Château Marquette

Marquette heeft in zijn lange geschiedenis uiteenlopende bewoners
gekend: jonkheren en jonkvrouwen, een oorlogsheld en zijn vijand,
een schilder, een bisschop, een burgemeester…
Al deze bewoners lieten hun sporen na en vormden het kasteel. Marquette speelde door de strategische ligging een belangrijke rol in tijden van oorlog. De middeleeuwse burcht werd in de zeventiende en
achttiende eeuw door de bewoners veranderd in een lusthof. In dit
boekje vindt u de bijzondere geschiedenis van Marquette in vogelvlucht. Graag nodigen wij u uit voor een rondgang door het kasteel.

Jacobus Schijnvoet, Gezicht op kasteel Marquette te Heemskerk, c.1711-1774. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Een middeleeuwse burcht
In de dertiende eeuw behoorde Noord-Holland toe aan graaf Willem II (1227-1256). Graaf Willem was in een strijd verwikkeld met de
West-Friezen, die hij aan zijn gezag wilde onderwerpen. Hij versterkte
daarom zijn verdediging door kastelen te bouwen en wegen aan te
leggen. Eén van die kastelen was het ‘huys te Eemeskercke’, dat wij
nu kennen als Marquette. Volgens sommige geschiedschrijvers heeft
graaf Willem dit kasteel rond 1250 gebouwd. Waarschijnlijker is dat
hij een bestaand huis liet versterken. Een aanwijzing daarvoor is dat
de heren Van Heemskerck, die het huis bewoonden, pas aan het eind
van de dertiende eeuw de graaf van Holland als leenheer erkenden.
Zij waren daarvoor dus geen slotbewaarders in dienst van de graaf,
maar hadden het huis in eigendom. Ook over de aard van de verbouwing zijn de meningen verdeeld. Bouwde Willem het rondeel, de
ronde ommuurde uitbouw die zeker uit de dertiende eeuw stamt en
door een brug verbonden was met een voorburcht, of liet hij juist
de voorburcht in een vierkante vorm versterken, naar de nieuwste
krijgskundige inzichten van zijn tijd?

Graaf Willem II (1227-1256)
Graaf Willem II was de zoon van graaf Floris IV van Holland en
Machteld van Brabant. Hij volgde al op zevenjarige leeftijd zijn
vader op, nadat die bij een toernooi om het leven kwam. Willem
besloot van zijn hoeve in het toen nog ‘Haga’ geheten Den Haag
een kasteel en zijn standplaats te maken, en legde zo de basis voor
de stad als regeringscentrum. In 1247 werd hij tot koning van het
Heilige Roomse Rijk verkozen. In 1248 werd hij te Aken gekroond.
Daarop eigende hij zich het graafschap Zeeland toe. Zijn drang om
ook West-Friesland onder de knie te krijgen, werd de graaf uiteindelijk fataal. Bij zijn laatste veldtocht in januari 1256 reed Willem te
ver voor zijn troepen uit en zakte met paard en al door het ijs. De
West-Friezen sloegen hem daarop dood, onwetend wie zij voor zich
hadden. Toen duidelijk werd dat het de graaf zelf was die zij hadden vermoord, raakten zij in paniek en begroeven het lijk onder de
haardplaat van een boerderij in Hoogwoud. Daar vond Willems zoon
Floris V het pas 26 jaar later terug. Graaf Willem II ligt nu begraven
in de abdijkerk van Middelburg.
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Waarom was dit ‘huys’ nu zo belangrijk? In de dertiende eeuw zag
Noord-Holland er heel anders uit dan nu. Grote delen stonden onder water. Wie met droge voeten vanuit het noorden tot Haarlem wilde optrekken, moest in Heemskerk zowel langs Marquette als kasteel Oud-Haerlem
gaan. Dit kwam door de aanwezigheid van de Noordbroek, een water dat
via de veenrivier de Die in open verbinding stond met het IJ. Marquette
lag dus op een strategisch zeer belangrijke plaats.

Leenheer en leenman
In 1299 erkende Gerard van Heemskerck graaf Jan II van Holland als
leenheer. Voortaan hielden de eigenaren Marquette als leenmannen ‘in leen’ van de graven en gravinnen van Holland. Wat hield dat
precies in? De machthebber (leenheer) verzekerde zich binnen het
leenstelsel van de trouw van zijn vazallen door het uitgeven van
lenen: rechten op grond en rechtspraak die erfelijk waren. In ruil
daarvoor betoonde de leenman trouw, hield een aantal soldaten op
de been en betaalde vaak ook een geldbedrag. Gewoonlijk hoorden
ook rechten om bepaalde heffingen te mogen innen bij een leen,
evenals jachtrechten en het houden van zwanen (zwanendrift). In
1346 verleende gravin Margaretha van Beieren aan Gerard II van
Heemskerck en zijn nazaten het bijzondere recht van hoge jurisdictie op zijn huis te Heemskerk. Dit hield in dat Gerard nu zelf recht
mocht spreken in halszaken, zoals moord. Binnen zijn grachten was
hij nu heer en meester.
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Abraham Rademaker, Het Huys te Heemskerck, 1630. Rijksmuseum, Amsterdam.

De heren Van Heemskerck
De strategische ligging van het kasteel werd door de eigenaren uitgebuit,
en leidde ertoe dat Marquette niet altijd ongeschonden uit de strijd kwam.
De eerste bewoner van het ‘huys te Eemeskercke’ die wij bij name kennen is
een zekere Arnoud van Heemskerck (?-c.1290), die voor graaf Willem II kastelein was van de Torenburcht te Alkmaar. Gezien de lange periode waarin
deze naam in akten voorkomt, moet hij de zoon geweest zijn van een eerdere Arnoud, die dezelfde functie bekleedde. Rond 1390 overleed hij en werd

opgevolgd door zijn oudste zoon, Gerard van Heemskerck (c.1260-1333). Diens
zoon, eveneens Gerard (?-1355) geheten, wist in de strijd tussen de Hoeken
en Kabeljauwen de Hoekse hoofdman Dirk van Brederode vast te zetten op
Marquette. Pas tegen betaling van een forse som losgeld kreeg Dirk op 27 juli
1354 zijn vrijheid terug.
De familie Van Heemskerck steunde niet altijd hun leenheer, als het hen
gunstiger uitkwam dat niet te doen. In 1358 pleegde Wouter van Heemskerck (c.1330-1380) samen met andere edelen een aanslag op Reinoud van
Brederode, baljuw van Kennemerland en gunsteling van graaf Albrecht van
Holland. Reinoud ontkwam en als wraak belegerde de graaf Marquette. Op
24 maart 1359 gaf het kasteel zich over, na een maandenlang beleg. Wouter en zijn vrouw bedongen een vrije aftocht voor henzelf en hun meubels,
maar zij dienden het zout, proviand en al wat tot de verdediging van het slot
behoorde achter te laten. Daarnaast moest Wouter nog eens 7000 schilden
betalen als boetedoening.
Toen Wouter in 1380 kinderloos overleed, verviel het kasteel aan de graaf van
Holland, die een kastelein aanstelde om het te beheren. Dat een kasteel veel
onderhoud vergde, blijkt wel uit de rekeningen die de kastelein indiende. Hij
repareerde de brug, vensters en torens, evenals de rieten daken. Ook werd
een nieuwe gracht gegraven van 5,5 meter breed over een lengte van 900
meter. De wijngaard bij het kasteel werd in gebruik genomen, en in afwachting van een goede oogst kocht men alvast 13 wijnvaten. Het kasteel was in
deze tijd bewapend met ‘dusent pilen en drie donderbussen’.
Pas in 1398 werd het kasteel weer overgedragen aan een volgende Gerrit van
Heemskerck (c.1365-1429), die daarvoor 2000 gelderse guldens betaalde en
beloofde 200 man op de been te houden. Deze Gerrit keerde zich echter tegen
gravin Jacoba van Beieren, waarop zij Marquette liet belegeren en beroven,
en zijn bezit verbeurd verklaarde. Onder Jacoba’s opvolger, hertog Philips

Hoeken en Kabeljauwen
In de ‘Hoekse en Kabeljauwse twisten’ stonden de heren Van
Heemskerck aan de kant van de Kabeljauwen. Wie waren dit, en
waar streden zij om? In 1345 overleed graaf Willem III van Holland.
Hij liet geen erfgenaam na, maar wel grote geldschulden. Hij werd
opgevolgd door zijn zus Margaretha van Henegouwen. Zij bestuurde samen met haar oom Jan Beaumont de gebieden, tot haar zoon
Willem oud genoeg zou zijn om als graaf op te treden. Al gauw
ontstond er onrust over Margaretha’s bestuur, en vooral over de
zware belastingen die zij oplegde om de schulden van haar broer
af te lossen. De edelen die zich met de jonge graaf Willem tegen
zijn moeder en haar Hoekse aanhangers keerden, noemden zich de
Kabeljauwen. Zij werden gesteund door vele steden. De naam zou
ontleend zijn aan het wapen van graaf Willem, dat door het wit met
blauwe ruitpatroon op visschubben lijkt. De naam ‘Hoeken’ verwijst
dan naar de vishaken waarmee de kabeljauwen gevangen worden.
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Carel van Mander
Marquette bood in zijn lange
geschiedenis ook onderdak aan
een aantal kunstzinnige bezoekers. In 1603 vestigde de Haarlemse schilder en dichter Carel
van Mander (1548-1606) zich in
het huis. Hier legde hij de laatste hand aan zijn levenswerk,
het Schilder-boeck, dat in 1604
verscheen. Het boek beschrijft
niet alleen de kunst van het
schilderen, maar ook de levens
van de klassieke, Italiaanse en
Nederlandse schilders. Het was bedoeld voor schilders die zich geen
reis naar Italië konden veroorloven, maar wel op de hoogte wilden
zijn van de nieuwste schildertechnieken en thema’s. In het voorwoord bij het Schilder-boeck schrijft Van Manders biograaf: ‘Hij schilderde er [op Marquette] enkele stukken en schreef het grootste deel
van zijn Schilder-boeck. Hij nodigde er een aantal van zijn voornaamste vrienden uit en ook enkele kunstliefhebbers, ter ere van wie hij
een spel had gemaakt dat hij voor hun plezier door leerlingen [onder
wie Frans Hals] op het binnenplein van het kasteel liet opvoeren. De
buitenkant van de poort en de ingang waren behangen met groene
platen en kransen; erdoorheen geslingerd als festoenen en andere
antieke versieringen hingen paletten, penselen, schilderstokken en
ander schildergerei. Het geheel werd opgeluisterd met vuur- en knalwerk, dat iets bijzonders was voor hen die nooit in het buitenland
waren geweest’.
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van Bourgondië, konden de Van Heemskercken uiteindelijk terugkeren. Gerrits
dochter Clementina (‘Meijne’ genoemd,
c.1395-1475) erfde het gehavende kasteel.
Toen zij trouwde, werd in het huwelijkscontract vastgelegd dat er een som van
1000 guldens van de bruidsschat gereserveerd moest worden om het kasteel te
herstellen.
Cornelis van Berghen
In 1475 overleed Clementina van Heemskerk en erfde haar kleinzoon Joost van
Strijen (14?-1476), heer van Zevenbergen,
Marquette. Zijn erfgenaam en zuster Maria van Strijen van Zevenbergen draagt
het goed in 1529 over aan haar zoon, Cornelis van Berghen (c.1500-1560). Cornelis
maakt op dat moment carrière in de kerk.
Tegen zijn wil overigens, hij zou liever een
burgerlijk leven leiden. Toch wordt hij in
1538 benoemd tot bisschop van Luik. Als
bisschop toont hij zich een kundig heerser, maar ook een vurig vervolger van ketters. Wanneer zijn oudere broer in 1544 overlijdt, geeft Cornelis zijn kerkelijke positie op om over diens erfgoederen te kunnen beschikken. Hij is nu
een zeer vermogend man. Waarschijnlijk is het Cornelis die rond 1555 de
nu verdwenen kapel bij het huis bouwt. De kapel is te zien op oudere prenten

Michiel Colijn, Spanjaarden
verslagen door het Staatse
leger onder Marquette
bij Mulheim, 1608.
Rijksmuseum, Amsterdam.

van Marquette, als uitbouw naast de brug. Bij zijn overlijden in 1560 is Cornelis
kinderloos en daarom vererft het kasteel op zijn neef Jan de Ligne (1525-1568),
graaf van Arenberg.
De graven van Arenberg
In de zestiende eeuw was het graafschap Holland door huwelijken en vererving in handen gekomen van de Spaanse koningen. Door hoge belastingen en de steeds hardere onderdrukking van het protestantse geloof, dat
vooral in de Noordelijke Nederlanden veel aanhangers kende, groeide het
verzet tegen deze verre heersers. In 1568 brak de Opstand uit, die op het
Twaalfjarig Bestand na (1609-1621) tot 1648 zou duren. De oude Hollandse
dwangburchten werden nu weer ingezet in de oorlog tussen Spaansgezinden en opstandelingen, de Geuzen onder leiding van Willem van Oranje.
Dat Marquette vrij ongeschonden de oorlog doorstond, kwam doordat het
in handen was van de Spaansgezinde graven van Arenberg. Jan de Ligne
vocht met Spaanse troepen tegen de huurlegers van de graven van Nassau.

Daniël de Hertaing
Marquette dankt zijn naam
aan Daniël de Hertaing (?1625), die in 1610 eigenaar
werd van het kasteel. Tot die
tijd heette Marquette achtereenvolgens het ‘Huys te
Heemskerck’, Zevenbergen
en Aerdenberg. Daniel was
heer van Marquette in het
graafschap Oostervant te
Henegouwen (in het huidige België). Hij koos de kant
van de Staat in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. De Hertaing was kolonel
van een regiment Waalse voetknechten en streed aan de zijde van
prins Maurits van Oranje als gouverneur van Oostende. De oorlog
kostte hem een arm en een been, wat hem de bijnaam ‘Heer Houtenbeen’ opleverde. Dit weerhield hem er niet van zijn militaire
carrière voort te zetten. Na aankoop van het kasteel verzocht Daniël de Staten van Holland om ‘den name van zijn voors. gekofte
huyse ende heerlicke goederen van Heemskerk te veranderen in
Marquette’. In 1612 verlenen de Staten hem toestemming daartoe,
als beloning voor zijn jarenlange trouwe dienst. De Hertaing laat
Marquette daarop grondig restaureren. Het aantal stookplaatsen –
en dus waarschijnlijk het aantal ruimten - loopt op van 10 naar 20
tussen 1606 en 1638. Daniël de Hertaing stierf in 1625 en werd als
oorlogsheld onder grote publieke belangstelling begraven in de nu
verdwenen kapel te Heemskerk.
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De dame en de dominee
Op 12 september 1680 verbleef de Haagse predikant en dichter
Joannes Vollenhove (1631-1708) op uitnodiging van Petronella van
Wassenaer op Marquette. Hij bedankte zijn gastvrouw met een
loflied, getiteld ‘Op de Heerlykheit Marquet’. Hierin wordt het
‘Zeegenrijk Marquet, juweel der Heerlykheden’ bejubeld:

In mei 1568 kwam hij om tijdens de slag bij Heiligerlee, en moest zijn leger
zich overgeven. Na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand wilde zijn zoon,
Karel de Ligne (1550-1616) net als veel andere Spaansgezinde edelen van
zijn Hollandse goederen af. Als Spaansgezinde kon hij niet op een warm
welkom rekenen in Holland. Hetzelfde, maar dan omgekeerd, gold voor de
protestantse edelman Daniël de Hertaing (?-1625) in de Zuidelijke Nederlanden. De Hertaing kocht het kasteel daarop in 1610. De Staten van Holland
verleenden hem toestemming om het huis voortaan ‘Marquette’ te noemen, naar het bezit dat hij in Henegouwen achterliet.

genote Elisabeth Hennin de Bossu. In 1633 is een inventaris opgemaakt
die een kijkje biedt in het zeventiende-eeuwse kasteel. We treffen een
salet (ontvangstzaal) aan met daarnaast en daarboven een kamer, een
voorsael, een sael, de daarop volgende kamer, een garderobe, keuken,
stal en bottelarij. Zoals in veel Hollandse huizen in die tijd is er een
groot aantal schilderijen te vinden, waaronder vier schilderijen van
paarden in de voorzaal, de portretten van de Oranjeprinsen Maurits
en Frederik Hendrik, twaalf schilderijen in het salet en het doodsportret van De Hertaings eerste vrouw.

Marquette in de zeventiende eeuw
Na de dood van De Hertaing wordt Marquette afwisselend in leen gehouden door zijn zoons Willem, Hendrik en Maximiliaan, en zijn tweede echt-

Hoewel Marquette op dit moment in zijn geschiedenis een goed onderhouden kasteel moet zijn geweest, bracht het aan inkomsten steeds
minder op. Maximiliaan de Hertaing kreeg daarom in 1665 uiteindelijk
toestemming van de Staten van Holland om het landgoed publiek te
verkopen. Petronella, barones van Wassenaer van Duvenvoirde (16251702) en weduwe van heer Adriaan van der Mijle, wordt voor f 33.333
de nieuwe eigenaar. Zij verfraait in de volgende jaren het kasteel en de
tuinen aanzienlijk, wat waarschijnlijk bijdraagt aan de geldzorgen die
zij tegen het einde van haar leven kent. De barones moet hypotheken
afsluiten op Marquette en verkoopt net als haar voorganger stukken
land. Het landgoed slinkt in… Nadat Petronella in 1702 is overleden
probeert haar dochter Maria Agatha van der Mijle (16?-1712) haar hele
leven lang van Marquette – en de bijbehorende schuldenlast – af te
komen. Dat lukt de volgende eigenaren pas, haar nicht Wilhelmina
van Reede en diens echtgenoot Wigbolt van der Does. Omdat Marquette nog steeds verlies lijdt, geven de Staten van Holland nogmaals
toestemming tot verkoop. Dit keer lukt het wel een koper te vinden
voor het kasteel. Marquette betreedt de achttiende eeuw.

‘ ‘t Zy dat ik wandel door uw net geplante dreven
Die langer dan myn oog bykans bereiken kon
Met kruin en groene lok tot aan de wolken zweven
Uw lindelaan te dicht voor d’ogen van de zon’.
En over de eigenaresse dicht hij:
‘Een vrouw, die u bezit, door wisseling van tyen
Na heren niet altoos zo mannelyk van geest
Na ‘t graaflyk Arenberg en andre heerschappyen
Uw Slot- en lantvoogdes verheft u allermeest.’
Vollenhove verwachtte blijkbaar dat het gedicht voor meer mensen
interessant zou zijn, want hij liet er 150 pamfletten van drukken.
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Jan Hulswit, Tekening van kasteel Marquette, c. 1776 - 1822. Rijksmuseum, Amsterdam.

Een lot uit de loterij
Wanneer een poging om Marquette bij advertentie te verkopen
mislukt, bedenkt Maria Agatha een ander plan om van het landgoed – en de bijbehorende schuldenlast – af te komen: zij biedt
het kasteel in 1709 aan als hoofdprijs in een loterij. De winnaar kon
kiezen tussen Marquette of een geldprijs van f 40.000. De winnaar
koos echter voor het geld… en Maria Agatha blijft tot haar overlijden in 1712 met het kasteel zitten.
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Marquette in de Tweede Wereldoorlog
Ook de laatste oorlog kwam Marquette niet zonder kleerscheuren
door. In de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel bezet door de
Duitsers, die er een weerstation in vestigden. In de directe omgeving van het huis stond zendapparatuur opgesteld. Dit maakte het
kasteel tot een strategisch doelwit. Op tweede paasdag 1945 voerden
de Engelsen een luchtbombardement uit op het kasteel en de nabij
gelegen bunkers in het Noorderveld. Met bommen en raketten werd
het kasteel bestookt, maar niet geraakt. Wel raakte de gevel flink
beschadigd. Met hulp van omwonenden kon de schade weer hersteld worden. Tijdens de Hongerwinter werd het bos rond het kasteel
vrijwel geheel omgekapt voor brandstof.

10. 10.

Tibout Regters, Willemina Hillegonda Schuyt en Joachim II Rendorp, c.1760.
Rijksmuseum, Amsterdam.

Pieter Rendorp door Jacob Houbraken, 1758.
Rijksmuseum, Amsterdam

De familie Rendorp
In 1716 koopt de Amsterdamse regent Joachim Rendorp (1671-1730) Marquette voor f 23.000. Het jaar daarop wordt hij door de Staten met de ‘riddermatige heerlijkheid Marquette’ beleend. Mogelijk is het Joachim die de bouwactiviteiten op Marquette begint, maar het zullen vooral zijn zoon Pieter en
kleinzoon Joachim II zijn die deze voortzetten en het gebouw zijn huidige,
achttiende-eeuwse uiterlijk geven.
De familie Rendorp was niet van adel, maar behoorde tot de regentenkringen. Pieter Rendorp (1703-1760) begon zijn carrière als commissaris in Amsterdam en bracht het tot burgermeester, een functie waarin hij maar liefst
zeven keer herkozen werd. Daarnaast legde hij een grote belangstelling voor
architectuur aan de dag en schreef daar zelfs een verhandeling over, getiteld
‘Kort begrip der Bouwkunst’. Pieter was een goede tekenaar en van zijn hand
zijn zes bouwtekeningen uit 1751 bekend van Marquette voor een nieuwe

ingangspartij, tuinen en de indeling van het kasteel. De lage, zeventiende-eeuwse gevel van het
kasteel werd vervangen door een hoge classicistische gevel naar de laatste mode. Onder Pieters
oudste zoon en de volgende heer van Marquette,
Joachim II Rendorp (1728-1792), bereikte het kasteel zijn grootste omvang: Joachim liet een nieuwe vleugel bouwen aan de oostzijde. Deze werd
kort na 1800 alweer gesloopt, evenals het rondeel.
Waarschijnlijk was de staat van beide gebouwen
tegen die tijd erg verslechterd, doordat Joachims
zoon en opvolger Willem Rendorp minder middelen had om Marquette te onderhouden.

De familie Gevers
De latere Rendorps hebben minder belangstelling voor Marquette, het is een van de vele bezittingen die zij hebben verzameld. Willem Rendorp en zijn vrouw Paulina Boreel vertoeven nog
regelmatig te Heemskerk, maar hun zoon Jacob
Rendorp komt er nauwelijks. Marquette moet
het huwelijk van diens dochter Paulina Johanna
(1829-1909) afwachten voor het weer nieuw leven
krijgt ingeblazen.
In 1855 trouwt Paulina op het landgoed met jonkheer Jan Hugo Gevers (1829-1891). Hun zoon Hugo
wordt in 1888 benoemd tot burgemeester van
Heemskerk en vestigt zich daarop met zijn vrouw
Paulina Adriana van Lennep (1869-1947) op kasteel Marquette. Het echtpaar Gevers-Van Lennep
verfraait het huis en past het aan de eisen van
de moderne tijd aan. Paulina en haar dochter zijn
waarschijnlijk de vervaardigers van het knipselbloembehang in de huidige Bloemenzaal. Burgemeester Gevers heeft nauwe banden met het Koninklijk Huis en meer dan eens logeren leden van
de koninklijke familie te Heemskerk. Hij overlijdt
echter in 1921 en het huis staat daarop geruime
tijd leeg.
Pas na de Tweede Wereldoorlog keert Hugo’s zoon
Abraham Daniël Theodore Gevers (1901-1989) terug naar Marquette. Hij en zijn vrouw Christine

(1916), barones de Vos van Steenwijk, proberen het
adellijke leven van voor de oorlog voort te zetten.
Een onmogelijke opgave. Marquette brengt steeds
minder inkomsten op en de jonkheer ziet zich genoodzaakt steeds meer land te verkopen. Uiteindelijk is ook verkoop van het kasteel zelf onontkoombaar. Wanneer besprekingen om Marquette aan
het Rijk over te dragen op niets uitlopen, wordt
het landgoed in 1977 verkocht aan een particuliere
maatschappij in onroerende goederen, ‘De Omval’
te Amsterdam. Deze verkoopt Marquette in 1979
aan de Beverwijkse B.V. Scholten-Rijs-Scholten. Zij
laten het landgoed en kasteel in de daaropvolgende jaren grondig restaureren en geven Marquette
de huidige functie van congrescentrum.
Sinds de heropening in 1981 heeft de tijd niet stil
gestaan. Château Marquette zet zijn geschiedenis
voort, nu in beheer van de NH Hotel Group. Sinds
Paulina Johanna Gevers in 1855 op Marquette
trouwde, hebben vele echtparen haar voorbeeld
gevolgd. Ook vormt het historische decor regelmatig de achtergrond voor privéfeesten. De NH
Hotel Group wil de geschiedenis van Marquette
behouden en zet zich daarom in de zalen van
het kasteel langzaam maar zeker zoveel mogelijk
in oude stijl terug te brengen. Zodat ook toekomstige bezoekers de geschiedenis van Marquette
kunnen blijven beleven.
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Een rondgang door het kasteel
De moderne bezoeker bereikt Marquette via de statige oprijlaan, die al
sinds de zeventiende eeuw toegang geeft tot het kasteel. Aan het begin
hiervan staan twee stenen pilaren met ornamentele vazen, afkomstig van
slot Assumburg. Hierop staan de wapenschilden afgebeeld van twee echtparen uit de familie Deutz van Assendelft. Op de rechtervaas vindt u de
wapens van Jean Deutz van Assendelft (een schild met paard en zeisen) en
zijn vrouw Cornelia Maria Bors van Waveren (schild met een keper en drie
St. Andrieskruisen). Zij waren in de zeventiende eeuw eigenaar van slot
Assumburg. De linkervaas verbeeldt jonkheer Andries Adolf Deutz van Assendelft en zijn vrouw Jacoba Boreel (schild met leeuw en drie posthoorns).
Aan het einde van de laan links staat het voormalige achttiende-eeuwse
koetshuis. De bezoeker gaat de monumentale toegangspoort door, over de
stenen brug die eerdere houten ophaalbruggen heeft vervangen.
De tuin
De tuin van kasteel Marquette werd door de opvolgende eigenaren steeds
verder verfraaid. In de zeventiende eeuw is er al sprake van ‘tuynen,
boomgaarden, lanen, vijvers en plantagien’ die om het huis liggen. In de
achttiende eeuw liet Joachim Rendorp meer formele, geometrische tuinen
aanleggen met hoge hagen. Zijn zoon Pieter veranderde midden achttiende eeuw de parkaanleg en gaf de tuin haar grootste vorm. Nog altijd zijn de
door hem aangelegde geometrische patronen in het padenstelstel herkenbaar. Ook de verschillende stenen tuinvazen dateren uit zijn tijd. De fontein
voor het huis is echter bij de restauratie in de jaren tachtig van de vorige
eeuw geplaatst. In de negentiende eeuw maakten de statige tuinen plaats
voor een landschapspark met meer bebossing.
Onzichtbaar voor het oog bevinden zich op het terrein voor het huis twee
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waterputten. Een is een eenvoudige grondwaterput, de andere bestaat uit
een aantal kelders die gevuld werden door water afkomstig uit de dakgoten en diende als drinkwaterput. Rechts van het huis is de vorm van het
middeleeuwse rondeel nog te herkennen in de loop van de gracht. Kort
na 1800 werd het rondeel afgebroken en de plek ingericht als een weide
met een cirkel van oude lindebomen. Bij de restauratie zijn op het terrein
vele kloostermoppen gevonden, waarschijnlijk afkomstig van dit rondeel.
Als u om het kasteel heen loopt, komt u uit bij de terrassen. Deze geven
de vroegere omvang van het gebouw aan. Op de plek van het eerste
terras was vroeger een koetshuis en op dat van het tweede waren de
paardenstallen. Daarachter bevonden zich de voormalige keuken en een
vaathok. De verschillende ruimten zijn weergegeven in de bestrating en
de verschillende niveaus van de terrassen. Aan de rollagen in de tuinmuur kunt u zien waar vroeger de ramen zaten. Vanaf hier ziet u ook de
later aangebouwde toilettoren bij de Balzaal goed. Onder de gemetselde
muur ligt de zware, uit kloostermoppen gemetselde funderingsaanleg
die wellicht de plaats aangeeft van een deel van de vroegste voorburcht.
Het kasteel
Laten we het kasteel binnengaan. De natuurstenen toegangspartij is in
blokwerk uitgevoerd en wordt bekroond door een driezijdig fronton met
het wapenschild van de familie Rendorp, een adelaarspoot op een rood
schild, en een lint met het jaar 1741 in Romeinse cijfers (MDCCXLI). In dit
jaar startte Pieter Rendorp met zijn bouwplannen.
De eerste ruimte bij binnenkomst is de hal. Deze heeft de achttiende-eeuwse decoratie behouden met zijn marmeren vloer, wandvlakken
verdeeld door pilasters en nissen, en plafond en bovendeurstukken ge-
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decoreerd met uitbundig stucwerk in Lodewijk XIV-stijl. De potkachel en
de beelden zijn later toegevoegd. In de cartouches met rocailles (schelpmotieven) boven de deuren vallen symbolen van de vier jaargetijden te herkennen, zoals schaatsen voor de winter en een mand met fruit voor de zomer. In de cartouches boven de middelste deuren zijn de R van Rendorp en
de M van Marquette tot een sierlijk monogram verweven. De rechterdeur

geeft nu toegang tot de keuken. Ook in vroeger tijden moet hier de keuken
geweest zijn: bij de restauratie in 1980 werd achter de houten schoorsteenbetimmering een gemetselde rookkap zichtbaar, nog compleet met ijzers
voor de pannen. Ook werden er twee grote ijzeren haardplaten gevonden.
Gezien de grote omvang van de stookplaats stamt deze mogelijk uit de
veertiende of vijftiende eeuw. Pieter Rendorp gaf een heel andere functie
aan dit vertrek: hij speelde er biljart. Aansluitend op de keuken is er een
klein vertrek, de garderobe. Boven de deur zijn een cartouche en een deel
van een pilaar zichtbaar, in dezelfde stijl als die in de hal. Dit zijn de laatste
sporen van de galerij die hier begon, en die toegang gaf tot de binnentuin,
het koetshuis en de bijgebouwen. De vroeg twintigste-eeuwse meterkast
die hier vroeger stond, vindt u nu in de lobby van het hotel.
Terug in de hal nemen we de deur links van de ingang. U komt nu in de
anti-chambre, een voorvertrek om gasten in te ontvangen. Pieter Rendorp
gebruikte deze kamer als ‘zomer-eetkamer’. De achttiende-eeuwse betimmering met buffetkasten is geheel bewaard gebleven. Aan de wand hangen
twee kaarten van het Hoogheemraadschap Rhijnland, waar Heemskerk
onder viel. Wie goed kijkt, kan heel klein ’t huys Marquette’ ontdekken.
In de hoek bevindt zich het Chinees kabinet, genoemd naar het behang
van Chinees papier uit het einde van de achttiende eeuw. Exotische vogels
rond ornamentele vazen bevolken de muren. Dit behang is waarschijnlijk door een van de negentiende-eeuwse bewoners aangebracht over de
oorspronkelijk achttiende-eeuwse behangselschilderingen uit de tijd van
Pieter Rendorp. Alleen boven de deur en de schoorsteenmantel zijn nog
de originele schilderstukken te zien, met allegorische voorstellingen die
verwijzen naar de wetenschappen en het vervliegen van de tijd. In de
wand tegenover de deur is de naam van de schilder blootgelegd: Groen.
Waarschijnlijk is dit de schilder Andries van der Groen (1715-1787). Dit zijn
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daarmee de enige behangsels die we van zijn hand kennen.
Terug in de anti-chambre voeren drie treden omhoog naar de Empirekamer. Tot de zeventiende eeuw was hier het belangrijkste vertrek van het
huis. Op de plattegrond van Pieter Rendorp heet dit de ‘bed-kamer’: waarschijnlijk stond hier dan ook een pronkbed opgesteld. In het rechterwandvlak bevindt zich de toegangsdeur naar de toren, die bij de restauratie
dichtgemetseld werd aangetroffen en weer open is gemaakt. Oorspronkelijk waren in deze en de volgende kamer de wanden wit gestuukt met een
zwarte bies bovenaan, had het plafond geel gesauste balken en waren de
vensters veel kleiner. De stookplaats was juist groter en had een hangende rookkap. De volgende kamer is de Bloemenzaal. De zaal ontleent zijn
naam aan de bijzondere wanddecoratie van bloemmotieven. Wie goed kijkt,
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ziet dat de decoraties niet geschilderd zijn, maar uit verschillende knipsels bestaan die tot collages zijn samengevoegd. Hier en daar is zelfs een
vouw zichtbaar, want de bloemen en een enkele vlinder komen uit vroeg
negentiende-eeuwse botanische boeken en prenten. Uit welke is niet bekend, maar men denkt aan Franse of Engelse werken. Waarschijnlijk was
het Paulina Gevers die dit bijzondere knipwerk samen met haar dochter
heeft uitgevoerd. Er moet heel wat tijd in hebben gezeten om dit werk te
completeren. Bij twee wandvlakken ontbreekt de rand: misschien was er
onvoldoende tijd of materiaal om het werk af te maken. De zaal heeft nog
dezelfde omvang als in de achttiende eeuw, en werd door Pieter Rendorp
de ‘Groote zaal’ genoemd. Hier kon hij zijn gasten ontvangen voor een bal
of een groot diner.
Terug in de hal betreedt u nu de zaal aan het eind. Ooit de anti-chambre voor de ‘groote zaal’, wordt dit nu de Balzaal genoemd. Toen Hugo Gevers in 1906 ook kasteel Assumburg erfde, liet hij de betimmering van de
noord-oostvleugel daar overbrengen naar deze zaal in Marquette. Ook de
spiegellijst, de marmeren schoorsteenmantel en de vier deuren met hun
omlijsting komen uit Assumburg. In de gestoken houten decoraties zijn
symbolen van de jacht, visvangst, fruitteelt en akkerbouw te vinden. De
balzaal geeft toegang tot een toilet, dat al in de achttiende eeuw aanwezig was. Dit moet rond 1906 gemoderniseerd zijn, gezien de vroeg twintigste-eeuwse tegels. Bij de graafwerkzaamheden in 1980 voor een nieuwe
kelder kwam onder de Balzaal nog een fundering tevoorschijn, precies op
de scheidingsmuur tussen de twee achterliggende kamers. Dit bewijst dat
de Balzaal vroeger de helft kleiner moet zijn geweest.
Achter de Balzaal bevinden zich nog twee kleinere kamers. Links vindt
u de Geverskamer. De familie Rendorp kende dit als de ‘schilderijkamer’.
Joachim II Rendorp was namelijk zeer geïnteresseerd in de geschiedenis

van zijn familie en bracht een verzameling van maar liefst 63 voorouderportretten bijeen, die onder andere in deze kamer te zien waren. Op drie
zogenoemde ‘memorieborden’ viel aan de hand van een nummering te achterhalen wie wie was. Eind negentiende eeuw raakte de verzameling echter
door vererving verspreid. De portretten van Joachim II zelf en zijn vrouw
zijn nog wel in deze kamer te zien.
De laatste kamer op de begane grond is de Rendorpkamer, ofwel de vroegere ‘Winter-eetkamer’. Waarschijnlijk was dit vertrek beter te verwarmen
en dineerde de familie Rendorp daarom hier in de koudere maanden van
het jaar. Let u op de fraaie marmeren schouw. Net als in de Geverskamer
verbergen de bespanningen wit gestuukte muren, afgezet met een rode
bies, en geel gesauste kinder- en hanenbalken. De deur in de muur geeft
nu toegang tot de linnenkamer, maar vroeger tot een van de voormalige
toilettorens. De rechterdeur brengt u terug in de Balzaal.
Voor we naar boven gaan, nemen we eerst de trap naar beneden. Deze leidt
naar de gewelven onder het kasteel. Deze koele ruimten werden vooral gebruikt om voedsel op te slaan. In het tweede gewelf bevond zich vroeger de
toegang tot de kapel, die nu verdwenen is. Het derde gewelf is waarschijnlijk pas later gebouwd. Rechts van de trap zijn de toiletruimten nieuw aangebouwd. De powder room was vroeger de aardappelkelder. Aan de breedte
van de doorgang hier naartoe kunt u de dikte van de middeleeuwse muur
aflezen, opgebouwd uit dertiende-eeuwse kloostermoppen. Dit is een van
de oudste delen van het kasteel. In de oostelijke muur ziet u op ooghoogte
nog de hardstenen onderdorpel van een deur, die vroeger vóór de huidige
Balzaal uitkwam toen deze plek nog onbebouwd was.
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We nemen de trap weer naar boven, en komen
onderweg de eigenaren van Marquette tegen,
vertegenwoordigd door hun wapens. Pieter Rendorp liet een trap bouwen die de hele breedte van
dit trappenhuis besloeg. De huidige trap is veel
smaller. De hal heeft een vloer die hoger ligt dan
die van de gang waar de trap op uitkomt en is om
die reden waarschijnlijk later gebouwd. De hoger
gelegen vloer strekt zich uit over de gehele lengte van het westelijk deel. Onder de vloer liggen
nog de oorspronkelijke kinder- en moerbalken.
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Op de bovenverdieping bevonden zich in een kasteel gewoonlijk de slaapkamers, de kamers voor
de bedienden, en een vertrek voor de was. Twee
slaapkamers aan de oostkant, de ‘blauwe’ en de
‘groote’ slaapkamer, werden bij de restauratie
samengevoegd tot de Heemskerkzaal. Vóór de
achttiende eeuw sliep hier de heer van het huis.
Ook de Spiegelzaal kwam tot stand door het samenvoegen van een aantal kamers: de slaapkamers van de jonkheren Pieter en Henri, en de

‘kladkamer’. Dit was waarschijnlijk een kamer die
Pieter Rendorp gebruikte om in te ‘kladderen’, oftewel schilderen. Aan de voorzijde hebben twee
kleinere kamers wel hun oorspronkelijk vorm
behouden. In de linkerkamer sliep ‘de freule’,
rechts was de leerkamer waar de kinderen werden onderwezen. De betimmering en de balken
herinneren nog aan de achttiende eeuw. Vanuit
deze kamers hebt u een mooi uitzicht op de plek
van het voormalige rondeel. Als u verder de gang
uit loopt komt u de torentrap tegen en ziet u
dat de kamer ertegenover een ronde deur heeft.
Aan het andere eind van de gang bevindt zich de
Bibliotheek. Ook hier betreft het een samenvoeging van meerdere kamers: de strijkkamer en de
kamer van de gouvernante. De Rendorps waren
welgesteld genoeg om een juffrouw in te huren
die de kinderen verzorgde en onderwees. De pilaren geven nog de voormalige scheiding tussen
de kamers aan. Vóór de restauratie waren in de
strijkkamer houten kisten te vinden voor de vuile
was en kleerkasten met naambordjes van de verschillende familieleden erop. Aan de noordzijde
bevond zich een hijsbalk, waaraan het wasgoed
in manden opgehesen kon worden. Tegenwoordig
heeft een bijzondere collectie oude speelkaarten
hier zijn plek gekregen.

Overzicht van de heren
en vrouwen van Marquette
1254-c.1290Arnoud van Heemskerck
1290-1333 Gerard van Heemskerck
1333-1355 Gerard van Heemskerck
1355-1380 Wouter van Heemskerck
1380-1399 Albrecht van Beieren,
graaf van Holland
1399-1429 Gerrit Herbertszn. van Heemskerck
1439-1475 Clementina (Meijne) van Heemskerck
1475-1476 Joost van Strijen van Zevenbergen
1476-1529 Maria van Strijen van Zevenbergen
1529-1560 Cornelis van Berghen
1560-1568 Jan de Ligne, graaf van Arenberg
1569-1610 Karel de Ligne, graaf van Arenberg
1610-1625 Daniel de Hertaing
1626-1627 Willem de Hertaing
1628-1660 Hendrik de Hertaing
1660-1657 Eleonora Hennin de Bossu
1657-1664 Maximiliaan de Hertaing
1664-1702 Petronella van Wassenaer
van Duvenvoirde
1702-1712 Maria Agatha van der Mijle
1712-1716 Wilhelmina Hendrica van Reede x
Wigbolt van der Does
1717-1730 Joachim I Rendorp
1730-1760 Pieter Rendorp
1760-1792 Joachim II Rendorp

1792-1827
1827-1879
1879-1898
1898-1921
1947-1977

Willem Rendorp
Jacob Rendorp
Paulina Johanna Rendorp
Hugo Gevers
Abraham Daniël Theodore Gevers
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