Culemborg rond het jaar 1550.
Het jaar schrijft 1509, wanneer
Elisabeth van Culemborg en haar
nieuwe man Antoon I van Lalaing, beter bekend
als de graaf van Hoogstraten. Ze zijn heel vroeg
in de ochtend vertrokken vanuit het ‘Hof van
Culemborg’, in Brussel. Nu zijn ze op weg zijn
naar hun hof van Lalaing Culemborg. De reis
gaat daarna naar kasteel Hoogstraten, het rijk
ingerichte kasteel waar Elisabeth eigenlijk het
liefste verblijft. Om daarna af te reizen naar het
oude, sober ingerichte Kasteel Culemborg.

klassendag 7 september workshop:

De kastelen van

Elisabeth van
Culemborg
in Europa
Elisabeth leunt tegen de goudgele bekleding van de
koets ze was bijna in slaap gevallen door het eindeloze
schommelen van de koets. Ze rijden over holle wegen
die ongelijk zijn en bezaaid zijn met dikke takken na
een ﬁkse voorjaarsstorm. Elisabeth kijkt door haar
wimpers naar haar nieuwe man Antoon die een
document doorneemt. Wat is er de afgelopen
maanden veel gebeurd het verlies van haar geliefde
man Jan. Jan van Luxemburg-Ligny, heer van Ville, om
zeven maanden na Jans dood (1508) in het huwelijk
te treden met Antoon. Het was een sobere huwelijksvoltrekking Elisabeth was nog in de rouw. Antoon was
de beste vriend van Jan, hij heeft haar na Jan’s dood
enorm geholpen…
Het is niet alleen de koets van Elisabeth en Antoon
die richting Mechelen reist, het is een heel gevolg van
drie koetsen. In de tweede koets zitten de kamenierster
van vrouwe Elisabeth, de rekenmeester van Atoon en
hun eerste lakei, die orde op zaken stelt in het nieuwe
onderkomen waar het paar zich bevindt. De derde
koets is voor de lievelingen
van vrouwe Elisabeth,
haar hondjes Claudelle,
Chien en Chiel.

Elisabeth van Culemborg op
omstreeks 35-jarige leeftijd

Hof van Lalaing Culemborg
te Mechelen

Een waterig herfstzon schijnt over Elisabeth haar gevouwen handen en beschijnt haar gezicht er rollen
twee grote tranen over haar gezicht. Antoon pakt haar
hand. ‘Lieve zorgzame Elisabeth’, zegt hij. Zij knippert
haar tranen weg en tovert een klein waterig glimlachje
op haar gezicht. Haar gedachten zijn bij Jan die stierf
aan bronchitis. Dan rijdt de koets de oprijlaan op
van hun hof in Mechelen binnen. Al het personeel
staat opgesteld de lakeien, de kamermeester en
kamermeisjes, de kokkin en de dienstmaagden om
hun een warm welkom te heten.

Elisabeth stijgt uit de koets en laat zich warm ontvangen
op haar mooie Hof van Lalaing Culemborg in Mechelen.
Ze trekt haar lange nachtblauwe ﬂuwelen cape met
prachtige hermelijnen kraag wat stevigere om haar
heen. De herfst begint echt door te zetten. De lakeien
halen de kisten vol bagage van de koets en brengen
deze naar binnen. Elisabeth geeft de paarden die nog
ingespannen voor de koets staan een schouderklopje.
‘Dat hebben jullie weer heel goed gedaan’, zegt ze en
gaat daarna naar haar kamers. Dan komt er een lakei
haar kamers binnen vergezeld door drie luid blaﬀende
hondjes Claudelle, Chien en Chiel. De hondjes zijn zo
blij hun meesters weer te zien dat ze om haar heen
dansen en springen. Elisabeth knuﬀelt en glimlacht
haar lievelingen en geeft ze hun een lekkernij. Daarna
worden de hondjes uitgelaten door hun verzorger.
Elisabeth maakt zich mooi voor het diner met haar
man en belangrijke gasten uit Mechelen.

O, wat is het heerlijk om hier weer te zijn de prachtige
houten vloeren, glanzen en zijn bedekt met mooie
warme vloerkleden. In de open haarden branden hoge
vuren de kamermeisjes sluiten de zware gordijnen en
ontsteken alle kroonluchters. Wanneer ze doorloopt
naar haar slaapvertrek ruikt ze de geur van lavendel.
Midden in de kamer staat haar grote hemelbed met
zachtblauwe zijden gordijnen. Ze strijkt met haar hand
over de prachtige met Brussels kant afgezette slopen
en over de zachte wolvenvellen die dienstdoen als
dekens. Op haar toilettafel staan dampende kannen,
waskommen en lavendelzeep. Elisabeth gaat voor de
toilettafel zitten, haar kamenierster snelt toe om haar
cape aan te nemen en haar te helpen bij haar
verfrissing. Er staat een kelk warme rode wijn klaar
voor haar, Elisabeth neemt een slokje en sluit even
haar ogen, ze is weer thuis. Daarna helpt haar kamenierster haar met zich kleden voor het avondeten.

Elisabeth kleedt zich somber maar maar wel na de
laatste mode in prachtige mooie stoﬀen en als enige
sierraden draagt ze haar trouwringen van Jan en van
Antoon en het gouden medaillon van haar moeder.
Met daarin de miniatuurschilderingen van haar ouders
van haar vader Jasper van Culemborg en haar moeder
Johanna van Bourgondië.

Wanneer ze in het spiegelbeeld kijkt in haar toilettafel
ziet ze een mooie vrouw met zachtblauwe ogen en een
lieve, zachte glimlach. Die soms wat triest is wanneer
ze denkt aan haar zusjes en aan haar eerste man Jan.
Haar huwelijken zijn tot nu toe kinderloos maar
gelukkig heeft ze wel haar hondjes Claudelle, Chien en
Chiel. En Claudelle is zwanger en zal binnenkort een
nestje ter wereld brengen.

Elisabeth is gelukkig in Mechelen, ze is heel blij haar
vrienden te ontmoeten. Niet alleen haar vrienden
maar vooral hun gezinnen, de vrouwen die dit jaar
weer een kind hebben gebaard. Zij vertellen Elisabeth
over baby’s peuters en kleuters, valhoeden, zindelijkheidstrainingen en gehoorzaamheid. Jammer
genoeg heeft Elisabeth zelf tot nu toe geen levensvatbare kinderen gebaard maar ze blijft erin geloven dat
het haar ook eens zal overkomen. Zij is dol op kinderen
en zo ze het liefste adopteren, maar ze is nu 33 jaar en
ze hoopt dat het wonder haar zelf eens overkomt.

Kasteel Hoogstraten

Daarna gaat de reis richting kasteel Hoogstraten,
wanneer Elisabeth uit het raam van de koets kijkt ziet
ze dat de bomen gaan kleuren in diep oranje en okergeel. In de verte liggen de moerassige gronden en ziet
het donkere silhouet van de omwallingen van het kasteel
al liggen. Het duurt nog een klein half uurtje voordat
de wielen van de koets over de houten ophaalbrug van
de slotgracht ratelen. Ook al is het al namiddag en was
de reis vermoeiend staat Elisabeth erop nog een
wandelingetje te maken door de prachtige aan gelegde
tuinen. De volgende ochtend verschijnt Elisabeth in
rijkostuum al vroeg in de stallen om samen met haar
man Antoon een rit te maken over hun langgoederen.
Door de weiden en langs de landbouwgronden. Op de
terugweg rijden ze langs de oever van de Mark over
de brede platen stenen van de heerbaan.

Collectie Portrettengalerij: Elisabeth Weeshuis Museum | Culemborg

Dit verhaal is gebaseerd op het leven van Elisabeth van Culemborg. Feiten en fictie stromen samen tot een verhaal. Geschreven door Pietie Visser, historische begeleiding door Yvonne Jakobs, Culemborg, vormgeving Store of Images.

Kasteel Culemborg in Culemborg Tekening van Roelant Roghman,
1646-1647

Precies om twee die middag slaat een lakei op een
grote koperen gong, Elisabeth en Antoon schrijden
de wapenzaal binnen en zetten zich op een klein
podium waar twee gigantische grote houten stoelen
staan. Dan doen de lakeien van de wapenzaal open
en stromen de edelen naar binnen. In een grote
kring gaat iedereen om de stoelen waar Elisabeth
en Antoon op zitten, staan. Er wordt vreugde en
verdriet gedeeld er worden gaven uitgedeeld en de
oogst besproken. Om aan het eind van de middag
met elkaar aan lange gedekte tafels zich te goed te
doen aan de dranken en spijzen. Op grote tinnen
schalen ligt gevogelte, patrijzen, kwartels. Heerlijk
grote ronde broden, wortels, uien en kolen, schalen
vol appels en peren, pruimen, bessen en frambozen.
Dit alles komt van de landerijen en boerderijen van
het kasteel, er zijn bloemen uit de tuinen en wijnen
en gerstebier, een waar oogstfeest.

De volgende middag ontvangen Elisabeth en Antoon
de bouwmeesters, Rombout II Keldermans een
ontwerp gemaakt en gaat samen met Domien De
Waghemakere de omwalling aan veldzijde bebouwen
met een zwaar poortgebouw. Het is een grote
operatie op de tekeningen laat Rombout de
aanpassingen van het kasteel zien. Er komen een
aantal torens die verbonden worden door vleugels
van het kasteel. In de torens kan dan geschut
opgesteld worden. Elisabeth en Antoon bekijken de
ontwerpen en keuren ze goed, zij willen dat in tijde
van oorlog het kasteel goed beveiligd is. Aan het
einde van de middag loopt Elisabeth door de lange
gangen van het kasteel terug naar haar vertrekken
om te gaan rusten. De donkere gangen zijn verlicht
door kaarslicht af en toe blijft ze staan bij de talrijke
schilderen die aan de wanden hangen.

Wanneer ze in haar vertrekken aankomt ziet ze de
schrik in de ogen van haar kamenierster.
‘Vrouwe wordt het geen tijd om te rusten’?, vraagt
ze met een bezorgde stem. Elisabeth laat zich uit
haar zware brokaten rokken helpen, ze is doodmoe
van de bespreking met de bouwmeesters. De
kamenierster voelt aan haar voorhoofd, ‘Heeft u verhoging’. ‘Ik weet het niet’, antwoord Elisabeth.
‘Zal ik de dokter laten komen’. Elisabeth schudt haar
hoofd, wanneer de kamenierster verdwenen is voelt
ze het kind onder haar hart bewegen, ze glimlacht.
Elisabeth luistert naar het geblaf van haar hondjes
buiten in de tuin. De jonge moeder Claudelle van
zes kleine pups, Chien en Chiel rennen door de
boomgaarden, spelen, blaﬀen. Elisabeth is gelukkig,
haar ogen stralen, de herfstzon gaat onder.

Memorietafel, olieverf op paneel, voorstellende Elisabeth
van Culemborg met haar echtegenoten Jan van
Luxemburg en Antonis van Lalaing, toegeschreven aan
de Meester van het Rot A, 1560

Het sobere kasteel Culemborg

Het is tijd om terug te gaan naar Culemborg. Naar
het oude, sober ingerichte kasteel in Culemborg.
Inmiddels weet Elisabeth dat haar maandstonden
zeven maanden zijn uitgebleven, maar toch heeft ze
haar man Antoon daar niet van durven verwittigen
haar eerdere zwangerschappen hebben nooit geleid
tot een mooi gezond voldragen kind. Kasteel Werth
wordt deze reis niet meer aangedaan, Elisabeth is
moe en wil naar Culemborg.

Vlak na de reis naar kasteel in Culemborg, bevalt
Elisabeth van en een zoon, hij is acht maanden en
niet levensvatbaar. Zij is ontroostbaar, 34 jaar en nog
steeds geen moeder. Het enige wat haar kan troosten op het sombere kasteel in Culemborg zijn haar
hondjes. Claudelle met haar zes pups, Chien en Chiel
met hun rare streken.

Op een mooie lente-ochtend in de tuin van haar
kasteel in Culemborg dwaalt Elisabeth met haar
negen hondjes door de tuin. Ze ziet dat de fruitbomen op het punt staan om hun bloesem te laten
zien. De madeliefjes zijn hun voorbeeld en ook de
paardenbloemen in het lentegroene gras zijn hun
voor gegaan. Nieuw leven elk jaar en nieuw leven
wat er al was.

Elisabeth wandelt door de tuin en de boomgaard,
haar gedachten bij haar verlies maar ook bij de
toekomst. Ze denkt:’ Wanneer ik zou kunnen zorgen
voor kinderen, zonder dat het mijn kinderen zijn,
maar kinderen van mijn familie’. Dat is een mooie
gedachte…

We gaan op reis met Elisabeth en
bezoeken al haar huizen in Europa.
We gaan de kastelen tekenen in
waskrijt en ecoline, we helpen
met de verhuizingen van het ene
naar het andere kasteel, we rijden
in de koets van Elisabeth.
Materiaal: potlood, waskrijt,
ecoline en pastelkrijt
Techniek: tekenen en vormgeven

Elisabeth voedt Floris van Pallandt op
samen met zijn vier zusjes

Na de dood van haar man Anthonis van Lalaing in 1540 keert
Elisabeth terug naar Culemborg om in het kasteel te gaan
wonen. Ze liet bij het kasteel een kaatsbaan, een doolhof,
een boomgaard en moestuin aanleggen. Hier voedt zij Floris
van Pallandt op samen met zijn 4 zusjes en ook Anthonis
van Lalaing, zoon van Philip van Lalaing komt dikwijls logeren.

Elizabeth was een liefhebber van
kunst en architectuur

Elisabeth was eerste hofdame van Margaretha van Oostenrijk.
Zij was een liefhebber van kunst en architectuur, als ook
ondersteuner voor het bouwen van huizen voor ouderen en
geesteszieken. Haar bezittingen waren: Kasteel Culemborg,
kasteel Hoogstraten en kasteel Werth. Hof van Culemborg te
Brussel en hof van Lalaing/ Culemborg te Mechelen.

Kasteel Hoogstraten

Elisabeth gaf Hoogstraten cadeau aan haar man Anthonis van
Lalaing in 1518. Karel V verhief het toen tot graafschap en
sindsdien wordt hij graaf van Hoogstraten genoemd. Hij
werd toen tevens stadhouder van Holland, Zeeland en WestFriesland. Hij was veel op reis samen met keizer Karel V.

Tweede huwelijk

Zeven maanden na Jans dood (1508) hertrouwde Elisabeth
van Culemborg met diens vriend en executeur-testamentair
Antoon (Anthonis) van Lalaing. In die tijd was je man, je voogd
die besliste zaken voor zijn vrouw.

Een ﬂinke hofhouding

Het paar voerde een voorname staat, met een ﬂinke hofhouding, en reisde heen en weer tussen hun bezittingen
en verplichtingen: het oude, sober ingerichte kasteel in
Culemborg, een paleisje in Mechelen (nu nog bekend als
het Hof van Hoogstraten), een riant huis in Brussel en het rijk
ingerichte kasteel van Hoogstraten. Waarschijnlijk verbleven
ze het meest in Hoogstraten, waar ze de Sint Catharinakerk
lieten bouwen en inrichten.

Kostbaarheden van Elisabeth

De nalatenschap van Elisabeth van Culemborg was omvangrijk
de boeiende opsomming der kostbaarheden wordt men
enerzijds getroﬀen door de weergaloze pracht, waarmede
groten uit de Bourgondische wereld als Elisabeth van
Culemborg en haar beide echtgenoten, Johan van Luxemburg,
raad en vertrouweling van Philips de Schone en Anthonis
van Lalaing, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, beiden vliesridders - zich omringden. Anderzijds wordt men
opmerkzaam gemaakt op tal van bijzonderheden van de
mode, gebruiken en levensstijl der hoge adel in die dagen.

Een heerbaan was een weg die de Romeinen
gebruikten

Mensen verplaatsen zich te voet, te paard of met een kar.
De Romeinen legden verharde, rechte wegen aan: de heerwegen of heerbanen. Duizenden kilometers heerbanen
lopen neer alle delen van het Romeinse Rijk. De heerwegen
zijn breed en belegd met platte stenen en met de heerbanen
kon het Romeinse leger zich snel verplaatsen bij een
opstand of oorlog. Ook gewone reizigers en handelaars
gebruiken die wegen.

Daarna gaan we als hofdame
of bediende op de foto
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