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Een kasteel voor fatsoenlijke juffrouwe 
Hofje van Aerden te Leerdam 

4. 

utrecht 
verhaalt : 

2. 3. 

Het Hofje van mevrouw Van Aerden achter de oude stadsmuren op het 

terrein van het verwoeste kasteel. 

Rechts: de poort naar de nutstuin.  

Onder: de familiewapens boven de entree naar het hofje. 

Rechtsonder: het  kasteel van Leerdam. 

voorzien van twee torens, één op de zuidwest-
hoek en de ander op de noordoosthoek en een 
toegang in de oordwesthoek. Het geheel is  
omgeven door een ongeveer 25 meter brede 
gracht en daarbuiten een aarden wal. De gehele 
burcht, met gracht en wal, meet 105 x150 meter. 
Bij de strijd om de stad verwoesten Spaanse 
legers in het begin van de 80-jarige oorlog 
(1568-1648), in 1574, het kasteel.  
 
Bijna 200 jaar na de verwoesting van het kasteel 
van Leerdam overlijdt in 1764 in Den Haag  
Maria Ponderus. Zij is de 92 jarige weduwe van 
de Haagse notaris en kunstverzamelaar Pieter 
van Aerden en heeft haar kinderen overleefd.  
In haar testament reserveert ze een behoorlijk 
kapitaal voor het oprichten van een Familie 
Vrouwenhofje voor 'eerlijke fatsoenlijke  
protestantse juffrouwe ofte weduwe' uit de  
families van haar man en haarzelf.  

Het stamslot van de heren Van de Lede ontstaat 
als ene Pelgrim in 1267 een bakstenen donjon 
met er omheen een ringmuur en een 20 meter 
brede slotgracht bouwt. De waterburcht is slechts 
toegankelijk via een versterkt poortgebouw.  
 
De naam verhaalt: Blijkbaar is de bouwer een 
echte krijger en komt hij niet uit de buurt. Het  
eerste deel van Pelgrim betekent namelijk 
‘strijdbijl’ en het tweede deel ‘masker, helm’ of 
‘grimmig, boos’. De vertaling van het Latijnse 
woord ‘peregrinus’ is ‘vreemdeling, buitenlander’. 
 
Na de Arkelse tak van de familie Van de Lede 
wordt het kasteel eigendom van het Huis van  
Egmond (zie foto 1) . Als op 8 juli 1551 Willem 
van Oranje met Anna van Egmond trouwt, wordt 
hij onder andere graaf van Leerdam. Het kasteel 
van Leerdam is dan inmiddels uitgebouwd tot een 
complex met een muur van ongeveer 70x100 m, 

1. 

Maria   

Ponderus, 

mevrouw 

Van Aerden 

overal  

en ergens 

lagen 

1. Leerdam, voor het eerst genoemd 

in 1143 als Ter Lede of Ter Leede, is een 

heerlijkheid van de Heren van der Lede, 

waaruit het geslacht Van Arkel voortkomt. 

Na de Arkelse Oorlogen (1401-1412) wordt 

het door Holland ingevorderd. In 1428     

verkrijgt het geslacht Van Egmond het     

gebied totdat het halverwege de 15e eeuw 

aan het huis Oranje-Nassau toekomt. Sinds 

1 januari 2019 is de voormalige Zuid-

Hollandse stad Leerdam onderdeel van de 

Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. 

2. De naam donjon, een middeleeuwse       

versterkte woontoren, is afkomstig van het   

Gallo- Romaanse woord dominionem (dat 

weer afgeleid is van het Latijnse         

dominium/dominus) en betekent 

zoiets als "(huis van de) Heer". 

3. Koning Willem-Alexander 

voert verschillende titels o.a. 

Waterburchten, donjons 

Lage Vuursche (LV) 

 Kasteel Drakenstein 
Waterburcht. Woonadres Prinses Beatrix, niet te 

zien vanaf de openbare weg. Slotlaan 8  

Leerdam (L) 

 Kasteel van Leerdam 

Waterburcht. Ruineresten en kasteelmuur                                

Huisgracht 67  

Vleuten (V) 

 Den Ham  
Donjon. Privé-eigendom. Te zien vanaf openbare 

weg. Parkweg/Hamlaan  

 

Caritas 

Leerdam (L) 

 Hofje van mevrouw Van Aerden 

Huisgracht 67  

Utrecht (U) 

 Betreffende caritas zijn te downloaden op 

www.utrechtverhaalt.nl onder St. Maar-

ten / caritas 

- Schatkaart van St. Maarten - Caritas Utrecht      

september 2017 

- Neogotiek voor wezen en oudelieden;                

Hieronymushuis augustus - september 2017 

- Sint Maarten; Hoe een mantel een gebouw werd 

oktober 2017 

- U is de stad Utrecht - onder de vlag van St.Maarten - 

november 2017 

verbinding 

 

 

Waterburcht Muiderslot 

Muiden 

 
Residentie Willem van Oranje 

Kasteel van Breda 

Een aantal lagen rond het Glasmuseum en 

Leerdam 

 

7. 5. 8. 

Rond 1770 wordt met de bouw van een hofje 
begonnen, niet in Den Haag, maar in Leerdam 
want daar blijken de familieleden van Maria en 
haar man inmiddels te wonen. Vanwege de  
generaties lange goede banden tussen de Van 
Aerden’s en zijn familie, stelt Prins Willem V van 
Oranje het terrein van het voormalig kasteel  
beschikbaar. 
 
Het hofje bestaat uit twaalf huisjes, een vertrek 
voor de Binnenvader en een kamer voor de  
regenten. Er worden een Franse binnentuin en 
een nutstuin met fruitbomen, groenten en  
kruiden aangelegd.  
 
De 17

e
-eeuwse schilderijenverzameling van  

Pieter van Aerden krijgt overeenkomstig het  
testament van Maria Ponderus een plek in de 
regentenkamer van het Hofje van Aerden. Het is 
uniek dat een dergelijke verzameling met werken 
van onder andere Frans Hals, Hendrick  
Dubbels, Pieter Claesz, Cornelis de Heem en 
Gerard ter Borgh, nog steeds bij elkaar is. 
 
De bewoonsters van het hofje wonen er gratis 
en krijgen zes guldens en turf per maand.  
‘s Avonds om negen uur sluiten de poorten van 
het hofje. De huismeester ziet er op toe dat  
er geen mannen op het terrein verblijven. 
Nog steeds wordt het hofje door alleenstaande 
dames bewoond en is er een huismeester. 
 
 
Dankzij museum Hofje van mevrouw Van  
Aerden zijn de 17e-eeuwse kunstcollectie van 
Pieter van Aerden en de tuinen, te bezoeken.  
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Hofje van Bakenes,  

oudste hofje van Nederland 

Haarlem 

•LV 

die van Graaf van Leerdam. 

4. De  Slag bij Heiligerlee op 23 mei 568 wordt 

gezien als startpunt van de 80-jarige oorlog. 

Op het monument uit 1868 in de Groningse 

plaats ontfermt de Nederlandse maagd zich 

over de stervende Adolf van Nassau.  

5. Een waterburcht is een kasteel met één of 

meer slotgrachten die samen met de           

buitenmuren (rondom een binnenhof) de 

belangrijkste verdedigings-werken vormen. 

Foto: Kasteel Loenersloot , Loenen. 

6. Nederland kent een lange charitatieve 

(caritas = liefdadigheid) geschiedenis. Al 

vroeg (in de Gouden Eeuw) nam het land op 

het gebied van de caritas een toppositie in 

de wereld in. Zie voor edities hieraan gewijd 

en de ‘schatkaart’: www.utrechtverhaalt.nl 

7. De Arkelse Oorlogen beginnen als in 

1401 als Jan van Arkel Oudewater en    

daarmee het graafschap Holland aanvalt.  

8. Editie Utrecht  Verhaalt februari 2019 is   

gewijd aan het Nationaal Glasmuseum  

(www.utrechtverhaalt.nl). Tot 3 november 

2019 in het museum: de tentoonstelling 

‘Glas in architectuur’. Foto: glasblazerij. •V 


