handelsstad, tot tweemaal toe de jonge nederzetting
hadden verwoest. De Bosschenaren hadden daarop de
hulp ingeroepen van hertog Hendrik i (1190-1235).
Hij had toen het initiatief genomen tot de stenen
ommuring van de stad. Hierdoor was 's-Hertogenbosch met recht de 'Sleutel van Brabant' in het noordelijke grensgebied geworden. De nieuwe vestingstad had
het echter zwaar te verduren gekregen, toen in 1202 de
Hollandse graaf plotseling had toegeslagen, de stad had
ingenomen in brand had gezet. Dit alles volgens de
chroniqueurs en hun volgelingen uit 1935 en later.'
Tegenwoordig kijken onderzoekers wat anders tegen
deze zaken aan, wat niet wil zeggen dat zij volstrekte
helderheid kunnen bieden. Zo woedt er nog steeds een
meningenstrijd omtrent het jaartal en het karakter van
het stadsrecht dat aan de jonge Bossche nederzetting

BRABANTS

i MILITAIRE CONFRONTA TIE [".]
Voor zover de gebeurtenissen reconstrueerbaar zijn, was
hertog Hendrik i in augustus 1202 uit op een militaire
confrontatie met Gelder. Eerdere afspraken, in 1200
gemaakt met de Gelderse graaf en diens Hollandse collega - de tweede concurrent in het rivierengebied -, werden kennelijk niet volgens de Brabantse wensen nagekomen. Hierbij moeten we ook letten op de Gelderse
rechten en aanspraken in een groot deel van oostelijk
Noord-Brabant en op de partijpolitiek binnen het
Duitse keizerrijk die altijd op de achtergrond speelde.5
Het naderen van een groot coalitieleger onder aanvoering van de hertog zelf veroorzaakte enige paniek bij
Otto i, de graaf van Gelder (1184-1207). Deze meldde
zich namelijk in het Brabantse kamp voor besprekingen. Al of niet slecht gecoördineerd pleegde de Hollandse graaf, Dirk vu (1190-1203), op dat moment een
overval op het Brabantse Tiel en op 's-Hertogenbosch,
de jonge nederzetting bij Orthen. De hertog reageerde
onmiddellijk. Hij beschuldigde zijn bezoeker, Otto i,
van medeplichtigheid en zette hem vast. Kennelijk
bevond het Brabantse kamp zich al in de regio, want
met een snelle actie wist men begin september 1202 de
Hollanders, die buit en gevangenen meevoerden, in te
halen en te verrassen bij 'Heusden'.6
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die economisch kennelijk beter lag - de Maas kende
een wisselende loop -, maar die misschien ook politieke voordelen bood.
De overwinning van 1202 had de Brabantse suprematie
in het noordelijke grensgebied van het hertogdom
bevestigd. Met de verhuizing onttrok de heer van
Heusden zich misschien aan deze toenemende
Brabantse druk. Ten noorden van de Oude Maas was
hij leenman van Kleef, zoals uit verschillende dertiende-eeuwse oorkonden valt af te leiden. Ten zuiden van
de rivier gold later voor de Heusdense 'Bovendorpen'
een Gelderse leenhoogheid. Niet duidelijk is of die
Gelderse supervisie hier ook al in 1202 of eerder
bestond. Weliswaar vermeldt de Kroniek van de abdij
van Sint-Truiden rond noo de Gelderse graaf als een
van haar belagers met betrekking tot de abdijrechten in
Baardwijk. Gerard de Lange van Gelder wordt bij die
gelegenheid als patriae cornes betiteld, wat echter, in
tegenstelling tot de gebruikelijke opvattingen, niet per
definitie naar grafelijke rechten aldaar hoeft te verwijzen.16 Wel is het zo dat deze Gelderse graven rond het
midden van de elfde eeuw door de Utrechtse bisschop
bekleed waren met het ambt van graaf in een deel van
het toenmalige Teisterbant tussen de rivieren.17

Enkele kloosterannalen uit die tijd geven van dit laatste een beknopt verslag. Zo meldden de annalen van
Egmond bij het jaar 1202 dat graaf Dirk bij de plaats,
die 'het dorp en het kasteel Heusden' genoemd wordt,
werd verslagen en gevangen genomen.7 De abdij van
Park bij Leuven liet optekenen dat de hertog het kasteel van 'Heusden' verwoestte en zowel de Hollandse
als de Gelderse graaf gevangen zette.8
Wat dit 'Heusden' betreft, kan men aan Oudheusden
denken omdat het goed voorstelbaar is dat de Hollandse troepen verrast werden bij het oversteken van
de Oude Maas.9 Toch is de locatie opmerkelijk.
Als Dirk snel had willen wegkomen van Den Bosch,
had zijn troepenmacht de brug bij Herpt10 kunnen
gebruiken, maar misschien bood dat verkeerstechnisch
weinig soelaas. Mogelijk speelde 'Heusden' inderdaad
een rol in de aanval op Brabant. De toenmalige heer
van Heusden kan een deelnemer aan de actie geweest
zijn. In ieder geval lijkt hij na de overval gastvrijheid
aan de aanvallers geboden te hebben. De prijs was echter hoog, zoals we zagen. De logica van de gebeurtenissen volgend, kan men die verwoeste burcht van 'Heusden' dus zoeken in Oudheusden. Dit lijkt bevestigd te
worden door het Stichtingskroniekje van de Abdij van
Berne uit omstreeks 1225, waarin in een ander verband
gesproken wordt over 'de burcht die toen (omstreeks
1130, BA) naast de kerk van Heusden stond'. Het
Stichtingskroniekje had hierbij duidelijk de linkeroever
van de Oude Maas op het oog en bedoelt dus het later
zo genoemde 'Oud'-Heusden.11 Die Oudheusdense
kerk, gewijd aan Sint Jan Evangelist, lag in het bisdom
Luik en wordt vermeld in 1147 en 1186 (Hosden).^

Aft. i
Heusden en Oudheusden. Netuituoering door Jacob van
Deventer, ca. 1560 (foto Nationale Bibliotheek, Madrid).

D POLITIEKE VERHUIZING D
Ten noorden van de Oude Maas ontstond in de dertiende eeuw 'Nieuw'-Heusden, en wel bij een bestaande burcht, zo stelt men altijd. Daar lijkt wat de datering betreft een probleem te liggen. Die burcht, waarvan de resten tegenwoordig getooid zijn met een alom
betreurde fantasieopbouw, wordt in de regel gedateerd
in het einde van de twaalfde eeuw.13 Deze datering is
gebaseerd op het archeologisch onderzoek door
J.G.N. Renaud in 1948-1949.'" Renaud echter gaf zijn
beschouwing over de oudste bouwfase van dit kasteel
vergelijkenderwijs en zonder over alle historische gegevens te kunnen beschikken. Daarom dient men een
vraagteken te plaatsen bij het gelijktijdig bestaan van
twee twaalfde-eeuwse Heusdense burchten: een in
Oudheusden en een in 'Nieuw'-Heusden. Aannemelijker is de suggestie van Van Rij dat er na de verwoesting in september 1202 een herbouw volgde ten noorden van de Oude Maas.15 Dit gebeurde op een locatie
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De genoemde Kleefse rechten in het westelijk deel van
dit Teisterbant kunnen mogelijk teruggaan op een taak
die oorspronkelijk gezamenlijk met die 'Gelderse'
leden van de Flamenses-familie werd uitgeoefend.
Al met al zijn de feodaal-juridische verhoudingen niet
helder en het veronderstelde politieke effect van de
verhuizing van Oud- naar 'Nieuw'-Heusden blijft
derhalve ook speculatie.
Na zijn overwinning op Holland in september 1202
stootte hertog Hendrik i door in oostelijke richting.
Hij bezette de burcht van Ooij en Nijmegen. Vervolgens werd de nog uiterst jonge graaf van Kleef, Dirk v
(circa 1202-1260), tot een niet nader gepreciseerd
akkoord gedwongen.18 Het is echter niet bekend of dat
consequenties had voor diens rechten in het westen.
Toen Jan van Heusden zich in 1210, hoogstwaarschijnlijk vanuit de nieuwe woonplaats, manifesteerde met
een regeling aangaande de clerus in zijn heerlijkheid,
plaatste hij in zijn tijdsaanduiding de Brabantse hertog
uiteraard na de keizer van dat moment, maar vóór de
graven van Gelder en Kleef. Of dat meer is dan
beleefdheid en reeds een boven Kleef uitgaande
Brabantse leenhoogheid aanduidt, durf ik niet te
onderschrijven." Men kan de Brabantse invloed in
Heusden benoorden de Oude Maas immers ook laten
starten met de inname van de stad in 1279 en de daaropvolgende veronderstelde leenopdracht van de burcht
als 'open huis' aan hertog Jan i.20

van de noordzijde van het woongebouw, dat breder en
dieper gefundeerd was en waarlangs klaarblijkelijk de
gracht liep. Het binnenterrein rondom de verdedigbare toren was meer dan 2 meter opgehoogd.23
Het is aannemelijk in deze eerste bouwfase een vertegenwoordiger te zien van het kasteeltype van de motteburcht. Dit was een type dat grote populariteit genoot
in de elfde en twaalfde eeuw. Het belangrijkste kenmerk is een kunstmatige aarden heuvel ('motte'), waarop of waarin de gebouwen werden gefundeerd. Bij de
vroegste voorbeelden waren de gebouwen van hout,
later van natuur- en baksteen. Bij Heusden koos men
voor de veiligste optie, waarbij de natuurstenen constructies op de natuurlijke ondergrond gezet werden.
Daarna werd pas de aarden heuvel opgeworpen, zodat
de toren in zijn geheel en het woonblok voor driekwart
letterlijk 'ingemot' waren.24 Een palissade zal vermoedelijk het platform van dit bescheiden kasteel omgeven
hebben.
Aan het einde van de dertiende eeuw werd de hoogte
van de motte waarschijnlijk enigszins afgevlakt en in
ieder geval omgeven door een forse bakstenen ringmuur met steunberen aan de buitenzijde. De aldus
ontstane ronde waterburcht werd later nog driftig verbouwd en uitgebreid. Het meest spectaculaire onderdeel werd de nieuwe achtkantige hoofdtoren ('donjon'), die mogelijk in de veertiende eeuw losstaand
werd uitgebouwd in de gracht.25 Van het kasteel
bestaan diverse afbeeldingen, meestal vanuit de noordwesthoek bekeken. Een weinig bekende weergave door
David Vinckboons, daterend uit het einde van de zestiende eeuw, toont het complex vanuit het zuiden
(zie afb. 3). De nieuwe donjon met zijn muurdikte van
ruim 4 meter kreeg later een bestemming als kruitmagazijn. Toen daar in 1680 de bliksem insloeg, werd dat
het kasteel fataal. De resten werden geleidelijk
geruimd.
Zo'n veertig jaar na het hierboven weergegeven archeologisch onderzoek besloot de gemeente Heusden wat
overhaast de bewaard gebleven funderingen weer open
te leggen en over te gaan tot consolidatie. Het werd
niet nodig geacht een hernieuwd en uitgebreid archeologisch onderzoek te doen, al was het interessant
geweest een antwoord te zoeken op de inmiddels gerezen vragen en de opgeworpen hypotheses te toetsen.
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft alleen een nieuwe opmeting kunnen
doen, waarbij de plattegrond uit 1949 op enkele details
kon worden verbeterd. De resten van het rijksmonument werden intussen, ongeacht hun bouwperiode,
verpakt in baksteen en voorzien van een fantasievolle
opbouw, die geen recht doet aan de cultuurhistorische

1 ï HET KASTEEL IN 'NIEUW-HEUSDEN [ !
De burcht in 'Nieuw'-Heusden ligt op de zuidwesthoek van de zich er naast ontwikkelende stadskern.
Kennelijk bevond zij zich aan de oever van een voormalig noord-zuidlopend water tussen de Nieuwe en de
Oude Maas, dat de westelijke begrenzing van het
eiland Vrote gevormd zou kunnen hebben.2' Deze verbinding is ten dele nog zichtbaar op de laatzestiendeeeuwse kaart van Jacob van Deventer (zie afb. i). Die
bewuste Maasloop werd spoedig aan de noordzijde van
de stad afgedamd (in 1250 is er sprake van 'Husdenredam') en Heusden koppelde daarmee zijn lot aan de
'levensloop' van de Nieuwe Maas.22
Archeologisch onderzoek in de jaren 1948-1949 heeft
opgeleverd dat dit kasteel bestond uit een voorburcht
en een hoofdburcht, de gebruikelijke bouwvorm toentertijd. De hoofdburcht kende een eerste bouwperiode,
waarin twee natuurstenen constructies opgetrokken
werden: een achthoekige verdedigingstoren met een
doorsnede van ongeveer 8 meter en een muurdikte van
2 meter en daarnaast een nagenoeg vierkant woonblok
van ongeveer 10 bij 10 meter. Beide bouwelementen
waren op het maaiveld gefundeerd, met uitzondering

BRABANTS

21

TB

V O O R 1200
XIV A
MIDDEN X I V
XV A
NIET NADER
TE DATEREN

betekenis van dit belangrijke grenskasteel.26 Nu, bijna
tien jaar later, is ditfolly hard op weg om te vervallen
tot een laattwintigste-eeuwse ruïne en is men op zoek
naar een nieuwe vormgeving en bestemming voor het
burchtterrein. 27

Afb. 2
Kasteel van Heusden. Plattegrond opgravingsresultaten 1949
(tekeningJ. Ypey).

(Oud-)Heusden' gezocht moet worden.31 Dit zou betekenen dat de latere kasteellocatie in Oudheusden
afvalt. De onmiddellijke omgeving van de twaalfdeeeuwse kerk lijkt dan eerder in aanmerking te komen.
Die kerk is inmiddels verdwenen. Zoals de kaart van
Van Deventer laat zien, stond dit bedehuis aan de
oostkant van het dorp. Ook deze kerk leed onder de
woelingen van 1579 en werd afgebroken. Een tijd lang
hebben de hervormden ter plaatse nog een kerkje
gehad. De stenen hiervan werden in 1832 gebruikt voor
de herbouw van de nu nog aanwezige kerkhofmuur.32
Op de oudste kadasterkaart moeten we de verdwenen
kerk situeren op perceel 582 naast de toenmalige
school. Het door ons gezochte stamslot zou dan gelegen kunnen hebben ergens op het grote perceel 583 in
de bocht van het Oude Maasje (zie afb. 4). Door middel van grondboringen op die plek, in de huidige
boomgaard, zou kunnen worden onderzocht of er hier
eertijds een grachtenstelsel lag.
Over het precieze uiterlijk van dat stamslot weten we
op zich niets. Kijkend naar de opvolger in 'Nieuw'Heusden is het echter mogelijk ons in Oudheusden
ook een burcht van het motte-type voor te stellen.
Deze was dan naar alle waarschijnlijkheid voorzien van
een opbouw in hout. Ter vergelijking hebben we uit
hetzelfde Stichtingskroniekje de wat uitgebreidere
beschrijving van de burcht van Berne, voordat deze in
1134 werd omgevormd tot abdij. Hoewel de feitelijke

[J KASTELEN IN OUDHEUSDEN G
Tijd om terug te keren naar Oudheusden. Er heeft
daar een laatmiddeleeuws kasteel gestaan, dat in de
literatuur vaak aangeduid wordt als 'Nijenrode'. Of we
daarmee ook de locatie kennen van de eerste burcht
van Heusden, die in 1202 ten ondergegaan is, is nog
maar de vraag. De ligging van dat laatmiddeleeuws
kasteel is bekend. Jacob van Deventer plaatst dit castrum aan de zuidzijde van Oudheusden, maar naar mijn
idee iets te ver af van het Oude Maasje (zie afb. i). Veel
nauwkeuriger vinden we het kasteel ingetekend op de
oudste kadasterkaart uit 1832 (zie afb. 4). De burcht
wordt in 1332 vermeld als 'het kasteel van Heusden in
de parochie van Oudheusden'28 en behoorde kennelijk
toe aan een vanaf de late dertiende eeuw bekende zijlinie van de heren van Heusden.29
Dit 'Huis van Oudheusden' vormde in 1498 de kern
van een afzonderlijke heerlijkheid, toen het als leen
verkocht werd aan Jan van Oudheusden Wouterszoon,
die onder andere thesaurier van Holland was. In 1579
werd het door de Heusdenaren in brand gestoken,
maar kort daarop volgde herbouw. Na 1851 werd het
kasteel definitief afgebroken.30 Tot 1954 resteerde alleen
nog een vervallen poort op het voorburchtterrein, met
muurankers uit 1688.
Het dertiende-eeuwse Kroniekje van Berne meldt dat
dit eerste kasteel in Oudheusden 'naast de kerk van
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tekst uit de dertiende eeuw dateert, geven de vermelde
details een bruikbaar beeld van deze rwaalfde-eeuwse
burchtaanleg (castrum, castellum) van heer Folcold.
De voorburcht van Berne omvatte een stenen kapel en
vermoedelijk het woongebouw. De hoofdburcht met
een toren en mogelijk een ringmuur lag volgens de
tekst hoger dan de voorburcht en lijkt daarmee ook tot
het motte-type te behoren.33

£

[ MOTTEBURCHTEN IN RIVIERENGEBIED \ J
Dit kasteeltype, met het accent op verdediging uit de
hoogte, was vanaf ongeveer het jaar 1000 bekend in
West-Europa, inclusief het Midden-Nederlandse rivierengebied. In zijn twaalfde-eeuwse uitgekristalliseerde
ideaalvorm bereikte de kunstmatige heuvel een gemiddelde hoogte van 5 tot 8 meter. Een steile helling en
een brede omgrachting vormden daarbij een extra hindernis voor de belegeraar (zie afb. 5). Palissaden, houten torens en woongebouwen werden na verloop van
tijd versteend, al leverde dit uiteraard allerlei bouwtechnische problemen op. Uiteindelijk zou deze ontwikkeling, gekoppeld aan het ondermijningsgevaar, in
de dertiende eeuw de kasteelbouwers doen omzien
naar een ander kasteeltype.34
Er werd in dit tijdschrift onlangs getwijfeld aan de
mogelijkheid dat onze huidige provincie in de Middeleeuwen ook van die ideaal-typische mottes gekend
zou hebben.35 Het in 1994-1995 op het binnenplein
van Kasteel Heeswijk ondernomen noodonderzoek kon echter het bestaan aantonen van een
fraaie, in oorsprong 6 a 7 meter hoge motte uit leembrokken met een 'ideale'
hellingshoek van 45°.36 Daar waar
zand het hoofdbestanddeel

Aft. 3
Kasteel van Heusden vanuit het zuiden. Tekening door
David Vinckboons (1576-1632?) (foto Streekarchief Land van
Heusden en Altena).

Afb. 4
Oudheusden, kadaster kaart 1812. Hierop aangegeven de lipging van het (tweede) kasteel; de locatie van de voormalige
kerk (\) en de vermoedelijke ligging van de eerste burcht (^)
(foto Rijksarchief Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch).
J
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van de motte uitmaakte, kan een mantel van plaggen
of een houtconstructie ondersteuning geboden hebben. De hellingshoek kan ook minder scherp geweest
zijn, afhankelijk van het gebouw dat op of in de motte
stond. Als type kent ook de motteburcht vele variëteiten en alleen een veelzijdig onderzoek kan de oorspronkelijke differentiatie in beeld brengen.37
De Noord-Brabantse beekdalen en het rivierengebied
blijken daarbij - meer dan men lang voor mogelijk
hield - vele boeiende locaties op te leveren.38 Voor de
omgeving van Heusden moet dan natuurlijk gewezen
worden op de bewaard gebleven motte van Altena
(diameter 44 meter) bij Almkerk, eens de zetel van de
twaalfde-eeuwse heren van Altena.39
G POLITIEK SPEL D
Tussen de hiervoor vermelde Folcold van Berne en de
toenmalige 'Van Heusden', Herman genoemd in het
hierboven genoemde Kroniekje, boterde het niet zo in
de twaalfde eeuw. Tot driemaal toe wordt een aanval
door 'die van Heusden' op Berne gerapporteerd.
Het gaat daarbij dan om zulke gewichtige zaken als
gekwetst eergevoel, een gestolen erwtenoogst en dergelijke. Maar ook de grote politiek lijkt om de hoek te
komen kijken. Tot de belagers van de burchtheer van
Berne rekent het Kroniekje omstreeks 1130 ook de
graaf van Holland en de hertog van Brabant. In beide
gevallen lijkt dat wat aan de vroege kant.40
De Hollandse opmars begon immers pas in 1230 met
een greep naar de burcht en het Land van Altena.
Daarvóór was de Hollandse aanwezigheid in de regio
beperkt tot de voogdij over de goederen van SintTruiden rondom Aalburg, waarschijnlijk op basis van
zeer vroeg bezit van enkele hoeven ter plaatse. Maar
niet alle politieke machinaties zijn ons bekend. Zo
werd graaf Floris l in 1061 door onbekenden vermoord
in Nederhemert. En recentelijk werd er aan herinnerd
dat Folcold van Berne betrokken zou zijn geweest bij
de moord op Floris de Zwarte van Holland in 1133.""

Aft.5
Ideaalvoorstelling van een motte-burcht uit de twaalfde
eeuw (tekening A. Barton, 1979).

Ook een vroeg twaalfde-eeuwse Brabantse bemoeienis
met de regio Heusden valt niet meteen te plaatsen, al
bezat Brabant vanuit een onduidelijke voorgeschiedenis enkele exclaves in het rivierengebied, zoals Tiel,
Zandwijk en natuurlijk Orthen, waaruit Den Bosch
zou ontstaan. Met betrekking tot de rest van het huidige Noord-Brabant (Texandrie) bestaat de neiging de
'Brabantisering' vrij laat te dateren. Meestal in de jaren
rond 1200 en bij voorkeur onder hertog Hendrik i
(1190-1235). De stadstichting van 's-Hertogenbosch
fungeert dan in de regel als een tot verdere actie dwingend startpunt, waarna in diverse schriftelijke bronnen
zichtbaar wordt hoe de plaatselijke heren het hoofd
moesten buigen voor de hertogelijke macht uit
Leuven. In Steurs' Naissance d'une région (1993) en ook
bij anderen proeven we een dergelijke visie op dit
proces.42
De vraag rijst of we daarmee het juiste beeld voor ogen
krijgen. De stichting van Den Bosch werd, naar mijn
idee, pas mogelijk na het realiseren van veilige verbindingen tussen het domein Orthen en het Brabantse
machtsbereik in het zuiden rond Antwerpen. Met
andere woorden, het politieke spel om zoveel mogelijk
'Noord-Brabantse' plattelandsadel onder hertogelijke
invloed te krijgen, moet zich eerder in de twaalfde
eeuw afgespeeld hebben. De beschikbare bronnen leggen slechts het eindresultaat vast of de eventuele latere
consequenties.
Het hier bedoelde voorafgaande politieke spel laat zich
moeilijk reconstrueren, maar is niet helemaal afwezig
in de bronnen, al lag vóór 1190 het accent in de
Brabantse buitenlandse politiek nog duidelijk elders.
In 1179 kreeg Orthen een uitzonderingspositie in een
hertogelijke erfenisbeschikking. Kennelijk waren er
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toen plannen mee.43 En twaalf jaar eerder, in 1167,
vond er in Antwerpen in de Sint-Michielsabdij een
soort 'topconferentie' plaats. De aanwezigen kennen
we als getuigen bij een transactie voor de familie
Van Deurne bij Antwerpen, waarvoor hun presentie
vermoedelijk toch niet op de eerste plaats diende.4"1
Hendrik van Breda had belangen binnen het
Antwerpse markgraafschap (Schoten), maar voor
Willem van Stapelen, Dirk van Herlaar, Giselbert van
Tilburg en Nicolaas van Doeveren lijkt een Brabantse
'connectie' op dat moment nog wat te vroeg. Dit gold
niet voor Herman van Cuijk, Godschalk van Gelmel
(Hoogstraten) en misschien Fastraad van Strijen. Bij
nadere beschouwing valt het echter op dat enkelen uit
dit gezelschap wel Utrechtse connecties hadden.
Herinneren we ons dan dat de hertog rond 1190 in
Utrecht beschouwd werd als bisschoppelijk leenman
voor 'de gehele Kempen tot aan Turnhoutervoorde', 45
dan lijkt het er op of die penetratie van de hertog in
die vaak miskende Utrechtse invloedssfeer in 1167 al
driftig werd voorbereid. Was Texandrië daarom eerder een terre de persuasion dan een terre de conquêtëï
Het verdrag van 1195-1197 tussen Brabant en Gelder
over onder andere 's-Hertogenbosch zou mede ondertekend worden door Hendrik van Cuijk, Godfried
van Schoten, Giselbert van Tilburg en Boudewijn van
Altena.46 Een heer 47 van Heusden treffen we in dit
verband hier of eerder niet aan, wel zijn 'buren'.
Hield hij zich buiten dit pokerspel en gokte hij uiteindelijk, in 1202, verkeerd?

ffÏÏ*

HET PROBLEEMNIJENRODE [j
Een geheel ander stukje van de puzzel Oudheusden
en Heusden betreft tot slot de benaming 'Nijenrode',
die, zoals reeds vermeld, vaak aan het laatmiddeleeuwse (tweede) kasteel van Oudheusden wordt gegeven, in ieder geval door de gravers die in i97i48 verwoed bezig waren de funderingen van dat slot aan het
Oude Maasje bloot te leggen. Hun argument was dat
de tot 1954 bewaard gebleven voorburchtpoort de
naam 'Nieuwenroy' gedragen zou hebben.49 Hoogstwaarschijnlijk werden sindsdien de bewaard gebleven
afbeeldingen van 'een kasteel' te Oudheusden allemaal beschouwd als weergaven van dat Slot Nijenrode
of Nieuwenroy.
Afbeeldingen 6 en 7 zijn twee tekeningen die Nieuwenroy moet voorstellen: een in welstand en een als
ruïne. Deze tekeningen worden toegeschreven aan de
weinig betrouwbare Jacob Stellingwerf uit de achttiende eeuw. Verder zijn er twee anonieme tekeningen die
het 'Huys Nieuwenroy' als ruïne in 1652 voorstellen
(zie afb. 8 en 9). Maar we kennen ook twee afbeeldin-
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Afb. 6
Kasteel Nijenrode bij Heusden. Tekening toegeschreven aan
Jacob Stellingwerf, achttiende eeuw (foto Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).
Afb. 7
Oudheusden met de ruïne Nijenrode. Tekening toegeschreven aan Jacob Stellingwerf, achttiende eeuw (Bibliotheek
Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).
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(afb. 10) is met de toevoeging 'Nieuwenroy' en
soms ook nog het jaartal '1652' de laatste tijd in
allerlei publicaties een eigen leven gaan leiden,
met daar weer uit voortvloeiende misverstanden
en cirkelredeneringen.50 Enige voorzichtigheid was
wel op zijn plaats geweest.
In zijn overzichtsartikel over Oudheusden haalt
G.M. van der Velden Jacob van Oudenhoven aan,
die weet te vertellen dat er omstreeks 1650 twee
kastelen waren in Oudheusden. Van een deze kastelen, de burcht Nieuwenroy, stonden toen alleen
nog de muren overeind. Ook Van der Aa was zich
in zijn Aardrijkskundig Woordenboek (1846) bewust
van twee verschillende kasteellocaties in Oudheusden.51 Eén adellijk huis was toen echter al geruimd
en het tweede, in het dorp, zou spoedig volgen,
waardoor de latere verwarring wat meer begrijpelijk wordt. Maar wat is nu de oplossing van dit
gecompliceerde kastelenraadsel?

Jt uttf
Aft. 8
Anonieme tekening van kasteel Nijenrode uit 1652
(foto Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).
De aanduiding 'in de Meyery' is onjuist.

Aft. 9
Kasteel Nijenrode (1652). Anonieme tekening
(foto Bibliotheek Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).

gen die de vakkundige Roelant Roghman in de zeventiende eeuw maakte van een kasteel in redelijke welstand. De best reproduceerbare van dit laatste tweetal

D ROGHMAN EN OUDHEUSDEN [ ]
Laten we eens kijken naar Roelant Roghman, die
altijd wist wat hij tekende. En dat was in dit geval
'out Heusden', zoals het opschrift achterop en
onder de originele tekening aangeeft. Daarmee
opteren we voor het laatmiddeleeuwse kasteel in
het dorp. Maar valt dat te bewijzen? De enthousiaste gravers van 197:1 legden een aantal muren
bloot, vonden een put en nogal wat aardewerk,
munten, musketkogels en dergelijke. Er was geen
vakkundige begeleiding en er werden bij mijn
weten geen opmetingen verricht.52 De combinatie
Heusden-kasteel-archeologie is niet altijd even
gelukkig geweest. Desondanks valt er toch wel wat
te reconstrueren, allereerst met behulp van de oudste kadasterkaart uit 1832. Bij perceel 605 toont
deze een plattegrond met een tweetal vleugels, die
onder een schuine hoek op elkaar aansluiten aan
een binnenplaats (zie afb. 4). De toegang vanaf de
voorburcht loopt via een brug naar een uitspringend deel op de westhoek van de noordvleugel.
De fraaiste van de twee tekeningen door Roghman laat binnen de omgrachting een hoofdvleugel
zien met op het uiteinde een torentje in een
opvallende verspringing van het muurwerk
(zie afb. 10). Dit laatste detail is ook op de kadasterkaart zichtbaar. Het ommuurde binnenplein
(met arkeltorentje) is herkenbaar en achteraan
rechts geeft de hooischelf de locatie van de voorburcht aan. De tweede, minder scherpe, krijttekening toont hetzelfde kasteel vanuit een iets andere
hoek. Naast de hoofdvleugel wordt een lagere

tweede vleugel zichtbaar met een uitspringende poorttoren op het einde. Roghmans tekeningen en de kadasterplattegrond zijn mijns inziens goed met elkaar in
overeenstemming te brengen. Zelfs het graafwerk van
1971 sluit hierbij aan. Uit eigen waarneming en notities
van toen weet ik dat het muurwerk van de hoofdvleugel uitgebreid in het zicht kwam. Noordelijk daarvan
liep de oostelijke buitenmuur wat smaller door en
boog vervolgens onder een schuine hoek af naar het
westen. De put bevond zich naast de hoofdvleugel
onder wat kennelijk het binnenplein geweest was.
De overheersende baksteenlengte was 25 cm.
Alles combinerend is het Kasteel van Oudheusden nu
lokaliseerbaar en heeft het een gezicht gekregen.
Een laatmiddeleeuws gezicht, want de vernielingen van
1579 lijken zo op het oog toch beperkt van omvang
geweest te zijn.

Aft. io
Kasteel Oud-Heusden aan de achterzijde. Tekening door
Roelant Roghman, zeventiende eeuw (foto Teylers Museum
Haarlem).

n OPLOSSING RAADSEL ;
Ook voor het Kasteel Nijenrode zijn inmiddels de ontbrekende stukjes gevonden om tot een oplossing te
komen. Enkele onderzoeksresultaten uit het proefschrift van P. Hoppenbrouwers uit 1992 zorgden in

Aft. n
Locatie 'Nijenrode'op de kaan van P. Ketelaar,
(Streekarchief Land van Heusden en Altena).
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combinatie met aanhoudend speurwerk door de plaatselijke heemkundigen uiteindelijk voor de gewenste
duidelijkheid.
In de aanloop hiertoe was Van der Velden indertijd
(1983) al niet tevreden met het vereenzelvigen van de
twee kastelen van Oudheusden. Hij wees in de richting
Doeveren op een vijftiende-eeuws goed 'Nijenroy'. 53
P. Hoppenbrouwers noemt ene Gijsbrecht van Nijenrode uit 1359. Hij kan verder vanuit een omschrijving
van 'die erffenisse van Nijenrode' in 1462 de kern van
het goed lokaliseren aan de Zeedijk nabij de Doeverense Sluis in de Oude Maas. Na het midden van de zestiende eeuw verdwijnt dit 'Nijenrode' uit de bronnen.54
Chr. Thijssen liet in 1995 de 'mist in de polder' iets
verder optrekken door op de mogelijkheid te wijzen
dat de noorderling Gijsbrecht (il) van Nijenrode zijn
Heusdens bezit kon verwerven na de Hollandse overname van het Land van Heusden in 1357. Gijsbrecht
noemde zich overigens naar het stamslot Nijenrode bij
Breukelen.55
Intussen was het probleem van de exacte locatie al in
1993 opgelost door B. Stevens uit Waalwijk. Hij vond
in het Heusdens streekarchief een gedetailleerde kaart
uit 1775 van P. Ketelaar met de vermelding 'hier stond
destijds het kasteel Nieuwen Rode' (zie afb. n). Dat
'hier' is dan een plek buitendijks vrij direct ten zuidoosten van de voormalige Doeverense Schans.
Momenteel is het een weiland in de hoek tussen de
Blaasbalkweg en de Elshoutse of Zeedijk.56
Met alle gegevens nu op een rijtje mag, gelet op de
omschrijving door Jacob van Oudenhoven, de ruïne
op de beide anonieme prenten ('anno 1652') aan dit
kasteel Nijenrode toegeschreven worden. De twee aan
Stellingwerf toegedichte illustraties kunnen gevoeglijk
naar de rubriek 'Curiosa'.
D BESLUIT D
Met deze rondgang is de mist rondom de kastelen van
Oudheusden en Heusden enigszins opgeklaard. Tevens
is het belang van kleinschalig lokaal speurwerk weer
eens aangetoond. Wat nog resteert is een verdergaand
onderzoek naar de allereerste twaalfde-eeuwse burcht
van Oud-Heusden 'bij de kerk'. Maar ook daaraan
wordt gewerkt, [j
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