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DEVENTER 

De wis- en la ndmeetkundige jacob van 
Deventer kreeg rond 1558 de opdracht 
van koning Ph ilips II van Spanje om 
aile steden in de ederlanden, toen nog 
dee! van het Spaan e Rijk, in kaart te 
brengen. Met dit project wilde Ph ilips 
niet de opvoed ing of de wetenschap 
dienen. Nee, het maken van de kaarten 
had een ander doe!. In de ederla nden 
was het o nrustig en Philips wilde goede 
kaarten hebben om bij de belegering van 
ops tandige s teden niet verrast te wor
den. Bijkomend positief resul taal is dat 
we op deze manier ruim 200 plattegron
den van Nederlandse steden uit die tijd 
bezitten. De kaarten zijn misschien niet 
altijd even be trouwbaar, want het ging 
de tekenaar vooral om de strategisch 
belangrijke punten, maar toch, het is 
ruimschoots beter dan niets. 

KERK, KLOOSTE R, KASTEEL 

Wanneer we Van Deventers kaart van 
Eindhoven bekijken, zien we duidelijk het 
nog altijd bestaande oergrondplan van het 
stadscentrum. De doorgaande route van 
noord naar zuid (nu Demer-Rechtest raat 
en Stratumseind) is geed te herkennen, 
net als de Kleine en Grote Berg, de Kerk
straat, de Ten Haghestraat en de Vrijstraat. 
Ook zichtbaar zijn de na 1390 aangelegde 
vestingwerken, een drietal poorten en 
enkele grote gebouwen: onder andere de 
Catharinakerk, klooster Ten Haghe en het 
kasteel, tevens het belangrijkste onderdeel 
van de versterkingen in de stad. 



Het kasteel is waarschijnlijk gebouwd 
tussen 1413 en 1419. Zeker weten we dat 
niet. Heer jan van Schoonvorst meldde 
echter in 1420 dat zijn vrouw en hij van 
plan waren om in hun vroegere waning, 
het huis Ten Haghe, een klooster te stich
ten. En het is aannemelijk dat de nieuwe 
behuizing. het Eindhovens kasteel, op dat 
tijdstip a! klaar was. 

Hoe het kasteel er in die begintijd uitzag 
weten we niet. Betrouwbare afbeeldingen 
bestaan niet. In de loop der tijd is er ook 
nogal wat aan het kasteel verbouwd. Over 
de vroegste geschiedenis is evenmin vee! 
bekend, omdat, zoals verderop nog be
schreven zal worden, de stadsarchieven 
uit die tijd verloren zijn gegaan. 

KASTEEL EN MAATSCHAPPIJ 

Kastelen en vestingwerken ontstonden in 
de vroege middeleeuwen om de burgers 
van de stad te beschermen. Een centraal 
gezag ontbrak en elke stad moest voor zijn 
eigen veiligheid zorgen. Het kasteel was 
het belangrijkste punt van de verdediging 
van een stad. Het gebouw had gemetselde 
muren van zo'n 60 em dikte, zodat de 
bewoners in staat waren zich te verweren 
tegen mogelijke aanvallen. 

Door het gebruik van buskruit en 
kanonnen bij de oorlogsvoering verloren 
de kastelen in de loop van de dertiende 
eeuw geleidelijk hun militaire betekenis. 
Het verbreden van de bestaande muren tot 
soms enkele meters dikte hielp weinig. Wei 
werden kastelen gebruikt als toevluchts
oord voor de stadsbewoners in onrustige 
tijden en om een garnizoen te huisvesten. 

Nog later kreeg het kasteel een andere 
functie en werd het de versterkte waning 
van een heer van een stad. Die verbleef er 
niet altijd, maar wei met een zekere regel
maat met zijn familie, enige bedienden en 
vazallen. Het stadskasteel was gebouwd op 
een ruim perceel en had meestal een borst
wering, kantelen en enkele spitse torentjes. 

Een kasteel als dat van Eindhoven was 
tevens een administratief centrum, waar 
zaken als belasting en pacht werden bij
gehouden. Er bestond een taakverdeling 
met het stadhuis, dat de belangen van 
de burgerij behartigde en waar stedelijke 

belastingen moesten worden betaald. Voor 
het opslaan van pacht in natura waren in 
het kasteel meestal ook enkele ruimten 
beschikbaar. 

Een kasteel droeg verder in sterke 
mate bij a an het beeld van een stad. Het 
was een dominant, meestal stenen gebouw, 
dat de bijzondere status en rijkdom van 
de bewoner weerspiegelde. Het was vee! 
grater dan andere woonhuizen en had een 
zaal voor representatieve doeleinden, een 
paardenstal, een eigen waterput, glas-in
loodramen en vaak een eigen kapel. In 
een aantal bijgebouwen konden knechten 
en soms ook een beperkt aantal soldaten 
worden ondergebracht. 

PLUNDERING EN STAOSBRAND 

In 1486 werd Eindhoven ingenomen door 
Robert van der Marek, een bondgenoot 
van het hertogdom Gelre. Zijn troepen 
plunderden de stad en staken die in brand. 
Zes huizen bleven gespaard. De conflicten 
met de Geldersen had den te maken met 
het feit dat het hertogdom Brabant tot het 
machtige Bourgondische rijk behoorde. 
Dit deed pogingen om Gelre onder zijn 
invloedssfeer te brengen. Gelre reageerde 
furieus en deed, bijgestaan door wisselende 
bondgenoten, regelmatig invallen in het 
oostelijk dee! van Brabant. 

Bij de inval van Van der Marek verniel
den de aanvallers de kerk, het stadhuis, 
het kasteel en bijna aile huizen. Ook de 
archieven gingen verloren. Het duurde 
geruime tijd voor de gebouwen waren 
hersteld. Pas in 1502 meldde de heer van de 
stad, Frederik van Egmond, dat zijn kasteel 
was herbouwd. Eindhoven had lange tijd 
een heer uit het geslacht Van Egmond, een 
vooraanstaande familie met vee! bezit
tingen. 

Een later levende bloedverwant van 
Frederik was Anna van Egmond. Zij was 
de eerste vrouw van Willem van Oranje. 
Na haar dood in 1558 werd hij, als voogd 
van zijn minderjarige zoon, heer van de 
stad. Vanaf dat moment waren de Nassaus 
heer van de stad. Een van zaken waar hij 
zich mee bezig hield was de herbouw van 
de stad na de brand van vier jaar daar
voor. Driekwart van de stad was daarbij 
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verwoest. De voornaamste oorzaak van die 2 

branden was het te dicht opeen bouwen 
van gedeeltelijk houten huizen, die vaak, 
zoals in Eindhoven, een dak van riet of stro 
hadden. Willem vaardigde strenge verorde
ningen uit om een herhaling van die ramp 
te voorkomen. 

WILLEM VAN ORANJE EN DE SPANJAARDEN 

Met Willem van Oranje zijn we terug bij 
jacob van Deventer. Willem was namelijk 
een van de !eiders van de opstand tegen de 
koning van Spanje, die onder andere ging 
om het recht van godsdienstvrijheid. De 
opstand, die Philips blijkens zijn opdracht 
aan Van Deventer, al had voorzien. 

Tijdens de daarop volgende Tachtig
jarige Oorlog (1568-1648) werd Eindhoven 
afwisselend door de twee strijdende 
partijen bezet. Het began al direct bij het 
begin van de oorlog toen de Spaanse stad
houder de hertog van Alva een onderzoek 
liet instellen naar 'ketterse' activiteiten in 
de stad. Dertig person en werden hierna 
met hun gezinsleden voor eeuwig uit de 
stad verbannen, hun bezittingen werden 
verbeurd verklaard. Andere Eindhovenaren 
vertrokken vrijwillig uit de stad. Een zware 
aderlating voor de kleine gemeenschap. 

In 1577 nam het Staatse Ieger, de troe
pen van de opstandelingen, Eindhoven 
in. Maar het jaar erop viel de stad weer in 
Spaanse handen. Deze gang van zaken her
haalde zich nag enkele malen, tot de Vrede 
van Munster in 1648 een eind maakte aan 
de oorlog. 

Voor de bevolking waren de oorlogs
handelingen een ramp. De rondtrekkende 
legers van beide partijen vulden hun soldij 
aan met plunderingen. Een lot dat oak 
Eindhoven een aantal malen trof. 

Onder de opeenvolgende belegerin-
gen, innamen en plunderingen raakten 
de omwall ing en het kasteel in verval. De 
stadswallen verdwenen in 1583. De grand 
ervan diende daarna waarschijnlijk voor 
de ophoging van stadsdelen. Het kasteel 
werd in 1604 gedeeltelijk gesloopt. Daarna 
ging het snel bergafwaarts. Dertien jaar 
later bleken de stallen verdwenen. Nag eens 
zeventien jaar later volgde een toren. In 
1676 vielen de resterende bouwvallen onder 

2. Willemvan 
Oranje (1533·1584) 
nam de Ieiding 
van de opstand 
in de Spaanse 
Nederlanden op 
zich. Politiek en 
militair waren 
zijn activiteiten 
beperkt succes· 

vel. Door zljn 
huwelijk met Anna 
van Egmond was 
hij- en na haar 
overlijden in 1558 
ook daadwerkelijk 
- on naam heer 
van Eindhoven en 
Woensel. Sinds 
1559 was Willem 

ook pandheer 
van Gestel, 
Stratum en Strijp. 
Zijn bezittingen in 
deze regia waren 
echter tijdens zljn 
Ieven meesten
tljds in Spaanse 
handen. 



4.1saac van 
Ostade(1621·1649) 
tekende rn 1645 de 
binnenstad met 
de Sint·Catharina· 
kerk. 

.. ... 

3. Maarten van 
Rossum (circa 
1490·1555) was 
als militair bevel· 
hebber eerst rn 
dienst van de 
hertog van Gelre 
en later van 
keizer Karel V. 
Als zodanlg was 
hij ook geregeld 
op de Brabantse 
slagvelden te 
vinden en onder 
meer betrokken 
bij de plundering 
en brandstichting 
van Eindhoven, 
on 1543 . 
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de slopershamer. Hierna bleven nog wat 
resten en de fundamenten over. 

WEDERGEBOORTE EN DE RESTEN VAN 

EEN INTERESSANT VERLEDEN 

In 1829 beleefde het kasteel van Eindhoven 
een soort wedergeboorte in de vorm van 
het toen gebouwde Huis Ravensdonck. 
Dat heette toen overigens nog niet zo. 
Het kreeg die naam pas in 1895. In de 
tussentijd werd het huis soms op kaarten 
aangeduid als Het Kasteel. De Eindhovense 
notabelen die Ravensdonck bewoonden, 
verbouwden het huis verschillende malen 
ingrijpend. In een bijbouw van het gebouw, 
dat overigens meer weg had van een groot 
uitgevallen stadslandhuis dan een burcht, 
was zelfs enige tijd een sigarenfabriek 
gevestigd. Een bedrijf aan huis was toen 
niet ongebruikelijk. 

Ravensdonck is bijna even vaak ver
bouwd als met sloop bedreigd. In 1958 wa
ren er de uitbreidingsplannen van het er
naast gelegen Binnenziekenhuis. Dat werd 
op het nippertje voorkomen. Enkele jaren 
later bestonden plannen om Ravensdonck 
af te breken en het kasteel te herbouwen. 
Ook dat ging niet door. In 1968 volgde een 
n.ieuw gevaar in de vorm van het groot
scheepse Cityplan, dat het Eindhovense 
centrum volledig wilde wijzigen. Nu werd 
Ravensdonck gered door het, tegen de 
zin van de gemeente overigens, op de 
Monumentenlijst te plaatsen. 

In 1980 kwam het huis in wat rustiger 
vaarwater. Op voorwaarde van herstel 
in oude staat werd het verkocht aan een 
horeca-exploitant. Bij de restauratie bleven 
aileen de muren staan. Tijdens het werk 
troffen bouwvakkers fundamenten van het 
oude kasteel aan. 

Omdat al eerder resten waren gevon
den kwam het ten slotte in 1990 tot een 
grootscheepse opgraving in de tuin van 
Ravensdonck. De resultaten waren opzien
barend. Uit onder meer de waterput en een 
beerkelder kwamen grote hoeveelheden 
keramiek, luxe aardewerk, glas, munten, 
maar ook vingerhoeden, spelden, laken
loodjes en bedevaartspenningen te voor
schijn. De bewogen geschiedenis van het 
kasteel bleek uit het relatief grate aantal 

slag- en steekwapens dat werd aangetrof
fen. Zelfs een radslotpistool werd uit de 
waterput opgediept. 

Dankzij aile opgegraven en geconser
veerde voorwerpen leeft het middeleeuwse 
Eindhovens als het ware in het heden 
voort. 

Hans Schipp ers 

6. Tijdens een van de slad 
groot deel van de door de Spaanse 
OO·Jarlge oorlog troepen z1en, elnd 
waren het huldige apri I 1583. De 
Nederlandse en Staatse bezetting 
Belgische Brabant verlaat de stad 
strijdtoneel. Oo1< v1a de poor! bij de 
E1ndhoven lag 1<erll, de troepen 
meerdere 1<eren van de great van 
1n de frontlinie en Mansvelt staan 
verwlsselde een (hier llnksboven 
aanlal malen van afgebeeld) na een 
bezetter. Deze belegering van 
prenl 1 een so ,rl dnemaanden 

I ustreerde klaar >m de sled 
r gskr <1e1< over le nemen 

ft~at de mname 
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5. Deze prent De stad en het 

toontdebe· kasteel wisselden 

legerong van vervolgens nog 

Eindhoven, met enkele malen 

een grate troepen· van bezetting en 

macht en veel bleven van militair 

kanongebulder. belang voor 
De drie stads· beide strijdende 

paorten zijn goad partljen. Pas 

te zoen. Na de metdeVrede 

bezetting door van Munster 
het Spaanse (1648) kwam de 

gezag in 1583 stad definitief in 

werden de Staatse handen. 
vestlngwerken 
ontmanteld. 
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