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EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET KASTEEL VAN COLCHESTER 
 
1066, de Engelsen worden verslagen door het binnenvallende leger van de hertog van 
Normandië, Willem de Veroveraar. 
 
Na zijn overwinning in de Slag van Hastings, versterkt Willem zijn greep op de verslagen 
Engelsen door verspreid over het land kastelen te laten bouwen. 
 
Colchester wordt als lokatie gekozen vanwege de haven en de strategische ligging, de stad 
controleert de zuidelijke toegang tot East Anglia. 
 
In 1076 wordt met de bouw van het Kasteel van Colchester begonnen, het eerste koninklijke 
stenen kasteel van Willem in Engeland. 
 
Het kasteel wordt gebouwd op de ruïnes van de kolossale Romeinse Tempel van Claudius, 
waarbij de Romeinse fundamenten, waarvan delen nog altijd te zien zijn, als basis dienen.  Een 
gevolg hiervan is dat het gebouw het grootste Normandische kasteel is dat ooit is gebouwd. 
 
Het bouwmateriaal was grotendeels afkomstig van de Romeinse ruïnes van Colchester, 
aangevuld met een kleine hoeveelheid geïmporteerde steen.  De meeste van de rode 
bakstenen in het kasteel zijn afkomstig van Romeinse gebouwen. 
 
Engeland, het pas verworven bezit van Willem, wordt al spoedig bedreigd door een andere 
kaper op de kust, de Deense koning Cnut.  De bouw van het kasteel is slechts tot de eerste 
verdieping gevorderd als het kasteel haastig moet worden verstevigd met kantelen. 
 
De invasie is er nooit gekomen, en de bouw van het kasteel, dat in 1125 uiteindelijk 3 of 4 
verdiepingen telt, wordt hervat. 
 
In 1216 wordt het kasteel aangevallen en 3 maanden lang belegerd door koning John, nadat 
deze zijn overeenkomst met de opstandige edelen (Magna Carta) heeft geschonden. 
 
Rond 1350 is het militaire belang van het kasteel afgenomen en wordt het gebouw 
hoofdzakelijk gebruikt als gevangenis.  Rond 1600 was het niet langer verdedigbaar en tegen 
het jaar 1637 was het dak van de hal ingestort. 
 
In 1629 wordt het kasteel door de kroon verkocht en in 1683 komt het in bezit van John 
Wheeley, een plaatselijke ijzerhandelaar.  Wheeley sloopt het kasteel gedeeltelijk, om de steen 
aan plaatselijke aannemers te verkopen.  Gelukkig blijkt dit niet winstgevend en hij stopt voor 
het kasteel volledig is gesloopt. 
 
In 1726 komt het kasteel, na een reeks van eigenaars, in handen van Charles Gray, 
parlementslid van Colchester, hij begint met de restauratie en aanpassing van het kasteel.  Hij 
voegt het pannen dak toe, de grote koepel, een studeerkamer, de bibliotheek, de bogen bij de 
bron en op de eerste verdieping, en hij vergroot de ramen aan de zuidkant, uitkijkend op de 
High Street. 
 
In 1860 wordt de crypte als museum voor het publiek geopend, en in 1920 wordt het kasteel 
overhandigd aan de stad Colchester.  In 1934/35 wordt de kasteeltoren overdekt, het begin van 
de ontwikkeling van het huidige museum. 
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