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Brand in het kasteel
Het Kasteel van Zevenbergen heeft veel te verduren gehad.
Zo ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog die woedde in de
Lage Landen. Het zijn in deze periode niet de Spanjaarden,
maar de Geuzen die het kasteel bezetten en vervolgens in
brand steken. Met grote gevolgen van dien. Het is het vijfde
laken waar we dieper op ingaan, genaamd: ‘Stadsbrand’.

De Tachtigjarige Oorlog vormt een roerige periode voor
Nederland, waarin veel steden en dorpen geplunderd
worden. De strijd tussen de Spaanse landheer en
de opstandelingen liet ook de regio Moerdijk niet
ongemoeid. Dit kwam mede door haar strategische
ligging op de grens van Brabant en Holland. “Het was
een echte guerrilla-oorlog,” vertelt archeoloog Hans
Koopmanschap. “Beide partijen lieten niets wat op hun
pad kwam heel. Door heel Brabant werden kastelen
ontmanteld of als verdedigingswerk in beslag genomen.
En dat terwijl in deze periode veel kastelen al op hun
retour waren.”
Warm en behaaglijk
Het Kasteel van Zevenbergen vormde een aantrekkelijke
uitvalsbasis door de hoge toren, die perfect uitzicht
bood. Het duurt dan ook niet lang voordat de Geuzen het
kasteel in 1573 uit naam van Willem van Oranje bezetten.
“In deze periode werd het kasteel echt flink uitgewoond
en gebruikten de strijders alles wat ze nodig hadden om
het warm en behaaglijk te maken tijdens hun verblijf.
Zo werden de gehele inboedel en houten balken uit het
kasteel opgestookt. Toen bleek dat men Zevenbergen niet
voor de Prins kon behouden trok men weg, het kasteel
brandend achterlatend om de Spaanse troepen deze
versterking te ontzeggen.”
Een nieuw kasteel
Vele kastelen werden, nadat de Geuzen hun sporen
nalieten, niet meer hersteld. “Uitzonderlijk genoeg werd
het Kasteel van Zevenbergen wel hersteld. Dit kwam

doordat de Heer van
Zevenbergen zelfstandig
was en niet afhankelijk
van de Oranje Nassaus.”
Zo werden de gebouwen
hersteld en werd er
met het Duifhuis zelfs
een nieuwe vleugel
opgetrokken op de
hoofdburcht. Deze
was voorzien van alle
gemakken van die tijd.
In 1590 volgde echter
opnieuw een brand,
waarmee de feitelijke
bewoning eindigde.
“Vanaf die periode is het
kasteel maar beperkt
onderhouden en is
enkel een klein deel
bewoonbaar gemaakt.
De kastelein paste
feitelijk op het kasteel
maar veel gebouwen
stonden leeg. Dit is
eigenlijk het moment
waarop het laatste
verval van het Kasteel
van Zevenbergen is
ingetreden.”
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