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Afbeelding op de omslag: 
 
Collage door de auteur: Een fragment uit de Rijmkroniek van Melis Stoke, de ‘clerq’ van 
Floris V, waarin wordt beschreven dat het kasteel van Wijdenes door West-Friese 
opstandelingen werd aangevallen. Aangevuld met afbeeldingen van (kruis)boogschutters en 
een uitbeelding van Floris V.  

 
Al was der Vriesen vele versleghen,  Ondanks dat de (West-)Friezen waren verslagen 
Nochtan pijnden si in allen weghen  deden ze toch, vanaf de gracht en met veel moeite,  
Ende pogheden met alre cracht,  diverse pogingen om het huis neer te halen. 
Die wile tote op de gracht,    
Dat huys te velne, of si moghen.   
Men scoot met ermborsten ende met bogen Daarop schoot men met kruis- en handbogen, 
Meneghen man vor thuys te doot.  een groot aantal mannen voor het huis dood. 
Nochtan daden si menighen stoot Desondanks vielen zij, zonder dat het veel zin had,  
Voor thuus, maer het ne halp twint.  het huis vaak aan. 
  
  
Bronnen:  

o Tekstfragment: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; Melis Stoke: Rijmkroniek; 128 E 3; 
Handschrift A, fol. 32v.; vers 5014-5022. (www.resources.huygens.nl) 

o Boogschutters: Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart; WLB HB XIII 6, Weltchronik 
und Marienleber; fol. 136r. (www.wlb-stuttgart.de) 

o Floris V: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen; Hendrik van Heessel: Chronique 
des comtes de Hollande depuis les origines jusque 1415; fol. 158 
(www.consciencebibliotheek.be) 
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Gebruikte afkortingen: 
 
NA  Nationaal Archief, Den Haag. 
AGH  Archief van de Graven van Holland. 
BAAC Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en 

Cultuurhistorie. 
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Inleiding 
 
Het jaar 1282 luidde het begin in van een van de meest belangrijkste wapenfeiten van graaf Floris V 
van Holland, de inlijving van West-Friesland. Om zijn uiteindelijke overwinningen de consolideren 
besloot hij om vijf sterke fortificaties of kastelen (dwangburchten) te laten bouwen.  
In dit onderzoek wil ik mijn licht laten schijnen over de twee burchten die in het oostelijk deel van 
West-Friesland, aan de kust van de Zuiderzee zijn gebouwd. Dat zijn de kastelen van Wijdenes en van 
Medemblik. De laatstgenoemde staat algemeen bekend als kasteel Radboud.1  
Het huis te Wijdenes is geheel verloren gegaan, waarbij op het moment van schrijven, zelfs de positie 
niet exact bekend is, behalve de sterke aanwijzingen dat deze zich op de bodem van het huidige 
Markermeer (voorheen de Zuiderzee) moet worden gezocht. 
Omtrent de eerste bouwfase van deze kastelen tast men tot nu toe in het duister, met name omdat 
er in de archieven nauwelijks relevante handschriften voorhanden zijn, die enige betrekking op dit 
onderwerp hebben. Dat geldt ook voor de schaarse archeologische gegevens die tot nu toe bekend 
zijn.   
 
Wellicht kan een logische redenatie op basis van de verschillende feiten er echter toch toe leiden, 
dat de verschillende puzzelstukjes zo goed mogelijk op hun plaats vallen. Met dit onderzoekverslag 
probeer ik een antwoord te geven op de hoofdvraag, namelijk: 
 
Is er meer duidelijkheid te geven met betrekking tot de eerste bouwfase van de kastelen van 
Wijdenes en Medemblik, zodat er een bruikbare werkhypothese mogelijk is? 
 
De hoofdvraag kan aan de hand van de volgende deelvragen worden beantwoord: 

1. Is er meer te zeggen over het moment, waarop men met de eerste bouwfase van de kastelen 
van Wijdenes en Medemblik een aanvang maakte? 

2. Valt het hoge tempo, waarmee het huis van Wijdenes na de Hollandse bezetting van het 
oostelijk deel van West-Friesland in 1282, is gebouwd, te verklaren? 

3. Is er een logische verklaring te geven voor de tegenspraak, die zich voordoet uit het gegeven, 
dat Floris V reeds in 1283 in Medemblik aanwezig was, terwijl de kronieken spreken van de 
bouw van het kasteel in 1288? 

4. Kan er een verklaring worden gegeven voor het feit, dat men ondanks archeologisch 
onderzoek, zowel op het land, als onder water, slechts weinig restanten van het huis van 
Wijdenes heeft gevonden? 
 

Naast de noten met een verwijzing naar geciteerde bronnen, zal ik ook, waar nodig, naar onderdelen 
van het appendix (b.v. App. nr.) verwijzen.  
 
Appendix A geeft een repertorium van relevante bronnen voor het onderzoek.  
Appendix B toont een tabel met een overzicht van het archeologisch onderzoek dat naar het huis te 
Wijdenes heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet helaas opgemerkt worden, dat er nauwelijks of niet 
gedocumenteerd archeologisch onderzoek naar het kasteel van Medemblik (kasteel Radboud) heeft 
plaatsgevonden.2 
Appendix C geeft enkele kritische kanttekeningen met betrekking tot de gangbare hypothese over de 
eerste bouwfase van het kasteel van Medemblik, in steen, zoals deze vanaf de jaren zestig van de 
vorige eeuw gemeengoed werd.  
  

                                                             
1 De naam van Radboud (Fries: Redbad *eind zevende eeuw-†719) heeft betrekking op een legende, die verhaalt dat deze 
Friese koning mogelijk ooit zijn residentie op de locatie van het huidige kasteel had.  Zie: 
www.dwangburchten.nl/medembl/legenden_mythen.htm 
2 Van Leeuwen 2014, p. 67, 68. 
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1. Floris V en zijn burchtenbouw 
 

 
In diverse kronieken wordt het niet altijd zo nauw genomen met de chronologie van de bouw van de 
kastelen. Alleen van het huis te Wijdenes, staat het jaar van de bouw redelijk vast, namelijk 1282.3 
Voor de stichting van het kasteel van Medemblik houden sommige auteurs omstreeks 1290 aan.4 Dit 
is kennelijk gebaseerd op het jaar 1288 (1287 paasstijl), dat Melis Stoke (†circa 1305), de ‘clerq’ van 
de graaf van Holland, in zijn Rijmkroniek schreef. Het verhaal gaat als volgt:  
Na de hevige stormvloeden van 1287 (14 of 17 december)5 en 1288 (5 februari), hebben de 
Hollanders een definitieve overwinning op de, door de watersnoodramp lamgeslagen, West-Friezen 
behaald. Er is geschreven dat Floris V na deze gebeurtenis, uitgezonderd het huis van Wijdenes dat al 
in 1282 gereedkwam, nog eens vier andere kastelen liet bouwen,6 waaronder dat van Medemblik: 
 
“Dat hi maken dede na desen 
Te Medemelc een casteel”7 
 
Ondanks deze bewering, twijfelde Stoke echter aan het juiste bouwjaar van het kasteel van 
Medemblik: 

                                                             
3 Brill 1983, boek 4, vers 475-497, p. 232. 
4 Janssen 1996, p. 56-59. Groesbeek, 1981, p. 295. 
5 Gottschalk 1971, p. 238-241, 246-248. 
6 Zie App. A9. 
7 Brill 1983, boek 4, p. 235, vers 538/9. 

Afbeelding 1. Een schematisch geografisch overzicht van de plaatsen en burchten aan het einde van de 
13de eeuw (afbeelding van de auteur). 
Het gebied werd bestuurlijk ingedeeld in vier ambachten. In het oosten het Hout- of 
Hoogwouderambacht en het Drechtingerambacht, en in het westen het Niedorperambacht en het 
Geestmer- of Geestmannerambacht.  
De burchten van Floris V, zijn aangegeven met de volgende afkortingen 
W (huis van Wijdenes);  
ME (huis van Medemblik = kasteel Radboud);  
M (de Middelburg), Alkmaar, Oudorp;  
N (de Nieuwburg), Alkmaar, Oudorp en 
NU (huis te Nuwendoren) bij Eenigenburg. 
Verder T (de Torenburg, Alkmaar), circa 1250 door graaf Willem II gesticht en E (huis van Egmond), 12de 
eeuw. 
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“Weder voren ofte na 
Thuus te Medebleec was ghemaket 
Ben ic daerin iet ontraket”8 
 
[“Of het Huis te Medemblik ervoor of erna is gemaakt, daarin ben ik enigszins gedwaald”.] 
 
Het jaar 1288 (1287 paasstijl) werd in de Rijmkroniek eveneens voor het gereedkomen van nog twee 
dwangburchten (de Nieuwburg en de Middelburg) gemeld, alsmede voor de start van de bouw van 
het huis te Nuwendoren. Dit gegeven ziet men grofweg ook terug in de kronieken van Johannes de 
Beke en van Willem Procurator.9 
Dat de chronologie in deze kronieken met betrekking tot het bouwjaar van de kastelen volledig mank 
gaat, valt gemakkelijk te bewijzen uit verschillende historische gegevens. 
Laten we beginnen met het huis te Nuwendoren dat aan de oostelijke oever van het toenmalige 
stroomgat ‘de Zijpe’ was gebouwd, vlakbij de plaats waar het terpendorp Eenigenburg ligt.  
 
“Hi hadde begonnen ten Nuwendoren 
Sider daerna ene veste” 10 
 
[“Hij begon te Nuwendoren, sindsdien een vesting”] 
 
De overgave van de West-Friezen en de annexatie van West-Friesland is gedateerd op januari-maart 
1289.11 In de betreffende oorkonden uit die tijd, werd bepaald dat de Hollanders de gelegenheid 
kregen om naar eigen goeddunken burchten, vestingen en wegen te kunnen bouwen: 
 
“dat wij borge ende veste ende wegen mogen maken in hoir lant, wil wij groot, wil wij cleyne”.12   
 
Dit zou dan tevens de mogelijkheid open houden, dat de aanvang van de bouw van het huis te 
Nuwendoren pas in 1289 plaatsvond. 
Het kasteel werd in 1296, terwijl het nog in aanbouw was, tijdens de West-Friese opstand zwaar 
vernield en vervolgens tot grond toe afgebroken.  
 
“Ende braken thuys ten Niwendueren 
Dat al niet en was volmaect”13 
 
Dit gebeurde ongeveer zeven tot acht jaar nadat men in 1288/1289 met de bouw was begonnen, 
hetgeen een indicatie kan zijn voor de tijdspanne die men nodig had om zo’n type kasteel te bouwen. 
 
Nadat in 1299 opnieuw een vrede tussen de Hollanders en West-Friezen werd getekend, was men 
overgegaan tot de herbouw van dit kasteel. Archeologisch onderzoek aan de restanten van de burcht 
in 2006, bracht aan het licht dat de stenen funderingen en muurresten uit de eerste bouwfase, 
tijdens de herbouw weer als basis werden aangewend.14 
Pas ruim twintig jaar later, op 5 augustus 1321, werd de burcht bij oorkonde van graaf Willem III in 
gebruik genomen door Jan van Pollanen: 
 

                                                             
8 Brill, 1983, boek 4, p. 237, vers 574/6. 
9 Zie App. A9. 
10 Brill, 1983, boek 4, p. 237, vers 580. 
11 Zie App. A10 
12 Koch, Kruisheer, Dijkhof, 1970-2006, nr. 2370, p. 669. 
13 Brill, 1983, boek 5, p. 31, vers 622/623. 
14 Berg, 2006; p. 60. 
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“Janne van Pollanen onsen trouwen man bevolen hebben ende bevelen onse huys tote Nuwendoren 
in Vriesland te verwaren ende te houdene tote sinen live, met vijftien mannen die upt huys bliven 
sullen wel te houden ende te verwaren”15 
 
De chronologie gaat volledig mank met betrekking tot de Nieuwburg. Het bestaan van dit kasteel, 
liggend ten noorden van Alkmaar werd veel eerder vermeld, namelijk voor het jaar 1272 in het 
dodenboek van Egmond (Necrologium). Hierin worden de personen genoemd die tijdens de eerste 
slag van Floris V tegen de West-Friezen, bij Oudorp sneuvelden. Een van de gesneuvelden was de 
toenmalige baljuw van Kennemerland Wouter de Vriese, bastaard van Egmond:  
 
"Anno Dom. 1272 dominus Walterus de Egmonda XX di Augusti cum filio suo Wilhelmo occisus est a 
Frisonibus..... In eodem bello apud Nuburch occisus est Werenboldus ex Hagha miles, pater Florencii 
monachi cum filio suo Alberto et Theodorico de Rapurst et Gherardo fratre ejus, Jacobus de 
Wassenair et Barnardus ex Henghe milites et Walterus Friso balivus Kennemarie filius Egmond. 
illegitimus."16 
 
[Vrije vertaling:  
"In het Jaar des Heren 1272, werd de heer Wouter van Egmond op 20 augustus met zijn zoon Willem 
door de Friezen gedood... In dezelfde strijd werd bij de Nieuwburg, Werenbold gedood, ridder uit Den 
Haag, pater Floris, monnik, met zijn zonen Albert en Theodoor van Raaphorst en Gerard, zijn broer, 
Jacob van Wassenaar en Barnard uit Henghe, ridders en Wouter de Vriese, baljuw van Kennemerland, 
onwettige zoon van Egmond."] 
 
Terugkomend op Medemblik ziet men nog een twijfelpunt voor het bouwjaar 1288, namelijk dat 
Floris V een in Medemblik geschreven oorkonde al in 1283 liet uitgaan: 
 

“int iar ons Heren, dusent tweehondert drie ende tachtich, des derden dages in meye tot Meden-  
blieck in Westvrieslant” (zie afbeelding 2) 

Het was J.G.N. Renaud, die meldde dat in het jaar 1283 Floris V zijn intrek nam in de betreffende 
burcht.17 Het is zeer waarschijnlijk, dat hij dit baseerde op het bestaan van deze oorkonde. 
Daarentegen is hier geen sluitend bewijs voor, omdat de oorkonde niet aangeeft vanuit welke locatie 
zij was uitgevaardigd. Het is daarom niet ondenkbaar dat er mogelijk een andere passende locatie in 
Medemblik aanwezig was, waarin Floris en zijn gevolg hun intrek konden nemen. Medemblik kende 
al lang de voordelen van een handelsnederzetting en een stedelijke ontwikkeling,18 zodat men kan 
denken aan een tolhuis, de kerk of een ander, nog onbekend gebouw met een administratieve 
functie.19 Daarentegen is een verblijf van de graaf op het kasteel hiermee niet weersproken, 
waardoor dat nadrukkelijk een reële mogelijkheid moet blijven.  
Men kan zich in dat verband afvragen wat het echte doel van de graaf was, om in 1283 in Medemblik 
te verblijven. Immers, het is onlogisch dat hij daar alleen was om een oorkonde uit te vaardigen. Op 
zijn minst zou er een troepeninspectie en een inspectie van de defensieve kwaliteit van de stad 

                                                             
15 NA, AGH, inventarisnr. 324 fol. 6r.-6v., nr. 19. 
16 Van den Bergh 1866, p. 334. 
17 Renaud 1957/8; p. 160. 
18 Van Leeuwen 2014, pp. 56-64. Besteman 1989, pp. 13-19. 
19 Dijkhuis, 2015; p. 9. 

Afbeelding 2 Fragment van de gevidimeerde oorkonde die Floris V op 3 mei 1283 uit Medemblik liet uitgegaan. 
Bron: Nationaal Archief, AGH 3.01.01, inventarisnr. 218 (groot register Willem IV), f. 52bis v, nr. 325bis. 
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Medemblik kunnen hebben plaatsgevonden. Met betrekking tot het laatste is het voorstelbaar dat 
Floris het kasteel, dat misschien nog deels in aanbouw was, ter inspectie heeft bezocht. Als dit klopt 
kan er worden aangenomen dat het kasteel van Medemblik kort na 1282 werd gebouwd.20 
 
Van het huis van Wijdenes is naast het aangegeven bouwjaar van 1282 weinig bekend. Na een 
bestaan van krap veertien jaar, werd het in 1296 volledig met de grond gelijk gemaakt.21 
Archeologisch onderzoek naar de locatie en/of eventuele restanten heeft tot nu toe weinig 
opgeleverd, ondanks dat men in de winters van 1997 en 1998, op de bodem van het Markermeer 
ongeveer 250 meter uit de kust, dertiende-eeuwse kloostermoppen of delen ervan heeft 
aangetroffen. Desondanks werd er geen duidelijke structuur in de vorm van een muurrest of 
fundering aangetoond.22  
Wel is het zo, dat een historisch toponiem aan de Markermeerkust bij Wijdenes, heden ten dage nog 
aan het kasteel herinnert: het ‘Hofland’ of de ‘Hofweyde’ (in 1346): 
 
“Item Wybrand Peter s. van hem .i. stic lands dat gheheyten is die Hofweyde in Widenesse.” 23 
 
Dit stuk land bevond zich op de plaats van de huidige camping ‘Het Hof’ aan de Zuideruitweg van 
Wijdenes. Uit leentransporten van dit stuk land is bekend dat het uit een droog en een nat deel 
bestond. Het laatste in de vorm van buitendijks rietland dat later door de zee was overstroomd.24 
Men gaat er tegenwoordig vanuit dat de locatie van het kasteelrestanten zich onder water moet 
bevinden, hetgeen mogelijk is bevestigd door de vondst van de reeds genoemde kloostermoppen.    
 

 
Het voorgaande resumerend, kan worden gezegd dat de bouw van de totaal vijf burchten van Floris V 
niet zo snel na elkaar plaatsvond. Dit in tegenstelling tot hetgeen dat vaak in de literatuur wordt 

                                                             
20 Zie ook van Leeuwen 2014, p. 219 
21 Zie App. A11. Bruch 1982, p. 155 en Bril 1983, boek 5, pp. 30/31, vers 610-620. 
22 Franke 1999. Franke spreekt over kloostermoppen uit de tijd van Floris, maar gaf geen afmetingen op. 
23 Muller Hz 1901, p. 273 fol. 99v. 
24 Kort 1996, p. 45, nr. 140. 

Afbeelding 3 Een mogelijke reconstructie van de 'Hofweide' van Wijdenes door Ben 
Dijkhuis en Bernd Ooijevaar op een kadastrale minuut uit 1832, op basis van 
leentransporten. Het zuidelijk deel (links) was rietland, dat door de Zuiderzee is 
verzwolgen.  Zie: www.dwangburchten.nl/wijdenes/opmerk3.htm 
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gesuggereerd. De historicus Ronald de Graaf, gaf reeds een genuanceerd voorstel, door uit te gaan 
van een vijfjarige periode tussen 1282 en 1287.25  
Gezien de historische gegevens is het echter beter om uit te gaan van een tijdsbestek van ongeveer 
25 jaar, rekenend vanaf circa 1270 (bouw van de Nieuwburg) tot het jaar 1296 (de vernietiging van 
de eerste bouwfase van het huis te Nuwendoren). Als men deze periode van kasteelbouw verder 
trekt tot het gereedkomen van het huis te Nuwendoren in 1321, dan kan men over een aanzienlijke 
langere periode spreken, namelijk van ruim 50 jaar! 

 

 
 

                                                             
25 De Graaf 2004, p. 240. 

Afbeelding 4 Het kasteel van Medemblik (Kasteel Radboud) in de 
tegenwoordige tijd. Foto van de auteur. 

Afbeelding 5 Reconstructie van het huis te Nuwendoorn door Remco Cevat, 
Alkmaar. 
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2. Floris V doet een inval in West-Friesland 
 
Het is niet de bedoeling dat ik al te diep in ga op beweegredenen van Floris V (*1254-†1296) om 
West-Friesland te veroveren (1282-1287/88), de West-Friezen tot overgave te dwingen en het gebied 
als heerlijkheid in te lijven bij het graafschap Holland (1289).26 Ik beperk mij dan ook tot het feit dat 
het bekend is dat de onafhankelijke positie van de West-Friezen, met hun zelfstandige ’vrijstaat’, al 
eeuwenlang een doorn in het oog van de graven van Holland was. De aanvallen van de ‘Friese 
guerrilla’ op Hollandse doelen waren vaak zeer succesvol,27 maar de meest noodlottige gebeurtenis 
voor de Hollandse heersers was het sneuvelen van graaf Willem II (*1227-†1256), de vader van Floris 
V. Willem II was naast graaf van Holland en Zeeland, sinds 1248 ook Roomskoning van het Heilige 
Roomse Rijk. Ten tijde van de moord was zelfs de datum voor zijn kroning tot Roomskeizer door de 
paus vastgesteld.28  
Een van de primaire zaken waar Floris zijn zinnen op zette, was het terugkrijgen van het lichaam van 
zijn vader, waarvan alleen bekend was dat hij heimelijk diep onder een haardplaats in een boerderij 
in het dorp Hoogwoud lag begraven. 
Zijn eerste poging om tot een aanval op de West-Friezen te komen in 1272, mislukte. De tweede 
grote poging in 1282 had meer succes. Dit keer gebruikte hij een andere tactiek, wat leidde tot een 
invasie vanaf de Zuiderzee in Drechtingerland (dit gebied werd in 1299 bestuurlijk aangeduid met 
Drechtingerambacht),29 in het zuidoosten van West-Friesland.  
Er is beschreven, dat Floris daarna enige tijd in Wijdenes verbleef en in de zomer van hetzelfde jaar, 
ondanks dat hij bij zijn invasie veel tegenstand ondervond, in de richting van het dorp Hoogwoud 
trok, alwaar hij de resten van zijn vader vond.  
 

 

  
                                                             
26 Zie App. A10. 
27 De Graaf 2004, p. 210-249. 
28 Bruch 1982, p. 137. 
29 Koch, Kruisheer en Dijkhof 1970-2006, p. 1120, nr. 3533. 

Afbeelding 6 Roomskoning Willem II sneuvelt in een hinderlaag bij Hoogwoud. Een 
negentiende-eeuwse voorstelling. Bron: Noord-Hollands Archief, Provinciale Atlas. 
Inventarisnummer NL-HlmNHA_480_000905_M 
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3. Het huis te Wijdenes 
 

Uit de bronnen blijkt een concentratie aan snel opeenvolgende gebeurtenissen in het jaar 1282. We 
zien dat Floris V aan koning Edward I van Engeland, een bericht stuurde, waarin hij een aankondiging 
deed, dat hij het voornemen had om rond half mei, rond het Pinksterfeest van het betreffende jaar, 
met ondersteuning van Gelderse en Kleefse troepen, een interventie in West-Friesland te plegen.30  
Daarvoor werden schepen uitgerust, die vervolgens landden aan de kust bij Nuwewic, een 
nederzetting aan de kust (Schellinkhout/Wijdenes).31 Daar werd, met succes, door de Hollandse een 
Zeeuwse troepen32 een zware veldslag tegen de zich fel verwerende West-Friezen, geleverd: 
 
 “enen wijch te Scellinchoute” 33  
[Een (veld)slag in Schellinkhout.] 
 
Zoals ik meldde in de inleiding, wordt iets verder in de Rijmkroniek expliciet vermeld, dat het huis van 
Wijdenes in het jaar 1282 gereed was gekomen.34 
 
“De grave dede maken enen casteel  
Te Widenisse, daer hi gheheel  
Tlant van Vrieslant mede dwinghen soude” (zie ook afbeelding 4).  
 

Melis Stoke meldde over Floris V eveneens dat hij “logierde te Widenisse”.35 De chronologie van de 
gebeurtenissen in de kronieken lijkt hier spaak te lopen. Dit verblijf in Wijdenes wordt inderdaad 
bevestigd in een oorkonde die Floris V op 14 september 1282 liet uitvaardigen36 (zie ook afbeelding 
5).  

                                                             
30 Zie App. A1. 
31 Gumbert-Hepp 2001, de voetnoot op p. 177 verwijst naar de bewering van Ronald de Graaf 2004, p.237-238. Deze 
positioneerde Nuwewic abusievelijk en speculatief als zijnde Beverwijk, hetgeen niet overeenkomt met de afgelegde 
afstand van deze plaats naar Hoogwoud.  
Overigens is het evident en geografisch gezien onjuist om Beverwijk in oostelijk West-Friesland te situeren.  
De historicus Claas Nanningsz. refereert in 1637 naar Niewer Wijke of Niewer Wike, zijnde de naam van het huidige dorp 
Wijdenes, voordat ‘’t Oude Wijnes’ door de Zuiderzee werd opgeslokt. De naam Niewerwike komt volgens Nanningsz., uit 
een register van een dijkverstoeling uit 1321/22, waarin ene Martijn van der Niewer Wike (Martiin van der Niewerwike) 
werd genoemd. Zie: WFA 0348, Oud Archief stad Hoorn, inventarisnr. 2479, pp. 25-27. Zie voor de betreffende verstoeling: 
Beenakker 1988, p. 192 en NA, AGH 03.01.01, inventarisnr. 324, fol. 9v. 
32 Het is opmerkelijk dat in de kronieken over ondersteuning door Zeeuwse, in plaats door Kleefse en Gelderse troepen, 
wordt gesproken. Het is aannemelijk dat deze drie legers tezamen met de Hollanders aan de interventie hebben 
deelgenomen. 
33 Zie App. A2.2. Schellinkhout ligt enkele kilometers ten westen van het huidige Wijdenes. Willem Procurator spreekt van 
een slag bij Nuwewic. 
34 Zie App. 5. 
35 Idem. 
36 Zie App. A6. 

Afbeelding 7 Fragment uit de Rijmkroniek van Melis Stoke waarin de bouw 
van het kasteel van Wijdenes wordt gemeld in 1282. Handschrift A, fol. 32v. 
vers 5002-5005. Bron: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 128 E 3 / 
resources.huygens.nl. Zie ook App. 5 
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Uit de tekst van de oorkonde valt af te leiden, dat de graaf en zijn gevolg reeds op 25 juni 1282 (de 
dag na Sint Jansdag) in Wijdenes zijn verblijf had: 
 
“des anderen daghes na Sente Jansdaghe [25 juni] midde somer tote Widenesse in Vriesland. 
Ghescreven inden voirnoemden jare, des manendaghes na Onser Vrouwen dach als sii gheboeren 
wort [14 september]” (afbeelding 8). 

Het is evident dat hij zijn tijdelijke residentie, in een absoluut veilige omgeving moet hebben gehad. 
Naast dat de bezettingsmacht van de Hollanders behoorlijk groot was, moest de bewaking van de 
graaf voldoende in staat zijn geweest, om te voorkomen, dat de vijandelijke en opstandige West-
Friezen de gelegenheid konden aangrijpen om de graaf, tijdens zijn verblijf in een dreigende of 
gevaarlijke situatie brengen. In dit verband moet de slagkracht en de bewapening van de West-
Friezen niet worden onderschat.37 
Het is daarom voorstelbaar en zeker niet uitgesloten, dat Floris V al in het kasteel van Wijdenes zijn 
residentie had, hoewel dat niet direct uit de oorkonde blijkt. Aan de andere kant is het twijfelachtig, 
of er sprake was van een alternatieve locatie, bijvoorbeeld een veldkamp, waar de graaf en zijn 
gevolg voldoende tegen een mogelijke agressie door woedende en zwaarbewapende West-Friezen 
beschermd was. 
 
3.1 Consolidatie van de bezetting 
Het lijkt mij logisch dat een stevige consolidatie van het overwonnen vijandelijke gebied absoluut 
noodzakelijk was. Dit was tenslotte een voorwaarde om de voortdurende aanvoer van nieuwe 
manschappen, levensmiddelen, wagens, verse paarden en wapens veilig te stellen. Pas na deze 
veiligstelling kon langzamerhand overgegaan worden tot verdere gebiedsuitbreiding van de 
bezettingsmacht in het pas veroverde deel van West-Friesland.  
Het kan worden aangenomen dat Floris, vrijwel direct na de inval zo snel mogelijk de burcht van 
Wijdenes heeft laten bouwen. Deze burcht kon daardoor op korte termijn als een stevig militair 
steunpunt fungeren.  
Dan valt de vraag nog te beantwoorden, of Floris V en zijn manschappen vrijwel direct na hun inval 
en de zware slag bij Schellinkhout/Nuwewic, nog op dezelfde dag, onvermoeid en fit, in de richting 
van Hoogwoud optrokken en tijdens deze tocht ook nog eens diverse zware gevechten wonnen. Dat 
lijkt mij niet realistisch. Dat zou kunnen betekenen dat hij de beenderen van zijn vader pas veel later 
in Hoogwoud aantrof dan de kronieken doen suggereren. Opmerkelijk is hetgeen dat Stoke in dit 
verband schreef over deze gebeurtenis, namelijk dat deze pas in de zomer van 1282 plaatsvond.38 
 
“Dit gheviel int jaer ons heren  [Dit gebeurde in het jaar 1282, in de zomer, en wonderwel 
lxxxii en xii hondert,   dat hij zijn vader vond.] 
In deen somer, wien soos wondert, 
Dat hi sinen vader wan 
Ende versloech oec menighen man.” [En veel mannen in de strijd versloeg.] 
 

                                                             
37 De Graaf 2004, p. 221. 
38 Zie App. A5. 

Afbeelding 8 Fragment van de gevidimeerde oorkonde die Floris V op 14 september 1282 uit Wijdenes liet uitgegaan (“tote 
Widenesse in vriesland”) 
Bron: NA, AGH 3.01.01, inventarisnr. 218 (groot register Willem IV), f. 53r, nr. 326. 
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Het begrip zomer is nogal ruim, maar als men uitgaat van de periode juni-september 1282, dan is dat 
een periode van circa 1-4 maanden sinds de interventie rond half mei. Dat lijkt realistisch. In dezelfde 
zomer liet graaf Floris aan koning Edward I van Engeland weten, dat hij in vier veldslagen de West-
Friezen had verslagen en zijn vader had gevonden.39  
In ieder geval weten we redelijk zeker dat het huis van Wijdenes in de loop van 1282 gereed was 
gekomen. Wanneer precies is niet bekend, maar de vraag rijst onmiddellijk hoe het dan is gelukt om 
binnen een periode van pakweg enkele tot meerdere maanden, gerekend vanaf de invasie in mei, 
een burcht te bouwen. 
 
Het antwoord is verrassend en laat maar één logische optie toe, namelijk dat men de voorkeur aan 
gaf aan het aanwenden van basale conventionele bouwtechnieken, met het gebruik van aarde en/of 
hout als bouwmateriaal. De bouw van een stenen burcht zou immers jaren in beslag nemen, terwijl 
het voordeel van hout is, dat het gemakkelijk is te bewerken, in grote hoeveelheden valt aan te 
voeren of zelfs lokaal beschikbaar was.  
Op het gebied van architectuur, kan men daarbij denken aan een ouder middeleeuws, doch praktisch 
concept, bijvoorbeeld in de vorm van een walburchtconstructie, een aarden wal met palissaden van 
houten palen als weerwand. Of een structuur met louter een houten weerwand en waaktorens van 
planken en palen. Zo’n structuur moet voldoende schootsveld hebben bezeten. Daarnaast zou men, 
als voorzorg tegen aanvallers, struikelkuilen of -greppels of een slotgracht hebben gegraven. 
Eveneens zou men voor een adequaat woonvertrek, een donjon of zaalbouw, hebben gezorgd.40 
Gezien de noodzaak van het waarnemen van vijandelijke dreigingen van de West-Friese 
opstandelingen, was er minimaal één hoge uitkijkpost noodzakelijk. Zo’n type fortificatie kan met 
voldoende menskracht en materiaalaanvoer na enkele maanden al een feit zijn.  
Daarnaast zou het zomaar kunnen zijn dat men in de zomer van 1282 aanvankelijk gebruik maakte 
van tenten als onderkomen, en dat er eventueel later houten woonvertrekken zijn bijgebouwd.  
Er staat in de Rijmkroniek geschreven, dat het huis van Wijdenes door een gracht was omgeven, die 
bij een aanval effectief was: 
 
“Ende pogheden met alre cracht,  
Die wile tote op de gracht”. 41 
 
De aarde die bij het uitgraven van deze gracht vrijkwam, kan voor een aarden omwalling zijn 
gebruikt, en/of voor de ophoging van het kasteelterrein.  
Dan kan men zich afvragen hoe deze gracht met water werd gevoed. Mogelijk was de ligging van de 
burcht zodanig, bijvoorbeeld op een hoger gelegen zandrug,42 dat de toenmalige veenrivier de 
Drecht, die via Schellinkhout in de richting van de Zuiderzee stroomde, daarvoor kon dienen. 
Anderzijds, indien de burcht op lagergelegen land was gebouwd, dan zou het aanwezige grondwater 
wellicht voor de grachtvulling gediend kunnen hebben. 
 
3.2 Niet zonder slag of stoot 
Het is wel beschreven dat de bouw van het kasteel niet zonder slag of stoot plaatsvond. Desondanks 
bleek de burcht goed tegen aanvallen verdedigbaar. Dit valt af te leiden uit de beschrijving in de 
Rijmkroniek, dat vijandelijke West-Friezen alles in het werk stelden, doch zonder succes, om met alle 
macht de bouw te verhinderen of zelfs teniet te doen. Veel van hen vonden de dood doordat het 
kasteel met hand- en kruisbogen (‘armborsten’) door de Hollandse soldaten werd verdedigd.43 

                                                             
39 Zie App. A4. 
40 Op 29-06-2018 gecommuniceerd met Michiel Bartels; Archeologie West-Friesland, Hoorn. 
41 Zie App. A5, maar ook de hertaling van dit citaat op p. 1. 
42 Franke 1999 meldt in zijn conclusie van het archeologisch onderwater-onderzoek, een zandplaat op de mogelijke 
kasteellocatie. 
43 Zie App. A5. Zie ook de getranscribeerde tekst van omslag op p. 1. 
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Ondanks deze schermutselingen, was het huis van Wijdenes de eerste vaste basis voor de Hollandse 
bezettingsmacht, hetgeen gunstig uitwerkte op het verdere verloop van de inlijving van het oostelijke 
deel van West-Friesland.  
 
Als Stoke in de zin “Tlant van Vrieslant mede dwinghen soude” suggereerde, dat het kasteel een 
belangrijke rol speelde om geheel West-Friesland te bedwingen, is het zeer opvallend dat een andere 
primaire bron, namelijk de kroniek van Willem Procurator, volledig zwijgt over de aanwezigheid van 
een huis te Wijdenes. De reden hiervan is niet bekend, maar wellicht zou dit verband gehad kunnen 
hebben met het belang van het “Huys”, dat in strategische zin snel minder werd en uiteindelijk zelfs 
verdween. Procurator schreef zijn kroniek immers pas rond 1320. 
Het afnemende strategische belang is evident, omdat het uiteindelijk slecht met het huis van 
Wijdenes afliep. Kort na de moord op Floris V (27 juni 1296), ontstond een tijdelijk machtsvacuüm, 
waarin de vers benoemde bisschop van Utrecht, Willem van Mechelen, zijn kans greep om uit eigen 
belang olie op het vuur te gooien.44 Het lukte hem om de West-Friezen op te stoken en aan te 
moedigen om opnieuw in verzet tegen de Hollandse overheersers te komen. Met een groot en 
goedbewapend leger trokken de West-Friese opstandelingen omstreeks eind 1296/begin1297 naar 
Wijdenes. De overmacht moet aanzienlijk zijn geweest, waarbij de opstandelingen de kastelein 
Boudewijn van Naaldwijk, de keus en gelegenheid gaven om met zijn gevolg de burcht ongedeerd te 
verlaten, waarna een complete destructie van het kasteel plaatsvond:  
 
“Ende si braken thuis toter eerde..”. 45 
 
Dat een kasteel zo gemakkelijk en kennelijk in een relatief korte tijd letterlijk tot de grond toe kon 
worden afgebroken, waardoor de optie voor het opnieuw opbouwen verviel, zegt iets over de sterkte 
op zich, die kennelijk niet tegen een uitzonderlijke overmacht van de West-Friese troepen was 
ontworpen. Dit maakt het plausibel dat het huis van Wijdenes, tot het einde toe, grotendeels in zijn 
eerste bouwfase van aarde en hout is gebleven.  
 
Ik gebruik het woord ‘grotendeels’ om de hiernavolgende redenen. Zoals gezegd werden tijdens de 
winters van 1997 en 1998, op de bodem van het Markermeer, circa 250 meter uit de kust van 
Wijdenes twee, ongeveer 20 meter lange rijen van losse kloostermoppen aangetroffen. Elke rij had 
een breedte van om en nabij 2,5 meter en hun onderlinge afstand bedroeg ongeveer 10 meter. 
Enkele van deze stenen zijn boven water gehaald.46 Mede door slecht zicht, kon men geen structuren 
in de vorm van een eventuele fundering of muurrest aantonen.  
Dat wil niet zeggen dat er geen sprake van funderingsresten is. Het is bekend dat men vooral in 
waterrijke gebieden zich snel boven het grondwater wilde uitwerken, zodat de funderingen vaak 
simpelweg los werden gestapeld. De twee rijen losse stenen met een onderlinge afstand van circa 10 
meter, een breedte van 2,5 meter en een lengte van 20 meter doen sterk denken aan zo’n 
gestapelde funderingsconstructie.47 
Wellicht zal toekomstig onderwateronderzoek met modernere side-scan sonar technieken meer 
opleveren. In ieder geval heeft een recent onderzoek in 2016 jammer genoeg niets nieuws 
opgeleverd.48  
Als in de komende jaren alsnog een stenen structuur van het kasteel wordt aangetroffen, zou dat een 
welkome aanvulling op het voorgaande zijn. Namelijk ervan uitgaande dat een deel van het kasteel 
van Wijdenes na 1282 voor een deel in steen, als start voor een secundaire meer geavanceerde 
bouwfase, was opgetrokken. Anderzijds kan het ook zo zijn, dat men aanvankelijk wel de intentie had 
om het huis van Wijdenes uiteindelijk in steen te herbouwen, maar dat men door externe 

                                                             
44 Zie App. 11. 
45 Idem. 
46 Franke 1996. 
47 Mededeling van Rob Gruben aan de auteur op 24-05-2019 
48 Bartels 2017, p. 13. Mededeling van Michiel Bartels aan de auteur op 27-11-2018. 
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omstandigheden werd belemmerd, zoals voortdurende schermutselingen en gebrek aan voldoende 
stenen. Wellicht was men wel begonnen met het aanleggen van een stenen fundering of had men 
zelfs al een begin gemaakt met de bouw van een stenen woontoren of donjon.  
 
Graaf Floris moest zijn uiterste best doen om voor zijn burchtenbouw voldoende bakstenen te 
vergaren. De vraag kan daarbij gesteld worden, of in de ‘directe’ omgeving voldoende grondstof en 
productiemogelijkheden voorhanden waren om massaal bakstenen voor de stenen verslindende 
burchtenbouw te leveren, zonder import, zoals dat voor natuursteen altijd het geval is geweest. Men 
zou dit in de eerste plaats wel verwachten, omdat het gebruik van bakstenen voor het bouwen van 
kerken en abdijen in het westen van Noord-Holland voor circa 1200 al bekend was.49  Het maken van 
bakstenen was in de ‘directe’ omgeving dus niet onbekend. Het is beschreven dat er in en rond 

Alkmaar en in West-Friesland in de 
veertiende tot in de zestiende eeuw 
een flinke productie van bakstenen op 
gang was gekomen.50 
Desondanks is gebleken dat Floris, 
met enige dwang, in 1285 van Friese 
kloosters een schatting eiste in de 
vorm van bakstenen.51 Dit zou, vanuit 
logistieke redenen, als een 
noodoplossing beschouwd kunnen 
worden, als men bedenkt dat het 
vervoer per land of schip vanuit 
Friesland ten oosten van het Vlie52 (de 
huidige provincie Friesland) naar 
West-Friesland, de nodige 
transportbeperkingen oplevert. Het is 
daarom niet onmogelijk dat een te 
kort aan de beschikbaarheid of een 
trage levering van stenen, er mede 
voor gezorgd hebben, dat een stenen 
bouw van het Huis van Wijdenes 
mogelijk flink vertraagd werd en of 
nooit volledig gerealiseerd kon 
worden. Het is zelfs niet uitgesloten, 
dat het kasteel van Medemblik in dit 
verband meer prioriteit kreeg. 

                                                             
49 Van Tussenbroek 2008, p. 120. 
50 Geus 1979, p. 205-213. 
51 Zuidema en Douma 1974, p. 257. Zie App. A8. 
52 Het water dat voorheen de huidige provincie Friesland en West-Friesland van elkaar scheidde.  

Afbeelding 9 Een kleine collectie kloostermoppen die in 1997, tijdens de 
zoektocht naar het Huis van Wijdenes, uit het Markermeer zijn opgevist.  
Foto van de auteur. Met dank aan de oudheidkundige vereniging 
‘Suyderkogge’.  

 

Afbeelding 10 Een van de opgedoken stenen in detail. Foto van de 
auteur. 
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Afbeelding 11 Twee middeleeuwse bouwambachten die voor de kastelenbouw relevant zijn: Timmerlieden en 
metselaars. Bron: Augsberger Chronik (1368-1396). Staats- und Stadtbibliothek Augsberg; SuStb Augsberg 4 Cod 
Aug 1 (Cim 70). Uitsneden. Licentie onder Creative Commons (BY-NC-SA 4.0) 

Afbeelding 12 Een fantasievoorstelling van het Huis van Wijdenes door Abraham Rademaker (ca. 
1700). Bron: WFA, beeldbank nr. 0354-01, signatuur 4e30. 
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4. Het huis te Medemblik (Kasteel Radboud) 
 
Het is logisch om aan te nemen, dat sinds de bezetting in 1282, beide kastelen, zowel die van 
Wijdenes als die van Medemblik, een gemeenschappelijk doel dienden, namelijk het zo snel mogelijk 
verkrijgen van strategische controle over het meest oostelijke deel van West-Friesland. Dat laatste 
wil zeggen over de regio’s die later bij naam bekend stonden als het Hoogwouder- en 
Drechtingerambacht. Het extra toezicht, zowel over zee als over het vijandelijke achterland, moet 
veel strategisch voordeel hebben opgeleverd.  
De bezetting was dus aanvankelijk, vanaf 1282 feitelijk beperkt tot een bepaalde regio, hetgeen zou 
betekenen dat deze toestand kan worden opgevat als een zesjarig status quo tot aan 1288. Dat was 
het jaar dat de Hollanders met de hulp van de troepen van Dirk van Brederode geheel West-Friesland 
veroverden, nadat de bevolking na een stormvloed volledig was lamgeslagen.53 Deze verovering werd 
in begin 1289 gevolgd door de overgave van de West-Friezen en daarmee een volledige Hollandse 
annexatie van het gebied.54 Zoals opgemerkt diende de burcht van Wijdenes als eerste militair 
steunpunt en het zou daarom logisch zijn dat Medemblik vanaf 1282, eveneens een gelijkwaardig 
tweede steunpunt gehad zou moeten hebben. 
Het zou in dit verband te verklaren zijn waarom Melis Stoke, opmerkelijk genoeg, het belang van de 
burcht van Medemblik met ongeveer dezelfde strekking omschreef als die van het huis te Wijdenes 
(zie sectie 3 en afbeelding 6): 
 
 “Daer hi mede al gheheel 
Al Westvrieslant sider dwanc..”55  (afbeelding 10). 

Ondanks dat het niet absoluut vast staat, maar ook niet onmogelijk is, dat Floris V in 1283 vanuit het 
kasteel van Medemblik de reeds genoemde oorkonde liet uitgaan, zal hij in het minste geval al in 
1282 de opdracht voor de bouw moeten hebben gegeven. Voor dat laatste, tevens met het oog op 
het jaar 1283, is het aannemelijk dat, evenals bij het huis van Wijdenes, een bouw in steen op korte 
termijn de minst logische weg was.  
 
Medemblik was gedurende de middeleeuwen een belangrijke handelsnederzetting, die uiteindelijk 
tot een meer stedelijke ontwikkeling leidde.56  Feitelijk had de stad Medemblik een redelijke 
uitzonderingspositie ten opzichte van de rest van oostelijk West-Friesland. Het belang wordt mede 
ondersteund door het feit dat Floris V op 25 maart 1289 een stadskeur aan Medemblik57 verleende, 

                                                             
53 Zie App. A9. 
54 Zie App. A10. 
55 Zie App. A9.1. 
56 Besteman 1989, pp. 17-18. Van Leeuwen 2014; pp. 32-63. 
57 Zie App. A10. 

Afbeelding 13 Fragment uit de Rijmkroniek waarin de bouw van het kasteel 
van Medemblik wordt gemeld. Handschrift A,fol. 33r. vers 5066-5070.  
Bron: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 128 E 3/ resources.huygens.nl 



20 
 

gelijk aan de stadskeur, die door zijn vader Roomskoning Willem II in 1254 voor de stad Alkmaar was 
uitgevaardigd.   
De grote economische en sociale betekenis van “oppidum de Medemleke”, zou er wellicht aan 
hebben kunnen bijgedragen, dat het er tijdens de bouw van het kasteel, minder heftig aan toe ging 
dan dat bij de schermutselingen in Wijdenes het geval was. Het is voorstelbaar dat niet alleen de 
Hollanders, maar ook de West-Friezen en andere betrokkenen58 gebaat moeten zijn geweest bij een 
zoveel mogelijk ongestoorde aan- en afvoer van goederen. Desondanks hield men toch rekening met 
een mogelijke dreiging. Een Hollands legertje dat op Melorde of Meloerde (een ongeïdentificeerd 
toponiem) gelegerd was, hield een oogje in het zeil tot de burcht af was, maar hoefde verder niet op 
te treden:59   
 
“Ende gaderde heer eer iet lanc,  
Ende voer ligghen op Melorde,  
Dat was, als ic segghen horde, 
Dat hi de felle Vriesen ontsach;  
Ende lagher also menighen dach;  
Dat de borch was volmaect  
Ende vast ende wel gheraect;  
Ende scone ende starke.” 60 
 
Indien het juist is, dat de eerste bouwfase van het kasteel van Medemblik een conventionele houten 
of walconstructie was, dan kwam er in ieder geval een moment dat de burcht in steen werd 
opgetrokken. Wellicht dat er na 1285 daarmee gestart is, nadat er voldoende extra bakstenen uit 
Friesland waren aangevoerd.  
Het slot was in ieder geval sterk genoeg om in 1297 tegen het geweld van de door de Utrechtse 
bisschop opgestookte West-Friese rebellen, weerbaar te zijn.61 Dit in tegenstelling tot het huis van 
Wijdenes en het in aanbouw zijnde huis te Nuwendoren, waarvan de tragische afloop bekend is.  

 
  

                                                             
58 St. Maartenskerk in Utrecht. Men leest in de oorkonden dat koning Adolf van het Heilige Roomse Rijk, de rechten der 
abdij Thorn op enige inkomsten te Medemblik en in Neder-Maasland, die vroeger door graaf Ansfried waren geschonken, 
op 15-09-1292 bevestigde. [Van den Bergh, 1873, no. 832, p. 383]. Deze rechten zijn gebaseerd op het gegeven dat Koning 
Otto III op 26-06-985 aan graaf Ansfried een deel van de tol, de munt en de cijns te Medemblik en goed in Neder-Maasland, 
schonk. [Van den Bergh, 1866, no. 63, p. 39]. Nadat Ansfried in 994 bisschop werd, vielen deze rechten automatisch aan de 
St. Maartenskerk in Utrecht toe [Bruch, 1982, pp. 54,55]. 
59 Brill 1983, boek 5, vers 537-549, p. 235. 
60 Zie App. A9.1. 
61 Zie App. A12. 
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5. Andere laatmiddeleeuwse burchten van aarde en hout 
 
Uit het voorgaande valt op te maken, dat de gehanteerde typologie, namelijk dat de dertiende-
eeuwse kastelen van Floris V, van (bak)stenen zijn gebouwd, feitelijk wordt losgelaten. Ik ben mij 
ervan bewust dat dit een controversiële en gewaagde zienswijze is. Daarbij vond ik belangrijke 
ondersteuning van een onderzoek van Gruben, Mooren en Peters uit 2009.62 Hun studie heeft aan 
het licht gebracht dat het gebruik van hout en aarde bij de primaire bouw van dertiende-eeuwse 
kastelen niet ongewoon was. Van het woontorenkasteel van Groesbeek63 is qua bouwtechniek 
aangetoond, dat bij de primaire bouwfase een houten weerwand met palissaden is geplaatst. Het 
woonvertrek was een houten donjon, die mogelijk in vakwerk was opgetrokken. Het gebruik van 
hout bleek ook tijdens de secundaire bouwfase van het kasteel van Groesbeek in het begin van de 
veertiende eeuw, goed toepasbaar te zijn. Pas bij de derde bouwfase begon men bakstenen toe te 
passen. 
 
Een burcht van hout in de dertiende eeuw lijkt op het eerste gezicht atypisch. Uit vervolgonderzoek 
door Gruben is gebleken dat er meer dertiende- en veertiende-eeuwse burchten bekend zijn waarin 
het gebruik van hout, maar later ook combinaties van hout, omwalling en steen, werden aangewend 
(Wouw, vijftiende eeuw). Andere houten vesting- of walwerken zijn vermeld voor Tiel (1274), 
Maastricht (1284), Grave (1300) en Hardenberg (1357).64  
 

  

                                                             
62 Gruben, Mooren en Peters 2009. 
63 Nabij Nijmegen. Deze burcht was geen grafelijk bezit, doch niet beleend eigendom van de heren van Groesbeek. 
64 Gruben 2013, p. 11. 
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6. Conclusie 
 
Aan de hand van de bovenstaande analyse valt, ondanks blijvende onzekerheden, een aantal logische 
conclusies te trekken betreffende de kastelen van Wijdenes en Medemblik. De analyseresultaten van 
diverse historische gegevens in dit onderzoek kunnen worden beschouwd als indirect bewijs voor 
een bruikbare werkhypothese.  

 
1. Is er meer te zeggen over het moment, waarop men met de eerste bouwfase van de 

kastelen van Wijdenes en Medemblik een aanvang maakte? 
Op basis van kronieken kan worden afgeleid dat men in 1282 met de eerste bouwfase van de 
burcht van Wijdenes was begonnen en deze in hetzelfde jaar voltooide. Dit gebeurde op 
korte termijn na de invasie door de Hollanders. Deze conclusie is voor het kasteel van 
Medemblik moeilijker te trekken en hangt ervan af of Floris V in 1283 een oorkonde vanuit 
dit kasteel liet uitgaan. Ondanks dat het laatste niet is uitgesloten, bestaat er wel enige 
onzekerheid over, vanwege de mogelijkheid van een alternatieve locatie. Het is aannemelijk 
dat, in het jaar 1282, om militair strategische redenen, de opdracht is gegeven om een 
aanvang te maken met de bouw ervan. Niet alleen het huis van Wijdenes, maar ook het 
kasteel van Medemblik zou dan een militair steunpunt zijn geweest om het bezette gebied, 
dat wil zeggen het oostelijke deel van West-Friesland, onder controle te houden. Deze 
bezetting had de vorm van een status quo die pas in 1289 eindigde. In dat jaar gaven de 
West-Friezen, gezeten in de vier ambachten, zich over. 
 

2. Valt het hoge tempo, waarmee het huis van Wijdenes tijdens de Hollandse bezetting van 
het oostelijk deel van West-Friesland in 1282 is gebouwd, te verklaren? 
Het hoge tempo waarmee deze burcht is gebouwd, is logisch te verklaren vanuit het concept, 
dat aarde en hout als belangrijkste bouwmateriaal werd gebruikt. Hout was genoeg 
voorhanden en gemakkelijk te vervoeren. Er is geschreven dat de burcht van Wijdenes een 
ringgracht had. Op basis daarvan kan men veronderstellen dat de uitgegraven aarde ervan, 
voor ophoging van het kasteel terrein en/of voor een aarden omwalling kon dienen. 
 

3. Is er een logische verklaring te geven voor de tegenspraak, die zich voordoet uit het 
gegeven, dat Floris V reeds in 1283 in Medemblik aanwezig was, terwijl de kronieken 
spreken van de bouw van het kasteel in 1288? 
Het staat vast dat Melis Stoke volgens de Rijmkroniek, niet zeker was over het moment dat 
het kasteel van Medemblik werd gebouwd. Hiermee is het jaar 1288 op losse schroeven 
komen te staan. Verder valt deze vraag voor dit kasteel wat lastig te beantwoorden, ondanks 
het feit dat Floris V in 1283 in Medemblik verbleef. Het is onzeker of Floris deze oorkonde 
vanuit het kasteel liet uitgaan, maar het is ook niet uitgesloten dat dit juist wél het geval was. 
Als in 1282 de opdracht werd gegeven om het kasteel te bouwen, met als doel om in korte 
tijd een tweede militair steunpunt in het oosten van West-Friesland te creëren, dan zal de 
aanvankelijke typologie van de primaire bouwfase vergelijkbaar zijn met die van het huis van 
Wijdenes. De bouw in steen zou in dat geval van een latere datum zijn geweest, wellicht 
vanaf het jaar 1285.  
 

4. Kan er een verklaring worden gegeven voor het feit, dat men ondanks archeologisch 
onderzoek, zowel op het land, als onder water, slechts weinig restanten van het huis van 
Wijdenes heeft gevonden? 
De mogelijkheid bestaat, dat het huis van Wijdenes nooit verder is gekomen dan zijn eerste 
bouwfase, dat wil zeggen een walburcht of een gelijkwaardige burcht waarbij hout en aarde 
als bouwmaterialen waren toegepast. Een volledige destructie tot de grond toe heeft er 
mogelijk toe geleid dat tijdens archeologische onderzoeken, slechts weinig sporen van deze 
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burcht zijn gevonden. Het kan zijn dat de restanten, zoals een aarden omwalling en 
houtresten, in de loop van 700 jaar, uiteindelijk aan de Zuiderzee zijn prijs gegeven, zodat 
een veelheid aan eventuele sporen in de loop der eeuwen is uitgewist. Wellicht had men wel 
een aanvang gemaakt met een tweede bouwfase in steen, gezien de vondst van dertiende-
eeuwse kloostermoppen die men ongeveer 250 meter uit de kust van Wijdenes ontdekte. 
Verbeterde archeologisch onderwateronderzoek zou wellicht meer inzicht kunnen geven. 
Er is nog een andere optie open, namelijk de mogelijkheid, dat men op de verkeerde locatie 
heeft gezocht, alhoewel deze optie steeds onwaarschijnlijker lijkt te worden. 
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7. Overzicht voor een mogelijke werkhypothese 
 

Datum/jaar Omschrijving Bron 

half mei 1282 Floris V bezet oostelijk West-
Friesland, dat wil zeggen het 
gebied van het Hoogwouder 
en Drechtinger ambacht 

Kronieken 

half mei 1282 tot en met het 
eerste kwartaal van 1288 

Toestand van status quo voor 
geheel West-Friesland 

Kronieken 

1282 Ongedateerd Floris V geeft opdracht tot de  
bouw van het huis van 
Wijdenes, dat in 1282 werd 
voltooid. 
Sterke aanwijzingen voor een 
conventionele bouw van aarde 
en hout van het huis van 
Wijdenes. 

Kronieken 
 
 
 
Op basis van indirect bewijs. 

25 juni 1282 
 
14 september 1282 

Floris V en een mannengerecht 
in Wijdenes aanwezig 
Floris V laat een oorkonde 
uitgaan. 
Mogelijk vanuit het huis van 
Wijdenes 

Historisch archief 
 
 
 
Hypothetisch 

Zomer 1282 Floris V trekt met een leger 
naar Hoogwoud en vindt het 
stoffelijk overschot van zijn 
vader. 
Floris bericht koning Edward I 
van Engeland dat hij de West-
Friezen heeft verslagen en zijn 
vader heeft gevonden. 

Rijmkroniek 
 
 
 
Historisch archief 

1282/1283 Ongedateerd Floris V geeft opdracht tot de 
bouw van het kasteel in 
Medemblik. 
Mogelijk als een conventionele 
bouw van aarde en hout 
neergezet. 

Hypothetisch 
 
 
Hypothetisch 

3 mei 1283 Floris V aanwezig in 
Medemblik en laat een 
oorkonde uitgaan. 
Waarschijnlijk vanuit het 
kasteel, dat misschien nog 
(gedeeltelijk) in aanbouw was. 

Historisch archief 
 
 
Hypothetisch 

1285 Ongedateerd Lokaal gebrek aan stenen voor 
de burchtenbouw. 
Floris V eist van Friese 
kloosters bakstenen op. 

Hypothetisch 
 
Kroniek 

Na 1285 Aanvang van een tweede 
bouwfase in steen van de 
kastelen van Medemblik en 
Wijdenes. 

Hypothetisch 
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Winter 1287/88   Stormvloeden teisteren West-
Friesland. 
West-Friezen worden door de 
Hollandse grafelijkheid 
verslagen. 

Einde status quo. 

Kronieken 

Januari-maart 1289 West-Friezen geven zich op 
papier over. 
Annexatie van West-Friesland 
door de Hollanders.  

Historisch archief 

27 juni 1296 Graaf Floris V wordt in 
Muiderberg vermoord. 

Kronieken 

eind 1296/begin 1297  Wederom een West-Friese 
opstand tegen de Hollandse 
grafelijkheid in opdracht van 
de bisschop van Utrecht.  
Het huis van Wijdenes wordt 
tot de grond toe vernietigd.  
Het Huis te Nuwendoren 
wordt tot aan de funderingen 
toe afgebroken. 

Kronieken 
 
 
 
Kronieken 
 
Kronieken/Archeologie 

Januari 1297  Het kasteel van Medemblik 
wordt door een sterk leger van 
opstandige West-Friezen 
bestormd. Daarna volgt een 
beleg. Het huis wordt door een 
grafelijk leger ontzet. 

Kronieken 

6 April 1297 Slag bij Vronen ten noorden 
van Alkmaar. Bloedige slag 
waar de West-Friezen zware 
verliezen leiden. 

Kronieken/Archeologie 

6 November 1299 Definitief vredesverdrag tussen 
de West-Friezen en de 
Hollandse grafelijkheid. 

Historisch archief 

 
7. Nawoord 

 
Ik wil Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland in Hoorn, bedanken voor het kenbaar maken 
van zijn overtuiging betreffende de eerste bouwfasen van hout van beide burchten. Daarnaast 
bedank ik Rob Gruben (BAAC) met zijn onderzoek naar laatmiddeleeuwse kastelen, en dat hij mij van 
belangwekkende zaken op de hoogte heeft gebracht. Daarnaast bedank ik de redactie van Stichting 
Kastelen Studies Nederland, met name Rob Gruben, Taco Hermans (RCE), Jan Kamphuis 
(Rijksvastgoedbedrijf) en Jan van Doesburg (RCE) voor hun kritische commentaren op de 
oorspronkelijke tekst van dit verslag. 
 
Ben Dijkhuis 
Medemblik, mei 2019.  
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APPENDIX A 
 

Repertorium 1282-1300 
 
Beknopt repertorium van de gebeurtenissen in de periode 1282-1300, betrokken op de annexatie 
van West-Friesland door graaf Floris V van Holland. Let wel, er is geprobeerd om een en ander 
chronologisch in te delen. Desondanks loopt de chronologie van de kronieken enigszins spaak. 
 

• A1. ongedateerd, mogelijk eind april/begin mei 1282. 
Floris V bericht aan Edward I van Engeland het volgende:  
1. “Wij hebben het vaste voornemen om tegen het naderende Pinksterfeest (18 mei 1282) samen met 
de graven van Gelre en Kleef en vele andere [edelen?] tegen de West-Friezen, onze doodsvijanden, 
met een groot leger op te trekken, we zullen er onze tenten opslaan [en daar kastelen?] bouwen..” 65   
 
2. “Preterea circa hoc instans festum Pentecostes unacum comitibus Gelrie et de Cleue et multis 
al[……] hominibus […]sudde que […… ] nostr[..] contra Westfrisones nostros capitals inimicos habere 
intendimus excercitum copiosum et in terra ipsorum figere nostra tentoria et s[…….] construere”66 
 
Aan de hand van het bovenstaande mag men aannemen dat het succesvolle offensief door Floris, 
pakweg rond de eerste helft van mei 1282 plaatsvond. 
 

• A2. 1282, ongedateerd. 
Floris V valt, via de Zuiderzee, met een leger West-Friesland bij een nederzetting met de naam 
Nuwewic, waarna een hevige veldslag volgde (Schellinkhout/Wijdenes).67 
 
Willem Procurator kroniek:68 
1. “In het jaar 1282 werd graaf Floris van Holland, hoewel de gekwetsheid over de ondergang van zijn 
manschappen bij de Friezen niet op zijn gelaat geschreven stond, door een zeer grote animositeit 
tegen dat volk bewogen. Dus nadat hij een hoeveelheid van zijn troepen zowel uit Holland als uit 
Zeeland bijeengebracht had, begaf hij zich per schip naar de plaats, Nuwewic geheten, waar hij de 
boze Friezen, zoals zij tot dan toe gewoon waren geweest, tegenover zich aantrof. Zij hadden zich na 
het bouwen van een bolwerk op een wal, als waren zijn onoverwinnelijk, teruggetrokken, en stelden 
zich met een krachtige macht tegen het leger van de graaf teweer. En toen de troep van Holland dat 
zag, stortte zij zich op de vijanden als een uitgehongerde op voedsel of een uitgeputte op zijn bed, en 
na hun versterking binnengebroken te zijn joeg zij hen op de vlucht en zette de achtervolging in, 
totdat het doel van de zaak met prijzenswaardige compleetheid werd bereikt”  
 
Melis Stoke Rijmkroniek: 69 
2. “Nu sette de grave sijn ghedochte (391) 
Die Vriesen te dwinghen, of hi mochte; 
Ende vergaderde al sijn heer, 
Hollant, Zeelant, mit groter weer, 
Ende voer in Vreeslant sonder misse 
Ende logierde te Widenisse 
Met menighen man coene ende stout, 
Ende wan enen wijch te Scellinchoute, 

                                                             
65 De Graaf 2004, vertaling p. 272. 
66 The National Archives, London; SC1/18/104. Koch, Kruisheer, Dijkhof 1970-2006, deel IV, nr. 2031. 
67 Zie ook voetnoot 31 op p. 13. 
68 Gumbert-Hepp 2001, vertaling uit het Latijn, p. 166, 167. 
69 Brill 1983, boek 4, vers 391-409, p. 228-229. 
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Ende wort te rade, alst wesen zoude, 
Dat hi voer voert tHoechoutwoude,” (400) 
“Ende vacht daer op de selve tijt 
Enen bitterliken strijt, 
So dat de heren van Zeelant 
Selve vochten metter hant, 
Dat mens hem groot ere sprac. 
Oec weet ic wel, dats niet ghebrac 
Dattie van Hollant vochten so, 
Dats de grave was wel vro, 
Ente Vriesen begonsten wiken.” (409) 
 

• A3. Zomer van 1282. 
Na een zware tocht en strijd, vond Floris de beenderen van zijn vader, koning Willem II, in het dorp 
Hoogwoud (Hoeghoutwoude), nadat een grijsaard de plek van het heimelijk verborgen graf had 
aangewezen.  
 

• A4. Zomer van 1282. 
Floris V bericht de Engelse koning wederom: 
“Sire, wat ik u voor alles wil laten weten, is dat ik het Friese volk in vier slagen – omdat bovenal onze 
Heere ons hielp – kon verslaan en daar alles krachtig kon bezetten. Ook kon ik het lichaam van mijn 
heer en vader terugkrijgen, iets wat ik voor alle andere dingen heb gewild.” 70 
 
“Sire, pour che que est que ie vous fas sauoir que iai heu as gens deuant 
dis quatre batalles et de trestoutes nous a nostre Sires aidiet a ce que nous les vemquimes et 
auons conquis tous luer plus fort pas et rauons par force le cors mon senguer mon pere, 
la quele chose ie desiroie sur toutes riens.” 71, 72  
 

• A5. 1282, ongedateerd.  
Graaf Floris V laat een burcht in Wijdenes bouwen. 
Voor het jaar 1282, vrijwel direct na zijn eerste overwinning, wordt al snel de bouw van het kasteel 
in Wijdenes gemeld. Dit ging gepaard met een voortdurende Friese tegenstand. Er werden 
gevechten geleverd waarbij kruis- en handbogen tegen de opstandelingen werden ingezet, waarbij 
veel slachtoffers vielen. De Friezen bleven volhardend de burcht bestormen, maar dat leidde voor 
hen nauwelijks tot enig resultaat.  
 
Melis Stoke Rijmkroniek: 73 
“De in Vreeslant je ghedede (475) 
So uitnemende behaghelhede. 
De grave dede maken enen casteel 
Te Widenisse, daer hi gheheel 
Tlant van Vrieslant mede dwinghen soude, 
Ende spisen ende mannen also houde, (480) 
Dat men thuys wel houden mochte 
Jeghen der Vresen fel ghedochte, 
Waers te doene, met groter eren.” 
Dit gheviel int jaer ons heren 

                                                             
70 De Graaf 2004, vertaling, p. 272. 
71 The National Archives, London; SC1/18/101. 
72 Koch, Kruisheer en Dijkhof 1970-2006, deel IV, nr. 2061. 
73 Brill 1983, boek 4, vers 475-497, p. 232-233. 
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lxxxii en xii hondert,  
In deen somer, wien soos wondert, 
Dat hi sinen vader wan 
Ende versloech oec menighen man. 
Al was der Vriesen vele versleghen, 
Nochtan pijnden si in allen weghen (490) 
Ende pogheden met alre cracht, 
Die wile tote op de gracht, 
Dat huys te velne, of si moghen. 
Men scoot met ermborsten ende met bogen 
Meneghen man vor thuys te doot. 
Nochtan daden si menighen stoot 
Voor thuus, maer het ne halp twint.”(497) 
 

• A6. 14 september 1282. 
Floris laat een oorkonde uitgaan, waarin hij verwijst naar een onderzoek dat op 25 juni 1282 door 
een mannengerecht in Wijdenes is uitgevoerd.74 
 

• A7. 3 mei 1283. 
Floris laat een oorkonde vanuit Medemblik uitgaan.75 
 

• A8. 1285, ongedateerd. 
Floris V eiste onder voorwendselen van zijn vriendschap, van de kloosters bewesten Lauwers, een 
aller zwaarste schatting van bakstenen, om burchten in het aan zijn heerschappij onderworpen 
West-Friesland te bouwen.76 
  
“Anno domini MCCLXXXV ……… Eodem anno comes Hollandiae maximam exactionem lapidum sub 
obtenu amicitiae suae per nuncis et literas exegit a claustris Translaicanis ad construenda castra in 
West-freslande, dominio suo subiugatam.” 77 
 

• A9. Winter 1287, 1288 (paasstijl 1287). 

Twee hevige stormvloeden overvallen West- en Oost-Friesland. Heel West-Friesland wordt 
door de Hollanders bezet. Melis Stoke meldt (abusievelijk in korte tijd) de bouw van vier 
burchten, waaronder dat van het kasteel van Medemblik. Dit gegeven is door andere 
kroniekschrijvers overgenomen. 
Op 14 december van 1287 werd het land van West en Oost-Friesland (de huidige provincie Friesland) 
geteisterd door een enorme stormvloed (Sint Luciavloed), op 5 februari 1288 (Sint Agathadag) was 
de tweede. Veel mensen en dieren verdronken en de storm liet een enorme ravage achter. De West-
Friezen waren hierdoor lamgeslagen en konden daardoor geen krijgshandelingen meer uitvoeren. 
Dirk van Brederode verzamelde met goedkeuring van graaf Floris V veel schepen en voerde naar 
West-Friesland en bezette al het land van de West-Friezen.78 
 
1. Melis Stoke Rijmkroniek: 79 
“Doe ghevielt also zint,    (498) 
Dat op de zestiende kalende 

                                                             
74 Koch, Kruisheer en Dijkhof: 1970-2006, deel IV, nr. 2058. NA, AGH; 3.01.01; inventarisnummer 218; fol 53r, nr. 326. 
75 Idem, nr. 2110. NA, AGH; 3.01.01; inventarisnummer 218 fol. [52bis v], nr. [325bis]. 
76 Zuidema en Douma 1974; p. 257. 
77 Feith en Acker Stratingh 1866, p.261. 
78 Bruch 1982, p. 147, Zuidema en Douma 1974; p. 241. 
79 Brill 1983, boek 4, vers 498-584, p. 233-237. 
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Van Loumaent God doe sende   (500) 
Ene vloet also groot, 
Daer vele volx in bleef doot. 
Te hant darna sinte Aechten daghe 
Sende God tote ere plaghe 
Echter ene grote vloet. 
Dese twee waren, als ic verstoet, 
In enen winter int jaer ons heren, 
Als ons de scrifturen leren, 
xii hondert ende seven ende dachtich. 
Dese twe vloede waren so crachtich,  (510) 
Dat si ghinghen over al tlant, 
Dat leghet an des sewes cant, 
Beide oester ende wester Vresen; 
Ende Hollant moste oec verliesen: 
Suuthollant verdranc oec mede, 
Ende ic ne weet ghene stede 
Bider zee, en ghinc al onder. 
Tfolc verdranc, dat meer dan wonder 
Te segghene es; des bleef so vele, 
Dat het ghinc al uten spele.   (520) 
Al Zeelant verdranc sekerlike, 
Sonder Walchren ende Wolfaertsdike. 
Anders hordic noit lant noemen. 
Nu sijn de Vresen so verre comen, 
Dat si mosten an haren danc 
Singhen enen niwen sanc, 
Dat si met herten niet en gheren. 
Si moesten hulden ende zweren 
Den grave, ende onderdanich wesen. 
Hoe dat si vort swoeren in desen,  (530) 
Si brakent te haren lachter groot, 
Daer menich man om bleef doot, 
Als ghi noch hierna sult horen. 
Maer hier gaet ene tale voren 
Van andren dinghen; dat ghesciede 
Inden lande onder de liede 
Den grave dochte goet doe wesen,  
Dat hi maken dede na desen 
Te Medemelc een casteel, 
Daer hi mede al gheheel   (540) 
Al Westvrieslant sider dwanc, 
Ende gaderde heer eer iet lanc, 
Ende voer ligghen op Melorde, 
Dat was, als ic segghen horde, 
Dat hi de felle Vriesen ontsach; 
Ende lagher also menighen dach 
Dat de borch was volmaect 
Ende vast ende wel gheraect 
Ende scone ende starke.”  
Oec dede hi maken scone ghewarke  (550) 
Bi Vronen op de harde gheest; 
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De Nuweborch, daer doe was meest 
Der Vresen macht op dat ende. 
Hi dede oec maken daer ghehende 
Enen dijc met haesten groot, 
Dat men mochte in alrennoot 
Vander borch gaen haerentare 
Van Vronen al tote Alkemare. 
Oec dede hi maken altehant 
Een huys op des dikes lant,   (560) 
Dat den dijc bescermen zoude, 
Waert dat men insteken woude: 
Middelborch so heet men dat. 
Tornenborch stont ter stat, 
Daert nu staet, langhe te voren. 
Dat was ghedaen, als wijt horen, 
Omdat men gheen van desen borghen 
Beligghen mochte sonder zorghen, 
Om te winnen tenigher tijt: 
Want sine staen niet so wijt,   (570) 
Men sciet wel te tween dele 
Grote scichte ende quarele. 
Ic ne weet, hoe ict versta, 
Weder voren ofte na 
Thuus te Medebleec was ghemaket; 
Ben ic daerin iet ontraket, 
Dat nes niet sere misdaen. 
Ic weet wel, dat si noch daer staen: 
Mi ne roec, wilc achter was of voren. 
Hi hadde begonnen te Nuwendoren  (580) 
Sider daerna ene veste, 
De nu wel naer is de beste, 
De in al den lande staet. 
Sint droech soe der Vriesen raet,…”  (584) 
 
2. Johannes de Beke schreef in zijn kroniek in het kort, waarin vier kastelen onder één noemer voor 
hetzelfde jaar werden genoemd: 80 
“In den jaer ons Heren m cc lxxxvii opten xiiii. dach der maent van december van groten storm van 
winde quam een groot water, daer in verdrencten vele menschen ende beesten………Ende alse die 
watre weder in die zee ghevloyet waren, dede grave Florens tymmeren iiii starke castele in Vrieslant, 
alse Medembliec, Eningheborch81, Middelborch ende Nyweborch, daer hi des onghetoemden volcs 
ingheborene onhoorsamheit mede temmen mochte.”  
 
3. Willem Procurator kroniek82: 
“In het jaar 1287 was Floris graaf van Holland, minnaar van de vrede, maar ook uitbreider van zijn 
jurisdictie, dagelijks bezig met oorlogen tegen de Friezen, en hij voegde hun land met zeer sterk 
burchten en versterkte torens bij het zijne, wat hij evenwel zonder Gods hulp niet voor elkaar 
gekregen zou hebben. Ter verklaring hiervan wordt in het kort verteld, dat in dat jaar een 
overstroming van de zee heeft plaatsgevonden, die heel Friesland bedekte, en ook in Holland en 

                                                             
80 Bruch 1982, p. 147. 
81 Huis te Nuwendoren. 
82 Gumbert-Hepp 2001, vertaling uit het Latijn, p. 175. 
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Zeeland massa’s mensen met jun vee ombracht. Toen hij dat zag maakte de zeer vrome ridder, heer 
Dirk van Brederode – die hiervoor trouwens door de graaf was aangesteld – schepen gereed, riep zijn 
vrienden bijeen en van huis tot huis gaande nam hij heel Friesland in, dat zoveel jaren opstandig was 
geweest maar zich nu niet verdedigde. En dat land werd hierna van dag tot dag meer onderworpen 
en met Gods erbarmen bedwongen.” 
 

• A10. Januari-maart 1289. 

Floris V aanvaardt per oorkonden de onderwerping van de ingezetenen van de West-Friese 
dorpen en verleent hen een keur. Aan Medemblik verleent hij op 25 maart 1289 een 
stadskeur, gelijk aan die van Alkmaar (11 juni 1254). 
 
Hier is niet alleen sprake van een eigen jurisdictie, maar daarnaast wordt er een wetgeving 
ingevoerd die op de Hollandse leest is geschoeid. Eveneens wordt door de graaf geëist, dat 
men maatregelen ter verbetering van de infrastructuur, accepteert. 83, 84, 85, 86 
  
“dat wij borge ende veste ende wegen mogen maken in hoir lant, wil wij groot, wil wij cleyne”.   
 

• A10. 27 juni 1296. 
Graaf Floris V is slachtoffer van een complot van enkele edelen en wordt in Muiderberg vermoord 
door Gerard van Velsen.87 
 

• A11. Eind 1296/begin 1297. 
Na de moord op graaf Floris V, misbruikte Willem van Mechelen, bisschop van Utrecht zijn positie. 
Hiermee bezorgde hij het bisdom veel ongemak en veroorzaakte veel verwarring. De reden was, 
dat hij de vroegere situatie van het Sticht (nu provincie Utrecht) wilde herstellen, en ook dat hij het 
Muiderslot en de bijbehorende krijgslieden wilde opeisen. Zo dwong hij de kastelein Dirk van 
Haarlem, door intimidatie, het slot op te geven. Hij dreigde daarbij met gevangenisstraf of de 
dood. De opzet van de bisschop lukte, maar leidde uiteindelijk tot overmoedigheid. 
Vervolgens ging hij naar West-Friesland en stookte de West-Friezen tegen de Hollanders op. 
De West-Friezen verlangden terug naar hun oude gewoonten en tradities en waren geneigd om het 
gevecht tegen de Hollanders aan te gaan. 
Spoedig werd door de opstandige West-Friezen het kasteel van Wijdenes met een enorme macht 
bestormd, hetgeen tot gevolg had dat de kastelein Boudewijn van Naaldwijk zich moest 
overgeven. Hij en zijn gezin kregen een vrije aftocht zodat hij zonder problemen naar Holland kon 
afreizen. 
Daarna werd het kasteel van Wijdenes, gedestrueerd, dat is: tot de grond toe afgebroken. De 
opstand breidde zich uit, zodat ook het kasteel bij Eenigenburg (huis te Nuwendoren) werd 
vernietigd, terwijl het nog niet af was.88 
In tegenstelling tot het kasteel van Wijdenes, waarbij sprake is van een totale vernietiging, kon het 
huis te Nuwendoren opnieuw worden opgebouwd. 
 
1. Melis Stoke Rijmkroniek: 89 
“Si voeren te hant vor Widenesse  (610) 
So starc ende met groten moede, 

                                                             
83 Koch, Kruisheer en Dijkhof 1970-2006, nr. 2369, pp. 667, 668. 
84 Idem, nr. 2370, pp. 669, 670. 
85 Idem, nr. 2383, pp. 685, 688. 
86 Idem, nr. 2385, pp. 690, 709. 
87 Dit wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in diverse bronnen, w.o.  Bruch 1982, pp. 152-154. 
88 Bruch 1982, p.155. 
89 Brill 1983, boek 5, vers 610-623, pp. 30, 31. 
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Dat Boudijn, diet in siere hoede 
Doe hadde, dat hijt huys opgaf, 
Opdat hire mochte ganghen af 
Behouden lijf ende lede 
Ende al sijn gheselscap mede, 
Ende wechvoeren, dat hire hadde boven. 
Alse de Vriesen hem dat loven, 
So voer hi wech siere verde, 
Ende si braken thuis toter eerde,  (620) 
Ende voeren ter selver uren 
Ende braken thuys ten Niwendueren 
Dat al niet en was volmaect.”   (623) 
 
2. Johannes de Beke kroniek:90 
LXXII Van Willam van Mechelen den xli. biscop 
 
In dienselven jare [1296] bisscop Jan van Ziric is verset van Utrecht vermids den paeus ende is 
ghemaket bisscop tot Tullense, ende Willam gheboren van Mechelen, die de saken te horen plach in 
den Roemschen hof, is gheoordineert die xli. bisscop tot Utrecht. Dese bisscop Willam quam tot 
Utrecht ende vant alle dat bisdom verladen ende bewonden mit menigherhande werringhe, daer hi 
seer om arbeide in goeden state weder te maken. Want dese selve bisscop in den iersten besat dat 
casteel tot Muden mit uutghecoren wapentuers, dat hi al soe sere quetsede mit alrehande 
instrumenten ende angienen, dat Dideric van Haerlem, die daer casteleyn was, begheerde hem op te 
gheven ende in vanghenis te gaen ende behouden sijns lives dat casteel vri over te leveren. Van desen 
ghelucke is bisscop Willam grootmoedich gheworden ende voer in Westvrieslant ende predicte aldaer 
tieghen dat Hollantsche volc des bisscops aflaet. 
Die Vriesen na hoer ouder ghewoente waren haeste gheneyghet totter wedervechtinge, want het 
bisscop Willam hem riet, besaten rechtevoert dat casteel tot Widenesse alomme ende stormden 
wredelike sonder af te laten, alsodat Boudewijn van Naeldwijc die casteleyn te lesten van node opgaf 
den Vriezen dat casteel in deser vunvaerde, dat hi ghesonts lives mit sinen goede dat hi daer op 
hadde, mit vasten vreden varen soude in Hollant.  
Ende sonder merren destrueerden die Vriesen dat casteel te Widenes ende braken dat casteel tot 
Eninggheborch ende besaten dat casteel tot Medembleec alomme ende verbranden dat stedeken te 
pulvere. 
 

• A12. Januari 129791 (= 1296 paasstijl). 
De West-Friezen trokken op in de richting van Medemblik, legden het stadje in de as en trokken op 
naar het kasteel. De kastelein, Floris van Egmond en de andere bewoners gingen het gevecht aan, 
terwijl het kasteel door middel van blijden werd bestookt. Het kasteel had ondertussen een 
zodanige sterkte gekregen, dat het de West-Friezen niet lukte om het slot binnen te dringen en te 
veroveren. Daarom besloten ze tot een beleg om de bewoners van het slot uit te hongeren. Nadat 
alle proviand op was, werd de nood van de burchtbewoners zo hoog dat men ten langen leste 
overging tot het eten van paardenvlees.  
Graaf Jan van Henegouwen hoorde van het beleg, en voer per schip met krijgslieden naar West-
Friesland, waarbij hij hulp kreeg van de heren van Arkel en van Putten. Zij waren richting 
Enkhuizen gegaan, alwaar zij de huizen plunderden en het dorp in brand staken. De gloed van de 
brand werd door de kasteelbewoners gezien (?), hetgeen voor hen een teken was, dat er hulp 
onderweg was. Jan van Henegouwen ontzette het stadje Medemblik, waarbij 35 West-Friezen 
sneuvelden, en voorzag het kasteel weer van voedsel en nieuwe proviand. De palen die door de 

                                                             
90 Bruch 1982, p.155. 
91 De Graaf 2004, pp. 244, 245. 
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West-Friezen in de haven waren aangebracht om een blokkade te bewerkstelligen werden 
verwijderd. 
 
1. Joannes de Beke kroniek: 92 
“Ende sonder merren destrueerden die Vriesen dat casteel te Widenes ende braken dat casteel tot 
Eninggheborch ende besaten dat casteel tot Medembleec alomme ende verbranden dat stedeken te 
pulvere. Florens van Egmonde ende die ander borchsaten vochten dicke harde manlike tieghen die 
Vriesen, ende waren also swaerlike beseten, dat si alle hoor provande verteert hadden ende aten ten 
lesten peerdevleisch van groten noothonger. Grave Jan van Henegouwen als hi dit verhoorde, quam 
mit groter heervaert roeyen in Vrieslant ende ontsette Medembleec. Daer bleven doot omtrent xxxv 
Vriesen, ende hi spisede dat casteel mit vele provande. Die here van Arkel ende die here van Putten 
verbranden Enchusen ende wonnen daer groten roef, ende voeren van dane mit horen scepen 
onghescaet weder in hoor havenen.” 
 
2. Willem Procurator kroniek: 93 
“In dit uur van misère begaf Jan, graaf van Henegouwen, zich naar Holland, vernemende dat een 
kasteel in Medemblik, met wallen door de Friezen belegerd, ternauwernood werd verdedigd; want de 
groep edelen die daar zat, werd getroffen door de honger; een paard werd gedood, met het vlees 
waarvan men zich met de grootste begerigheid volvrat. Maar God zij dank was daar de voornoemde 
graaf met een eervol leger van Holland, door wie de Fries werd onderworpen en de menigte van op 
het kasteel belegerden door zeer edele dapperheid, zij het met de grootste inspanning werd bevrijd.”  
 
3. Melis Stoke Rijmkroniek: 94 
“Si voeren, als de niet en vaect,   (624) 
Te Medemelc in de poort,  
Ende hebben se altemael testoert 
Van enen énde toten anderen, 
So dat si vriliken mochten wanderen 
Omme de borch haerentare, 
Te siene waer si cranxt ware.   (630) 
Florens, heren Wouters zone, 
Uut Kenemaerlant, was de gone, 
Die dat huys in hoeden nam. 
Al waren de Vriesen gram, 
Hi ne gaf deromme niet een stro. 
Hi was doe ghemannet so, 
So wat si stormden et was verloren. 
Doe bleven si daer ligghen voren 
Om te verhongeren dier boven waren, 
Dat si niet mochten ontvaren.   (640) 
Dit ghevreisde de grave Jan 
Van Avennes, de edel man, 
Dat dat huys beleghen ware. 
Oec so quam hem de niemare, 
Dat de bisscop daer hadde ghesent 
Twe bliden in dat parlement, 
Om de borch te werpen ontwee, 
Ende waren de bliden mijn noch mee, 

                                                             
92 Bruch 1982, pp. 155, 156. 
93 Gumbert-Hepp 2001, vertaling uit het Latijn, p. 245. 
94 Brill 1983, boek 5, vers 624-649, 735-795, pp. 31, 40-43. 
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De den grave costen sijn gelt.   (649) 
……………………………………………….. 
De grave van Henegouwen   (735) 
De pijnde hem met goeden trouwen 
Om thuys tontsettene te Medemleke 
Des hi wille hadde sekerlike. 
Hi dede dat men mochte prisen: 
Want hi recht in alre wisen   (740) 
Daerom pensde met siere herten, 
Ende hijn ontsach ghene smerte, 
De hem daerof comen mochte: 
Want rechtevoert hi doe dochte 
Thuys tontsettene, als hi dede. 
Hem quamen te helpen mede 
De here van Arkel ende Claes van Putte, 
Entie van Dordrecht, de hem nutte 
Mede waren an de vaert. 
Oec quam aldaer onghespaert   (750) 
Van Zeelant siere vreende een deel, 
Ende niet de herevaert gheheel, 
De hem toe was gheseget, 
Also als men noch heden pleget. 
Hi nam dat hi nemen mochte 
Met hem volcs, ende volbrochte 
Des hi te voren hadde gheacht, 
Ende quam met al sulker cracht 
Tote Enchusen an dat lant. 
Daer hi de Vresen ter were vant,  (760) 
Daer ghinc hi op met sinen lieden. 
De Vresen hem cortelike berieden, 
Ende ghinghen op, al dat si mochten. 
Nu hoert wat sgraven liede wrochten: 
Si ghinghen toe met groten ghere 
Ende wonnen hem of de were 
Met crachte, ende sloegher doot een deel, 
Ende bernden torp al gheheel. 
Doe si opt huus saghen den brant, 
Riepen si lude altehant:    (770) 
God danc! ons comt nu troest: 
Wi sullen tavont sijn verloest; 
Onse noot en sal niet duren lanc; 
Wi sullen drinken verschen dranc, 
Ende oec eten nye spise, 
Florens sprac: ie wil dat wi se 
Harde lieflike onthalen. 
Vaert trect ut ghene palen, 
Die de Vriesen lest daer sloeghen, 
Al souts hem qualiken ghenoeghen:  (780) 
Want wi seident hem te voren: 
Al haer pine waer verloren, 
Dit riep Florens overluut. 
Doe trecken si de staken uut, 
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Dat sire doer souden varen, 
De der quamen met haren scaren. 
Teerst dat de marscalc quam an tlant, 
Riepen de knapen altehant 
Van den huse onder de Vriesen, 
De dat spel mosten verliesen:   (790) 
Want si henen ghingen scuven 
Ente knapen ghinghen cluven 
Onder de Vriesen, dees niet ne loughen, 
So dat xx knapen sloeghen 
xxxv Vriesen doot.    (795) 
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APPENDIX B 
Overzicht van uitgevoerd archeologisch onderzoek tot en met 2016, met 

betrekking tot het Huis van Wijdenes 
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APPENDIX C 
Kritische opmerkingen met betrekking tot een gangbare zienswijze over de 

primaire bouw van het kasteel te Medemblik 
 
De in dit onderzoeksverslag beschreven benadering voor een mogelijk bruikbare werktheorie is 
behoorlijk in strijd met een, sinds de jaren 60, algemeen geaccepteerd paradigma. Deze was afgeleid 
uit gegevens die tijdens de laatste restauratie van kasteel Radboud (1963-1966) naar voren kwamen. 
De geopperde theorie van destijds was er – terecht – op gebaseerd, dat een efficiënte 
verdedigingsfunctie de hoogste prioriteit had en dat het kasteel in zo kort mogelijke tijd in een 
opstandige en vijandige omgeving neergezet moest kunnen worden. Daarmee hanteerde men een 
model dat een parallel liet zien met een voorstel voor de primaire bouwfase van het Muiderslot. Dat 
wil zeggen, een protokasteel, dat is voorzien van een vrijwel vierkante, stenen ommuring, zonder 
aanbouw, met aan elke hoek een toren. Binnen de ommuring zouden aanvankelijk houten 
woonvertrekken aanwezig zijn geweest. Daarnaast werd er verondersteld dat de vierkante zijtorens 
van kasteel Radboud, die bij het Muiderslot ontbraken, aanvankelijk als rechthoekige bastions 
fungeerden, en derhalve onderdeel van de weermuur uitmaakten.  
Meteen na het gereedkomen van de weermuur zouden de woonvleugels tegen deze muur in steen 
zijn opgetrokken. Het muurwerk van de zuidwestelijke woonvleugel, dat is de huidige Ridderzaal, in 
combinatie met de zuidwestelijke hoektoren, zou dan het oudste gedeelte van het kasteel zijn. 
Vanuit deze hoektoren zouden, voordat deze woonvleugel werd gebouwd, in oostelijke en zuidelijke 
richting een weergang aanwezig zijn geweest.95 Diverse auteurs hebben deze zienswijze voor dit 
theoretisch model voor de eerste bouwfase overgenomen.96  Waar men geen rekening mee hield is 
het feit, dat de bouw in steen meerdere jaren in beslag neemt, zodat van een snelle bouw in dit geval 
geen sprake kon zijn. 
 
Dit idee voor de eerste bouwfase in steen toepasbaar te maken op het kasteel van Medemblik is 
ontsproten uit de gedachtegang van de, bij de restauratie betrokken, toenmalige hoofdarchitect J. 
Holstein van de Rijksgebouwendienst,97 die in het verleden bij het muuronderzoek aan het 
Muiderslot onder leiding van prof. J.G.N. Renaud, intensief betrokken is geweest. 
Tijdens de restauratiewerken aan kasteel Radboud maakte hij melding van vage sporen van een 
dertiende-eeuwse kanteling en schietgaten in de muur van een van de huidige woonvertrekken. Er is 
een foto die inderdaad een vaag spoor van een mogelijke schietgleuf laat zien. Deze is gelokaliseerd 
aan de zuidoostzijde van het woonvertrek (afbeelding 14). Op zich is deze vondst op die plek niet 
onbegrijpelijk, omdat hier sprake is van een in de veertiende-eeuw aangebouwde woonvleugel.98 
Deze was tegen een deel van voormalige zuidoostelijke weermuur aangebouwd. Het schietgat was 
dus ingebouwd geraakt. De hoofdarchitect extrapoleerde dit verschijnsel echter naar de rest van de 
woonvertrekken van het kasteel.  
Het is niet uitgesloten dat hij misschien van een zodanige parallel met het Muiderslot overtuigd was, 
dat de schietgaten en kantelen volgens hem toebehoorden aan een volledig omringende schildmuur.  
 
Het model van een ommuurd kasteelterrein zonder binnenbebouwing tegen de weermuren werd 
door de auteurs Gruben, Kamphuis en Viersen in een Duitstalig artikel graag omarmd,99 mede omdat 
hier inderdaad een parallel met de primaire bouw van het Muiderslot valt op te merken. Desondanks 
lieten de auteurs voor wat betreft het kasteel van Medemblik enige twijfels doorschemeren. Met 
name vanwege een geciteerde opmerking van Holstein, met betrekking tot het ontbreken van de 
noodzakelijke documentatie. Men tekende op dat Holstein zich baseerde op zijn bevindingen van het 

                                                             
95 Vink 2010, p. 55. 
96 Kransberg en Mils 1980, p. 133.  Van Rijen 1976, p. 83. Ros-de Korte 1979, p. 17. 
97 Sinds 2014 opgegaan in het Rijksvastgoedbedrijf. 
98 Van den Berg 1971, p. 179. 
99 Gruben, Kamphuis en Viersen 2004, p. 151, 152. 
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Muiderslot, hetgeen hij zo logisch (?) achtte, dat hij verdergaande documentatie bij Medemblik om 
deze hypothese ook daar te toetsen overbodig vond.100 
Achteraf blijken meerdere bezwaren tegen de 'bewijsvoering' van de hoofdarchitect te bestaan. 
Inderdaad bleken dat de diverse sporen die tijdens de restauratie van kasteel Radboud naar voren 
waren gekomen, zeer slecht of niet gedocumenteerd waren.101 Het ziet er zelfs naar uit dat hij 
geprobeerd heeft om de geschiedenis een handje te helpen.102 Van de reeds genoemde vage sporen 
van een dertiende-eeuwse kanteling en schietgaten, bestaat nauwelijks documentatie. Terwijl ze wel, 
zonder wetenschappelijk bewijs, theoretisch naar de rest van het zuidelijke woonvertrek werden 
doorgetrokken. Ondanks dat het harde bewijs ontbrak, werden ze in de bouwtekeningen opgenomen 
en vervolgens in het nieuwe metselwerk 'gereconstrueerd', door tijdens de restauratie aan de 
zuidzijde van de woonvertrekken een andere kleur baksteen te gebruiken (afbeelding 15) om zo de 
contouren van de vermeende kanteling zichtbaar te maken.103 Zo kon de suggestie van een 
omringende weermuur worden gewekt.  

Verder kon men over de grondslagen van het kasteel onmogelijk conclusies trekken, omdat ondanks 
een verzoek van de ROB, de Rijksgebouwendienst besloot om geen degelijk archeologisch onderzoek 
te laten uitvoeren.104 Waarom dit niet werd toegestaan is niet bekend. Mogelijk had dit te maken 
met het kostenplaatje en/of een andere prioriteitstelling. 
 
Rond het terrein van kasteel Radboud zijn door middel van straatwerk de contouren aangegeven 
waarmee men heeft geprobeerd de oorspronkelijke omvang van het kasteel en de oorspronkelijke 

                                                             
100 Idem, p. 152. 
101 Vink 2010, p. I/54-56. 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem p. I/56. Zie ook van Leeuwen 2014; p. 67, 68. 

Afbeelding 15 De vermeende positionering van de kanteling en schietgaten in de 
zuidkant van het woonvertrek van Kasteel Radboud, gemarkeerd in het 
metselwerk door middel van een andere kleur baksteen. Foto: Ben Dijkhuis. 

Afbeelding 14 Foto van bouwsporen die in 1963 
werden aangetroffen in de buitenmuur aan de 
zuidoostzijde van het kasteel. Geven de pijlen 
vage sporen van een schietsleuf aan? 
Foto: RGD, Fotocollectie ‘Advies en Architecten’.  
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torens weer te geven. Desondanks is er aantoonbaar geknoeid met de her-opmetseling van de 
noordwestelijke hoektoren (Molkentoren). Uit divers fotomateriaal blijkt dat deze toren tijdens een 
werkverschaffingsproject in 1938, waaronder het uitgraven van de noordelijke kasteelgracht viel, 
deels op de originele fundering werd opgemetseld. De omvang van deze opmetseling was veel groter 
(afbeelding 17) dan die van de hedendaagse reconstructie, die tijdens de restauratie in 1966 opnieuw 
werd uitgevoerd. Die aanpak was echter behoorlijk dubieus. De opbouw uit 1938 werd eerst 
moedwillig afgebroken en daarna vervangen door een opbouw met een kleinere diameter (zie 
afbeelding 18).  
De restantsporen van de oorspronkelijke fundering van de Molkentoren zijn in 2007 tijdens 
beschoeiingswerkzaamheden van de kasteelgracht herontdekt (afbeelding 16). Voor deze 
werkzaamheden moest men het waterniveau van de kasteelgracht laten zakken. De torenfundering 
en de werkelijke omvang ervan, werd daardoor bijzonder goed zichtbaar. Deze is door Archeologie 
West-Friesland in 2010 opgemeten, waarbij men op een diameter van 10,90 meter kwam.105 
 
Gezien deze forse diameter kan men vaststellen, dat hier sprake was van een robuuste toren. Dat is 
in overeenstemming met een tekening op een belegeringskaart uit 1588, waarop deze toren 
prominent staat afgebeeld (zie afbeelding 19). 
Was het besluit voor deze 'her-reconstructie' een bezuiniging, of in het ergste geval een moedwillige 
vervalsing? De echte reden is onduidelijk, maar het zou zomaar mogelijk kunnen zijn dat men 
streefde naar een suggestie van meer uniformiteit, zodat drie van de vier hoektorens ongeveer 
dezelfde diameter van 9,6-9,8 meter kregen toebedeeld.106 Dit zou goed passen in het beeld van de 
veronderstelde ommuring, met een simplificatie met overwegend gelijkwaardige ronde 
hoektorens.107  

 

                                                             
105 Bartels en van Leeuwen, 2010/2013. 
106 Deze gissing zou dan gelden voor de zuidwestelijke, noordwestelijke en noordoostelijke hoektoren. De diameter van de 
zuidoostelijke toren was in het begin van de negentiende eeuw al opgemeten en op een kadastrale minuut van circa 1830 
vastgelegd. Daarnaast werd deze toren (Gevangenistoren) op meerdere tekeningen van onder andere Roelant Roghman en 
Cornelis Pronk, robuust en prominent afgebeeld. Evenals de Molkentoren had deze een grote oorspronkelijke diameter 
(circa 10,3 meter) en een flinke hoogte. Omdat dit in de juiste orde van grootte was gedocumenteerd, kon men hieraan niet 
verder knoeien. Het nu aanwezige straatwerk toont op de plaats van deze toren, vanwege een fout in de kadastrale minuut, 
een reconstructie van een iets te grote omvang. Zie Dijkhuis 2018, p.24. 
107 In werkelijkheid blijkt er geen uniformiteit betreffende de hoektorens te bestaan, in verre daarvan. Een recent 
onderzoek met betrekking tot de dimensionering van de torens van het kasteel, laat qua diameters het volgende resultaat 
zien (in significante getallen): 
Zuidwest (Bottelarijtoren): 9,60 meter, noordwest (Molkentoren): 10,90 meter, noordoost (Monnikentoren): 8 meter en 
zuidoost (Gevangenistoren) 10,3 meter. Zie Dijkhuis 2018, p. 24. 

Afbeelding 16 De torenfundering van de noordwestelijke 
hoektoren (Molkentoren), waarop een kleinere reconstructie is 
opgebouwd. (Foto: Carolien van Berge. Stichting Kasteel 
Radboud, Medemblik) 

Afbeelding 17 De opmetseling van de Molkentoren, op het 
formaat van de oorspronkelijk fundering, zoals deze in 1938 was 
uitgevoerd. (Westfries Archief, Hoorn: Prentbriefkaart) 
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Afbeelding 19 Deze eind zestiende-eeuwse tekening van het kasteel is mogelijk de 
enige nog bestaande afbeelding, waarop het kasteel in volle omvang is te zien. De 
forse Molkentoren is als een zware toren prominent op de voorgrond aanwezig. 
Uitsnede van een anonieme tekening, 'Beleghering der stadt Medenblick----Anno 
1588'. 
Bron: Amsterdam, Rijksmuseum, obj. nr.: RP-T-00-3602. 

Afbeelding 18 Aanleg van een tweede grondslag op de originele torenfundering voordat 
de nieuwe opmetseling van de noordwest toren (1966) plaatsvond. 
Bron: Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Fotocollectie RCE, objectnr. 
107.838. 
beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
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