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Voorwoord.
De bewerking van het hier verschijnende deel X van de voorloopige lijst der
monumenten van geschiedenis en kunst 1) is begonnen in 1918. De leden van
Afdeeling A der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, ir. J. J. WEVE te
Nijmegen (in 193o afgetreden) en jvr. dr. C. H. DE JONGE te Utrecht bezochten
in den zomer van dat jaar een vijftiental gemeenten in het Noord-Oosten van
Noord-Brabant, teneinde de daar aanwezige monumenten op te nemen en zij
vervolgden deze inventarisatie in de jaren 1919-1922. Toen was het gebied,
begrensd door de Maas en een lijn Neusden—Bokstel—Schijndel—VechelMaashees, opgenomen met uitzondering van 's-Hertogenbosch, Alem, Herpen,
Lit, Litooien, Megen en Ooien. De toenmalige medewerker der Afdeeling, de
heer E. H. TER KUILE, zette in de jaren 1925-1927 de inventarisatie voort en
wel in het westelijk gedeelte der provincie : een groot deel van het gebied ten
Noorden en ten Westen van de Baronie van Breda.
De overige gemeenten, ruim tachtig in getale, gelegen in het midden, het
Zuiden en het Zuid-Oosten van de provincie, benevens de hoofdstad, het land
van Altena, het Zuidkwartier, de Langstraat en de boven met name genoemde
gemeenten in het Noord-Oosten werden van 1927 tot 1931 opgenomen door
den commies bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dr. M. D. OZINGA.
Ten opzichte van de gemeenten behoorende onder de voormalige Baronie
van Breda is een eenvoudiger weg gevolgd, omdat daarvan in 1912 een uitvoerige geïllustreerde beschrijving het licht heeft gezien: deze werd geëxcerpeerd
en daarop bijgewerkt met gebruikmaking van inlichtingen in December 193o
verstrekt door de betrokken gemeentelijke en kerkelijke besturen en van de op
het Rijksbureau reeds aanwezige gegevens ; alleen aan de stad Breda zelve
is, teneinde den tekst aan den tegenwoordigen staat te toetsen, een bezoek noodzakelijk geacht.
De revisie van enkele onderdeelen, met name in de gemeenten Bergen-op-Zoom,
Engelen, Geertruidenberg, Helvoort, 's-Hertogenbosch, Heusden en Loon-opZand geschiedde door den SECRETARIS, dr. E. J. HASLINGHUIS. Deze zorgde ten
slotte voor de gewenschte eenvormigheid en systeem in de opstelling van den tekst.
Het chronologisch overzicht aan het einde is samengesteld door den heer
OZINGA, de overige registers door mej. M. KOSSMANN.
Een algemeen woord van dank komt toe aan de vele burgemeesters, pastoors,
predikanten, kerkvoogden en andere autoriteiten in de provincie, die hun medewerking verleenden bij de inventarisatie van de onder hun beheer staande monumenten en menigmaal daarbij nuttige inlichtingen verstrekten. In het bijzonder
worden hier genoemd de burgemeester van 's-Hertogenbosch, mr. F. J. VAN
LANSCHOT, wiens hulp het bezichtigen van de monumenten in deze gemeente
alsook in eenige omliggende plaatsen, zeer vergemakkelijkte ; verder de ZEw.
heer G. C. A. JUTEN te Willemstad, de heeren F. H. M. en H. N. OUWERLING,
0. s. archivaris van Tilburg en lid der Provinciale commissie tot bewaring en
bescherming van monumenten in Noord-Brabant, de heer H. EBELING, archivaris
van 's-Hertogenbosch en de heer J. MOSMANS aldaar. Erkentelijk is onze Afdeeling ook jegens het bestuur van de vereeniging „De Nederlandsche molen"
1) Deelen I, II, III, IV, V 1 en V II, VI, VII, VIII en IX, gewijd aan o. s.
Utrecht, Drente, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Holland (uitgezonderd
Amsterdam), de stad Amsterdam, Zeeland, Overijsel, Limburg en Friesland
zijn eveneens verkrijgbaar bij den uitgever A. OOSTHOEK te Utrecht.
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en haren archivaris, ir. A. TEN BRUGGENCATE, die bij de ter inzage verstrekte
gegevens uit haar archief, de gewenschte toelichting gaf.
De monumenten zijn in deze lijst gerangschikt volgens de gemeenten, in welke
zij voorkomen, en deze laatste in alphabetische volgorde geplaatst naar de schrijfwijze der woordenlijst van het Aardrijkskundig Genootschap, waarbij echter de
twee- en meervoudige benaming van een aantal gemeenten, als :Aarle-Rikstel,
Alem-Maren-en-Kessel, Alfen-en-Riel is vervangen door de tegenwoordig
gebruikelijke enkelvoudige : Aarle, Alem, Alfen. Binnen elke gemeente geschiedt
de vermelding van de monumenten volgens deze indeeling:
a. Voorhistorische, Romeinsche en oud-Germaansche monumenten.
b. Verdedigingswerken.
c. Bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen, kruisen,
pompen, grenssteenen, enz.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
e. Kerkelijke gebouwen.
f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g. Particuliere gebouwen.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd : een opsomming hunner
voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor zoover die in voor
de hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar geacht, en een
dateering, waar mogelijk, aangegeven door een jaartal, en overigens door een
eeuwcijfer, gevolgd door A of B ter aanduiding van de eerste of tweede helft
eener eeuw, of door a, b, c, d, om een der vierendeelen van de eeuw aan te wijzen.
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel
mogelijk
bij kerken
1, bij
p zijgelegen
l g g zijn,
g der windstreek,
^ wàaro
g l door aanduiding
echter steeds, als waren zij zuiver georiënteerd.
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een register van
kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens hun vakken, een register van
geslachts- en persoonsnamen en een topografisch register besluiten het boek.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een voorloopig karakter. Voor open aanmerkingen houdt onze Afdeeling zich daarom dringend aanbevolen.
Ook verzoekt zij met nadruk den besturen van gemeenten, van kerken en van
gestichten haar van de herstelling, verbouwing of slooping der door hen
beheerde monumenten mededeeling te doen.
Afdeeling A der Rijkscommissie voornoemd :
De ÏVnd. Voorzitter : J. A. FREDERIKS.
De Secretaris : Dr. E. J. HASLINGHUIS.
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AARLE

AARLE.
a. In deze gemeente zijn Romeinsche munten gevonden, waarvan een in het museum van het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant te 's Hertogenbosch.
c. Onder Hoogakkers een hardsteenen
(vermoedelijk XVI).

HAGELKRUIS

e I. De R. K. KERK (0. L. Vrouw Presentatie),
in 1844-1846 gebouwd door den Waterstaatsingenieur
Van Rappard, bezit:
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1412 en een
in 1670 door Josephus Plumere en Franciscus Delapaix.
In de pastorie een aquarel van de vroegere kerk (XIV
of XV).

2. De KAPEL VAN 0. L. VROUW IN ' T ZAND, thans
behoorende bij het klooster der zusters van 0. L. Vrouw
moeder van Barmhartigheid, is een eenschepig gebouwtje
van drie traveeën met smaller en lager driezijdig gesloten
koor, gesticht : 1 5 00 en herbouwd in 1597, dat in
1608 is vergroot met een zuidelijken dwarsarm en in
1893 met een diepen aanbouw aan de noordzijde. De
zuidarm heeft een in- en uitgezwenkten topgevel, waarin
het jaartal 1608. De kerk bezit:
Pijpaarden beeldje (XVI) van 0. L. Vrouw, met nieuwe
polychromie.
Drieluik op paneel (I 5 I 8), in het midden 0. L. Vrouw
met het kind en den H. Johannes in een landschap, op
de zijluiken de portretten der schenkers met hunne
beschermheiligen.
3. De NED. HERV. KERK, een onbeteekenend gebouw
(1847), bezit een eiken preekstoel (+ 1700) met eenig
snijwerk.
I

ALEM

g I. A 38-39. HUIS TER HURKENS (XVIII). Om-

gracht huis met puntgevels aan de korte zijden en een
hoogen topgevel aan de voorzijde, die ook sporen van
ontlastingsbogen en een waterlijst vertoont. Terzijde een
vervallen steenen inrijpoort.
2. MOLEN. Ronde bovenkruier, op een belt gelegen.

h 2. De schutterij van St. Margaretha bezit een zilveren vogel en schilden uit 1607, 1608, 1617, 1619, 1620,
1621, 1638,1639,1641, 1642, 1736,17371760,1771,1778,
1780, 1782, 185o, alsmede eene plaquette der H. Margaret a uit 1827.
ALEM.
Alem.
e. De NED. HERV. KERK is een eenbeukig, aan de

westzijde driezijdig gesloten gebouwtje (in zijn tegenwoordigen vorm hoofdzakelijk XVIII), met een torentje
boven den oostgevel (buitendaks XIX). Inwendig een
stucgewelf. De kerk bezit:
Koperen doopbekken (XVIIId), als voet een gegoten
stam van een lichtkroon (XVII).
Eiken overschilderden preekstoel (XVIIId).
Drie gegoten koperen lezenaars (1779, blijkens jaartal
in de zware houders).
Koperen kroontje (XVIII), zes-lichts, op de armen
versierd met maskers, bekroond door een dubbelen adelaar en hangende aan een knop in den stijl Lodewijk XV.
Klok, in 1759 gegoten door Pieter Seest te Amsterdam.
Op het kerkhof een steenen kruis (1818) voor pastoor
Joannes Burgmans.
Kessel.
e. De R. K. KERK (H. Antonius Abt), in 1925 gebouwd door den architect C. Franssen ter vervanging van
een Waterstaatskerk (1837), bezit:
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Klok, in 1803 gegoten door Henricus Petit.
Uit de oude kerk worden voorts bewaard enkele
onderdeelen van den preekstoel (XVIII), verscheidene
consoles en beelden (XVIII B en XIX A) en een aantal
kandelaars van rood en geel koper (XIX A).
Maren.
0. De moderne R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd
ter vervanging eener oude tufsteenen kapel (XII, verhoogd
XV), bezit :
Orgel (XVIII B, ten deele vernieuwd).
Geverfd houten kruisbeeld (f 1 800).
Kroontje (XIX A), tweemaal zes-lichts.
Zilveren kruisbeeld (vermoedelijk XVIII).
Koperen kandelaars : twee gegoten balustervormige
op drie pooten (XVIII A), vier gegotene op drie maskerpooten met engelkopjes (XVII B), zes geslagen van rood
en geel koper (XIX A).

ALFEN.
a. In deze gemeente zijn (o.a. in 1842) URNENVELDEN
ontgraven op de Molenheide en ten 0. hiervan bij Ter
Over ; verschillende stukken van het toen gevonden vroegGermaansch en Gallo-Germaansch aardewerk bevinden
zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en
het museum van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, waar ook enkele der in Riel gevonden Romeinsche
munten.

Alfen.
e. Bij de moderne R. K. KERK (H. Willibrordus)
staat nog de TOREN (XVIb, vermoedelijk voltooid in 15 5 9,
hersteld in 1 8 8 $ door den architect J . J. van Langelaar en
3
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A in 1910 gewijzigd door Jos. Th. Cuypers en Jan Stuyt) der
in 1909 afgebroken kerk (koor vermoedelijk XV B,
schip en dwarspand XVIc). Het in baksteen onder
toepassing van natuursteenen sierdeelen opgetrokken
bouwwerk met dubbele rijkversneden, door nissen
verlevendigde beeren (in i 9 I o van hooge pinakels voorzien)
en een veelhoekig uitgemetselden traptoren op den zuidoosthoek, bestaat uit drie geledingen en een hooge,
van vier- tot achtkant ingesnoerde spits (in 1910 door
een balustrade omgeven). Aan de westzijde der onderste
geleding een hooge geprofileerde spitsboognis, waarin
een korfbogig getoogde ingang en hierboven een rondboognisje en een dichtgemetseld venster; de zijwanden
dezer geleding worden door waterlijsten verdeeld in
twee met spaarnissen versierde afdeelingen; in de tweede
geleding zijn eenvoudige tweedeelige blindvensters met
flamboyant maaswerk aangebracht. De achter een open
balustrade van elkander kruisende spitsboogjes terugspringende, rijkgedetailleerde klokkenverdieping heeft
over de geheele hoogte spitsbogige, in de koppen met
maaswerk versierde spaarnissen, die gescheiden zijn door
in horizontale doorsnede driehoekige beeren, aan weerskanten waarvan zich tweedeelige en horizontaal in tweeën
gedeelde, door een uitgekraagde lijst gedekte galmgaten
bevinden, welke eveneens met maaswerk versierd zijn.
De kerk bezit :
Grafzerken (1400, 1440, 1502, 1641, 1653, 1673 en 167 ?.)
Twee schilderijen (in de pastorie), het eene voorstellende den triomf van den H. Norbertus over den ketter
Tanchelinus (+ 163o, Vlaamsche school, doek), het andere
met een voorstelling van de Madonna van den rozenkrans
(+ 160o, Vlaamsch werk, doek).
Verguld zilveren beeld (XVId).
Kandelaars : een gegoten koperen (+ 1 s oo), vier
gegoten bronzen (XVI) en twee (XVII), vier geslagen
4
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koperen (XVII) en vier van rood en geel koper (XVIIIa),
groote gesmeed ijzeren Paaschkandelaar (XVII).
Kazuifel ( j i 75 o).
Drie klokken, waarvan een in 1540 door Jan van den
Gheyn, een in 1734 door Peter van den Gheyn en een in
1763 door Alexius en Petrus Petit gegoten; in de pastorie
een klokje (1569).
g. A 5i. BOERDERIJ (XVIIa). Trapgevel met natuursteenen waterlijsten, uitgekraagde bogen om de boogtrommels (met nieuw metselmozaiëk) der vensters en kraagsteen
met masker in den gewijzigden top. Inwendig een balk
met gesneden sleutelstuk en rustend op zandsteenen
consoles met kopjes.
Riel.
De moderne R. K. KERK (H. Antonius) bezit :
Eenvoudige hardteenen doopvont (XVIa).
Gedreven zilveren kelk (XVIId).
Kandelaars : een gegoten koperen (XV) en acht (XVII).
e.

ALMKERK.
Almkerk.
e. De NED. HERV. KERK, hersteld in 1645, bestaat uit
een dwarspand (XV B), een driezijdig gesloten koor
(XVA) en een grootendeels tufsteenen toren (I 1300,
later, XV d, verhoogd ; spits modern). Van het verdwenen
driebeukig schip (XVB), waarvan het terrein thans als
kerkhof dient, staat nog slechts een gedeelte der muren,
voornamelijk aan de westzijde. Aan de noordzij de van het
koor sporen van een verdwenen uitbouw. Het in baksteen
met tufsteenen banden opgetrokken dwarspand met gedichte intercolumniën aan de westzijde heeft rij kversneden
dagkanten; het koor eenvoudige beeren en spitsboog-
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vensters met tufsteenen neggen en waterslagen. De
drie onderste geledingen van den vlakopgaanden toren
zijn van tufsteen opgetrokken ; de derde, gedeeltelijk
van baksteen, heeft een gedicht segmentvormig gesloten
galmgat aan iedere, zijde en wordt door een rondboogfries op kraagsteentjes afgesloten; de vierde, geheel
baksteenen, geleding wordt door lisenen in, met twee
rondboogjes afgedekte, spaarvelden verdeeld, in de middelste waarvan halfrond gedekte galmnissen zijn aangebracht. Aan de oostzijde van den toren zijn de moeten
van twee achtereen volgende kerkdaken zichtbaar. Inwendig heeft de kerk een houten tongewelf met trekbalken. In den toren een gedeeltelijk in den muur uitgespaarde, uitwendig niet zichtbare traptoren; in de
bovenste geleding overblijfselen eener overwelving.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel en doophek met koperen spijlen en
eenig snijwerk (:1: 1800).
Koperwerk : twee lezenaars, zandlooperhouder, doopboog en twee kaarsenhouders (alle E 800).
Eenvoudige eiken heerenbank (XVIII).
Vier wapenborden (gerestaureerd in 1879) : voor Albert
Fabritius (t 1 73 6) en zijn vrouw Henrietta Christina de
Witt (t 1 7 24) en voor Willem Fabritius (t 1 749) en zijn
vrouw Wilhelma Henrietta Huygens (t 1747)•
Tinnen Avondmaalsbeker (XIXa).
g I. E 3. Gebeeldhouwd wapen van Almkerk.
2--5. MOLENS. De oude Doornsche watermolen is
de dorpskorenmolen. Twee wipmolens o.s. in de polders
Gantelwijk en Duil.

i

Uitwijk.

e. De NED. HERV. KERK is een gepleisterd gebouw
(XIV?), bestaande uit een schip, een wat smaller en hooger
driezijdig gesloten koor, en een zwaren toren (± i300).
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Spitsboogvensters, tegen het koor steunbeeren. De
vlakopgaande, onversierde toren bestaat uit drie door
gekartelde waterlijsten gescheiden geledingen en draagt
een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits. In de tweede
geleding aan de noord- en de westzijde een klein rondboogvenster, in de derde, lage, geleding aan iedere zijde
twee gekoppelde rondbogige galmgaten in met een segmentboog gesloten nissen. Inwendig heeft de kerk een
tongewelf met trekbalken. De toren heeft beneden een
koepelgewelf, waarin een gat gebroken is naar de verdieping ; aan de oost- en de westzijde spaarbogen, aan de
noord- en de zuidzijde nissen. De kerk bezit:
Zerk (1639).
Twee zilveren Avondmaalsbekers (i7o8).
Tinnen schotel en kan (XIX A).
ANDEL.
Neerandel.
c. Aan den dijk tusschen Neerandel en Veen twee
hardsteenen BANPALEN : een met het wapen van Oud-Land
van Altena en een met het wapen van Heusden en:
„Neusden 17. .".
e. De NED. HERV. KERK bestaat uit een rechthoekig
gedeelte tusschen sluitgevels (J 1 5 00 ?) en een gebouw
ervóór (1852) met een torentje op het dak, welke tezamen
een ongeveer vierkante ruimte vormen, overdekt met
stucgewelven. De kerk bezit :
Wit geverfden preekstoel (XVIII B).
Heerenbank met wapen en snijwerk (XVIII B)
Twee zilveren Avondmaalsbekers (+ i 700)
Kan en drie schotels van tin (+ 185o).
Opandel.
e. Vóór de voormalige NED. HERV. KERK, waarvan
nog slechts een gedeelte van den zuidmuur, met den
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zuiderdwarsarm (of een kapel) over is, staat nog de
TOREN (XIVB), een vlakopgaand bouwwerk van drie door
tandlijsten gescheiden geledingen, bekroond door een
gemetselde achtkante spits. Beneden een spitsbogige
doorgang naar de verdwenen kerk; de tweede en derde
geledingen hebben telkens drie spitsbogige spaarvelden;
in de tweede vertoont echter de oostzijde twee kortere
spaarvelden, geflankeerd door twee langere van onregelmatigen vorm en daaronder een halfrond gedekte nis,
welke toegang gaf tot den kerkzolder; in de middelste
spaarvelden der derde geleding, welke wordt afgesloten
door een op een rondboogfries rustend uitgekraagd
gedeelte, telkens twee gekoppelde rondbogige galmgaten.
De benedenruimte heeft inwendig nog de hangzwikken van een uitgebroken koepelgewelf.
In den toren een klok, in 1618 gegoten door Jan
van Bembach.
Op het als kerkhof dienende terrein der verdwenen
kerk zerken van 1634, 16 37 en 1829.
ASTEN.
Asten.
e. De NED. HERV. KERK, een onbeteekenend gebouw
(XIX A), bezit:
Geverfden eiken preekstoel (I 1700).
Koperen lezenaar met houder (1698) en doopbekken
(+ 1700).
Avondmaalsvaatwerk : zilveren beker (i7oo, merken:
's-Hertogenbosch, A).
Zilveren schotel (+ 1700, merken : 's-Hertogenbosch,
W) en kan van aardewerk met zilveren deksel (+ 1700,
merken : 's-Hertogenbosch, B).
g I. Van het dubbel-omgrachte KASTEEL VAN ASTEN
(XVI) staat nog de vlakopgaande vierkante oosttoren,
verlevendigd door nissen, hoekblokken, een holle en een
8
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getande lijst, terzijde waarvan overblijfselen van een
gedichten zuilengang : eenige zuilen met bergsteenen
banden, waarvan twee nog verbonden door een geprofileerden bergsteenen boog, en voorts een deel van het
hoofdgebouw alsmede een brok muurwerk met zandsteenen banden van den daarnaast uitspringenden zuidwestelijken hoektoren. Binnen de eerste gracht de torenvormig verhoogde, door een gekartelde daklijst afgesloten en aan de voorzijde met een segmentboogfries
op kraagsteentjes versierde voorpoort, geflankeerd door
bijgebouwen, welke ten Oosten aan drie zij den een binnenplein omgeven.
2. Huis A 3o heeft een deur (XVIIIc) met knop : een
zich in de borst bijtenden vogel.
3.

STANDAARDMOLEN.

Ommel.
e. De R. K. KERK (0. L. Vrouw Presentatie), ontstaan
door de algeheele verbouwing in 1839-1840 van een
oude kapel (XV A) en den aanbouw van een toren in
1900, bezit :
Ivoren reliëfje ( 1 1 200, hersteld en aangevuld in 1908)
van 0. L. Vrouw.
Houten kruisbeeld ( 1 1300).
BAARLE-NASSAU.
a. In 1842 zijn bij het gehucht Bedaf en op de Molenheide, en in 1 904 nabij het gehucht Tommel URNENVELDEN
opgegraven ; een aantal daaruit afkomstige voorwerpen
bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden en in het museum van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en W etenschappen te's-Hertogenbosch.
Baarle.
c. Dorpsplein. Hardsteenen POMP (1809), vroeger
met twee lantarens.

BAARLE-NASSAU

d I. Het voormalige RAADHUIS heeft ankers : 163 9 in
den overigens onbelangrijken gevel.
2. In het nieuwe RAADHUIS wordt bewaard een geteekende kaart (1756) van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog;
twee zandsteenen karyatiden en consoles (XVII) van een
schouw uit het vroegere raadhuis zijn verkocht.
e. De moderne R. K. KERK bezit twee zijaltaren in

den stijl van Lodewijk XVI.
g I. Het huis „Hof van Holland" heeft krulankers
(XVII).
2. HOEFSMIDSE

(1613, blijkens ankers).

Nijhoven.
e. De afbraak van het koor (XV, gesloopt in 193o)
der voormalige St. Salvatorkapel, gesticht vóór 1400,
afgebrand XVId, in 1606 ten deele herbouwd, sinds 1648
in handen der Ned. Hervormden, in 1 807 afgebroken
op het bedoelde koor (,,Geuzenkapel") na, is gebruikt
voor de herstelling van de Ned. Herv. kerk in Ginneken.
In 1 93 o is te dezer plaatse een nieuwe R. K. kapelgebouwd.
Een uit de oude kapel afkomstig kruisbeeld (XV) en een
schilderij (door Th. van Tulden) zijn in de R. K. kerk
te Baarle-Hertog, een grafzerk in de Ned. Herv. kerk te
Chaam.

Uilekoten.
e. De moderne R. K. KERK (H. Bernardus) bezit:

Zerk (148.)
Houten beeld (XV) van den H. Bernardus, met latere
polychromie.
Kandelaars : drie gegoten koperen (XV) en twee (1628,
Adriaen Coernils Tuytelaers en Cornelis Jan Tuytelaers).
IO

BAKEL

BAKEL.
e. De R. K. KERK, (H. Willibrordus) bestaat uit een
driebeukig basilicaal aangelegd schip van vier traveeën
(XVI A, hersteld in i 7 21); een nieuw dwarspand en een
vernieuwd koor; en een toren (XVI A, hersteld in
1840, aan de westzijde beklampt in 1893). De van baksteen
met enkele natuursteenen sierdeelen opgetrokken toren
met overhoeksche rij leversneden beeren en een vdelhoekig uitgebouwden traptoren aan de zuidoostzijde
bestaat uit drie geledingen en draagt een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits. De benedenste geleding heeft een
hol-geprofileerde ingangsnis met een korfbogig getoogden
ingang, waarboven een venster (tot 1893 een nis) en
wordt verder geleed door ellipsvormig gesloten spaarvelden met neuzen; de tweede heeft boven spitsbogige
spaarvelden een reeks door twee spitsboogjes op kraagsteentjes of kopjes gedekte velden, zooals er eveneens in
de door een spitsboogfries afgesloten derde geleding de
spitsbogige galmnissen flankeeren. Inwendig worden de
beuken van het schip gescheiden door ronde gepleisterde
zuilen. In het koor twee muurnissen met natuursteenen
omlijsting, in een waarvan een ijzeren tabernakelkastje
(XV). De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII B) op hardsteenen voet, de
kuip versierd met snijwerk en de borstbeelden der
Evangelisten.
Twee eiken biechtstoelen (XVIII B).
Vier houten beelden (XIX A) : H. H. Willibrordus,
Johannes, Petrus en Paulus.
Koperen kroon (XVII), tweemaal tien-lichts.
Vier koperen kandelaars (XVII).
Klok, in 1722 gegoten door Jean en Jozef Petit.
g. STANDAARDMOLEN

(in i75 2 vernieuwd).
II

BEEK

h. De schutterij van St. Willibrordus bezit een
zilveren ketting, waaraan een vogel met ring (1 702) en
schilden uit 1 774 (9), 1 775, 1 78 9 ( 8), 179.., 18oI, 1819,
1828, 1830, 1837, 1839 en 1841.

BEEK.

I. Van de voormalige NED. HERV. KERK (H. Michaël), gesloopt XIXa, staat nog de TOREN (XV), een
vlakopgaand bouwwerk van drie door natuursteenen
waterlijsten gescheiden geledingen en met een lage van
vier- tot achtkant ingesnoerde spits. Overhoeksche beeren,
waarvan de zuidoostelijke in verbinding met een traptoren
en de noordoostelijke in overeenstemming hiermede halfachthoekig gemetseld is. De benedengeleding heeft een
spitsbogige ingangsnis met ellipsvormig overtoogden ingang, bekroond door een horizontale holle lijst en geflankeerd door langwerpige spaarvelden; de tweede geleding
telkens met twee rondboogjes gesloten spaarvelden; de
door een spitsboogfries afgesloten klokkeverdieping spitsbogige galmnissen met gekoppelde spitsbogige galmgaten.
Inwendig : beneden en boven inkassingen voor ribgewelven, in den traptoren een steenen spiltrap.
Drie klokken, in 18oi door Henricus Petit gegoten.
2. De R. K. KERK (H. Michaël), een eenvoudig
gebouw (1836) in Waterstaatsstijl, bezit :
Eiken biechtstoel (f 1750).
Orgel (XIX A).
Twee houten beelden (XVI en XVII) : H. Lucia en
H. Barbara, met nieuwe polychromie.
Gegoten koperen kandelaars : een met schijfvormigen
voet (+ I 600) en vier balustervormige (XVII).
g. Het HUIS EIKENLUST, volgens steenen inwendig
uit 16 5 8 (herbouw ?) en vernieuwd in 18 70, heeft nog het
oude poortgebouw (+ 15 00) :. een door een (gecement)
e
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BEERS

rondboogfries op kraagsteentjes afgesloten poorttoren
met hol-geprofileerden natuursteenen ingangsboog, gedekt door een uitgekraagde lijst op gebeeldhouwde
kopjes ; aan de binnenzijde een driepasmotief. Terzijde
moderne vleugelmuren.
h. De schutterij van St. Antonius bezit een zilveren
vogel en schilden uit 1620, 1639, 1640, 1641, 164.. (met
wapen), 1 700, 1718, 1 7 1 9 (2), 1 7 36, 1 764, 1 769, 1776,
1780, 1 7 82, 1785, 1792, 1804, 1821, 1825, 1828, 1839.
BEERS.
a. In deze gemeente is een praehistorische steenen
bijl aangetroffen.

(H. Lambertus), XIIId tot
parochiekerk verheven, in 1823 hersteld en in 1890 door
een nieuw gebouw vervangen, staat nog de oude TOREN,
een baksteenen gebouw van vier geledingen (XV B,
behalve de bovenste, die van 1890 is), versierd met telkens
drie ondiepe spitsboognissen. In de bovenste geleding de
galmgaten. De kerk bezit:
Geslagen zilveren kroontje en scepter (XVIIId) van een
Mariabeeld.
Koperen lichtkroon (XVIII B).
Missale in paars fluweelen band met zilverbeslag, op
een der sloten een tijdspreuk (i-j).
Twee klokken, waarvan eene in 1644 door Johannes
Petrus van Trier en eene in 1695 door Alexis Jullien
gegoten.
en 1624).
Op het kerkhof twee kruisen (
e. Van de

g.

MOLEN

R. K. KERK

„De Hoop" : ronde bovenkruier (1850).
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BERCHEM.
a. Omstreeks midden-XIX is in deze gemeente een
munt van keizer Justinus gevonden, thans in het museum
van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
e. De R. K. KERK (H. Willibrordus), in 1 5 72 verbrand
en kort na 1 59 6 hersteld, in 1848 afgebroken, in 1858
door een nieuwe, tegen den ouden toren, vervangen is in
1903, naar ontwerp van den architect W. van Aalst, andermaal vernieuwd. Van den ouden bouw is alleen de,
smakeloos gerestaureerde, TOREN (
i500) overgebleven, van baksteen met eenige versieringen van natuursteen, op vierkant grondplan gebouwd. Vijf geledingen
(waarvan de bovenste nieuw) met schuins gestelde contreforten, die in de onderste eenvoudig rechthoekig van
doorsnede zijn, terwijl zij in de tweede en de derde over
een gedeelte der hoogte inspringen en met een uitgemetselden, overhoeks gestelden vierkanten pijler versierd zijn,
welke bij de tweede geleding nog door kleinere pijlertjes
is geflankeerd; in de vierde wordt de gezamenlijke vorm
van de tweede en derde op kleiner schaal herhaald. De
wanden van den toren hebben spaarnissen in drie geledingen en galmgaten binnen spaarnissen in de bovenste.
De spaarnis, waarin de ingang lag, is geheel vernieuwd
en aan de zuidzijde tijdens een der jongste restauraties
een zijportaal ingebroken. De kerk bezit :
Twee klokken, o.s. in 1781 door de Grave en N.
Muller te Amsterdam en door C. Drouot en F. B. Dupont
(1804-1813) gegoten.
I

BERGEIK.

Eene vrij groote verzameling Gallo-Germaansche
urnen en ander vaatwerk, steenen wapenen, alsmede
eenig Romeinsch aardewerk en munten, in deze gemeente
gevonden, bevindt zich in het Rijksmuseum van Ouda.
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heden te Leiden. Een steenen bijl met smallen top en eenig
Gallisch en Gallo-Germaansch vaatwerk is thans in het
museum van het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch.
Het Hof.
e 1. De R. K. KERK (St. Petrus banden) bestaat na de
restauratie (1888--1893 door den architect C. Franssen)
uit een schip met lagere zijbeuken van vijf traveeën,
een ruim dwarspand (beide XVI A) en een 5/8-gesloten
koor (XV A); op de kruising een open achtkante dakruiter (laatstelijk vernieuwd in 1842). Aan de noordzijde
van het koor een moderne aanbouw. Ten Westen van de
kerk een houten KLOKHUIS, in 166 9 gebouwd ter vervanging van den in 16 5 o ingestorten toren. Van het bijna geheel in baksteen opgetrokken schip zijn de twee westelijke
traveeën bij den val van den toren in 16 5 o vernield
(het schip werd toen met een rechten gevel gesloten) en
eerst bij de restauratie in 1893 herbouwd. De -- alleen
van vensters voorziene -- tweede en vierde travee van
den hoofd- en den noorderbeuk eindigen in trapgeveltjes ;
de zuiderbeuk, van baksteen met banden van tuf, heeft
vensters in alle traveeën en wordt gedekt door een lessenaardak. De toppen der gevels van het geheel baksteenen
dwarspand, met rijk gedetailleerde steunbeeren, zijn
bezet met pinakels ; boven de vensters versierde spitsboognissen met nieuwe beeldjes. In den zuidwand van
den zuiderdwarsarm een dichtgemetselde, met een Tudorboog overtoogde ingang. Het koor, van baksteen met
tufsteenen banden, heeft eenvoudige beeren; aan de
noordzijde een veelhoekige, bij de restauratie twee
meter verhoogde, traptoren. Inwendig is het oorspronkelijke steenen koorgewelf in 1855 door een stucplafond vervangen, bij de restauratie is echter eene
15
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nieuwe overwelving aangebracht; in dwarspand en schip
houten tongewelven, in het laatste met steekkappen
boven de vensters. Het schip en de zijbeuken worden
gescheiden door zuilen met onversierde kapiteelen.
De kerk bezit:
Houten triomfkruis met te weerszijde de levensgroote
beelden van de H. Maagd en den H. Johannes (XV).
Koorkap (XVIII B).
Klok, in 1367 gegoten door Jacobus de Helmond.
De NED. HERV. KERK, gesticht in 1812, herbouwd
in 1857, is een eenvoudig baksteenen gebouw, in plattegrond een langwerpig achtkant, met pilasters als beeren,
spitsboogramen en torentje op het dak. Zij bezit:
Eiken preekstoel (XVII) met eenig snijwerk en nieuw
onderstuk, thans geverfd.
Orgel (+ I800).
Klok, in 1626 gegoten, afkomstig van het kasteel
Helmond.
2.

g. Molenstraat A 148. Halfgesloten STANDAARDMOLEN:
voorkant en dak gedeeltelijk nog met eiken schaliën
gedekt, met dakluifel boven het luiwerk.
2. MOLEN.

Hooge steenen bovenkruier, op een belt

gelegen.
h 1. De schutterij van St. Joris bezit een grooten
zilveren vogel (1712) en platen uit 1766, 1770, 1773
(ornament Lodewijk XV), 1789, 1797, 1814, 1829 en
1846 (Antwerpsche keur).
2. De schutterij van het H. Sacrament bezit : een
zilveren vogel (XVIII ?) en platen uit 1820, 1828, 1838,
1842 en 1846.

i6
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Het Loo.

e. De moderne R. K. KERK (H. Petrus Banden) bezit :
Twee koperen collecteschalen (XVIII) in stoofvorm.
Twee kleine koperen kandelaars (J 1700).
Tinnen bord met eierrand (XVIII).
Weebosch.

g. STANDAARDMOLEN, hierheen overgebracht uit de
omgeving van Antwerpen.
BERGEN-OP-ZOOM.

b. Verdedigingswerken.
I. Van de middeleeuwsche ommuring, waarschijnlijk
begonnen XIIId, verbeterd en uitgelegd XVd, versterkt
XVIa—XVIc, is slechts over de ONZE LIEVE VROUWEof GEVANGENPOORT (XIV A ?, uitgebreid XVI A), bestaande uit het eigenlijk poortgebouw met twee ronde
torens van witte kalksteen (XIV A?) en een verlenging binnenwaarts van het poortgebouw (XVI A)
van baksteen en natuursteen, voorzien van twee hangtorentjes op de hoeken. Aan de noordzijde een latere
aanbouw. De zuidelijke toren vertoont op het Oosten
een uitbouw waarin een steenen spiltrap.
De torens, voorzien van schiet- en werpgaten, worden
gedekt door veelhoekige tentdaken. Het tusschenliggend
poortgebouw springt aan de buitenzijde tusschen de
bovenste verdiepingen van de torens terug en vertoont
sporen van een verdwenen weergang, oorspronkelijk
toegankelijk door nu dichtgemetselde poortjes in de
torenmuren. De doorgang wordt gedekt door een spitsbogig tongewelf met gleuf voor een valhek. Aan beide
zijden boven de poort een nis voor een verdwenen beeld.
17
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De hangtorentjes te weerszijde van den trapgevel aan
de stadszijde rusten op zwaar beschadigde natuursteenen
overkragingen. Inwendig zijn de torens over den beganegrond en over de eerste verdieping met koepelgewelven
overkluisd. Op de verdieping van den noordertoren een
stookplaats. Op de verdieping van het poortgebouw
een natuursteenen schouw (+ i 5 oo) met geprofileerde
wangen.
2. Van de latere versterkingen, begonnen XVId,
verbeterd XVIIa, geheel verbouwd (I 1 700) door
Menno van Coehoorn, uitgebreid en vernieuwd XVIII,
nagenoeg geheel gesloopt sinds 1869, bestaat alleen nog
het door grachten omgeven RAVELIJN op de Zoom.

d. IVereldl jke openbare gebouwen.

in 1385 vermeld als „mijns
heren hof", in de jaren 1495-1532 aanmerkelijk verbouwd onder leiding van Anthonie en Rombout Keldermans uit Mechelen, + 1 700 in het zuid-oostelijk gedeelte
geheel vernieuwd, sinds 1928 infanteriekazerne; gerestaureerd 1901-1913, en opnieuw sinds 1926, bestaat uit
een groep gebouwen, die in hoofdzaak twee binnenplaatsen omsluiten, waarvan de noordelijke het grootst is
en toegankelijk door de hoofdpoort. De west- en de noordzijden (A en B) van de gebouwengroep zijn vrij gelegen,
o.s. aan het Beursplein en de Hofstraat, de zuidzijde (C)
is geheel ingebouwd : de gevels der oostzijde zien uit op
twee achterplaatsen, waarvan de noordelijke door gedeeltelijk oude muren en vrijstaande gebouwen wordt omringd.
Het geheele gebouw is opgetrokken van witte kalksteen
en van baksteen met lagen van witte steen. De zuidoostelijke gevel is opgetrokken van baksteen met lisenen en
lijsten van gele natuursteen.
I. HET MARKIEZENHOF,

i8.
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A. De westgevel is op den begane-grond geheel
van witte steen; hierboven van baksteen met lagen van
witte steen. De vensters op den begane-grond zijn alle
voorzien van gesmede tralies (XVIa) met een rozet in
het midden. Deze gevel bestaat van het noorden naar
het Zuiden uit:
a. een vleugel met verdieping : in het midden de
hoofdtoegangspoort, gedekt door een Tudorboog. De
poortboog en de bovengelegen korf boognis tezamengevat in een rijk geprofileerde omlijsting met hogels en
een kruisbloem ; in de nis een modern beeld. Over den
doorgang een stergewelf. Boven de poort een sterk
vernieuwde trapgevel, versierd met overgekraagde hoekpinakels en toppinakel bekroond door een (modernen)
leeuw. Vensters met vernieuwde natuursteenen kruiskozijnen ; de trapgeveltjes der dakvensters vernieuwd;
b. een trapgevel, waarvan de wit-steenen onderbouw
iets hoogex reikt;
c. een lagen vleugel met slechts een smallen band
baksteen metselwerk onder de daklijst; de dakkapellen
in navolging van vroeger aanwezige nieuw opgetrokken.
d. een trapgevel en ten Zuiden hiervan een aanbouw,
wederom met vernieuwde dakkapel.
B. De noordgevel aan de Hofstraat is tot manshoogte
opgetrokken van witte natuursteen, en hierboven van
baksteen met speklagen en hoekblokken. Aan de westzijde eindigt de gevel in een hoogen gekanteelden trapgevel; ter zijde daarvan is een arkel uitgebouwd op twee
overknagingen van baksteen met natuursteen, verbonden
door een korfboog en een netgewelf; de arkel bevat
aan elk der zijkanten een smal rechtgedekt venster en
aan de voorzijde een breed venster met korfboog en
moderne traceeringen; een lessenaardak over een geprofileerde lijst dekt den in 1927 gerestaureerden arkel.
19
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Oostelijk van dezen is de vleugel blijkbaar later verhoogd
(XVIII) en van een gebroken dak voorzien. De gevel
vertoont sporen van dichtgemetselde zandsteenen vensters en twee schoorsteenuitbouwen op geprofileerde
overknagingen.
C. De oostzijde is herhaaldelijk verbouwd en heeft
aan het zuideinde een gevel (+ 1 700), van het „kabinet
de la Tour d'Auvergne", met verdiepte vensterdammen
en, onder de daklijst, overblijfselen van een Dorisch
hoofdgestel; noordelijk hiervan een hoogen trapgevel
(in 193o hersteld).
Binnenplaatsen:
Aan de noordelijke binnenplaats sterk gerestaureerde
gevels, behalve den noordelijken. Deze bevat een (dichtgemetselde) galerij van zeven hardsteenen pijlers, verbonden door Tudorbogen (gewelfaanzetten inwendig
zichtbaar), en staande op de resten van een laag, geprofileerd stylobaat; hun lijstkapiteelen versierd met
(blanke) wapenschildjes; de vensters der later gewijzigde
verdieping zijn voorzien van de resten der zandsteenen
kozijnen. In den westgevel de Tudorboog van de toegangspoort, rustend op muurzuilen met bladkapiteelen.
In den noordwestelijken hoek van deze binnenplaats
bevindt zich de onderbouw van een achthoekigen traptoren (de bovenbouw XVIII afgebroken).
Aan de zuidelijke binnenplaats twee rechthoekige traptorens, één in den N.O.hoek, en één in den Z.O. hoek;
in den lagen westelijken en tegen den hoogen zuidelijken
vleugel een (dichtgezette) galerij van negen hardsteenen
zuiltjes met geprofileerde basementen en lijstkapiteelen
op een laag muurtje, en verbonden door geprofileerde
Tudorbogen.
De noordelijke achterplaats wordt aan de noordzijde
afgesloten door een ouden muur (XVIa), welke het ver20
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lengde vormt van den gevelmuur langs de Hofstraat.
In den N.W. hoek een poort, waarnaast de voormalige
stallen, een gebouw (XIX) gedeeltelijk opgetrokken met
behulp van oude muren (XVI). De zuidzijde van deze
plaats wordt gedeeltelijk begrensd door de bakkerij,
een gebouw zonder verdieping met zadeldak tusschen
twee trapgevels en een trapuitbouw met trapgeveltje
tegen den noordgevel. Ten 0. van de bakkerij een
laag gepleisterd rechthoekig gebouwtje met oud muurwerk (XVI).
Inwendig : kelders, gedekt door ton- en kruisgewelven.
Aan de oostzijde van de noordelijke binnenplaats bevindt
zich een vertrek met een netgewelf, in den zuidvleugel
een gang, overdekt met vlakke riblooze kruisgewelven op
geprofileerde gordelbogen. Een rijk geprofileerde spitsboognis met gebeeldhouwde kraagsteenen omvat den vlakgedekten toegang tot een der traptorens tegen dezen
vleugel. In het trapgebouwtje der bakkerij riblooze kruisgewelven op zandsteenen gordelboogjes. Een deurvleugel der hoofdpoort heeft een oud slot met klopper,
de andere traliewerk vóór een kijkgat (alles XVI).
2. Wouwschestraat 1. Het voormalig GOUVERNEMENTSHUIS, gebouwd in 1 77 1, is in 1818 als hospitaal
in gebruik genomen, in 1 9 2 3 ontruimd en voor bureel
bestemd. Het is een rechthoekig baksteenen gebouw met
rechte kroonlijst, opgetrokken aan twee zijden van een
binnenplaats en uitgebreid met verschillende latere aanbouwsels.
3. Potterstraat 36. De voormalige MILITAIRE PROVOOST,
gebouwd 1783, in 1814 tot magazijn der genie ingericht,
in 192 3 ontruimd en gebruikt voor bureelen en bergplaats,
is een rechthoekig baksteenen gebouw met hardsteenen
pilasters. In de middenpartij heeft het een hardsteenen
21
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plint en dergelijke deuromlijsting, bovenaan een houten
kroonlijst met fronton.
4. Het voormalig GROOT ARSENAAL aan de Haven,
sinds 188o infanteriekazerne, is een rechthoekig baksteenen gebouw (XVIIIc) met vernieuwde topgevels.
De middendoorgang wordt aan beide zijden versierd
door een hardsteenen poortomlijsting van pilasters met
fronton en wapentropeeën. Op den sluitsteen aan de
noordzijde : 1764, op dien aan den zuidkant : B. I. de
Roy dir. et invent 1764.
5. Markt. Het

RAADHUIS bestaat uit:

a. het oorspronkelijk stadhuis, b. oostelijk hiervan
het huis „Leeuwenberg" (in 1461 vermeld, in 1480 aan
de Engelsche kooplieden in gebruik gegeven) en c. westelijk het huis „de Olifant" (in 1491 aangekocht).

en b. In 1611 werden a en b achter een gezamenlijken
1873
gepleisterd, wordt bekroond door een kanteeling en,
over het middendeel, door een topgevel van twee groote
trappen, waarlangs voluten en, op de eerste trap, obelisken
aan weerszijden, de tweede afgedekt door een driehoekig
fronton met obelisk. In dezen topgevel drie ronde
venstertjes, een rond boogvenster en twee wapensteenen.
De tweemaal vier benedenvensters en de ingangsdeur
worden gedekt door uitgemetselde en geprofileerde
ellipsvormige togen; in de middenas van den gevel
een breede dam, waarin onder elkaar drie nissen met
beelden (XIX). Vóór den ingang een dubbele trap met
bordes (1740, ter vervanging van een pui XVIIa) en
leuning (XIX), waarop twee hardsteenen leeuwen en
twee vazen. Een der dakkapellen aan de oostzijde bekroond door een oude kruisbloem. Aan de St. Annastraat
overblijfselen van bergsteenen kozijnen. Tegen de twee
a

voorgevel vereenigd, welke, evenals die van c, in

22

BERGEN-OP-ZOOM

achtergevels, in 1619 vernieuwd, in 1917 verbouwd,
staat een ronde traptoren met bergsteenen banden,
gevelsteen (waarop, modern, het jaartal 1389) en looden
kruisbloem.
c. In den gevel van den „Olifant" een wijde elliptische
poortboog, de St. Annapoort , onder uitgemetselde toog
en met verminkte topversiering.
Aan de achterzijde van het gebouw een binnenplaats,
langs welker oostzijde een vleugel, bestaande uit : gelijkvloers een dichtgemetselde galerij van hardsteenen zuilen
met geprofileerde achtkante voetstukken en met koolbladkapiteelen (XV), waarop korf bogen met blokwerk
van natuursteen, en een verdieping (XVIIb) hierboven,
van blokwerk van baksteen met natuursteenen banden,
vensters met ellipsvormige togen en aan het noordeinde een trapgevel met makelaar op kraagsteen, getoogde
vensters en jaarankers : 1638. In den verbindingsmuur
met „Leeuwenberg" vier natuursteenen cartouches met
afgehakte wapens. Aan de noordzijde van de plaats een
muur, waartegen twee hardsteenen zuilen gelijk die van
de galerij en bekroond door schildhoudende leeuwen.
Tusschen de zuilen een poortje, gedekt door een korfboog
van blokwerk.
Inwendig : twee kelders, overkluisd door baksteenen
kruisribgewelven op twee natuursteenen zuilen elk met
eenvoudige kelkkapiteelen (XIII B ?). In het voorhuis :
balkenzoldering op geprofileerde kraagsteenen (XV B);
natuursteenen schouw (XVd ?) met rankenfries om den
boezem, afkomstig van den „eersten corridor", en
een trap met herstelde gesmeed ijzeren leuning (XVd ?).
In de „groote zaal" : onder de moerbalken geprofileerde sleutelstukken en kraagsteenen (XV B ?). Bovan de deur een houten beeldje van St. Christoffel
(XVII); schilderstuk : opwekking van Lazarus (voor
eenige jaren verdoekt, met signatuur : Witken Sonius (?)
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en: 1678). In de trouwzaal een rijk gebeeldhouwde schouw
in 1521 vervaardigd door mr. Rombout Keldermans te
Mechelen, in i 840 uit het Markiezenhof naar hier overgebracht), de „St. Christoffelschoorsteen" : geprofileerde
wangstukken met laat-gothische zuiltjes dragen den machtigen loodrecht opgaande mantel, waarvan de voorwand is
verdeeld in reliefpaneelen met maaswerk, twee standaardhoudende leeuwen en, in het midden, St. Christoffel ; hieronder het wapen-de Glimes; in de smalle zijwanden de wapens-de Glimes en -de Brimeu. Verder zijn hier aanwezig :
een schilderij (XVIII), voorstellende Francois Egon de
la Tour d'Auvergne, markies van Bergen, een mansportret (XVIII B), een portret (XIX A), voorstellende
Mr. Gerard van Overstraten, en een perkamenten wapenkaart der markiezen van Bergen (XVIII B). Op den
„eersten corridor" een eiken trap (1619) met balusterleuning, paneelwerk en een vleugeldeur van opgeklampte
kraalschroten (XVII A) met hengsels, slot en handvatten;
balkenzoldering op geprofileerde sleutelstukken en kraagsteenen, waarvan twee met beeldhouwwerk (XV B); gesmede leuningspijlen (XVII A). Op den „tweeden corridor" : een balkenzoldering met beschadigde kraagsteenen
(XV B). In de burgemeesterskamer : vier portretten
(XVI A) voorstellende Jan II, Jan III en Jan IV van
Glimes alsmede den laatsten echtgenoot van Maria de
Lannoy. In de raadzaal een eiken schouw en twee muurkastjes (XVII A); twee portretten (midden-XVIII) van
een markies en zijn echtgenoote in gesneden rococolijsten;
stucplafond (175 3 ). In het bureel van openbare werken :
balkenzolder met geprofileerde sleutelstukken, waarop gesmeed ijzeren rozetten en spijkerkoppen (XV B ?). In het
daarachter gelegen bureel boven de galerij zandsteenen
maskerkorbeelen (XVII A). Boven den toegang tot de
secretarie een paneeltje voorstellende een zotskop (XVII).
Eiken wenteltrap naar den zolder.
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In den topgevel een klok, in 1614 gegoten door Peeter
van den Gheyn.
In het stadhuis worden bewaard : een tabakspot ( ?, XVII
B, door Dan. Manlich te Berlijn) met deksel (door Phil.
Kusel te Augsburg), beide van gedreven, gedeeltelijk verguld zilver, en versierd met relief koppen; en een zilveren
kelkje (1 I8o8 te Bergen-op-Zoom gemaakt).
6. Haven 1. Het SPUIHUIS is een rechthoekig
gebouw, welks voorgevel (XVIII B) wordt versierd door
baksteenen pilasters en een fronton, terwijl de overige
gevels ouder metselwerk (XVI ?) bevatten. Boven den
gevel verheft zich een baksteenen torentje met korte
leien spits. In dit torentje twee klokken : de eene (XVIa ?)
Jan geheeten, door Georgius Waghevens gegoten, de
ander in 1723 door Jan Albert de Grave.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK (H. Gertrudis), in 1442 als
collegiale bevestigd, afgebrand in 1444, uitgebreid aan
de koorzijde XVd, welke uitbreiding, nooit voltooid,
XVI B—XVIII grootendeels werd gesloopt, geplunderd
in 15 70, in 1584 door brand geteisterd, bij het bombardement tijdens het beleg van 1747 grootendeels ingestort,
waarna in 1748 de bovenbouw van koor en dwarspand,
voor zoover behouden, omverwoei en vervolgens tot
1752 hersteld met de overblijfselen, bestaat uit : een
driebeukig schip met zijkapellen; een 3/8-gesloten koor
met dubbelen omgang, welke evenwel om de sluiting
tot een enkelen is teruggebracht ; en den westelijken
zijbeuk van een tweede oostelijk transept tegen de koorsluiting. Tegen den noordelijken koormuur een sacristie;
traptorens tegen den westmuur van den noordarm en
de zuid-westelijke kapel.
Uitwendig is de kerk grootendeels met witte kalksteen
bekleed. Het westelijk kapelvenster van den zuidmuur
3

25

BERGEN-OP-ZOOM

vertoont nog de oorspronkelijke vischblaastraceeringen.
Boven de kapellen verheffen zich de zijbeuken van het
schip met, aan de noord- en zuidzijde, twee baksteenen
topgevels (XVIII), waarin spitsboogvensters.. Koor en
transept zijn slechts bewaard tot de dorpelhoogte van de
voormalige hooge vensters. In de oorspronkelijke triforiumnissen van de koorsluiting zijn vensters (XVIII) aangebracht. Onder het venster van elken transeptgevel
een spitsboognis met korfbogigen ingang, waarboven
traceerwerk en voetstukken voor beelden. Tegen den
kooromgang rijk geprofileerde pijlers van een gedeeltelijk
uitgevoerde en later gesloopte verbouwing (XVd).
Op de kruising een koepeltorentje (XVIII).
Inwendig wordt het schip, dat vóór het bombardement
van 1747 vier traveeën telde, door twee pijlers (XVIII)
met lijstkapiteelen van de zijbeuken gescheiden. Op
deze pijlers de houten tongewelven van het middenschip
en de daarin snijdende van de zijbeuken. De twee traveeën
der zijbeuken te weerszijden van den toren zijn gedekt
door de oorspronkelijke kruisribgewelven, en worden
door muren afgescheiden. De kapellen, eveneens met
kruisribgewelven, worden gescheiden van de zijbeuken
door geprofileerde spitsbogen op muurzuilen met geprofileerde achtkante voetstukken en bladkapiteelen. Tusschen
schip en dwarspand baksteenen muren. Over het dwarspand en den middenbeuk van het koor houten tongewelven, onmiddellijk boven de triforiumnissen. In het koor
zuilen met achtkante basementen en bladkapiteelen,
welke de geprofileerde scheibogen en kruisribgewelven
dragen. In den zuiderkooromgang twee lage aanzetten
van gewelven op gehavende draagsteenen met gebeeldhouwde engelen. In het transept en boven de kapiteelen
van den koormiddenbeuk colonnetten. De -triforiumnissen, beroofd van hun oorspronkelijk traceerwerk en
borstwering, hebben rondbogen, behalve in de koorz6
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sluiting, waar zij spitsbogen vertoonen; onder deze
nissen een holle lijst versierd met rozetten.
De zijbeuken van het oostelijk transept, welker wanden
worden overdekt door blinde traceeringen, zijn gedekt
door stergewelven op colonnetten.
In de sacristie kruisribgewelven op kraagsteenen met
beschadigde engelenfiguren. De oostelijke wand, bij de
uitbreiding (XVd) gewijzigd, vertoont muurfragmenten
met blinde traceeringen.
De grootendeels ingebouwde toren (XV A) is opgetrokken van baksteen, met kalksteen bekleed, en bestaat
uit vier geledingen, boven welke zich een met leien
bekleede houten koepel (XVIII B) verheft, bekroond
door een open koepeltje met kleinen peer op den top.
Steunbeeren, behalve tegen de oostzijde, met pinakels
en bekleeding van blinde traceeringen. Tegen den zuidmuur een traptoren met koepelvormige afdekking. In de
onderste geleding een diepe geprofileerde spitsboog met gewijzigdeningang;in de tweede een nis, gevormd door drie
cirkelsegmenten, tegen de steunbeeren sporen eenex verdwenen balustrade; de derde geleding vertoont diepe spitsboognissen met traceeringen; in de vierde de galmgaten.
Inwendig heeft de toren beneden een kruisribgewelf
op gebeeldhouwde kraagsteenen, op de verdieping een
gewelf waarvan de ribben zijn verdwenen en op de
tweede verdieping wederom een gewelf. Beneden is de
toren geopend naar het middenschip en de zijbeuken; op
de verdieping een opening naar het middenschip.
Vóór den toren een ijzeren toegangshek tusschen vier
hardsteenen pijlers met vaasbekroningen (XVIII B).
Voor den ingang van den zuidarm een gesmeed
ijzeren hek (XVIII B) met monogram.
De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIIIc) met snijwerk en koperen
lezenaar, klankbord (1805).
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Orgel (177o) met snij- en beeldhouwwerk.
Rouwbord voor J. C. D. graaf van Aumale (t 1791).
Grafmonument (XVIb) voor Adriaen van Reimerswaele
(t 1534) en Johanna de Glimes (t 1532), bestaande uit een
grooten hardsteenen plaat met de achter bidbanken knielende figuren van de overledenen in hoog relief, hun
wapens en kwartieren, een opschrift en cartouche-ornament ; het geheel gevat in een (vernieuwde) pilasteromlij sting ; hardsteenen grafmonument (XVIc) voor Jeronimus
van Tu l van Serooskercke (t 1 5 71) en Eleonora Micault
y
(t 1539), bestaande uit de knielende figuren van de
overledenen in relief, omringd door hun wapens,
kwartieren en cartouche-ornamenten en een bekroning :
nisje tusschen vleugelstukken en obelisken; grafmonument
(XVIIb) voor Willem van der Rheydt, gez. van Broechem,
en Judith van Aeswijn van Brakel (t 1625), bestaande
uit een voetgestel, waarop vier zuilen een overhuiving
dragen, welke wordt bekroond door een memorieplaat,
alles van gekleurd marmer ; onder de overhuiving de
verminkte knielende figuren van de overledenen (de koppen
ontbreken geheel) en, tegen den achtergrond, kwartierwapen ; grafmonument (XVIIb) van kalk- en toetssteen en
gekleurd marmer, voor Lodewijk de Ketulle (t 163i) en
Amerensia van Ravesway (t 1634), bestaande uit een
voetgestel, waarop vier zuilen een overhuiving met
alliantiewapen dragen, waaronder de beelden zijn verdwenen en hierboven, in een omlijsting van Korinthische
zuilen met hoofdgestel, een geharnast ruiter in relief,
als bekroning een vrouwefiguur; grafmonument (XVIIb)
van wit en zwart marmer, voor Charles Morgan (t 1642),
gouverneur van Bergen-op-Zoom, bestaande uit een tombe,
waarop het beeld van den overledene ; hierboven, in
een door pilasters met hoofdgestel en fronton omvatte
muurnis, de beelden van zijn vrouw Elisabeth van
Marnix van St. Aldegonde en hun dochter Anna, en een
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beschadigd wapen; het fronton bekroond door hetzelfde
wapen ; te weerzij den marmeren krijgstropeeën; grafmonument (XVIIId) voor Jacob Johan van Volbergen,
commandant van Bergen-op-Zoom (t 1 77 8) bestaande uit
een sarcofaag met opschriftplaat, bekroond door een
obelisk tusschen putti en krijgstropeeën, tegen den
obelisk een wapenschild.
Twee memorieplaten voor de Engelsche officieren in
1814 voor de stad gesneuveld, één van marmer, de ander
van toetssteen.
Epitaaf van toetssteen (1552) met drie wapens ;fragment van een zandsteenen epitaaf (XVIB).
Grafzerken : gebeeldhouwde van 1472 (met rozetten),
1 5 . . (met afgesleten Evangelistensymbolen),15 z6 (met
wapen en Evangelistensymbolen), 1528 (met wapen,
omlijst door zuilen en hoofdgestel), 153 9 (met afgekapte
wapens), 1540 (met wapens en Evangelistensymbolen),
1541 (met wapens in zuilen), 1543 (met wapens), 1555 (met
gegraveerde vrouwefiguur en Evangelistensymbolen),
1555 (met St. Andries-kruis), 1559 (met wapen en doodskoppen), 1565 (priesterzerk), 1566 ( ?, met wapens,
kwartieren en putti met doodsemblemen), XVIIa (1577,
priesterzerk) met cartouche-omlijsting), XVIIa (met
wapens), XVIIb (met wapen), 1641 (fragment met wapen),
1643 (met wapen), 1647 (drie met wapens), 1652, 165 2
(met wapen), I 65 5, 1661 (met wapens), 1679 (met wapen),
I 71 I (met wapen), 1735 (met wapen), 1761 (met wapen),
1763 (met wapen).
Drie koperen kaarsekronen van twee rijen armen, blijkens opschrift gegoten door Joh. Specht, Rotterdam 1753,
en een van drie rijen (XVIII) met wapenschildjes.
Vier gladde zilveren Avondmaalsbekers (merken:
's Gravenhage, Holland, jaarletter F, meesterteeken
I.B.).
Tinnen schotel.
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In den toren twee klokken, in 1753 door Ciprianus
Crans gegoten.
2. De voormalige KAPEL VAN HET ST. MARGRIETEN
KLOOSTER, tegenwoordig in gebruik, deels bij de Evangelisch-Luthersche gemeente (sinds 1 702), en deels bij het
St. Catharinagesticht, is een eenbeukig rechtgesloten gebouw (XV) met eenmaal versneden beeren ; aan de zuid
zijde boog en dakmoet van een verdwenen dwarskapel.
De oorspronkelijke vensters met natuursteenen neggen
(grootendeels verdwenen) zijn gedicht en vervangen door
rechthoekige vensters met natuursteenen omlij sting, waarboven segmentvormige ontlastingsbogen; stuk van een
natuursteenen waterlijst. Aan de straatzijde een voorbouw
met twee rondbogige ingangen. Inwendig is het westelijk
deel door een muur afgescheiden en ingericht tot zaalkerk
voor de Luthersche gemeente. Dit gedeelte is afgedekt
door een vlak plafond. In de kap van de kapel is het
oorspronkelijk houten tongewelf, met trekbalken, peerkraalgordingen en gesneden rozetten (XV), nog aanwezig.
3. De Evang.-Luthersche gemeente (zie e 2) bezit :
Geverfden preekstoel (+ 175o) met gegoten koperen
lezenaar (gemerkt : 175o, C.O.V.) en lezenaarhouder.
Houten voorlezerslezenaar (175o).
Eenvoudig orgel en -galerij (XVIII B).
Zilveren Avondmaalsbeker (X VIIa, merken : Haarlem,
B en ?) geheel glad, met gegraveerde voorstelling van een
wijnstok welks ranken een dubbel fries aan de bovenzijde
vormen. Om de bovenzijde bovendien een opschrift in
twee regels. Onder den voet het opschrift :1622 . . 7.3
Gebold zilveren deksel (XVIIa, merken Haarlem S en
schildje waarboven kruis) van een blijkbaar verdwenen
beker, versierd met gegraveerde krans van wijnranken,
en bekroond door een figuur van het Lam Gods.
3o
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Zilveren schoteltje (XVII B) met een rand van gedreven ranken.
4. De moderne R. K. KERK VAN 0. L. VROUWE HEMELVAART bezit:
Eiken communiebank (XVIII B), afkomstig van de
Minderbroederskerk te Antwerpen.
Biechtstoel (XVIII
?), uit de „Peer Potskerk" te Ant.
werpen afkomstig.
Verguld zilveren monstrans met inscriptie: J. E.
Lanschot 1707 (Antwerpsche keur).
Reliekhouder (XVIII A, merken: Antwerpen, gekroonde R) van zilver en goud.
Gedreven verguld zilveren Miskelk (XVIId).
Gedreven zilveren ampullenschaal (1727, merken:
Antwerpen, Z en molentje).
Zilveren kruisbeeld met opschrift, wapen en : i 720.
Twee gedreven zilveren kandelaars (XVII B).
Gedreven koperen bord (XVII) met voorstelling
van de Blijde Boodschap.
In de pastorie bevinden zich:
Twee portretten (XVIIa paneel), beschadigd,
voorstellende o.s. een jongen en een meisje.
Twee landschapjes (XVII, paneel), voorstellende een
rivier- en een strandgezicht.
Mansportret (XVII, op paneel).
Vrouweportret, (geteekend : E. Collien, 1673, paneel).
Zes bloemstukken in gesneden lijsten (XVII, geteekend
J. H. Frederiks).
Drie portretten (XIX doek).
f. Gebouwen van liefdadigheid en onder*.
I. Geweldigerstraat nr. 3. Van het voormalig GASTHUIS bevinden zich nog de resten in een gedeelte van het
St. Catharinagesticht, voornamelijk bestaande uit een
gepleisterden vleugel met natuursteenen lijsten naast de
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poort, hierin een steen met het stadswapen, onderschrift:
„Gasthuis", en te weerszijden: „Anno 1631". In den
linkertoegangsgevel : „Anno 16 3 5". Zie ook h 2.
2. Blauwehandstraat 32. Het NED. HERV. WEESHUIS
is een gebouw (XVIII B) met rechte kroonlijst en hardsteenen deuromlijsting. Zie ook h 2.
3. Nieuwstraat. LATIJNSCHE SCHOOL, zie h I.
g. Particuliere geboun 'en.
I. Haven Zz. 1 9 . Dubbele trapgevel (XVII A, top
vernieuwd).
2. Kremerstraat 22. Geverfde en verknoeide kalksteenen gevel (XVI A) met nisje, waarin een schildhoudende leeuw.
3. Markt 3 6. Verminkte gevel (XVI ?) met kalksteenen
banden en sierankers : i6 1 2 .
4. Lieve Vrouwestraat 41. Gevel 0645), waarvan de
top is vervangen door een rechte kroonlijst. Pilasters,
lijsten, friezen en maskers van bergsteen, alles geverfd.
Pui gewijzigd.
Fragmenten en details :
I. Markt 4, hoek Kremerstraat. Beeldje van Onze
Lieve Vrouw (j 15 00 ?) op verminkt voetstuk onder
een baldakijn, de kop van de figuur is vernieuwd.
2. Kerkstraat 4. Natuursteenen poortje (+ 15 00) met
geprofileerden ellipsboog op kraagsteenen.
3. Haven 6o. Fragment van topgevel met natuursteenen lijsten, twee geprofileerde togen en j aasankers : 1600.
4. Rijke buurtstraat 18. Geprofileerde tooglijsten
op maskers (+ i600).
5. Haven 1o. Overblijfselen van geprofileerde baksteenen togen en ankers (+ 1600).
6. Lieve Vrouwestraat 5 6. Geprofileerde geveloverkraging van het „Dordtsche" type op de verdieping met
strekken boven de venstertogen.
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7. Vischmarkt I. Togen, banden, lijsten en twee
maskers, Opschrift : „Anno 1648". De zijgevel heeft
waterlij sten en geprofileerden kraagsteen voor een pinakel. Vóór het huis een stoeppaal (XVIIb).
8. Haven Zz. 11. Natuursteenen banden en lijsten.
Vensters met geprofileerde neggen; twee ervan gedekt
door geprofileerde ellipsvormige tooglijsten op kraagsteentjes. Twee maskers en een gevelsteen : „de arche
noe". Enkele ankers (XVIIa).
7. Lieve Vrouwestraat 29. Op de eerste verdieping
vensterbogen, op de tweede gekoppelde pilasters tegen de
dammen, welke een latere houten kroonlijst dragen.
Afgehakte wapensteen. Cartouches waarop : „Anno 1629".
8. Fortuinstraat 5. Kroonlijst (midden XVIII) met
gesneden consoles.
Gevelsteenen en ankers (voor zoover nog niet vermeld) :
9. Fortuinstraat 1 5 . Jaarankers : 159o.
1o. Lieve Vrouwestraat 8. Gevelsteen (XVI) met
voorstelling van den H. Christophorus en onderschrift :
„In de Christoffel".
I I. Kortemeestraat 1o. Overblijfselen van jaarankers
(XVI B).
I2. Zuivelstraat 2. Ankers in lelievorm.
13. Lieve Vrouwestraat 43 . In den zijgevel aan de
Londonstraat een gevelsteen (+ I600) : draak, „In de
draeck".
14. Steenbergsche straat 35. Gevelsteen (XVIIa) met
reliefvoorstelling van een ram en onderschrift : „In den
swarten ram".
15. Steenbergsche straat 39. Gevelsteen met reliefvoorstelling van een varken en opschrift : „In St. Anthonis Vercken".
16. Lieve Vrouwestraat 2.3. Drie steenen met afgehakte
wapens en twee leeuwemaskers waarop : „Anno 1636( ?)".
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I 7. Blauwe Handstraat 2. Zeven sierankers (XVIII A).
18. Fortuinstraat 17. Sierankers (XVII A).
19. Steenbergsche straat 49. Ankers en maskersteen
(XVII A).
20. Korenbeursstraat 3 7. Gevelsteen : 1645.
21. Potterstraat i 7. Gevelsteen, voorstellende een
toren: „In Cronenburch". Twee cartouches (XVII),
waarop geschilderd : 1801. Ankers.
h. Musea enz.

I. Nieuwstraat. Het MUSEUM van den geschiedkundigen kring „Het Markiezaat", is gevestigd in de voormalige Latijnsche school (zie f 3). Het gebouw vertoont
gelijkvloers een zolder met moerbalken op sleutelstukken,
gedragen door drie geprofileerde draagsteenen (+ i S oo).
De verzameling van het museum bevat bouwfragmenten,
meubels, een zijden vaandel van het St. Barbaragilde
van Halsteren, een houten bord met voorstelling van
St. Sebastiaan en een trom, beide van het St. Sebastiaangilde van Bergen-op-Zoom en verschillende voorwerpen
van plaatselijk belang.
2. Avenue Prinses Wilhelmina 12. Bij den heer
A. J. M. Disco, bevinden zich verschillende voorwerpen,
afkomstig van de voormalige gilden van St. Ambrosius
en St. Sebastiaan, en 25 tinnen schotels van het voormalig Gasthuis en het Weeshuis, alle te Bergen-op-Zoom.
De vroegere gilde-eigendommen bestaan voornamelijk
uit een gildeketen van zilver (XVIII ?) van het St,
Ambrosiusgilde, een kroontje van zilverfiligraan van den
koning van het St. Ambrosiusgilde, 27 zilveren schilden,
een zilveren vogel (XVII ?) van het St. Ambrosiusgilde,
twee pieken van de hoofdlieden en verschillende tinnen
kannen. Bovendien zijn hier aanwezig een koperen
wijwatervat (XVIII) en twee tinnen ampullen met blaadje
(XVIII), afkomstig van de voormalige kerk aan de Koornmarkt.
. 34
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BERKEL.
Berkel.
De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit:
Twee houten beelden (XVI) : H. Maagd en H. Willibrordus.
Twee klokken, waarvan een in 1 501 door Willem en
Jaspar Moer en een in i 5 z1, door Jaspar Moer gegoten.
e.

Enschot.
1. Van de voormalige R. K. KERK (H. Cecilia),
vermeld in 1186 en reeds in 1788 een bouwval, staat nog
de oude TOREN (XVa) met smalle zijruimten aan de
noord en de zuidzijde. De toren zelf is een vlakopgaand
bouwwerk, met vierkanten traptoren aan den zuidwesthoek, van drie door tufsteenen waterlijsten gescheiden geledingen en een lage van vier- tot achtkant ingesnoerde
spits; korfbogig gesloten ingang; in de derde, door een
rondboogfries afgesloten, geleding gekoppelde, spitsbogige, in een segmentvormig gesloten nis gevatte,
galmgaten. Inwendig is de toren met twee rondbogen
geopend naar de zijruimten waarvan alleen de noordelijke
door een poortje verbinding had met het eenbeukige
schip ; met dit laatste had de toren gemeenschap door
een (latere?) spitsbogig gedekte opening.
2. De moderne R. K. KERK (H. Cecilia) bezit:
Koperen kroon.
Vier gegoten koperen kandelaars (twee XVII A en
twee XVIII).
Drie klokken, o. s. in 1414, in 1445 door Mr. Johs.
van Asten, en in 1817 door Andreas van den Gheyn te
Leuven gegoten.
e
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a. Onder deze gemeente zijn in het riviertje de Aa
Romeinsch wapentuig en munten van Vespasianus tot
Commodus gevonden.
d. Het RAADHUIS is een eenvoudig vierkant gebouw
van omstreeks 1 800.
e. I. De NED. HERV. KERK (St. Petrus stoel te
Antiochië), in 1248 aan de abdij van Berne gekomen,
sedert 1648 in gebruik bij de Hervormden, is een baksteenen gebouw (midden-XIX „hersteld") bestaande uit
een schip (XV) van vier vakken met zijbeuken, die door
ronde (ommantelde) pijlers van het schip gescheiden
zijn, dat oorspronkelijk door een houten tongewelf
gedekt was; een smaller (thans als dienstlokaal gebezigd)
koor (XV) van twee vakken met driezijdige sluiting, en
een toren (XIII A, verhoogd XVI of later), eveneens van
baksteen. Gewijzigd (XIX) door verandering der scheibogen in rondbogen en het aanbrengen o.m. van kruiswelven van stuc en kapiteelen van gips. Aan de noordzijde
van het koor een (toegemetselde) spitsboog (tot XIXa had
het koor aan de noord- en de zuidzijde o. s. een kapel en
een sacristie). Spitsboogvensters in de drie sluitingswanden. In de zuidzijde van het koor toegemetselde
spitsboogvensters. Het koor was oorspronkelijk gedekt
door een houten tongewelf. Schip en koor, van buiten
bepleisterd, zijn voorzien van steunbeeren. De toren,
gerestaureerd 1921-1922, heeft vier geledingen (vijf
verdiepingen), waarvan de drie onderste oud zijn:
hoeklisenen, in de beide onderste verbonden door een
lijst op kraagsteenen, in de derde door een spitsboogfries ; de vierde heeft aan elke zijde twee spitsbogige
spaarnissen, die in haar bovengedeelte een spitsbogig
galmgat bevatten. Ingesnoerde leien spits. In de twee
onderste verdiepingen van den toren rondboognissen.
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Te weerszijden van den toren bevinden zich aanbouwsels
.(XVI), waarvan de westgevels schuin staan t.o.v. den
torengevel. Deze hebben rondbogige vensters. De toreningang is vlak getoogd. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (geverfd) met koperen lezenaar
waarin monogram (XVIIId).
Grafzerken O. m. uit 14 . . , 1485, 1531, 1541, 1558,
1560, 1601 en 1738/1752.
Twee klokken, waarvan een in 1713 gegoten door
Dominicus Fremi en een in 1724 door Jean Petit.
(St. Petrus stoel te Antiochië), een
Waterstaatskerk (1837) met toren van lateren datum, bezit :
Houten zuilen-altaar (XVIIId) met beelden van de
H. Augustinus en H. Norbertus en Kruisafneming op
doek.
Eiken beeld (+ 15 oo) van de H. Maagd.
Gebeeldhouwde eiken communiebank (XIX A).
Drie dito biechtstoelen (XIX A).
Dito preekstoel (XIXa).
Orgelgalerij en orgelkast (XIXa).
In het presbyterium twee houten beelden (XVIII B) :
H. Lucia en H. Barbara.
Driearmigen geel- en roodkoperen koorkandelaar
XIX A).
In de sacristie eiken wandbetimmering met zijkasten
(XVIIIa) uit Luik of Aken, zoomede gesneden houten
piscina (XVIII).
Bij de kerk een eiken kruisbeeld (XIX A).
2.

R. K. KERK

3. De voormalige kapel in het gehucht Kaathoven,
gesticht omstreeks 1535, na verwoesting hersteld in 1631,
thans in gebruik als bouwmanswoning (D 3 2) is een onbeteekenend, gepleisterd gebouw met beeren, in de rechte
sluiting een door segmentboognissen geflankeerde spitsboognis en met ellipsvormig getoogden ingang aan de
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zuidzijde. Inwendig, beneden in de muren, eenige spaarbogen.
g I . Het HUIS DE WAMBERG, gebouwd in 1 5 6o,
gewijzigd in 1620, verbouwd in 1769 en in den laatsten
tijd vergroot, heeft trapgevels en een deur met hardsteenen omlijsting, waarin een bovenlicht. Boven een der
topgevels een wapenleeuwtje (XVII), waarvan het wapen,
dat oorspronkelijk een ketel vertoonde, is verhakt tot het
wapen van den tegenwoordigen eigenaar. In den oostzijgevel zijn nog drie venstertogen met blokken in natuursteen van den oorspronkelijken bouw aanwezig.
In den aanbouw van 1769 is een kamer met vaste
glazenkast en gebroken fronton, en op de verdieping een
huis-altaarnis, achter deuren, waarvan de wanden zijn
bekleed met geschablonneerd linnen behang (XVIIIc).
Het altaar heeft een antependium (XVIIIc).
Bij de nederhuizing (180 3 , blijkens ankers) bevindt zich
een ronde hardsteenen put (XVI) met modernen ijzeren
bovenbouw in vroegeren geest.
Binnenshuis : een groote schouw met te weerszijden
een zitnis (XVII), waarvan de fundeering XIV heet te
zijn. In een ander vertrek bevindt zich een tot zitbank
vertimmerde bedstede van gesneden eikenhout (XVIIb).
Op het erf een hek met vleugels en vier hardsteenen
pijlers en het jaartal 1799, welk hek aan den ingang van
de oprijlaan heeft gestaan, voordat deze door een dijk
doorsneden werd.
De bijbehoorende BOERDERIJ „DE KLEINE WAMBERG"
heeft tegen den voorgevel een zeskanten toren met waterlijst en in zijn bovendeel spaarnisjes, gedekt met twee
spitsbogen.
2. Middelrode. Het HUIS SELDENSATE heeft een sterk
gerestaureerd poortgebouw met zijtrap-gevels, waarin
een ellipsvormig getoogde natuursteenen doorgang met
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uitgekraagde daklijst en waartegen een beneden ronde,
boven achtkante toren (XV B, hersteld in 1908).
Aan de overzijde van de gracht bij de ophaalbrug een
klokje, in 1746 gegoten door Alexius Petit.
3. Middelrode. Bij de HOEVE Assendelft D 1 3 0 een
inrijpoort (+ i 500), ellipsvormig getoogd met blokken
en uitgekraagden dekboog op nog een gebeeldhouwd
kopje.
4-I 2. Oude BOERDERIJEN : D 57 Heikantsche hoeve
(1655, blijkens jaartal op den gesneden bovendorpel);
Loovaart A 1 I (1698, blijkens ankers), A 104, A Io5 en
A 1 1 5 ; Middelrodesche dijk B 97; verfsteeg B 1 33 en
B 145.
13. Middelrode D 12 9 . Bovenlicht (XVIIId) met
voorstelling herinnerend aan de eertijds hier gevestigde
brouwerij.
STANDAARDMOLEN (hersteld in 1927).
14.
h. Het St. Jorisgilde bezit een platte zilveren vogel
(in 1624 geschonken, blijkens opschrift) en achttien schilden o. a. uit 1972, 1803, 1818, 1820, 1824, 1828, 1838,
1842, 1846 en 1850.

BEUGEN.
a. Onder Beugen moeten in 1843 een gouden munt
van Arcadius, onder Rijkevoort praehistorische steenen
wapenen gevonden zijn; eenige hiervan thans in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Beugen.
e. De R. K. KERK (H. Maria Hemelvaart) is een
baksteenen gebouw, vermoedelijk van 1420 en in
1875-1879 vergroot en gerestaureerd door dr. P. J.
H. Cuypers. Zij bestaat uit een 5/8-gesloten schip met twee
zijbeuken (schip met noordelijken beuk XVa), waarvan
de noordelijke bij de vergrooting met een vak naar het
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Oosten is verlengd en de zuidelijke toen is toegevoegd;
verder een toren (XV B) bestaande uit drie geledingen,
waarvan de onderste, van tufsteen, hoek- en middenlisenen
heeft, verbonden door een spitsboogfries en de twee
andere versierd zijn met nissen, welke in de bovenste
geleding te halven hoogte zijn onderverdeeld. De ingang
is geplaatst in een spitsboognis met omgaande profileering
van tufsteen. Tandlijst onder de achtkantige leien spits.
De traptoren is nieuw. De kerk bezit:
Eiken Madonnabeeld (XVa, kroon en polychromie
vernieuwd).
Kazuifel, dalmatiek, tuniek en koorkap (XVIIId) van
gebloemde en witte zijde.
Klok, in 1737 door Jean Petit gegoten.
g.

MOLEN :

standaardmolen (166o).

Rijkevoort.
De R. K. KERK (H. Rochus) gesticht XVI, in 1722 tot
parochiekerk verheven, in 1819 verbouwd, in 188o
geheel nieuw opgetrokken, bezit:
Eikenhouten preekstoel (XVIIIc) met gesneden paneelen,
voorstellende de vier Evangelisten. Voetstuk ver.
nieuw .
Geslagen zilveren, ten deele vergulde monstrans (op
den voet : 1775); zilveren ciborie (XVIIId), geheel glad;
zilveren, ten deele vergulden Miskelk (XVIIId), glad met
parelrand.
BLADEL.
In deze gemeente zijn vroeg-historische steenen
wapenen gevonden.
a.

d. Op het RAADHUIS wordt bewaard een zegelstempel
(XVII) : „sigillum de Bladel, Reusel et Netersel".
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e.

I. Van de in 1927 afgebroken R. K. KERK (

staat nog de TOREN (XV A), een baksteenen bouwwerk van drie door waterlijsten gescheiden geledingen,
en met een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits (vernieuwd 1760), met overhoeksche beeren aan de west-,
haakschen beer aan de zuidoostzijde en een vierkanten,
ten deele uitgemetselden traptoren aan de noordoostzijde.
De middelste geleding wordt verlevendigd door langwerpige, met twee rondboogjes afgedekte, spaarvelden,
welke, doch met een segmentboog gesloten, ook voorkomen aan de steunbeeren en den traptoren langs deze
geleding. De klokkenverdieping vertoont gekoppelde
spitsbogige, in een rondboog gevatte galmgaten.
Twee klokken, waarvan een in 1817 vergoten te Diest,
en een in 1817 gegoten door Petit en Fritsen.
2. De moderne R. K. KERK (St. Petrus banden) bezit :
Schilderij (XVIII ?, doek) : Christus aan het kruis,
voormalig stuk van het hoofdaltaar.
Twee koperen kandelaars (XVII) en vier latere (XVIII).
3. De NED. HERV. KERK (I 820) is een onbelangrijk,
driezijdig gesloten zaalgebouw met gepleisterden voorgevel en een torentje op het dak.
Inwendig : stuc-zoldering met het alziend oog. De
kerk bezit een orgel (1825, door P. J. Geerkens).
g I. A 274. Heerenhuis (XIX A) van twee verdiepingen met deuromlijsting, bovenlicht en fronton
in den stijl van het eerste Keizerrijk.
2. Ronde steenen MOLEN op achtkanten grondslag,
in 1848 herbouwd, vereeniging van een windmolen :
bovenkruier met stelling en een waterradmolen met
nieuw ijzeren slagrad.
Netersel.
e. De R. K. KERK (H. Brigida) bestaat uit een driebeukig schip (in dezen vorm herbouwd XIXa), een hooger
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en smaller koor (XV) en een onversierden, ongeleed opgaanden toren (XV, verhoogd in 1861). De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (XV), thans als wijwatervat in
gebruik.
Groot houten kruisbeeld (XV), sporen van polychromie vertoonende met Evangelistensymbolen in vierpassen
aan de uiteinden, geplaatst aan de zuidzijde van den toren.
Twee houten beelden (XVIII B) : H. Petrus en H.
Paulus.
Vergulde ciborie (XV).
Twee gegoten koperen kandelaars (XVI) en twee
latere (XVII B).
Twee klokken, o.s. in 1529 en 153o gegoten door
Jaspar Moer.
BOEKEL.
e. De R. K. KERK bezat ln

1913 :

Twee gegoten koperen kandelaars (XVII A).
Gedreven zilveren kelk (XVII A, merken : 's Hertogenbosch en kroon).
Groen satijnen kelkvelum (1628).
g I-15. Oude, meest door ankers gedateerde,

en huizen, A I O I : 1541, C 63 : 1716, A 77:
1718 en '774 (vergrooting), A 144: 1753 5 B 42 (gemoderniseerd) : 1758, C i5: 1760, A 81: 1765, A 124:
1767, A 61: 1776, A 71: 1784, A 98: 1785, A 103: 1789,
A 79: 1795, B 56: 1829, C 25: 1847.
I 6. Kerkstraat. STANDAARDMOLEN.
17-18. Twee achtkante houten MOLENS met ingezwenkt lijf op lagen steenen voet, waarvan een in 1899
uit Zuid-Holland hierheen overgebracht.
BOERDERI JEN

BOKSMEER.
a. In 1843 is onder deze gemeente op de grens van
Beugen een Romeinsch GRAFVELD ontgraven, waar mun42
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ten en aardewerk werden aangetroffen; een gepolijste
steenen bijl, van hier afkomstig, bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
c. Houten KRUISBEELD (XVIII B) aan den weg in
Het Zand.
e 1. De R. K. KERK (H.H. Petrus en Paulus) is een
baksteenen gebouw, bestaande uit een schip (XV, in
1885 door den architect A. Tepe met twee zijbeuken
vergroot), een dwarspand (noordelijke arm 1552, zuidelijke arm 1556); een driezijdig gesloten koor (XV) te
weerszijden waarvan een zijkoor (1885), het zuidelijke
met een als „nachtkoor" dienende verdieping ; en een
door overhoeks gestelde beeren geschraagden toren (XV)
van drie geledingen, versierd met spaarnissen, die in de
tweede en derde geleding voorzien zijn van bergsteenen
stijlen en traceeringen en in de derde bovendien zijn
onderverdeeld. Spitsbogige ingang in omlijsting, waarbinnen een spitsboogvenster. De bekronende steenen
balustrade is nieuw.
Ten Zuiden van den toren een doopkapel (1885). Schip,
koor en dwarspand gedekt door netgewelven op muurschalken. In 1900 is de geheele kerk inwendig gepolychromeerd. De kerk bezit:
Eiken oksaal (1634, door Jan Werkens uit Venraai)
later ingekort, thans in den zuidarm geplaatst. Het
front bevat vijf openingen, gescheiden door gegroefde
Korinthische zuilen met ten deele gebeeldhouwde schacht;
geslachtswapens-van den Bergh boven twee der openingen; boven de kroonlijst een balustrade met nissen
en heiligenbeelden.
Eiken koorbanken en communiebank (XIXa).
Eiken preekstoel (XVIIc).
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Eiken orgelkast (XVII B), boven het oksaal, met
wapens-van den Bergh en -Ritbergh.
Steenen omlijsting (XV A) van een wandnis, bekroond
door een frontaal met Christuskop, in de doopkapel.
Vóór de nis een houten deurtje met beschildering (XVI) :
doop van Christus.
Marmeren grafmonument (gemerkt : I. B. Xavery 1741)
voor graaf Oswald Alb. Franc. van den Bergh (t 1712),
heer van Boksmeer enz., en Maria Leop. Cath. van Ritberghe (t 1718) : sarcophaag, waarop een rouwengeltje;
alliantiewapen.
Eiken Pietà (+ 155o), nieuw gepolychromeerd ; eiken
groep : H.H. Maria en Anna (XVIa), nieuw gepolychromeerd ; eiken beeld : H. Cornelius, paus (XV A), nieuw
gepolychromeerd; twee eiken beeldjes : H. Clara en H.
Elizabeth (X VII B), volgens overlevering behoord hebbend
bij de orgelkast.
Zilverwerk : monstrans (XVIII A), ten deele verguld,
met beelden en wapens-van den Bergh en -Ritbergh;
vergulden reliekschrijn met opschriften op deksel en zijwanden (1655); reliekhouder (XVIIIa) in cylindervorm;
gedreven ciborie (XVIIIa) met voorstellingen en wapensvan den Bergh en -Ritbergh; Miskelk (1761), ten deele
verguld.
Palmhouten kruisbeeld met beeldjes (XVIII B), dienend
als reliekhouder.
Antependium (1718) van zilverbrokaat met goudborduursel en wapen ; kazuifel en twee dalmatieken (XVIII A)
van zijde en zilverbrokaat met in goud geborduurd wapenvan den Bergh; kazuifel, twee dalmatieken en koorkap
(XVIII B) van zijde, modern gemonteerd ; roket (XVIII
B) van linnen en geborduurde tulle ; kelkdoek (XVIII B)
van geborduurde zijde.
Missale (1655) in fluweelen band met zilveren borduurwerk.
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Drie klokken, waarvan een (1408) met opschrift:
Jhesus, een (14..) met : Maria, en een in 1443 gegoten door
Jan van Vechel.
Op het kerkhof grafkruisen: 1612, 1622, 16 3 6, 1638,
1665, 1758, 1748-1770, 1790-1816.
2. De KAPEL VAN DEN H. JOHANNES NEPOMUCENUS
(1 7 3 7), aan den ingang naar het „Kasteel" (zie g 1) gebouwd van baksteen, bestaat uit een driezijdig afgesloten
schip, gedekt door een vlak tongewelf van stuc. Jaarcijfersteen boven de deur. De kapel bezit;
Gebeeldhouwd houten altaar (XVIII A) met schilderij :
dood van den H. Johannes Nepomucenus.
3. Het CARMELIETENKLOOSTER aan de Steenstraat is
een gebouw (XVIIc) van baksteen, dat met een gewelfden
en overbouwden doorgang aan de bijbehoorende kerk
van de H.H. Petrus en Paulus is verbonden en een
gewelfden kruisgang omsluit. De gewelven van verbindingsgebouw en kruisgang zijn (vermoedelijk XVIII B)
gestucadoord. De beide gevels van het verbindingsgebouw (1653) en de oostgevel van het klooster zijn met
gebruikmaking van deels gewone, deels geprofileerde of
bekapte baksteenen, in rijke Renaissancevormen opgetrokken. De westzijde van het verbindingsgebouw heeft
te weerszijde van de poortopening Dorische pilasters,
die een hoofdgestel dragen, waarvan de afdekkende lijst
om den sluitsteen van den rondboog heenbuigt ; gebroken
fronton, waarvan de beide deelen een nis met beeld,
tusschen Jonische zuiltjes, flankeeren. De oostelijke gevel
van het klooster heeft blokverband om de vensters, welke
door profiellijsten ingesloten tympans hebben, die versierd zijn met vlak ornament, in het metselwerk gekapt.
De zuidzijde van het klooster wordt afgesloten door
het voormalige Gymnasium (i 707), mede in baksteen
opgetrokken en aan de zijde der Steenstraat voorzien
van een top, begrensd door dubbel gezwenkte boog45
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lijnen. De gevelankers geven het stichtingsjaar 1707 te
kennen, Inwendig heeft het klooster een eiken trappenhuisfront (XVIIa) met wapen. Het klooster bezit :
Eiken Madonnabeeld (XVII B), witgeschilderd en
verguld.
Achttien gebrandschilderde glazen naar ontwerpen
(XVIIb) van A. van Diepenbeeck; gebrandschilderd
glaspaneeltje (1717) : H. Laurentius, in de bovengang.
Gesneden notenhouten naambord (1767) met ordewapen.
Verguld koperen reliekschrijn (1482) met contreforten,
pinakels, beeldjes en nokkan, op de plint een geëmailleerd
wapen, in den bodem een Perzische miniatuur.
Zilveren ciborie (XVII B), zilveren miskelk (XVIIIb);
zilveren missaalbeslag (XVIId).
Een verzameling schilderijen.
4. Het CARMELITESSENKLOOSTER, oorspronkelijk HUIS
ELZENDAEL, door den eigenaar, pastoor Peelen, in 1666 als
klooster geschonken, in 1682 in zijn tegenwoordigen
vorm begonnen en sedert herhaaldelijk uitgebreid en vernieuwd, is een gebouw van baksteen, dat een kruisgang
van vier armen omsluit en aan de voorzijde een uitgebouwden vleugel heeft, waarin verschillende, ten deele
toegemetselde, poortopeningen (XVII B), geflankeerd
door pilasters en bekroond door frontons, alles van baksteen. Inwendig vindt men : in de spreekkamer eiken
wandvak (XVIIb) met balusters en fries, thans geverfd.
De kapel, met den zijwand aan den voorgevel, heeft een
nonnenkoor en een gestucadoord tongewelf, dat vermoedelijk de plaats inneemt van een vroeger houten
tongewelf. In de kapel bevindt zich een houten altaar
(XVIId) met zuilen-retabel en schilderij op doek (XVIId).
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Het klooster bezit:
In den kruisgang een zuilen-altaar (XVII B).
Eiken Graflegging (XVIa) met afzonderlijk Mariabeeld ; eiken Madonnabeeldje (XVII B); eiken St. Antoniusbeeldje (XVII B).
Twee gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVII).
Een Misstel bestaande uit kazuifel, twee dalmatieken,
kelkdoek, stola, manipel en antependium (XVIII A)
geborduurd op zijde; een stel bestaande uit kazuifel,
twee dalmatieken en antependium (XVIIb) van roodfluweel met zijdamast, het antependium gedateerd : 1624.
Geschilderd portret van pastoor Peelen (XVII B).
g 1. Het KASTEEL, thans ziekenhuis, ter plaatse
waar tot 1 5 72 het kasteel van de graven van den Bergh
stond, bevat den linkervleugel van een in 1 7 8 2 gesticht en in
I 8o6 ten deele afgebroken vorstelijk woonhuis, dat ten
deele in natuursteen, ten deele in gepleisterde baksteen
werd opgetrokken. Het behouden gedeelte heeft een
hoogen sokkel en een verdieping. Binnenshuis : driehoekig trappenhuis met monumentale trap, gestucadoorde wanden en plafond met beeldengroep.
2. Het HUIS DE WI JER, gebouwd van baksteen, thans
woning van geestelijke zusters en school, heeft oude
fundamenten en aan de westzijde een topgevel (XVIIa),
waarnaast een tweede met het jaartal 1 7 1 9 in de ankers.
3. Het Zand B 86. Woonhuis (XVIIId). Gevel van
natuursteen en gepleisterde baksteen; versierd trappenhuis en binnenbetimmeringen. (Het huis is ter zijde
later uitgebouwd.)
4. Steenstraat. Geveltop (XVIIIa) van baksteen met
in- en uitgezwenkte zijkanten, thans gepleisterd.
5. Steenstraat. Trapgevel (XVII), thans overpleisterd.
6. Steenstraat 20. Geveltop (XVII A) van baksteen
met lelieanker.
7.
MOLEN : standaardmolen (gesticht in 1465).
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BOKSTEL.
Bokstel.
d. Het RAADHUIS (1843) is een eenvoudig gebouw
met een door een fronton bekroonde middenrisaliet en
een torentje op het dak.
e 1. De R. K. KERK (St. Petrus stoel te Antiochië),
reeds vermeld in 1280, in 149 3 tot een collegiale kerk verheven, in 1824 aan het schip door een storm ernstig gehavend, hersteld 1823-182 7 en in de laatst verloopen
jaren gerestaureerd door den architect Jos. Th. Cuypers,
bestaat uit een driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën •
(XV A), een dwarspand (XVIa), een 3 / 8-gesloten koor van
vier traveeën met omgang (1 1 5oo) en een toren (XVd).
Ten Noorden van de tweede en derde travee van den kooromgang een sacristie van twee verdiepingen (met traptoren op den zuidwestelijken hoek) en een kapel, beide
(+ 1 5 oo) onder één dak, en ten Oosten hiervan een tweede
sacristie (XVI A) en de 3/8-gesloten H. Bloedkapel (1 561,
blijkens jaartal op gewelfsluitsteen). Terzijde van den genoemden traptoren en bij de aansluiting van het koor en
den noorderarm moderne aanbouwsels. Het schip heeft in
de eerste travee geprofileerde, ellipsvormig getoogde ingangen en in de derde travee van de noordzijde een
dichtgemetselden, met een segmentboog gedekten ingang.
Tegen het dwarspand driemaal versneden overhoeksche
beeren, waarvan de zuidwestelijke in verbinding met een
half-achthoekig uitgemetselden traptoren ; behalve in
de toppen dicht opeenvolgende banden van tuf; de
middenstijl der dwarspandvensters is door een driehoekige uitmetseling versterkt ; in den oostwand gedichte
kleine spitsboogvensters. Het koor en de omgang (met
tweemaal versneden beeren), alsook de oudste sacristie
en de kapel, vertoonen eveneens tufsteenen banden,
doch met grooter tusschenruimten. In den zuidoostelijken
wand der H. Bloed-kapel is de natuursteenen waterlijst
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met een rechten hoek geknikt om den met een slappen
ellipsboog gedekten ingang. De toren met beeren in den
vorm van om den hoek gemetselde verzwaringen — waarvan de zuidoostelijke in verbinding met een vierkanten
traptoren — bestaat uit een onderbouw van drie geledingen, een aanmerkelijk inspringende klokkenverdieping en een hooge spits (op den koningsstijl is bij
de restauratie een ingesneden opschrift gevonden : „mr.
Han Cornelis Schutkens van Liemd, mr. van dezen toren") :
boven een van vier- tot achtkant ingesnoerd, afgeknotpyramidaal onderstuk, een open en dan een gedeeltelijk
open achtkante geleding, . in een peervorm eindigend.
Aan de zuidzijde een grootendeels natuursteenen open
portaal (+ 15 5 o), overdekt door een kruisgewelf met
rijke profileeringen ; de tweede geleding heeft in den westwand een hol-geprofileerd spitsboogvenster ; de derde
wordt door lisenen verdeeld in drie met twee rondboogjes
gesloten spaarvelden. De klokkenverdieping heeft een
correspondeerende verdeeling in drie velden, waarin
boven elkander galmnissen en spitsbogige spaarvelden;
een fries van spitsboogjes wordt hier door de lisenen
onderbroken. Inwendig worden hoofd- en zijbeuken,
koor en omgang gescheiden door ronde gepleisterde
zuilen met lijstkapiteelen. Het schip en het koor hebben
stucgewelven met ribben op (latere) pilasters ; de dwarsarmen en de H. Bloedkapel gemetselde netgewelven, de
kruising een stergewelf, en de omgang, alsook de sacristieën (bij de jongste achtdeelig) en de kapel kruisribgewelven ; in den toren een modern netgewelf. De kerk bezit :
Eiken communiebank (XIX A).
Eiken preekstoel (XIX A).
Orgel (XIX A).
Zerken: in de kerk een (1535) voor den schout Jan van
Kessel, zijn vrouwen en den deken Herman van Kessel
en, onder den toren, een (15 5 1) voor Jonker Vranck van
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Steynoert; fragmenten van zerken o.a. uit 15 61, 1597,
1634 (voor den kanunnik Petrus Bresserus), een voor den
kanunnik Cantecroy, een (1640). Een aantal zerken XVXVII is stukgehakt.
Houten beeld (+ 1550): H. Petrus.
Drie schilderijen (XVIII A, doek, twee van vroegere
altaren) : Christus aan het kruis, aanbidding van den
H. Antonius, Blijde boodschap; een (XVIIId, doek) :
het wonder van het H. Bloed.
Twee koperen kronen (XVII B), tweemaal acht-lichts.
Zilverwerk : twee monstransen, waarvan een (XVIIIc,
merken : 's-Hertogenbosch, ster met kroon) en een
(XIX A), ciborie (± 175o), drie kelken (+ 1700, 1731 en
1789, merken : Maastricht, V H), wierookvat en scheepje
(XVIIIc).
Koperwerk: wierookvat en scheepje van rood en geel
koper (+ 1800), wierookvat en scheepje met Indische
motieven (XIX A ?), vier zeer groote en achttien kleinere
kandelaars (XVII), waarvan twaalf op drie grillige
leeuwtjes, twee kleinere geslagene (f 1700), zes grootere
en acht groote (XVIII) en vier (XIX A ?) met Indische
motieven, lavabo-fonteintje (XIX A) van rood en geel
koper.
Tin : oliestel (I 612) ; twee kandelaars (XVIII) ; borden :
een zwaar bord met smallen rand (XVII) en negen met
breederen rand (XVIÍI—XIX A, een door Pieter E.
Sonnan, zes door I. van Engelen, twee door F. v. d. Bogaert).
IJzerwerk : geldkist (f 1700) met fraai gesmeed slot;
vuurcomfoor en zes opgegraven ijzeren hengsels (XVI ?).
Paramenten: twee driestellen (een XVIII B en een
: 1800) en enkele kazuifels (XIX A).
Twee klokken, waarvan een in 1614 door Hans Falck
van Neurenberg en een in 1771 door Alexius Pétit
gegoten.
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2. De NED. HERV. KERK, een langwerpig achtkant
gebouwtje (i8i2) met torentje op het dak, bezit :
Eiken preekstoel (XVII, voetstuk modern ?) met
kussenpaneelen tusschen zuiltjes met Ionische kapiteelen
op de door karyatiden gedragen kuip.
Orgelfront (XIX A).
Zerken (1820, 1 824, 1838, 1844 en 1845).
Avondmaalsvaatwerk : twee zilveren bekers (1716),
porseleinen kan met zilveren deksel (XVIIIa) en twee
tinnen borden (XVIII).

A 512. GASTHUIS van Magdalena van der Stappen
(1646, blijkens gevelsteenen ; vergroot in 1865 en 1899).
Puntgevel met toppilaster en venster met segmentvormigen ontlastingsboog, waarin een gedenksteen;
terzijde een ellipsvormig getoogd poortje met strekken.
I.

g I. Het voormalig KASTEEL VAN STAPELEN, thans
in gebruik bij de paters Assumptionisten, is een omgrachte
gebouwengroep, in 1858 bijna geheel vernieuwd. Van
het middeleeuwsche kasteel zijn in hoofdzaak slechts
over : de beneden door een netgewelf overkluisde achtkante toren aan de oostzijde, en de twee beneden door een
kruisgewelf op platte ribben overdekte torens aan de
westzijde van het hoofdgebouw, alsmede de driehoekig
gesloten kapel aan de zuidzijde. De kapel bezit een houten
altaar (+ 1600) met wapen-de Home en twee houten
beelden (vermoedelijk XVI) : H. Maagd en H. Gabriël.
In het hoofdgebouw een schilderij weergevend den
toestand vóór de restauratie.
2-5 . A 539, A 548-549, A 540 en A 545-546. Oude
dorpshuizen (waarschijnlijk XVII).
6. C 12. Oude BOERDERIj (1743, blijkens ankers).
7. 234 (Voorm. R. K. pastorie). Gepleisterd huis
(XVIII) met deuromlijsting. Inwendig een schoorsteen
uit den tijd van den bouw.
5I

BORKEL
8.

(Gemoderniseerde) dubbele WATERRADMOLEN.

Gemonde.
e. De moderne R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd
in 1926 na afbraak van eene (1824), welke eene (in 1874
gesloopte) romaansche (XII ?, verbouwd XV—XVI) verving, bezit :
Twee geverfde houten beelden (XVIa) ; H. Elisabeth
van Thuringen met bedelaar en H. Lucia.
Verguld zilveren kelk (XVII A).
Gegoten koperen kandelaar (XVI).
Twee klokken, waarvan een in 1339 gegoten ,en een
in 150 7 door Willem en Jasper Moer.
g 1. In de moderne PASTORIE zijn twee steenen gemetseld uit de vorige : een (1649) met stichtelijk vers en een
met verweerd gebeeldhouwd alliantiewapen.
2. Het HUIS TWIJNMEER (XIX A) heeft een zuilenportie .

BORKEL.
e. De R. K. KERK (H. Servatius) is een eenvoudig
gebouw (1844) in Waterstaatsstijl, in 1926 vergroot
door den aanbouw van een dwarspand en een nieuw
koor. De kerk bezit :
Preekstoel (XIX A).
Orgel (XIX A).
Twee houten beelden : H. Maagd (+ 15 0o) en H.
Appollonia (XVII), beide met sporen van polychromie.
Bolkroon (XIX A) van geel en rood koper, achttienlichts.
Monstrans (XVIIIc) van gedreven zilver.
Vier gegoten koperen kandelaars (XVII), vier kandelaars van rood en geel koper (XIX A).
In de pastorie worden bewaard : houten tabernakel
( : 1700), schilderij (XVIII, doek): H. Servatius aan het kruis.
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g I. Nr. I o I . Brabantsche BOERDERIJ van oud type,
met bakhuis. In den voorgevel twee korfbogig getoogde
ingangen, kruiskozijnen, eiken deuren met beslag enz.
en ankers: 1745.
2. Nr. 92. Dergelijke BOERDERIJ met jarsteenen : 1775.
3. Nr. 20. BOERDERIJ (1736, blijkens jaarsteenen in den
zijgevel). Deur met geprofileerd kalf en bovenlicht,
waarboven een dakvenster; aan de achterzijde bevindt
zich een korfbogig getoogde ingang.
4-17. Details : Nr. 3 2, ankers en jaarsteenen : 1669;
nr. 90, jaarsteenen: 1715 ; nr. I oo, jaarsteenen: 1726;
nr. 108, versierde jaarankers: 1736, korfbogig overtoogde
ingang aan achterzijde ; nr. i5, jaarsteenen : 1754, ankers ;
nr. 95, jaarsteenen: 1761; nr. 93 , jaarsteenen: 1771;
nr. 99, jaarsteenen: 1778; nr. 87, jaarsteenen: 1791;
nr. 47, jaarsteenen : 1793 ; nr. 51, jaarsteenen : i 836, ankers.
Zonder jaartal: nr. 53, boerenhuis met schoorsteen met
vier driekante uitmetselingen, sierankers, dichtgemetselde
ingang met korf boog; nr. 109, sierankers, korfbogige
overtoogde ingang; nr. 84, sierankers.
18-19. MOLENS: een gesloten standaardmolen en een
achtkante bovenkruier.
h. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een zilveren
vogel met medaillon (XVIII B) en platen uit 1766, 1767,
1 769, 1 77 1 , 1 77 6, 1784 en 1799.
BREDA.

b. Verdedigingswerken.
Het voormalig KASTEEL VAN BREDA, sinds 1826 Kon.
Militaire Academie, bestaat thé ns uit:
A. een, vroeger door grachten omgeven, onderkelderd hoofdgebouw van vier om een binnenplaats
gelegen vleugels, met zevenkante uitspringende torentjes
5
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op de oostelijke buitenhoeken, waarvan de westelijke
en de noordelijke vleugel en het noordelijk deel van den
oostelijken in z536—zs38 op last van Hendrik III van
Nassau onder leiding van Thomas Vincidor da Bologna,
het zuidelijk deel van den oostelijken vleugel en de zuidelijke in 1668-1681 op last van den koning-stadhouder
Willem III onder leiding van Jacob Roman in hun
tegenwoordigen vorm zijn gebouwd;
B. een ten Z.O. binnen de buitengracht van het kasteel
gelegen, een weinig ouder, voorgebouw (1462 en i509).
A en B zijn bij de inrichting (in 1826 e.v.) tot Koninklijke Militaire Academie ernstig geschonden;
C. ten Z.W. van het hoofdgebouw twee groote zevenhoekige torens (1509 e.v., gerestaureerd);
D. meerendeels geheel moderne aanbouwsels en
bijgebouwen.
A. De eenvoudig behandelde buitengevels van het
hoofdgebouw, met zandsteenen plint, verschillend gevormde (naar gelang tijdens Hendrik III, dan wel Willem
III) vensteropeningen, banden onderlangs de vensters en
kantblokken bij de hoektorens, toonen de oorspronkelijke
muurbehandeling nog slechts in:
I. de hardsteenen poort van den hoofdingang, waar
de rondbogige doorgang wordt geflankeerd door Dorische
pilasters, bekleed met, in haar bovenhelft gecanneleerde,
halve-zuilen, dragend een hoofdgestel, in welks triglyphen
de naam Henricus.
2. de benedenhelft van drie traveeën van den zuiden den noordgevel (bij den laatsten ten deele overpleisterd en verborgen achter het moderne stookgebouw) :
boven elkander een Dorische en een Ionische pilasterorde
met voet- en hoofdgestel, dat in de middelste travee,
boven de rondbogige poorten (met Dorische, bovenaan
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gecanneleerde, zuilen en een kalfskop in den sluitsteen),
een relief heeft van vruchtenfestoenen tusschen runderkoppen en oorlogstropeeën.
Aan het binnenplein hebben drie van de vleugels
gelijkvloers een open galerij met riblooze kruisgewelven
(door gordelbogen gescheiden) en hardsteenen Dorische
zuilen, hierop komen verschillende ingangen, met oude
(zwart geverfde) hardsteenen omlijstingen, uit; de vierde,
westelijke vleugel, die oorspronkelijk gelijkvloers een
open hal van vier, door vijf rijen van veertien zuilen
gescheiden, beuken bevatte, is thans gesloten, daar men
de buitenste zuilenrijen door muren heeft vervangen.
In de zwikken tusschen de bogen van den zuilengang
terracotta medaillons, welke (behalve de twee dubbele
natuursteenen op de hoeken) in 192 7-1 928 naar de
oude zijn hernieuwd (zes naar ontwerpen van den beeldhouwer Van der Meer; de oorspronkelijke medaillons
in het stedelijk museum). Op het hoofdgestel, met een
baksteenfries waarin triglyphen, boven de rondbogen
der galerij, rusten hardsteenen Ionische muraalzuilen,
welker kapiteelen de consoles dragen van den architraaf
van een tweede hoofdgestel; het muurwerk der tweede
verdieping dateert uit i8 2 8 .
Inwendig : over de kelderverdieping riblooze kruisgewelven, in den westelijken vleugel op drie rijen hardsteenen zuilen met een soort kubuskapiteelen en consoles,
en tongewelven; de reeds genoemde hal in den westelijken
vleugel, met (thans geelgeverfde) zuilen, doet als
eetzaal dienst; door ton- en riblooze kruisgewelven
overspannen trappenhuis met (zwart geverfde) natuursteenen omlijstingen, alsmede boven de galerij een rondgaande gang met riblooze kruisgewelven, gescheiden
door gordelbogen op houten kraagstukken, waarin
afwisselend W.R. en M.R. en hierboven de Brabantsche
kroon. In het gebouw worden bewaard een aantal schilde55
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rijen: portretten voornamelijk van de oudste Oranjevorsten (meest copieën XIX) en van enkele officieren,
de overgave van Hasselt op 8 Augustus 18 31 (door N.
Pieneman); een marmeren borstbeeld van generaal Voet
(1834, door L. Royer).
B. Het voorgebouw, welks zuidfront thans is afgespoten, bestaat uit:
a. een uiterst zwaren en hoogen muurklomp met

poortdoorgang, waarop oorspronkelijk een open galerij
(1 5 10 e.v.), die tot een verdieping is verbouwd en hierbij
aansluitend b. ten Oosten: een rechthoekig gebouw
(1510 e.v.) van vier om een binnenplaatsje gebouwde
vleugels, het zg. Blokhuis (thans woning van den gouverneur der Academie), bestaande uit een gemoderniseerde
en c. ten Westen : een vierkanten toren met lage vierzijdige
spits en waarin overblijfselen van een overwelfde trap
in den trant van dien te I Tsselstein; en, terugspringend op
het Academieterrein, het uitwendig geheel gemoderniseerde voormalig gebouw der Rekenkamer (thans woning
van den dirigeerenden officier van gezondheid).
a. Het zandsteenen front der poort (tusschen 1 5 1 7 en
1521) bestaat uit een rondbogigen doorgang, geflankeerd
door breede Dorische pilasters op voetstuk en waartegen
Ionische halve zuilen zijn gesteld; het driehoekig fronton,
met het door leeuwen en krijgsattributen geflankeerde
wapen van Willem III, heet afkomstig van de voormalige Boschpoort. In de verdieping op den muur zijn
nog de afgehakte zuiltjes der vroegere galerij zichtbaar.
Aan het binnenplein een eenvoudige hardsteenen poortomlij sting (1773, blijkens jaartal). Inwendig bevindt zich
onder den muur een door een tongewelf overspannen
lage gang, welke ook leidt naar:
b. de binnenplaats van het in zijn onderbouw goed
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bewaarde Blokhuis, welks bovenverdieping geheel gewij zigd en met hardsteen bekleed is (XIX A).
c. Boven in den toren (1462 e.v.) een kruisribgewelf op
kraagsteenen. De zolderingen van het gebouw der Rekenkamer hebben, ten deele achter stucplafonds verborgen,
moerbalken op laat-gothisch geprofileerde sleutelstukken.
Op de verdieping boven den muur wordt de wapenen uniformencollectie bewaard.

C. De granaattoren en de duiventoren (XVIa, 1903-1910
gerestaureerd door den architect J. F. L. Frowein) hebben
over de benedenruimte een stergewelf op kraagsteenen,
dat zich in het midden met een ronden ring naar de kapverdieping opent.
D. De stallen en andere bijgebouwen der Academie
buiten de gracht aan de zijde van het Valkenberg zijn
in 1883 grootendeels gesloopt, waarbij de onderbouw
van een der gevels (XVII) is overgebracht naar Amsterdam en toegepast aan de binnenplaats van het „fragmentengebouw" van het Rijksmuseum. De overgebleven
gebouwen vertoonen o.m. nog een korfboogpoort met
gothische geprofileerde dagkanten (van het door Hendrik
III verplaatste Begijnhof ?), twee kleine Renaissancevensters en (ingemetseld in een thans niet meer voor
militaire doeleinden gebruikt gebouwtje) twee deuromlijstingen (alles + 1600). Enkele roode kleurige tegels,
afkomstig van de bevloering der galerij bevinden zich
in 's Rijksmuseum voor beeldhouwwerk en kunstnijverheid te Amsterdam.
Bij opgravingen in 1926 heeft men op het voorplein
der Academie het beloop der voormalige muur binnen de
binnengracht en de ligging van den voormaligen molen
uit 1509 beter kunnen reconstrueeren en zijn voorts aan
de oostzijde van het Academieterrein stukken gevonden
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behoorend tot een van den Granaattoren in noordoostelijke richting loopenden muur.
I7ereldl jke openbare gebouwen.
I. Het voormalig GOUVERNEURSHUIS, laatstelijk van
den gouverneur der Academie, f 1606 gebouwd voor
gouverneur Justinus van Nassau en na 1680 bij voortduring woning van den gouverneur der stad, in 1790
in- en uitwendig geheel gewijzigd en gepleisterd, herbergt
thans de ethnografische collectie van( den voormaligen
Hoofdcursus uit Kampen en die der Academie. Van den
bouwtijd dateert nog het benedendeel van een uitspringenden achtkanten hoektoren; van 1 790 de door motieven
in den stijl van Lodewijk XVI verlevendigde ingangspoott met hierboven gelegen venster aan het kasteelplein
en de door een fronton, waarin een leeuw met oorlogsattributen, gedekte middenrisaliet aan de Singelstraat.
d.

Markt. Het RAADHUIS, waarschijnlijk na brand in •
1534 herbouwd ter plaatse van het vorige, later met een
belendend huis vereenigd, 1766-1768 naar een ontwerp
van Philip Willem Schonck van een nieuwen gevel voorzien en inwendig vertimmerd, is een oorspronkelijk rechthoekig gebouw, doch in 1924-1925 door den architect
J. W. Hanrath uitgebreid met drie vleugels om een
binnenplaats naar de zijde der St. Annastraat, waarbij
de later aangebouwde oude raadzaal is afgebroken.
De door een hoofdgestel afgedekte gevel heeft een hardsteenen plint, kozijnen, bordes met leeuwtjes en vazen,
poort met gebogen fronton, waarop het beeld der
Gerechtigheid (deze beeldhouwwerken door Guillaume
Carrier). Op het dak een open zeskante dakruiter, waarin
een klok, gegoten in 145 2. Inwendig : de vierschaar
(nu voorhuis) met stuczoldering en een schoorsteen
(XVIIIc, hersteld door den beeldhouwer Aug. Alexander)
2.
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waarop een houten Justitiabeeld (i7o6, door Jan Notelaer,
hersteld in 1 768), geflankeerd door toepasselijke tropeeën
van stuc en een deur, waarboven een segmentvormig
fronton met wederom een Justitiabeeldje; vergaderkamer van B. en W. met marmeren schoorsteen (177o,
door Ambrosius Carrier), waarboven thans in plaats van
den spiegel een schilderstuk : Maria, weduwe van Willem
II, met Willem III als prinsje (hersteld door De Wild); op
de verdieping de burgemeesterskamer met een hardsteenen
schoorsteen (1770, door Hendrick Gysenhart), waarboven
een doek : Scipio's grootmoedigheid (trant van De Lairesse), een geschilderd behangsel (1804, door J. H. Frederiks), twee deurstukken, zes eenvoudige stoelen en een
leunstoel; de secretarie met een vleugeldeur (alles uit den
tijd van de verbouwing). In het gebouw worden bewaard
een vrij groot aantal meerendeels onbelangrijke portretten
van Oranjevorsten (XVI B—XVII) van René van Chalons tot koningstadhouder Willem III, waaronder Willem
Frederik (1643, door W. de Geest), Willem III (toegeschreven aan Wissink) en Maria van Engeland, in vergulde gesneden lijsten (XVIId, vermoedelijk door Frans Verheijden) en twee doeken (1676, o.s. door Jan de Baen en
D. Mijtens) de gebroeders van Bergen, eveneens in
vergulde gesneden lijsten. Voorts twee gegoten bronzen
kanonnetjes (1697, door Johan Swijs te 's-Gravenhage).
Een dergelijk kanon en een aantal fragmenten van het
gestoelte (XVIIIc) der vierschaar bevinden zich in het
stedelijk museum (zie h 1).
3. Hoek St. Jansstraat en Halstraat. De voormalige
HOOFDWACHT, in 1766 als zoodanig gesticht, thans in
gebruik voor militaire bureelen, heeft in het midden
van den zijgevel aan de Halstraat een open vlakgezolderde galerij van drie, door twee hardsteenen halfzuilen
en twee zuilen gedragen, rondbogen.
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4. Exercitieterrein. Het Voormalig GROOT-ARSENAAL,
gebouwd in 1771, thans artilleriekazerne, is een rechthoekig gebouw met zadeldak tusschen topgevels aan de
korte zij den. In de korte wanden een eenvoudige hardsteenen rondboogpoort en in den westelijken langen
wand een poort met Dorische pilasters en fronton,
waarin een door leeuwen gehouden schild en waarop
wapentropeeën. Het inwendige wordt beneden in twee
beuken gedeeld door een rij van rondbogen op rechthoekige pijlers.
5. Hoek Oude Vest en Halstraat. Het WAPENMAGAZIJN, in 1 774 gebouwd als tuchthuis, is een rechthoekig gebouw met, aan de zijde van de Oude Vest, een
door een fronton afgedekte uitspringende middenpartij,
en overigens een rechte kroonlijst. Hardsteenen vensterkozijnen met ijzeren tralies.
In het naastgelegen militair kleedingmagazijn aan de
Halstraat een eenvoudige schoorsteen (XVIIIc) met
schilderstuk.
KLOOSTERKAZERNE, zie e II.
6.
MILITAIR HOSPITAAL, zie g I.
7.
8. Groote Markt. Van de voormalige vLEESCHHAL,
1614-1617 gebouwd, in 1 722 van een nieuwen gevel
voorzien, met behoud der door den steenhouwer Melchior
Herbach uitgevoerde hardsteenen poort en de runderkoppen boven de vensters gelijkstraats, is in 1861 de
benedenverdieping tot boterhal en in 1864 de oorspronkelijk als gildekamer der voetboogschutters dienende
bovenverdieping tot woning ingericht, waarbij het
inwendige geheel is gemoderniseerd. De door hardsteenen
hoekpilasters en kruiskozijnen verlevendigde gevel heeft
boven den middenrisaliet een gebogen houten fronton,
waarin St. Joris met den draak. Op het wolfdak een schoorsteen met peervormige bekroning. De als rustiekwerk
6o
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behandelde poort draagt boven het hoofdgestel een
cartouche met het Bredasche wapen, geflankeerd door
voluutstukken met leeuwen en waarboven een cartouche
(XVIIIa) met kruisboog. De achteruitgang aan de
Karrestraat heeft een eenvoudige geblokte poort met
wapen-cartouche onder de gebogen deklijst; in de
gang een korfbogige ingangspoort met uitgekraagde
deklijst.
9. Haven. De VJSCHMARKT (vermoedelijk XVIII), een
oorspronkelijk open driebeukige rechthoekige hal, gevormd door vier rijen Dorische hardsteenen zuilen,
waarvan de buitenste met hoofdgestel, is in 1906 gewijzigd door het wegbreken der twee binnenste rijen
zuilen en de vernieuwing der kap.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK (O.L. Vrouw), reeds vermeld in 1269, in 1 3 0 3 tot een collegiale kerk verheven
en sinds XVa door een andere vervangen, na 1637 in
handen der Hervormden, gerestaureerd wat den toren
betreft in 1843-1875 door den gemeente-architect A . J. F.
Cuypers en wat de kerk betreft sedert 1 902 in restauratie
onder leiding van den architect J. J. van Nieukerken en
later zijn zoons A. en J. van Nieukerken, is een geheel
met bergsteen bekleed gebouw, bestaande uit:
a. een driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën
(vóór 1410 tot 1468, overwelving der twee westelijke
traveeën 1537 en 1538) met langs den toren doorgetrokken (1468-150 9) zijbeuken, waarlangs (tusschen de
steunbeeren) een reeks van zes rechthoekige kapellen en
ten Westen een uitspringende vijfhoekige kapel ( I '500-15 26, overwelving der vijfhoekige kapellen 1547)
b. een dwarspand en een, vier traveëen diep, I o-gesloten koor met omgang (vóór 1410 tot ± 1468, de
sluiting van den omgang vóór 15 25-na 1538);
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c. ten Noorden van het koor de, vier traveeën diepe,
3 /8-gesloten 0. L. Vrouwekapel (XVI A) en ten Zuiden
drie aaneensluitende kapellen (zuidelijk hiervan eenige
dienstvertrekken) en de, twee traveeën diepe, 3 / 8-gesloten
kapittelzaal (vóór i 5 2 5 —ná 1 5 38) met verdieping (oorspronkelijk sacristie ?);
d. eenen toren (1468—I 5 09, overwelving 1543), spits
na brand 1694-1702 vernieuwd, vermoede li jk door den
architect van de grafelijkheid in 's-Gravenhage Gijsbert
Blootelingh.
Uitgebouwd: tegen de vijfhoekige kapel op den noordwesthoek een heilig graf (XVI) en tegen de vijfde schipkapel en de noordzijde een gewelfde kapeltravee.
Tegen den zuidkant van het schip en (sinds 1640)
dicht langs den noordkant staan huizen.
Uitwendig: a. De zijbeuken van het schip hebben
eenvoudige, inwendig als scheidingsmuren der kapellen
doorloopende beeren, vanwaar bij de drie oostelijke, die
boven de daken der kapellen uitrijzen, luchtbogen
geslagen zijn naar de vlakke schipbeeren, waar zij bekroond worden door pinakels, eindigend in de stijlen
der omgaande kerkbalustrade langs het schipdak. Alleen
de drie oostelijke schipkapellen van de zuidelijke beuk
hebben topgevels met maaswerk en hogels. De westelijke
zijbeukbeeren, ook die in het midden van de zijwanden
van den toren vertoonen slechts uitsparingen voor zulke
(niet aangebrachte) luchtbogen. De vijfdeelige vensters
van den lichtbeuk en de schipkapellen hebben laatgothisch maaswerk in de koppen, behalve de beide westelijke — het westelijkste is blind — van den lichtbeuk.
b. De met hoekbeeren versterkte dwarspandgevels
eindigen in een driehoekigen, met hogels bezetten top
en hebben beneden een geprofileerde spitsbogige nis met
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dekboog op kraagsteenen, waarin een segmentvormig
getoogde ingang. Hierboven een groot zesdeelig venster
in den noordelijken, een smal venster in den zuidelijken
gevel.
c. De lichtbeuk van het koor heeft vijfdeelige, in de
sluiting driedeelige, vensters met flamboyant maaswerk;
op de twee westelijke beeren is, als bij het schip, o.s.
één luchtboog geslagen en één niet verder dan de voorbereiding gekomen. De kooromgang en de drie zuidelijke
koorkapellen hebben rijkbehandelde beeren met pinakels
en versnijdingen en vijfdeelige vensters met laat-flamboyant maaswerk en hierboven (geschonden) windbergen;
de drie oostelijke velden van de omgangssluiting worden
door driehoekige contrefortjes met pinakels verdeeld in
twee vakken, elk met een driedeelig venster ; deze kapellen
en omgangstraveeën gedekt door tentdaken.
De kapittelzaal heeft eveneens contreforten met rijke
versiering en windbergen (welker toppen ontbreken)
boven de vensters ; in en naast deze windbergen en in
de vensters laat-gothische traceeringen met Renaissancemotieven (dolfijnen, putti, schelpen, enz.), die ook voorkomen in het beeldhouwwerk ter versiering van de
muurvelden ontstaan door het gedeeltelijk dichtmetselen
van de vensternissen der kapittelzaal (verdieping ingebouwd). De 0. L. Vrouwekapel heeft een nog geheel
gothisch karakter : windbergen met laat-gothisch maaswerk, met pinakels versierde steunbeeren, ingang met
laat-gothische profileering, ezelsrugboog en hieronder
een beeldnisje.
d. De toren bestaat uit drie telkens inspringende
vierkante geledingen met balustrades en met rij k-ontwikkelde overhoeksche beeren (waarvan de zuidwestelijke
in verbinding met een achtkanten traptoren) en een
eveneens door een balustrade bekroonde achtkante
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lantaarn, op de hoeken geschoord door twee, van de
zich als pinakels voortzettende beeren geslagen, luchtboogjes; de lantaarn wordt bekroond door een op lagen
steenen onderbouw rustenden gerekten houten helm met
peer, waarop een open achtkant koepeltje. De onderste
geleding heeft een zwaar geprofileerde ingangsnis met
kraagsteenen en baldakijnen in de dagkanten; tweedeelige poort en hierboven vijfdeelig venster; boven
de ingangsnis wederom een geprofileerd spitsboogvenster en in de zijwanden boven de zijbeukdaken
vierdeelige spitsbogige spaarnissen; de rijkbehandelde
tweede en derde geleding worden in hoofdzaak geleed
door telkens twee driedeelige spitsbogige spaarnissen en
galmgaten.
In w e n d i g zijn alle rechthoekige traveeën, met uitzondering van de door een stergewelf overdekte eerste
koorkapel aan de zuidzijde, overkluisd met, in het dwarspand en in het koor met gebeeldhouwde sluitsteenen
versierde, kruisribgewelven, welker ribben en gordelgogen bij de lichtbeuken van schip en koor zonder tusschenkomst van kapiteelen voortkomen uit de op ronde
zuilen met koolbladkapiteelen rustende muraalbundelpijlers ; tusschen deze een omgaand triforium; ook de
spitsbogen, waarmede zich de door traceeringen verlevendigde schipkapellen naar de zijbeuken openen, verloopen
zonder kapiteel in de tegen de scheimuren gestelde halve
zuilen. In het koor herinneren bij de oostelijke travee
en de sluiting de zware lage sluitingsmuur met nog
de oorspronkelijke vensterdorpels aan den tijd, toen
deze wanden de buitenmuren der kerk vormden. De
toren heeft in de benedengeleding boven elkander een
ster- en een kruisribgewelf, in de derde geleding een
achtdeelig straalgewelf, terwijl in het achtkant hoekcolonnetten met ribaanzetten bewaard bleven.
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De kerk bezit:
Natuursteenen altaar met drieluik ( 1 i 5 5 o, uit de werkplaats van Jan van Scorel ?, hersteld door J. H. Hesterman) : de vinding der drie kruisen door keizerin Helena,
op de binnenzij den der vleugels : de wonderlijke erkenning
van het ware geloof en Constantijn de Groote bij Ponte
Molle, op de buitenzijden voorstellingen uit het leven
van den H. Hubertus en den H. Hieronymus.
Eiken koorhek met koperen spijlen (i 5 81, blijkens
jaartal, deuren XV met eenige fragmenten uit 1567). Gesneden eiken hekken langs de 0. L. Vrouwekapel (XVI)
en tusschen de westelijke kruisingspijlers (XVII).
Twee groote dubbele eiken koorbanken (1 145o)
met rijk gebeeldhouwde wangstukken met krullen en
rustklampen, waarop gesneden voorstellingen ; twee kleine
gesneden koorbanken (+ 1 5 oo).
Fraaie koperen doopvont (gekocht in 1540 van Joos
de Backer te Antwerpen en gegoten te Mechelen naar
een ontwerp van Hans den glasschrijver), gesloten door
een deksel met torenachtige overhuiving aan een rijkgesmede kraan; de vont mist de oorspronkelijke erbij
behoorende beelden en andere versieringen.
Gesneden eiken preekstoel (E 1640) met koperen
leuning.
Eenvoudig eiken doophek (1 1650).
Twee gegoten koperen lezenaars (± 1640).
Staanden balustervormigen koperen doopbekkenhouder
(:1: 1650).
Orgel met gesneden kast (hoofdzakelijk 1715, middenstuk van het benedenfront gedeeltelijk nog uit j 1540
en de beschilderde luiken daaraan J 1650).
Een gesneden heerenbank (1663), z.g. Prinsenbank.
Twee eenvoudige tochtportalen (in noordarm XVI,
in zuidarm XVII).
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Grafmonumenten : a. de volgende gothische : geschonden monument, waarboven een kalksteenen reliëf, voor Jan
I van Polanen (+ 1384) met nog eenige figuren in de spitsboognisjes der natuursteenen tombe, op welker dekplaat
de liggende beelden van den doode en zijn beide vrouwen;
eenvoudiger (sterk geschonden) soortgelijk nismonument
(+ 1400) voor Jan II van Polanen; rijkgebeeldhouwd kalksteenen grafmonument (144o—i 443, ingrijpend hersteld
door Dr. P. J. H. Cuypers en L. Royer), achter een gesmeed
hek, voor Engelbrecht I van Nassau
443) en Johanna
van Polanen (t 1446), hun zoon Jan I (t 1475) en diens
gemalin Maria van Loon (t 15 oo), op welks versierde
sarcofaag een ook aan de achterzijde bewerkte retabel
met verscheiden beelden onder een weelderige, tusschen
versierde pijlers gevatte overhuiving ; (sterkgeschonden)
monument voor een onbekende (XV B), met diens
liggend beeld op de tombe, waarachter een rijkversierde
nis. — b. Renaissance : vrijstaand grafmonument van albast
en marmer ( voor Engelbrecht II van Nassau,
bestaande uit een door vier helden der oudheid getorste
zerk, waaronder de beelden van Engelbrecht en zijn
vrouw en waarop een wapenrusting ; . (geschonden)
monument voor Frederik van Renesse en zijn vrouw
( op de door een eenvoudig hek (XVI)
omgeven tombe de (geschonden) albasten beelden van
den (een ?) ridder en diens vrouw, onder een veel rijker en
sierlijker overhuiving, tegen welker achterwand een Pietà,
omgeven door medaillons : de zeven smarten van Maria.
Rijk-gebeeldhouwde epitafen: een voor Joris van
Froenhusen (i5i2) met verguld koperen reliëf: St. Joris
met den draak ; vier kalksteenen voor Nicolaas Kerling
(t 1546), Jan van Hulten (t 1555), Jan van Dendermonde
van Borgnival (t 1555) en voor een onbekende ; een zeer
grootsche voor het geslacht van Assendelft (t 155o) en
een voor Andreas August, graaf van Pretorius (t 1762).

(t 1
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Omstreeks honderdvijftig groote en kleine grafzerken
waaronder vele gebeeldhouwde : gothische zerk (+ 15 2o),
een voor Francoise Draeck (t I 5 3 i) ; in Renaissancestijl :
een voor Jeronimus van Oesterzeel (t 152 9), een voor
Henricus Cornput (t 15 34), een voor den kanunnik Fabri
(? t 1536), een 0540), een voor den kanunnik Willem
van Galen (t 1539) waarin een gegraveerde plaat van messing, een voor Magdalena van Renesse (t 1543), een, met
een ruitvormige messingplaat, voor kapelaan Adr. Heys
(t 15 5 o), een voor Jan de Boubert (t 155o) met een gegraveerde messingplaat, een (t 15 6o) met een gegraveerd
koperen wapen en een voorDominicus de Pottre (t 1619).
Muurschilderingen : een (+ 15 oo, hersteld door P.
Heiwegen): H. Christophorus, op den westwand van
den zuidbeuk, een (XVd, hersteld door J. Dunselman
en P. Heiwegen); zes geschilderde spitsbogen, onder de
twee oostelijke van welke een Blijde boodschap, op den
sluitwand van het noorderdwarspand ; een afbeelding
van den H. Jacobus minor (+ 1450) op de tweede koorzuil aan de zuidzijde; op den oostwand der kapel in den
hoek van noorder dwarsarm en kooromgang een geschilderde Renaissance altaar-omlijsting.
Fragmenten van gebrandschilderd glas (XVI) met
Renaissance-ornament, in twee vensters der sluiting
van de 0. L. Vr. kapel.
Twee tekstborden (1669).
Een ruitvormig rouwbord (1668) voor Peter van
Bergen (?).
Geschilderd weezenbord (1623).
Avondmaalsvaatwerk : twee zilveren bekers (een gedateerd 1664), en in tin: collecteschaal (XVII), zes collectebussen en een wijnkan (XVIII).
Vijf groote klokken, waarvan vier gegoten in 1693,
1694 en 1695 (2) door Paschier (Paschasius) Melliaert en
een in 1704, en een klokkenspel van 34 klokken, waarvan
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veertien in 1 73 3 door Guilielmus Witlockx te Antwerpen
gegoten.
Uurwerk (1695), door Peter van Roy te Gent.
2.

St. Catharinastraat. De voormalige ST. WENDELINSbestaande in 1446, herbouwd na brand in
1534 en sinds 15 90 (met onderbreking van 162 5 tot 1649)
WAALSCHE KERK bestaat uit een eenbeukig, door thans
plat afgedekte beeren versterkt, schip van drie traveeën met
een smaller en lager, twee traveeën diep, 3 / 8-gesloten koor.
Aan de zuidstraat-)zijde in oorsprong oude, doch
onbelangrijke aanbouwsels. Op den top van den dakruiter en op den westgevel van het schip ijzeren leliekruisen (XV of XVI, een dergelijk kruis van de koorsluiting in het stedelijk museum).
Inwendig heeft het gebouw met gebeeldhouwde
sluitsteenen versierde gewelven, welker geprofileerde
ribben in het schip rusten op halfronde muurzuilén.
De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (+ i600).
Orgel met eenvoudige kast (XVIIIa).
Acht rijen eiken banken (een gedateerd 1682).
Koperen kroon (+ 1800) tweemaal zes-lichts.
Twee credoborden met kuifstukken (1682).
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1785) met reliëfs,
zilveren broodmandje (XIXa) en kan (XIX).
KAPEL, reeds

3. Ginnekenstraat. Van de voormalige ST. JOOST1300 gesticht, na 163 7 in gebruik als
bergplaats en thans als woning, resten nog vier traveeën
van het schip met den ingebouwden toren (vermoedelijk
XV of XVI, bovenhelft toren vernieuwd in 1662 ?). Twee
der dichtgemetselde kerkvensters hebben nog hun zandsteenen harnassen met laat-gothische traceeringen. De
vlakopgaande, aan de westzijde door lage beeren versterkte en met kantblokken verlevendigde, toren verKAPEL, omstreeks
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toont aan de westzijde een latere rondboogpoort, waarboven een hardsteenen venstertje met het jaartal 1662;
de bovengeleding met twee eenvoudige geprofileerde
galmgaten aan iedere zijde, wordt afgesloten door een
rondboogfries.
Inwendig heeft de benedenruimte, die zich onder drie
spitsbogen naar de, blijkens eenige overgebleven schinkels oorspronkelijk met een spitsbogig houten tongewelf
overdekte, kapel opent, een kruisribgewelf. Op de klokkenverdieping een klok, in 1658 door Henrick ter Horst
te Deventer gegoten.
4. De LUTHERSCHE KERK, een onbelangrijk gebouw,
vermoedelijk gesticht in 1784 en hersteld in 1837, bezit :
Eenvoudig doophek met twee koperen bogen (XVIId),
koperen lezenaar (1698) en kroon (1726), tweemaal
achtlichts.
Zilveren Avondmaals s chotel (1726), twee kannen (1745,
merken : Holland, M) en een vergulden beker (XVIII).
5. Schoolstraat. De SYNAGOGE, een onbelangrijk gebouw (184S), bezit een koperen kroon (wellicht XVIId),
tweeemaal zes-lichts ; acht kandelaars in den stijl van
Lodewijk XVI, van rood en geel koper; een houten
Ark des Verbonds in denzelfden stijl.
6. Haven. De moderne KATHEDRALE KERK (H. Barbara), bezit :
Houten kruisbeeldje (XV), met resten van oude polychromie.
Paneel (+ 152o), thans bestaande uit zes vakken met
de geschiedenis van het H. Sacrament van Nieuwervaart
(een bijbehoorend stuk bevindt zich in het stedelijk
museum).
Paneel (+ 155o, trant van Marinus van Roemerswaal) :
H. Hieronymus.
Rijkgedreven monstrans (+ 145o, in 1889 hersteld door
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J. H. Brom te Utrecht) en een (XVd, merken : Breda,

staande vogel).
Zilveren reliekkruis (XV, hersteld door J. H. Brom)
met door zes leeuwtjes gedragen voetstuk.
Gedeeltelijk vergulde pyxis (+ 154o, aangekocht in
1627).
Zilveren altaarschel, godslamp en kandelaars (XVIII B);
twee gedreven missaalbanden (1754, merken : Antwerpen,
A E, D en L dooreen, 54) en een kleinen gedreven band
(XVIIIc).
Twee kleine gegoten koperen kandelaars (XV).
Kazuifel, koorkap en twee dalmatieken (XVIII B).
Twee handschriften betreffende het mirakel van
Nieuwervaart en het H. Kruis van Breda, in houten,
met leder bekleede Renaissance-band.
7. St. Jansstraat. De R. K. KERK (H. Antonius van
Padua), 1836-183 7 gebouwd door den architect Pieter
Huysers Az., bezit :
Zilverwerk : gedeeltelijk vergulde monstrans, geheel
vergulde monstrans, blad met twee ampullen en wierookvat alles in den stijl van Lodewijk XV.
Kazuifel Lodewijk XVI met borduurwerk en twee
(XVIII B) voor gebloemde zijde.
In de pastorie een kamer met geweven tapijten (+ 1700,
Vlaamsch werk) aan drie wanden.
8. Ginnekerstraat. De moderne R. K. KERK (Maria
Hemelvaart) bezit:
Eiken beeldje (XVII) : H. Maagd, met vele zilveren
ex-voto's (XVII en later).
Zilverwerk : gedreven ciborie (i675); wijwaterbakj e
(XVIII A en XVIIId) en godslamp (XVIIId).
Kazuifel, koorkap en twee dalmatieken (+ 1700).
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9. Baronielaan. De moderne R. K. KERK (H. Hart)
bezit :
Gedreven zilveren ciborie (i 7 II ; merken: Breda, 0,
ruit in schildje) en eenvoudigen kelk (± 1700, merk :
ruit in schildje).
1o. Haagpoort. In den toren der moderne R. K. KERK
(H. Anna) bevindt zich een klok, in 1628 door Johannes
Sithoef te Brussel gegoten, afkomstig uit Klein-Zundert.
I I. Van het voormalig NORBERTINESSENKLOOSTER
ST. CATHARINADAL, op deze plaats gesticht in 1308,
vernieuwd in 1498--1504, sinds 1645 aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken en thans infanteriekazerne, rest in hoofdzaak nog de inwendig geheel
vertimmerde kerk met een deel van den kloostergang.
De in opzet als dubbelkapel aangelegde, zeven traveeën
diepe, driezijdig gesloten kerk heeft rijk ontwikkelde,
met bergsteenen banden versierde beeren, waartusschen
aan den noordkant en bij den, in een driehoekigen met
hogels bezetten top eindigenden, westgevel nog zichtbaar
zijn de natuursteenen neggen met kantblokken van de
oorspronkelijke bovenvensters.
De belendende zuidelijke vleugel van den kloostergang
heeft twee geprofileerde spitsbogige ingangen en vier
vensters, waarboven modern metselwerk; aan den westvleugel herinneren slechts dergelijke vensters langs de
binnenplaats .
12. Van het in 1887 gesloopte voormalig KLOOSTER
DER ZWARTE ZUSTERS (f 15 00) is afkomstig een gesmeed
ijzeren kruis (+ 15 oo) op een huisje in de Molenstraat; in
het Stedelijk museum de gesmeed ijzeren deurklopper
(vermoedelijk XVIa).
f. Gebouwen van liefdadigheid.
I . Catharinastraat. Het BEGIJNHOF, vermoedelijk gesticht : I270 en naar deze plaats overgebracht in 1535,
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is toegankelijk door een poortgebouw (183o) in classicistischen trant en wordt aan de lange zijden omzoomd
door lage huisjes (meerendeels XVII, wijzigingen XVIII),
terwijl aan de vierde tegenover de poort gelegen zijde de
kerk staat ( door den architect Adrianus
van der Aa), waarnaast de pastorie (185o) en, om een
binnenplaatsje terzijde, nog een aantal huisjes (186o). De
kerk bezit:
Zilverwerk : vergulde monstrans 0628, merken : Antwerpen S, druiventros); vergulden kelk (± i700); blad
met twee ampullen ( I 1700, merken : Antwerpen,
gekroonde B en hoofd); gedreven front van een expositietroon (XVIIIb), godslamp (XIXa), drie paar fraai gedreven kandelaars (+ 1700, Amsterdamsche keur) en
twee (+ 1700, Antwerpsche keur).
Koperwerk : roodkoperen godslamp ; zestien geslagen
kandelaars van geel (XVII), zestien van rood en geel
koper, alles in den stijl van Lodewijk XVI.
2. Oude Vest. Het PROTESTANTSCH WEESHUIS, in een
modern gebouw, bezit de volgende onderdeelen uit zijn
voorgaande behuizing op deze plaats : in de regentenkamer een met snijwerk versierden schoorsteen en zoldering (XVIIIa), veelkleurig goudlederen behangsel
(XVIIIc), een schilderij (trant van Teniers), drie leunstoelen, acht stoelen en een tafeltje (alle XVIIc), een
spiegeltje (XVIIIa), een buffetkastje (XVIIId) en een
zilveren beker (1752, merken : 's Gravenhage, Holland,
F, H); in de regentessenkamer een met snijwerk versierde zoldering, een schoorsteen met bloemstuk, geschilderde behangsels, grauwtjes boven de deuren (alle
1787, door J. H. Frederiks); voorts een eiken rouwbord
voor Jan van de Wijngaarde (t 1552).
3. Boschstraat 22. Het OUDEMANNENHUIS, in het
gebouw van het voormalige gasthuis heeft een goed72
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bewaarde, door gekoppelde pilasters ingedeelden en door
een hoofdgestel afgesloten, voorgevel (1643). Natuursteenen ingangspoort met Ionische pilasters en een driehoekig fronton, op de hoeken waarvan een beeld van een
oud man; de rechterdeur heeft een winket met sierlijk
gesmeed luikje en slot. Op het dak een torentje met
klok, in i 5 02 door Wilhelmus en Jaspar Moer gegoten
en op de binnenplaats een klokje (1732). Ten Zuiden
(aan den Beijerd nr. 3) is van de voormalige, inwendig
geheel gewijzigde gasthuiskapel (1 i 5 oo) nog een
hol-geprofileerd spitsboogvenster zichtbaar.
4. Haagdijk. Het R. K. GASTHUIS, ter plaatse van een
voormalig oudemannenhuis, bezit:
Houten beeld (XVIII B): Ecce homo.
Schilderijen op doek (in beschadigden toestand):
drieluik (+ 155o): Kruisiging, Jezus in den hof van
Olijven en Verrijzenis aan de buitenzijde, H. Joannes
en H. Franciscus aan de binnenzijde; een (XVII B) :
Jezus geneest den melaatsche; een (16 72 door J. E.
Q uellinus) : Laatste oordeel; en een (+ i700): verloving
der H. Maagd.
Twee staande klokken : een (XVIIIc, gemerkt : Daniel
Perrin, Amsterdam) en een (XVIIId, gemerkt: Daniel
Gohier à la Haye).
g. Particuliere gebouwen.

A. Late gothiek.
I. Singelstraat. Het voormalig HUIS BRECHT, thans
Militair hospitaal, gesticht XVIa--b, een met tongewelven onderkelderd gebouw, opgetrokken om een
binnenplaats, die toegankelijk is langs een doorrit,
waarvoor een houten rondboogpoort met fronton (1792,
blijkens jaartal), heeft aan de zuidelijke (korte) en de oostelijke (lange) zijde — de noordelijke korte zijde wordt
6
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afgesloten door een stalgebouw, de westzijde gevormd
door een belendingsmuur — een thans gedichte galerij
met zandsteenen zuiltj es op een zandsteenen borstwering,
verbonden door korfbogen, waarboven, onder een
natuursteenen band, metselwerk van baksteen in groot
formaat en, hooger, vermoedelijk modern muurwerk;
slechts de van den aanvang af dichte noordelijke travee
van den oostelijken vleugel, waarin een tweedeelig
korf boogvenster met driepasvullingen, is geheel van
groot formaat baksteen opgetrokken; de aangrenzende
travee heeft ronde uitsparingen, vermoedelijk voor
medaillons, in de boogzwikken. De galerij, waarop de
toegangen tot de vertrekken en de met rondbogige
tongewelven overdekte trap uitkomen, heeft riblooze
kruisgewelven, gescheiden door korfbogige gordelbogen
op geprofileerde kraagsteenen. In den oostelijken gevel
van den oostvleugel boven een venster nog twee segmentvormige ontlastingsboogjes.
2. Reigerstraat. Aan het voormalig HUIS VAN RENESSE
(+ 1 5 oo), dat schijnt te hebben bestaan uit drie om een
binnenplaats gelegen vleugels, verbonden door een muur
met toegangspoort aan de vierde zijde, herinneren nog:
de poort met laat-gothische zandsteenen omlijsting
(op nr 8), verder, in den zijgevel, een zandsteenen
kruiskozijn met twee segmentvormige ontlastingsboogjes
met blokjes, en, onder het gebouw van den Katholieken
kring, een door tongewelven overdekte kelder, in twee
helften gescheiden door korfbogen op pilasters en twee
zuilen.

i

3. Nieuwstraat. Aan het onherkenbaar veranderde
voormalig HUIS VAN ASSENDELFT, sinds i 8o6 Liefdesgesticht der zusters Franciscanessen, herinnert slechts het
boven de bedaking uitrijzend deel van een achtkant door
hoekblokken verlevendigd traptorentje, gedekt door
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een spits met peervorm. Inwendig : balken op geprofileerde
sleutelstukken eener oude zoldering (alles vermoedelijk
XVIa, hersteld in 1931).
4. Catharinastraat 20. Van dit huis, oorspronkelijk
in aanleg gelijkend op g 1 en 3 (zie boven), zijn slechts
drie met tongewelven overkluisde kelders en een
ongewelfde kelderkeuken met wangstukken van een
laat-gothische schouw (alles vermoedelijk XVIa) bewaard.
5. Visscherstraat tusschen nrs. 29 en 31, Dit huis
heeft op de verdieping een paar kruiskozijnen (XVII),
doch inwendig enkele laat-gothische overblijfselen (vermoedelijk XVI): eenige eenvoudige schoorsteenen en op
de bovenvoorkamer een balkzoldering met geprofileerde
sleutelstukken op korbeelen.
B.

Renaissance.

6. Catharinastraat 9. Het HUIS WIJNGAARDE (linkerhelft 1614, rechterhelft XVIIa, hersteld in 1901, de
rechterhelft in 1 9 30 wederom hersteld en ingericht tot
winkelpand) bestaat uit twee, niet tezelfdertijd gebouwde,
doch wel gelijkelijk behandelde, deelen, thans onder een
rechte kroonlijst met consoles (XVIIIc), beide met zandsteenen banden en korfbogige ontlastingsbogen met
blokken, op de middelste waarvan telkens een druiventros.
In de oostelijke een rondboogpoort met geblokte pilasters,
waarboven een relief van leeuwen, die het door een helm
gedekte wapenschild houden, en op de verdiepingen cartouches : 1614 en een monogram van de letters H, E en
w. Inwendig een marmeren schoorsteen met houten
bovendeel (XVIII A), waarin een spiegel en een
grauwtje.
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Trapgevels van het Zuidhollandsche (,,Dordtsche")
type, met geprofileerde tooglijsten (op kopjes) om de
ontlastingsbogen en driepassen in de boogtrommels :
7. Haagdijk 22. Gevel (XVId, hersteld in 1921), beneden gewijzigd. Waterlijsten (een kopje in het midden),
twee natuursteenen medaillons, geprofileerde tooglij sten,
een driepas. Overhoeksche toppilaster. Krulankers.
8. Haagdijk 78. Gevel (1613, blijkens krulankers,
in 1909 gerestaureerd door den architect G. de Hoog Hzn.),
in de pui vernieuwd, van gele baksteen met door tooglijsten op kopjes omgeven ontlastingsbogen van roode
steen ; in de boogtrommels, waarvan een met een driepas
gareld, vlechtingen van roode baksteen en witte bergsteen.
Waterlijsten. Overhoeksche toppilaster op kopje.
9. Haagdijk 74-76. Gevel (XVIIa) met uitgekraagde
togen op kopjes boven de vensters. Toppilaster. Ankers.
1o. Boschstraat i68. Gepleisterde en gewijzigde gevel
(XVIIa). Op de verdieping een door een tooglijst omgeven boogtrommel met driepas.
Eenvoudiger trapgevels :
II. Torenstraat, hoek Brugstraat. Beneden gepleisterde gevel met waterlijst; kruiskozijn. Ankers
(twee lelieankers wellicht ± 155o, de overige + i 600).
12. Haagdijk 82 (+ i600). Gepleisterde gevel (
i600).
13. Haagdijk i I. Beneden gewijzigde gevel (XVIIa).
Vier lelieankers.
14. Groote Markt 61. Gepleisterde gevel (XVII A)
met schelpmotief in den boogtrommel boven een venster.
Overhoeksche toppilaster op leeuwenkop. Kleine krulankers.
15. Havermarkt 21. Hooge, door waterlijsten gedeelde, gevel, bekroond door zandsteenen voluten en
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een driehoekig fronton, waarin : 1665. Bovenlicht (XVIIId)
boven de moderne deur.
16. Groote Markt 56. Gemoderniseerde gevel (XVIIc)
met zandsteenen vleugelstukken.
Zeer eenvoudige, sterk gewijzigde trapgevels (XVII)
hebben nog :
I 7-20. Reigerstraat 32, Veemarkt 14 : driepas in
boogtrommel, maskerconsole voor toppilaster, krulankers ; Groote Markt 59 : toppilaster op engelkopje,
Karrestraat 14 (de achtergevel, met gewijzigde hoekblokj es).
Eenvoudige halsgevels :
21-25. Oude Vest 49 (XVIII B) in- en uitgezwenkte gevel; Korte Burgstraat 8 (XVIII B) en Veemarkt 2 (XVIII B), beide met • klein topfronton, Veemarktstraat 17-19 (XIXb) gepleisterd, met klein topfronton en siervazen.
C. L o d e w ij k s t ij 1 e n, gevels met rechte kroonlij st.
26. Veemarktstraat 23, sinds 1909 beneden in gebruik
als Hoofdbureau van politie (het in de bovenverdieping
ondergebracht museum, zie h 1, wordt verplaatst naar de
boterhal op de Groote Markt). Gevel (1728, blijkens
jaartal op den dorpel boven de deur) met versierde
middentravee en kroonlijst op consoles.
27. Veemarkt 24. Gevel (j 1730) met versierde
omlijsting om de deur en het bovengelegen venster.
Kroonlijst met consoles.
28. Catharinastraat 16. Dergelijke gevel (gepleisterd)
met versierde middentravee en twee versierde schoorsteenen op het dak. Inwendig : gang en trappenhuis met
stucwerk, rechtervoorkamer met schoorsteen en deurbetimmering (alles XVIIIb).
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2 9 . Boschstraat 35. (Woning van den bisschop van
Breda). Heerenhuis met eenvoudig versierde middentravee. Kroonlijst met festoenen en consoles. In de
steenen der rondboogpoort in de meest linksche travee
en in het fronton : 1791. Op het zadeldak twee schoorsteenen.
3o. Haven 4. Gevel (XVIIId) met deur- en poortomlijstingen. Deuren met rijke bovenlichten. Kroonlijst
met consoles. Festoenen. Inwendig : een gestuct trappenhuis, trap met rijkgesneden balustrade; een dubbele deur,
waarboven een grauwtje (door J. H. Frederiks), uit den
tijd van den bouw, is in 1906 naar Parijs verkocht.
3I. Ginnekenstraat 88. Dergelijke gevel, maar eenvoudiger; zal geheel gewijzigd worden.
32. Veemarkt 4. Eenvoudige gevel in den trant
van de twee voorgaande. Deuromlijsting en twee schoorsteenen op het dak.
Fragmenten endetails.
Poortjes:
I. Oude Vest tusschen 18 en 19 A. Poortje (1632)
met blokken in den kortboog en gebeeldhouwd wapen
boven de zandsteenen waterlijst.
2. Nieuwstraat 21. Hardsteenen poortje in den Antwerpschen barok-trant (,,Rubensstijl") van + 1630. Deur
met bovenlicht.
3. Dergelijk poortje tegen den achtergevel van
Catharinastraat 18, in het rondvenster van het fronton
een marmeren mansbuste.
Verder :
4. Nieuwstraat II. Gebeeldhouwde nis (1627, blijkens
de cartouche erboven) met later beeldje.
5. Kraanstraat 8. Toppilaster op kopje, overigens
geheel verminkte gevel.
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6. Veemarkt 26. Consoles (XVIIId).
7. Nieuwstraat i5. Houten deuromlijsting met
bovenlicht (XVIIId).
h. Museum en varia.

Het STEDELIJK MUSEUM (zie g 3i) bevat de volgende
bouwfragmenten : terra-cotta Christuskop in relief (X VIa),
afkomstig van het voormalig kerkhof der Groote kerk,
laat-gothisch steenen kruis, afkomstig van de voormalige
Markendaalsche kerk, kalksteenen hoofdgestel met gebeeldhouwd fries (+ 1550) van een afgebroken gevel
aan de Oude Vest, verschillende gevelsteenen (XVII en
XVIII), fragmenten van een trap (XVIII A) uit een huis
in de Eindstraat, twee opzetstukken (XVIIIc) van het
voormalig St. Jorisgilde, twee wapencartouches van de
vierschaar in het raadhuis, een houten model van den
toren der Groote kerk. Voorts een aantal schilderijen,
gebruiksvoorwerpen en andere oudheden, waaronder
een muntenverzameling en een topographische atlas van
plaatselij k-historisch belang.
2-3. Een verguld-zilveren draagteeken (XVd) van
het voormalig St. Jorisgilde bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam en een schilderij (1 702, doek)
van het schoenmakersgilde : H. H. Crispinus en Crispinianus, in particulier bezit te Breda.
4. Een verguld zilveren bokaal (+ 1600, merk : P)
met een gedreven reliëf: de citadel van Breda in vogelvlucht, vervaardigd voor graaf Filips van Hohenlohe ter
herinnering aan de verovering (1590) van de stad, is in de
Hohenlohe-Kunstkammer te Kirchberg a / J.
I.

BUDEL.
Budel.
e I . De moderne R. K. KERK (0. L. Vrouw Visitatie)
vervangt eene (XVd), in 1918 afgebroken. Zij bezit :
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Twee houten zijaltaren (XIX A) met altaarstukken:
Blijde boodschap en H. Geboorte.
Eiken preekstoel (XIX A).
Koperen bolkroon (XVII), tweemaal acht-lichts.
Zilverwerk : gedreven stralenmonstrans (XIX A), kelk
(+ I800), gedreven kelk (XIX A), wierookvat en scheepje
(+ I800).
Godslamp van geel en rood koper (+ 185o).
Kandelaars : gegoten geelkoperen kandelaar (XV) met
hoogen ronden voet, vijf platte knoopen, komvormigen
vetvanger en kegelvormigen kaarsenhouder (op den
kerkzolder); vier kleine en vijf grootere gegoten geelkoperen driepootkandelaars met engelkopjes (XVII B);
voorts op den kerkzolder : vier verzilderde koperen kandelaars
den stijl van het Keizerrijk) ; tien
dergelijke geslagen koperen kandelaars ; twee zeer groote
geslagen geelkoperen kandelaars (XIX A); zes dergelijke
kandelaars in geel en rood koper (XIX A).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1 749 door
Alexius Petit en een in 1762 door Alexius en Petrus
Petit.
In de pastorie wordt bewaard een houten beeld
(XVII B) : H. Cornelius.
2. De NED. HERV. KERK
is eene eenvoudige,
driezijdig gesloten zaalkerk met torentje op het dak.
Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVII B), thans geschilderd, met
koperen lezenaar (1734, door Claude Demeny te 's-Hertogenbosch).
Eiken doophek (XVII), thans geschilderd.
Doopbekkenhouder en bekken (XVIII A).
Kabinetorgel (XVIII).
Avondmaalszilver : twee bekers, twee kannen en groote
schaal (alle XVIII); een beker van aardewerk met zilveren
deksel, twee schalen (alle XIX A).
(1 18 oo, in

(1812)

8o

CHAAM

g 1-3 . Huis nr. i 37, jaarankers : 1 743 ; nr. 7o,
rechthoekig huis (XVII), aan een der korte zijden een
gevel met in- en uitgezwenkten top, en getande waterlijsten ; nr. 147, rechthoekig huis (XVII), aan een der
korte zijden een gevel met toppilaster en duivengaten.
4. Onder Heesakker een MOLEN : ronde bovenkruier
(1846).
CHAAM.
Chaam.
I . De NED. HERV. KERK

(H. Antonius abt), in 1426
als kapel vermeld, in 1463 tot parochiekerk verheven,
sinds 1643 in handen der Protestanten, in 1815, '836,
1844 en 1894 eenigermate hersteld, bestaat uit een eenbeukig schip van vijf traveeën, een dwarspand, een drie
traveeën diep koor met 3 /8-sluiting (alle XVIb) en een
toren (XVI A, zal gerestaureerd worden onder leiding van
Ir. A. J. van der Steur). De kerk, waarvan alleen het dwarspand en het koor voor den dienst in gebruik zijn, heeft eenmaal versneden beeren en eenvoudig geprofileerde vensters ; op de kruising een vernieuwden dakruiter en op den
koormakelaar een ijzeren kruis (XVI). De, van baksteen
met spaarzame toepassing van natuursteen opgetrokken,
toren van vier geledingen wordt geschoord door rijkversneden overhoeksche beeren — op den zuidoosthoek
in verbinding met een eerst veelhoekig en daarna rond
gemetselden traptoren — eindigend in pinakels, waartusschen, om de achtkante gemetselde spits, een gemetselde
balustrade. De met natuursteenen sierdeelen verlevendigde
eerste geleding heeft boven de korfbogige geprofileerde
ingangspoort telkens drie spaarvelden met neuzen, de
tweede telkens twee met hangboogjes en traceeringen,
de derde telkens twee tweedeelige spaarvelden, de vierde
te weerszijden van een dam, boven een ook langs den
traptoren omgaande borstwering van spitsboognisj es,
tweedeelige spitsbogige galmgaten. Inwendig wordt de
8i
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kerk overdekt door een spitsbogig houten tongewelf
met rozetten op de snijpunten van de gordingen en de
schinkels ; in het koor onder de vensters eenige spaarnissen. In de benedenruimte van den toren inkassingen
voor een gewelf. De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel (XVII B).
Koperen lezenaar en zandlooperhouder (XVIIb); voorlezerslezenaar (1786).
Koperen doopbekken op houten voetstuk (XVII d).
Twee lage geschilderde banken (XVII) en een beschilderd schot (1712) tusschen de kerk en de toren.
Grafzerken met wapens (i5o3, 15 o8, XVIa, 1528,
1 545 en 155 7); zerk (1728) voor Pieter van Bernaige,
overgebracht uit Nijhoven (zie blz. Io).
Twee zilveren Avondmaalsbekers (1778; merken :
Breda, B, ster), een schotel (1788, dezelfde merken).
Twee tinnen bekers, kan en blad (XVII of XVIII).
Twee klokken, waarvan een in 1392 gegoten en een
in 1 763 door Alexius en Petrus Petit.
2. De R. K. KERK (H. Antonius abt), in 1 925 gebouwd
ter vervanging van eene (1842) in Waterstaatsstijl, bezit:
Twee biechtstoelen en een preekstoel (XIXb, Antwerpsch werk).
Houten beeld (XVI, hersteld) : H. Antonius abt.
Altaarstuk (XVII B, doek) : H. Drieëenheid vereerd
door heiligen.
Zilveren Miskelk met gegraveerden laat-gothischen
voet (XVIa) en latere cuppa.
Twee gegoten bronzen kandelaars (1 1600) en vier
geslagen koperen in den stijl van Lodewijk XIV.
DEURNE.
Deurne.
a. Een gepolijste vuursteenén bijl, bronzen werktuigen, een verzameling Gallo-Germaansch vaatwerk met
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bijvondsten (vuursteen, brons- en ijzerfragmenten) en
een verguld zilveren Romeinsche helm van een officier
uit den tijd van Constantijn den Groote bevinden zich
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; een paar
gelijkvormige urnen met bijpotjes in het museum van
het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
e. I. De R. K. KERK (H. Willibrordus) bestaat
sinds de vergrooting (1881-1882, door dr. P. J. H.
Cuypers) uit een driebeukig met torenvormig verhoogde kapellen, langs den toren doorgetrokken schip,
waarvan alleen de zuilen en scheibogen met het dicht
daarboven gelegen muurwerk oud zijn (waarschijnlijk
+ I300); een dwarspand; een koor van drie traveeën
met 5 /io-sluiting (XV B, waarschijnlijk j 1470) ; en
een toren (+ 1300; spits na brand in 1734 verlaagd). In
de hoeken van het dwarspand en het koor nieuwe sacristieën (aan de noordzijde ter plaatse van een oudere).
Het dwarspand heeft gevels met overhoeksche beeren
en een groot spitsboogvenster (dat van den zuidarm gevat in een latere vernieuwde rechthoekige nis, vóór de
restauratie van 1881 waren binnen eene omlij sting in
beide gevels twee kleinere spitsboogvensters), waarboven
een blind venster met traceeringen; natuursteenen sierdeelen in de geveltoppen en aan den veelhoekigen, door
langwerpige spaarvelden met driepassen verlevendigden,
traptoren aan de zuidwestzijde. De vlak opgaande toren,
met een uitgemetselden traptoren in het verlengde van
den oostwand, bestaat uit vier geledingen en een van
vier-tot achtkant ingesnoerde spits; in de derde geleding
telkens drie, door twee rondboogjes gedekte, spaarvelden,
in de vierde twee eenvoudige galmgaten. Inwendig zuilen
met eenvoudige basementen en kapiteelen; in het dwarspand en het koor ster- en netgewelven rustende op door
kraagsteenen gesteunde schalken (in den noordarm vóór
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I 8 8 I een eenvoudiger gewelf). In de koorsluiting aan de
noordzijde een nisje met natuursteenen omlijsting, aan
de zuidzijde een eenvoudig nisje.
Op het kerkhof een fragment van een natuursteenen
waterspuwer, afkomstig van het dwarspand, en een oude
gewelfsluitsteen. De kerk bezit:
Vergulden kelk (XVII A) :
Twee gegoten koperen kandelaars (+ 1600).
Twee klokken, in 1 742 door Jozef Petit te Someren
gegoten.
2. De NED. HERV. KERK, een onbeteekenend driezij dig gesloten zaalgebouwtje (1815, blijkens den sluitsteen boven den ingang), bezit :
Eiken preekstoel (XVIII) met gegoten lezenaar op
hollen houder (XVIII).
Eiken heerenbank, grootendeels samengesteld uit oude
fragmenten, o.a. een aantal gesneden paneelen (XIX A) en,
als bekroning, het wapen-de Smeth vastgehouden door
twee kinderfiguurtjes (XVIII).
Avondmaalstin : drie schotels (XVIII), twee bekers,
twee offerbussen en een houder (alles XIX A).
g. I . Het KASTEEL VAN DEURNE (in oorsprong XV B,

uitgebreid XVII B en later grootendeels ommanteld,
in 1 906 ingrijpend gerestaureerd) bestaat thans uit een
door een hoog wolfdak gedekten achtervleugel van
middeleeuwsch aanzien met vierkanten toren op den
zuidoosthoek en uitgekraagde torentjes op de westelijke
hoeken; en een voorgebouw (XVII) met een uitspringend
torenvormig verhoogd middenpaviljoen en eveneens uitspringende hooge hoekschoorsteenen. Achter het kasteel
stalgebouwen (XVII). Midden in het front het natuursteenen wapenschild-de Smeth (XVIII B), aan de achterzijde een portiek met deur (XVIIIa) van elders afkomstig.
Inwendig : eenige stuczolderingen, schoorsteenen en
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deuren (j I 700) ; een schoorsteen (XVIIId), voorts
later aangebrachte betimmeringen uit meerendeels oude
fragmenten (XVII) en een groot aantal oude meubelen
en schilderijen (XVI, XVII en XVIII).
In het park een vijftal gebeeldhouwde tuinvazen
(XVIII a) en in den stal een tuinbeeld (17 3 1, door P.
Baurscheit).
Van het z.g. OUD of KLEIN KASTEEL staat nog een
breed vierkant torenvormig paviljoen (oorspr. XIV,
geheel verbouwd XVII), geflankeerd door een stalgebouw
en een huis met zadeldak (± 18 5 o). Het vertoont een
gekarteld fries onder de daklijst en is met een wolfdak
gedekt; aan de zuidzijde hebben de, in doorgaande
spaarnissen gevatte, vensters beneden segmentvornnige
ontlastingsbogen, boven natuursteenen strekken; aan de
westzijde een medaillon met afgehakt wapen. Inwendig :
natuursteenen gangpoortje (XVII), en kamer met gesneden (thans gestuccadoorde) balksleutels, schoorsteen
(XVIII B), beneden van marmer en boven met de gesneden omlijsting van een schoorsteenstuk, wandtafeltje
(XVIII A), deurstukje (XVIII B); op de verdieping
schoorsteen (XVIII B).
2.

3--7 . A 7 5, zijgevel (XVI) van vakwerk met overstekende verdieping ; A 1 7 1, wapensteen (XVII B) met
wapens-de Caestecker en -van Broekhuyzen; A. 8o,
ankers : 1716; C 3, ankers : 1 720; B 236, ankers : 1804;
8. A 294. Voormalige WATERMOLEN (169o, doch
later ankers : 1733), met segmentbogen boven de vensters
en baksteenen consoles van een verdwenen kroonlijst.
9. Aan den weg naar Liesel een STANDAARDMOLEN
(in oorsprong XVI), aan de voorzijde nog met „spaan"
(eiken schaliën) bekleed.
85

DEURNE

Liesel.
e. De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit:
Eiken preekstoel (+ 1750, Antwerpsch werk) met vernieuwde kuip en klankbord.
Houten kruisbeeld (XVd).
Verguld zilveren kelk (XVI A, maar op den voet:
1627) met twee gegraveerde wapens.
Drie gegoten koperen kandelaars (een XVII A, twee
XVII B).
Klok, in 1836 door Petit en Fritsen gegoten.

h. De schutterij van St. Hubertus bezit een zilveren
vogel en schilden uit 1720, 1736, 1741, 1751, 1754,
1772, 1778, 1784, 1797, 1799, 1802, 1808, 1816, 182I,
1825, 1829, 1840, 1845 en 1849.

heerkant.
e. De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit
drie klokken, waarvan een in 1693, een in 1702 (,,The
leghorn gaelley" 1) en een in 1734 door J. B. Le Vache
gegoten.

Vlierden.
e. De R. K. KERK (H. Willibrordus), een Waterstaatskerkje (1846, wordt vergroot door den architect H.
Frankefort), heeft altaren, een preekstoel, een communiebank, biechtstoelen enz. uit den tijd van den bouw.
Klok, in 1736 door Jean Petit gegoten.

h. De schutterij van St.Willibrordus bezit een zilveren
vogel met een ronden ring (XVI), waarin plaquette van
den H. Willibrordus-en-zes en twintig schilden, waaronder
een uit 1682.
i) Dus vermoedelijk van een naar Livorno geheeten galei afkomstig.
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e. De R. K. KERK (H. Willibrordus) bestaat uit een
schip van drie beuken onder één zadeldak (XV B), lagere
dwarsarmen (wat later, XVI ?; de noordarm naar het schijnt
ingekort), een 3/8-gesloten koor (XV), en een westtoren
(I XVI A). Inwendig heeft de kerk houten tongewelven
en classicistisch stucwerk (XIXa). Bij de aansluiting van
koor en zuidarm de oude sacristie (XVI of XVII), bij die
van koor en noordarm de nieuwe. De toren is van baksteen met natuursteenen details, rijkversneden beeren en
een veelhoekigen, ten deele uitgemetselden traptoren aan de
zuidoostzijde. Hij heeft vijf geledingen en vertoont aan de
langszijden der drie middelste en aan alle zijden der voorlaatste geleding spitsbogige blindnissen met flamboyante
zandsteenen traceeringen ; de bovenste geleding heeft door
een middenstijl gedeelde, spitsbogige, door steunbeertjes
gescheiden, galmgaten waarboven een fries van spaarveldjes, afgedekt door rondbogen, welke (behalve aan
de westzijde) in zandsteen zijn uitgevoerd, elkaar kruisen
en met driepassen afgezet zijn. Westingang met rijk
geprofileerden korf boog, waarboven een venster. Over de
benedenruimte een gewelf op geprofileerde ribben,
rustende op kraagsteenen. De kerk bezit:
Twee zijaltaren: houten St. Jorisaltaar, gedateerd 1744
(het beeld van St. Joris is thans ter zijde opgesteld) en
houten St. Sebastiaansaltaar ( I 175o) met altaarstuk.
Houten hoofdaltaar (XIX A).
Klok, in 1821 gegoten door Petit en Fritsen.
g

1-3. A 90-91, dorpswoning met jaarankers:

1615, eenige ontlastingsboogjes boven dichtgemetselde
vensters ; A 71/72, BOERDERIJ met zijgevel, waarin duivengaten, toppilaster en jaarankers in den voorgevel : 1658;
A 1 5, BOERDERIJ (XVII ?) met gemetselden top, waarin
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duivengaten aan de lange zijde en, in den zijgevel, ontlastingsbogen met zandsteenen blokken en metselmozaiëk in boogtrommels boven dichtgemetselde vensters.
b 1. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een zilveren
vogel (+ 1700, merken : 's Hertogenbosch, gekroonde
n, gekroonde ster = Th. van Berkel) en schilden uit 1713
(merken: als voren) ; 1715 (merken : als voren), i 73 0 (drie,
merken : 's Hertogenbosch, gekroonde Q, gekroonde ster),
1741, 1764, 1769, 1780, 18 1 8 en 1840 (twee).
2. De schutterij van St. Joris bezit een zilveren plaquette van St. Joris (1 730, Bossche keur ?} en schilden uit
1715 (2 x ), 1716, 1718, 173o (twee, een met gekroonde
ster) ; 1750, 1762, 1767, 1 774, 1786 (merken : figuurtjes,
gekroonde P, FH).
DINTELOORD.
Dinteloord.
d. A 25o. Het RAADHUIS is een rechthoekig baksteenen
gebouw (XIX A) met houten kroonlijst en fronton en
een koepeltje op het dak. In de raadzaal een eiken bolpoottafel (XVII A). In het koepeltje een klok zonder
opschrift.
e 1. De NED. HERV. KERK is een vierkant baksteenen
gebouw (XVIId) met hoeklisenen, houten kroonlijst en
rondbogige vensters. Midden op het dak een vierkante
koepelvormig gedekte klokkenkamer. Tegen den achtergevel een vierkante traptoren. Boven den ingang met
natuursteenen omlij sting bevindt zich een nis, waarin
een natuursteenen cartouche met opschrift : 1693 en het
wapen van den koning-stadhouder Willem III (door
Jan Blommendaal). Inwendig dragen vier houten zuilen
op natuursteenen postamenten de vlakke, in het midden
verhoogde, zolderingen, welke over de zijpanden zijn
geplafonneerd. De kerk bezit :
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Eiken preekstoel (XVII ?) ; klankbord (XVII) met
rankenfries. Koperen lezenaar (XVII).
Orgel (XVIIId).
Twee tektsborden (XVIII).
Grafzerken (1708).
Vier zilveren Avondmaalsbekers alle met wapen en opschrift (1779, merken : Amsterdam, Holland, H en B. R. ?).
Twee zilveren collectebussen (1838).
Tinnen wijnkan (XVII ?).
Klok, in 1615 gegoten door Jan Ouwerog.
2. De moderne R. K. KERK (H. H. Petrus en Paulus), bezit :
Twee eiken biechtstoelen met snijwerk (XIXa).
Koperen kaarsekroon (XVII).
g 1-2 MOLENS : aan den Molendijk een ronde bovenkruier met steen (1768); aan de Haven een ronde bovenkruier (1846).
DINTER.
Dinter.

e

De NED. HERV. KERK, een zaalkerkje (I 822), bezit :
Geverfden houten preekstoel op zwaren voet (XVIIId)
met koperen lezenaar, waarin monogram J. T. V. B.
(XVIIId) en koperen doopbekken (XVIIId).
2. De R. K. KERK (H. Servatius), gebouwd in 1879
door architect Warten, bezit :
Zilveren kelk met vergulde cuppa (XVIIId).
Kleinen koperen kandelaar (XVI).
Vóór den buitentoegang tot de sacristie een zerk met
het jaartal 1548 dienend als stoeptrede.
Drie klokken, waarvan twee in 1754 door Alexius
Petit en een (in den dakruiter) in 1788 door Henricus
Petit gegoten.
g. MOLEN : aan de Aa, ten Z.O. van de R. K. kerk,
een ronde bovenkruier (XIX A).
7

I .
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DOMMELEN.
Dommelen.
De moderne R. K. KERK (H. Martinus) bezit :
Twee klokken, waarvan één in 1713 gegoten door
Mamertus Fremy en één in 1775 vergoten door Alexius
Petit.
e.

g 1-2. A 4o, in den zijgevel versierde jaarankers :
1664; A 7o, jaarankers: 1 8 2 5.

3. Dubbele

WATERRADMOLEN (gemoderniseerd).

De schutterij van St. Martinus, samengesmolten
met die van het H. Sacrament, bezit een zilveren vogel
(XVIII) en platen uit 1716 (,,Hendrik Hertroys, keyserlyck
valckenier"), 1 7 1 7, 1 735, 1 75 2, 1 754, 1 76 3, 1 76 5, 1767,
1778, 1791, 1796, 1800 en 1807.
h.

DONGEN.
Dongen.
e I. De NED. HERV. KERK (H. Laurentius) bestaat
uit een driebeukig, oorspronkelijk basilicaal aangelegd,
schip van vijf traveeën, herbouwd 1640-1644 met
verhoogde zijbeuken en thans tot ruïne vervallend, een
dwarspand, een drie traveeën diep koor met 3/8-sluiting
( : 1500, evenals de overblijfselen der oorspronkelijk
aansluitende schiptravee), als alleen voor den dienst
bestemd in restauratie, en een toren (XVI), bij de
restauratie (1930) door Ir. Jos. Th. Cuypers ingericht voor
cachotten, politiebureau en gemeentearchief. Bij de aansluiting van koor en dwarspand sporen van verdwenen
aanbouwen. Op den kruisingstoren en den koormakelaar
ijzeren kruisen (XV of XVI).
Het daklooze schip heeft eensversneden beeren en
geprofileerde vensters ; dwarspand en koor hebben met
kantblokken versierde, tot de waterlijst opgaande, beeren
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en hooge spitsboogvensters. De geheel baksteenen toren,
geschraagd door overhoeksche, bij de derde geleding
in lisenen overgaande, beeren, — die op den zuidoosthoek
in verbinding met een driehoekig uitgemetselden traptoren —, bestaat uit drie geledingen en een van vier- tot
achtkant ingesnoerde spits (de bovenhelft bij de restauratie
aangebracht). Beneden in den westwand een spitsbogige
nis met korfbogigen ingang en venster, over de tweede
geleding telkens twee met spitsboogjes gesloten spaarvelden en in de derde,, door een rondboogfries afgesloten,
geleding rondbogige spaarnissen met twee gekoppelde
rondbogige galmgaten. Inwendig worden de beuken van
het schip gescheiden door ronde zuilen met lijstkapitelen,
verbonden door holgeprofileerde spitsbogen. Dwarspand
en koor hebben rondbogige houten tongewelven — op de
snijpunten van gordingen en schinkels met rozetten
versierd —, wier snijding boven de kruising een kruisgewelf vormt, waarvan de schinkels op slanke schalken
rusten. De kerk bezit :
•
Gesneden eiken preekstoel (+ 165o).
Versierde zerk voor pastoor Dierik Willemszoon
(t 1503).
Geschilderd tekstbord (1684 of 168 7); credobord uit
denzelfden tijd.
Twee gladde zilveren Avondmaalsbekers (XVII,
merken : Breda, N. anker).
Twee tinnen schotels en een kan (XVII).
Eenvoudige eiken kast met hang- en sluitwerk (+ 1600)
in de consistorie.
In den toren een klok, in 1667 gegoten.
2. De R. K. KERK (H. Laurentius), een onbelangrijk
gebouw (I 8 z 8-18 3o) in Waterstaatsstijl, met een toren
uit 1867, bezit :
Rijkgesneden preekstoel (XIX A, Antwerpsch werk).
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Twee onbelangrijke doeken (E 1650) : Christus aan
het kruis (vermoedelijk copie naar van Dijck) en marteling
van den H. Laurentius (op het hoofdaltaar).
Slechtgedreven zilveren monstrans (1774, merken : L D,
hartje met ster).
Godslamp en twee kronen, in rood en geel koper,
in den stijl van Lodewijk XVI.
Eenige kleine gegoten koperen kandelaars (meerendeels
XVII).
Klein-Dongen.
e. De in 1867 gebouwde R. K. KERK (H. Hubertus) bezit :
Eiken tabernakelkastje (XVIIa), met beeldhouwwerk
versierd.
Eiken Calvarieberg (XVIa).
DRUNEN.
Drunen.
a. In de z.g. „Drunensche duinen" zijn eenige praehistorische pijlspitsen en messen van vuursteen gevonden.
e. De R. K. KERK (H. Lambertus), ter vervanging van
eene (XV—XVI), met ouderen toren, gebouwd in 1874
door den architect H. van Tulder, bezit :
Eiken preekstoel met medaillons (XIXb, Belgisch).
Verguld zilveren kelk (XVIII B); zilveren, gedeeltelijk
vergulde ciborie met bergkristallen rozetten (XVIII B).
Twee klokken, waarvan een in 1407 en een in 1840
door Petit en Fritsen gegoten.

DEN DUNGEN.
Den Dungen.
e. De R. K. KERK (H. Jacobus de Meerdere), welke van
1630 tot 1807 in gebruik was bij de Hervormden, is een
baksteenen gebouw (XVI), in 1821 gewijzigd en in 1899
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van een nieuwen toren voorzien. Zij bestaat uit een schip
van vier gewelfvakken, waarlangs zijbeuken, die van het
schip gescheiden zijn door achthoekige pijlers, waarop
spitsbogen; een dwarspand, met twee lage zijarmen,
niet buiten de zijbeuken uitstekend; een koor van drie
vakken met driezijdige sluiting, waarvan de vensters
thans zijn toegemetseld. Schip, dwarspand en koor zijn
gedekt door netgewelven, de zijbeuken door kruisgewelven. In de middenas heeft het netgewelf van het
koor druipers. Koor en schip schijnen kort na elkander
te zijn uitgevoerd. Sedert XIXa rusten alle gewelfribben
op consoles in classicistischen vorm, terwijl boven de
spitse scheibogen, geprofileerde segmentbogen zijn aangebracht. Vensterharnassen vernieuwd. Tegen de zijbeuken eenvoudige steunbeeren, behalve de hoeksteunbeer van den zuidelijken beuk, die een uitgemetselde
versiering heeft. De kerk bezit:
Houten altaar (182I, afkomstig uit Turnhout).
Eiken preekstoel met dragend H. Johannesbeeld
(+ I800).
Twee eiken biechtstoelen (+ 1800).
Koperen kandelaar (+ i500) op veelhoekigen voet.
Klok, in 1773 door Alexius en zijn zoon Henricus
Petit gegoten.
DUSSEN.

Dussen.
e I. De thans NED. HERV. KERK is een eenvoudig,
aan de zuidzijde gepleisterd gebouw, bestaande uit een
geheel gemoderniseerd schip en een lager en smaller
rechtgesloten koor (XIV, sterk gewijzigd), met een
torentje bij hunne aansluiting (blijkens opschrift op de
klok na instorting herbouwd in 1859, vernieuwd bij
de herstelling der kerk in 1908). Inwendig heeft het
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schip een houten tongewelf met trekbalken en is het
koor gedeeltelijk vertimmerd tot kerkekamer. De kerk
bezit :
Geverfden preekstoel (XVIII B of XIX A).
Geverfde bank (XVIII B of XIX A).
Zerken: een (16 3 1) met wapen, een (1648) met wapen
en een (1662).
Tien-gebodenbord (1682) met wapen.
2. De moderne R. K. KERK (0. L. Vrouwe Geboorte)
bezit:
Monstrans (+ 175o, Antwerpsche keur) van gedreven
zilver.

g I. Het

is een omgracht
rechthoekig, onderkelderd gebouw (i3oo, herbouwd
XV B, ingrijpend gewijzigd XVIIa) van baksteen, met
kruiskozijnen, hoek- en kantblokken, waterlijsten enz.
van bergsteen. Het bestaat uit drie door zadeldaken
gedekte, om een binnenplaats gelegen vleugels, met aan
de vierde (noord-) zijde een smallen vleugel, waarvoor
twee zware uitspringende, beneden ronde, boven achthoekig uitgekraagde, torens, met lage pyramidale daken,
waarop bij den westelijken nog het open lantaarntje;
tusschen deze torens een smalle torenvormig verhoogde
frontpartij met ingang, waartoe thans een vaste brug
over de gracht toegang geeft. Op den zuidoosthoek is
in den tijd, toen het kasteel tot klooster diende (na 1901),
over het water een kapel aangebouwd. De voorpoort
(1670) en de bijgebouwen zijn een vijftiental jaren geleden
afgebroken. De zuidelijke vleugel heeft in het midden
een arkel met gedicht spitsboogvenster, en aan de westzijde een trapgevel met duivengaten en toppilaster, de
westelijke en oostelijke vleugels sluiten met halve trapgevels aan bij de torens. Boven vele der steenen kruiskozijnen segmentvormige ontlastingsbogen met blokken.
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Het binnenplein wordt aan drie zijden omgeven door
een : I M. boven den grond liggende overwelfde
galerij op `Toscaansche zuilen, waarover de vleugels
uitgebouwd zijn ; in den westwand een cartouche : 1609.
2-5 . Details : A 44, ankers : 1721; A 6 5 , ankers : i 78 i,
deur met gesneden bovendorpel Lodewijk XV; A 69,
ankers : 1 77 8 ; A 64; ankers : 1827.
6-9. MOLENS : een achtkante bovenkruier, met riet
gedekt, waarin een steen met naam ; ten 0. van het kasteel
een korenmolen : ronde bovenkruier ; in den Zuidhollandschen polder een ronde bovenkruier met scheprad;
onder Muilkerk een wipmolen.

EERSEL.

Duizel.
e 1. Van de voormalige R. K. KERK (na beschadiging
in 1810 door den val der torenspits in 1822 op de oude
grondslagen herbouwd, afgebroken in 1 927) staat nog
de TOREN (XV B), een geheel baksteenen bouwwerk van
drie door uitgeschulpte waterlijsten gescheiden geledingen,
met een lage, van vier- tot achtkant ingesnoerde spits
(+ I 800 vernieuwd) met dubbele steunbeeren aan de
west-, enkele aan de oostzijde, aan de zuidoostzijde in
verbinding met den veelhoekigen, ten deele uitgemetselden
traptoren. Aan de westzijde een korfbogige ingang, waarboven een geprofileerde spitsboognis (het roosvenster
hier in 1880 door het huidige spitsbogige vervangen),
geflankeerd door smallere spaarvelden. De eerste geleding
heeft in de zijkanten spitsbogige met driepassen afgezette
spaarvelden, de tweede en derde geleding hebben met
twee rondboogjes gedekte spaarvelden, de derde rondbogige nissen met twee eveneens rondbogig gesloten
galmgaten in de spaarvelden. Ook de steunbeeren zijn
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langs de eerste geleding met rondbogige spaarveldjes
versierd.
Op het terrein der voormalige kerk een grafzerk (i5 27)
voor Lucas van Eyck, met wapens.
In den toren twee klokken, waarvan een in 1775 vergoten door Alexius Petit en een in 1775 gegoten door
Alexius Petit en zijnen zoon Henricus Petit.
2. De moderne R. K. KERK (H. Joannes den Dooper)
bezit :
Doopvont met opschrift : „A° 1741 F.D.P. in Duysel".
Koperen bolkroon (XVII).
Klokje, in 1713 gegoten door A. Julien, van elders
afkomstig.
g. De voormalige R. K. PASTORIE is een met grachten
omgeven gebouw met steenen hekpalen, thans gepleisterd
en zeer gewijzigd, blijkens ankers in den zijgevel in 1754
gesticht en in 1871 verbouwd. Inwendig : eenige schoorsteenmantels, plafonds en luiken uit den tijd van den bouw
(Lodewijk XIV).

Eersel.
d.

RAADHUIS,

zie e 2.

e 1. De R. K. KERK (H. Willibrordus) van ouds
afhankelijk van de Benedictijnen-abdij Echternach, genoemd in 148o, na beschadiging van de torenspits in 1708
en van het schip in 1718 hersteld, van 1648-1812 in Hervormde handen, is een gebouw van baksteen, bestaande
uit een schip met lagere zijbeuken, een dwarspand, een
3/8-gesloten koor (alle XV) en een ouderen, zwaren toren
(XIV B). Zij zal door den architect H. W. Valk worden
vergroot, waarbij het koor en de moderne aanbouwsels
bij de aansluiting van koor en dwarspand en te weerszijden van den toren zullen worden gesloopt. Het muurwerk van zijbeuken, dwarspand en koor vertoont banden
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van tufsteen. De toppen der gevels van de dwarsarmen
hebben roosvormige spaarvelden. Inwendig stuc-gewelven. De toren, gerestaureerd in 1924, van drie geledingen en met een van vier- tot achtkant ingesnoerde
spits (vernieuwd in 1718), heeft dubbele steunbeeren aan
de westzijde, een rechten beer aan de zuid- en een vierkanten traptoren aan de noordzijde. In de derde geleding
aan iedere zijde twee spitsbogige galmgaten, aan de oostzij de thans grootendeels schuilgaande onder het kerkdak.
De kerk bezit:
Priesterzerk (15 9o), afgesleten.
Kazuifel (XVIII).
Klok, in 1713 gegoten door de Grave en N. Muller te
Amsterdam, op last van Gregorius Schouppe, abt te
Echternach.
2. Markt. De voormalige o. L. VROUWEKAPEL (tevens
gewijd aan de H. Catharina, Antonius en Nicolaus),
midden op het marktplein gelegen, is een eenbeukige
kerk (XVc) met 3/8-sluiting en een houten torentje op
het dak. Zij diende sinds 1648 voor wereldlijke doeleinden, en wel voornamelijk, en na de ingrijpende
restauratie en inwendige verbouwing van 1918 thans
uitsluitend, als raadhuis. Eenvoudige steunbeeren, aan
den westgevel overhoeks geplaatst. Inwendig een houten
tongewelf. In het gebouw wordt bewaard een kaart der
Nederlanden (1578) door Frans Hogenberg. In het
torentje hangt een klok, in 171 3 gegoten door Mamees
Fremy.
3. Markt. De NED. HERV. KERK (1812, herbouwd in
1861) is een eenvoudige baksteenen zaalkerk, in plattegrond een langwerpig achtkant, aan de noord- en de
zuidzijde 3/8-gesloten, met een torentje op het dak. In
den westwand gedenksteen der stichting. De kerk bezit:
Eiken preekstoel met zandlooperhouder en koperen
lezenaar (alles XVIII).
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g. B 21. Buurtschap Schadewijck. BOERDERIJ, geheel
van hout, leem en riet opgetrokken, thans onbewoond.
h. De schutterij van de H.H. Catharina en Barbara bezit
zilveren platen uit 1663, i 666, 1668, 1670 (Antwerpsche
keur), 168..., 1698, 1713 (met wapen van Jan Francis
Rijckens, drossaart en rentmeester van Meerhout en
Vorst), 1734, 1755, 1772, 1799, 1822, 1828 en 1838.
Steensel.
a. Aan den weg naar Veldhoven zijn hier in 1910 en
1911 een paar Gallo-Germaansche urnen gevonden met
eenige vermoedelijk Romeinsche bijvondsten, welke zich
thans bevinden , in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's-Hertogenbosch.
e. De R. K. KERK (H. Lucia) bestaat uit een eenbeukig
schip (1821, blijkens steen, vensters van 1868), een hooger
en smaller koor (in oorsprong XV) en een toren (XV B).
Het schip heeft pilasterachtige verzwaringen en spitsboogvensters, het koor grootendeels dichtgemetselde of
gewijzigde vensters en beeren; aan de noordzijde sporen
van een overwelfden aanbouw. De vlakopgaande toren,
met vierkanten traptoren aan de noordzijde, bestaat uit
drie geledingen en een lage, van vier- tot achtkant ingesnoerde, spits. De benedengeleding heeft een spitsbogige
ingangsnis met korfbogig overtoogde, door tufsteenen
banden omgeven ingang, de tweede telkens drie met twee
rondboogjes gesloten spaarvelden, de klokkenverdieping
twee korfbogig gesloten galmgaten. De kerk bezit :
Altaarstuk van het voormalig hoofdaltaar, twee zijaltaren, biechtstoelen, preekstoel en orgel, alles uit den
tijd van den herbouw.
Koperen kroon (XVIII B, bovenstuk vernieuwd).
Twee koperen kandelaartjes (XVII, voet vernieuwd).
Klok, in 1495 door Wouter Kaerwas gegoten.
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g.

Stevertsche WATERRADMOLEN.

h. Het gilde van St. Lucia bezit een aantal zilveren
schilden, o.a. uit 1772, 1777, 1791 (2), 1805, 1817, 1840,
1841 en 1850.
EINDHOVEN.
a. In een akker te Strijp zijn een aantal jaren geleden
behalve Romeinsche scherven Romeinsche munten
(IId--IIIa) gevonden; ook te Eindhoven zijn XIX A
Romeinsche munten aangetroffen, waarvan een in het
museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.

Blaarthem.

Bij den weg naar Veldhoven, ter plaatse van het
een zerk voor jhr. Rodolf
van Eyck (t 1 5 80), heer van Blaarthem en zijn vrouw
Heylwich van Berckel (t 15 90).
h.

voormalig KASTEEL VAN EYCK

Eindhoven.

bezit :
Gepolychromeerd houten beeldje (XVI) , van 0. L.
Vrouw en Calvariegroep (XVI ?).
Zilveren stralenmonstrans (XVII A, Brusselsche keur).
Verguld zilveren kelk (XVIII, Maastrichtsche keur).
Zilveren blad (+ 1700, Leuvensche keur) en zilveren
collecteschaaltje (+ . 1 700, Maastrichtsche keur) met
graveerwerk.
Twee stel Misgewaden (XVIII) o.s. omvattende kazuifel, dalmatiek, koorkap en velum, en kazuifel met twee
dalmatieken.
Negen gegoten koperen kandelaars (XVII).
2. De Roosten. De R. K. KERK VAN DEN H. GERARDUS
MAJELLA bezit een sierlijk gesneden eiken preekstoel
(XVIIIc).
e I . De R. K. KERK VAN DE H. CATHARINA
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3. Philipsdorp. De R. K. KERK VAN DEN H. ANTONIUS
bezit een klok in 1472 gegoten door Jan
Zeelstman, afkomstig uit het klokkenhuis te Strijp.
4. Het AUGUSTI JNENKLOOSTER „MARIËNHAGE " , op de
plaats van het voormalig klooster (oorspr. kasteel) van
dien naam, bevat nog een vleugel van den ouden bouw
(XV, hersteld in 1628 en 1632, blijkens ankers in den
voor- en den zijgevel). Het bezit een aantal schilderijen
(hoofdzakelijk XVIII en XIX A) o.a. een portret van
een Windesheimer (1610, paneel), en twee doeken (door
Jan Horemans) : de vlucht naar Egypte en Anna met
Maria. Voorts een rijk gedreven verguld-zilveren
monstrans (XVII A), afkomstig uit Amsterdam.
g 1-2. Vrijstraat 46, in -en uitgezwenkte topgevel
(XVIII) ; Rechte straat 41-43, gepleisterde puntgevel
(1657, blijkens ankers).
3-4. Details : Rechte Straat I I, zijgevel met trappen
(XVII A); Stratumseind 30, kroonlijst (XVIIId).
h. Verzameling dr. A. F. Philips : Schilderijen van Hollandsche school, voorwerpen van kerkelijke kunst, enz.
VAN PADUA

Gestel.
e. De R. K. KERK VAN DEN H. LAMBERTUS bezit:
Houten medaillonportretten (van een vroegenen preekof biechtstoel ?) : Christus en H. Petrus; houten kruisbeeldje (alle XIX A).
Gegoten koperen bolkroon (XVII), tweemaal achtlichts.
Verguld zilveren kelk (XIX A, Antwerpsch werk).
Twee gegoten koperen kandelaars (+ 15 oo) met
schijfvormigen voet en platte knoopen, twee gegoten
balustervormige (XVII A), twee geslagene (XVIII) en
vier (XIX A) van geel en rood koper.
Kazuifel en koorkap (XVIII, Antwerpsch werk).
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Twee klokken, waarvan een in 1628 gegoten door
Peeter de Clerck en een in 1801 door Henricus Petit.
Op het kerkhof twee zerken : voor Peter Roefs (t 15 o8)
en zijn vrouw Iken (t 15 3 2) en voor Henrick van Asperen
(t 1616).
g.

Overdekte WATERRADMOLEN.

Stratum.
e. De R. K. KERK VAN DEN H. GEORGIUSbezit:
Houten kruisbeeld (XV B) met nieuwe polychromie.
Klok, in 1508 door Willem en Jaspar Moer gegoten.
Strijp.
De moderne R. K. KERK VAN DEN H. TRUDO bezit :
Zandsteenen epitaaf (XVI) met voorstelling der beweening in pilasteromlijsting met fronton, thans (in
verweerden toestand) in den gevel der kerk.
Houten kruisbeeld (+ I500).
Schilderij (+ 1 700, copie naar van Dijck, doek) met
voorstelling der beweening.
Zilveren ciborie (XVIII A).
Koperen lavabo (XV).
Eenige gegoten koperen driepootkandelaars (XVIIa)
en acht geslagene (XIXa) van rood en geel koper.
Vóór de kerk een houten KLOKKENHUIS (± 1800) op
steenen onderbouw. Hierin een klok (,,Trudo"), in 1436
gegoten en een angelusklokje uit 1460. Zie ook blz. 100,
e 3, onder Philipsdorp.
e.

Tongelre.
e. De R. K. KERK VAN DEN H. MARTINUSbezit:
Twee eiken biechtstoelen (XVIII en XIX A).
Houten kruisbeeld (XV).
I0I
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Gepolychromeerd houten beeld (f 156o) van St.
Maarten te paard in de kleedij van een Spaansch krijgsknecht (de bedelaar ontbreekt).
Vier gegoten koperen kandelaars (E 1700).
Twee klokken, waarvan een in 1467 gegoten door
Gobbel Moer en een in 1 75 2 door Alexius Petit.

g I. Buurtschap Kol. HUIZE TE COLL (1787, blijkens
ankers).
2. (Voorheen dubbele) WATERRADMOLEN in de buurtschap Kol.
Woensel.
e 1. Van de afgebroken R. K. KERK (H. Petrus van
Antiochië) staat nog de TOREN (+ 14 5 0, spits vernieuwd
in I 8 o 1), een vlakopgaand bouwwerk van drie, door
hol-geprofileerde natuursteenen waterlijsten gescheiden,
geledingen, met een lage van vier- tot achtkant overgaande
spits. Overhoeksche beeren aan de westzijde en een in
het verlengde van den oostwand gemetselde beer op den
noordhoek. Vierkante afgeschuinde traptoren op den
zuidoosthoek. De eerste geleding heeft een in een spitsboognis gevatten korfbogig overtoogden ingang, de
tweede telkens met twee spitsboogjes gedekte spaarvelden
en de derde, welke aan de oostzijde door een onregelmatig
rondboogfries wordt afgesloten, spitsbogige galmnissen
met gekoppelde spitsbogige galmgaten. Voor de klokken
zie hierna onder e 2.
2. Fellenoord. De R. K. KERK VAN DEN H. ANTONIUS
VAN PADUA, bezit :
Twee klokken, waarvan een in 168o gegoten door
Jan Fremy en een in 18 3 6 vernieuwd door Petit en Fritsen,
beide afkomstig uit den ouden toren (zie e 1).
g I . Mispelhoef. Oude BOERDERIJ (1 774, blijkens ankers).
2. MOLEN :waterradmolen.
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EMPEL.
De moderne R. K. KERK (H. Landelinus), bezit :
Geverfden eiken biechtstoel (XIX A);
Gegoten koperen kroon (XVII), tweemaal zes-lichts;
Gedreven zilveren monstrans (XVIII b--c, merken:
's Hertogenbosch, twee vogeltjes en 1T), een wierookvat
(± 1850).
Vier gegoten koperen kandelaars (XVII a, drie op
drie pootjes) en twee geslagen wandarmen (XIX A).
In de pastorie worden bewaard een nieuw-geverfd
houten beeldje (XVIII B ?) van den H. Landelinus en
een pastoorsportret (doek 1683).
ENGELEN.
Bokhoven.
e. De R. K. KERK (H. Antonius abt), sedert 1383
parochiekerk, is een gebouw van baksteen (I 15 oo, na
den brand der oudere kerk in 1498), vergroot in 161o,
inwendig geheel gewijzigd in 1771, jammerlijk gerestaureerd in 1914 en 191 5 . Zij bestaat uit een schip van
drie traveeën met kruisarmen, een vijfzijdig gesloten koor
en een toren (XVI, westwand gewijzigd in 1 8 3 6). Bezijden
het koor twee kleine bijgebouwtjes van jongeren datum.
Inwendig geheel gestuccadoord en voorzien van een
tongewelf met emblemen en figuren (vermoedelijk 1771).
De toren heeft twee geledingen. In de onderste zijn
bij de herstelling smalle, halfrondgesloten nissen aangebracht en is de ingang vermetseld ; in de bovenste heeft
elke zijde een rondbogige spaarnis, waarin twee dergelijke
galmgaten. De kerk bezit :
Hoofdaltaar met zuilen en schilderij : Maria hemelvaart
(XVIII A, doek).
Gesneden eiken preekstoel (XIX A).
Graftombe van zwart en rood marmer met de witmarmeren levensgroote liggende figuren van Engelbert
van Immerzeel en Helena, gravin van Montmorency,
e.
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met wapens en emblemen (1649—'5o, door A. Quellinus,
blijkens het ter plaatse in copie bewaard leveringscontract voor het vrouwebeeld en de aankomst op 21 Mei
165 I te Bokhoven). De tombe was oorspronkelijk bestemd
voor de Predikheerenkerk te Antwerpen.
Eiken Madonnabeeld (XVI A).
Terracotta beeld (XVII B) van den H. Antonius abt;
houten beelden (geverfd) van den H. Cornelius (XVIII A)
en van den H. Antonius abt (± 1700).
Zilverwerk : gedreven, ten deele vergulde monstrans
(1681) met engelen en figuren in den voet ; gedreven,
ten deele vergulde ciborie (1847); gedreven kelk met opschrift (1663 ; merken : 's Hertogenbosch, L en gekroonde
zwaan in schild) met gegraveerde medaillons, vergulden
kelk (XV, blijkens opschrift in 1544 hermaakt); gedreven
ampullenblad (1644, merken : 's Hertogenbosch, D in
schild) ; gedreven wierookvat (+ 1800); gedreven kroontje
(XVIII B).
Zes kleine koperen kandelaars (XVII).
Twee klokken, o. s. in 1719 door Jean en Joseph
Petit en in 1 73 5 door Jean Petit gegoten.
g. I . Van het voormalige, in 1794 verwoeste KASTEEL
VAN BOKHOVEN is nog slechts een gedeelte van de baksteenen ommuring met enkele schietgaten en een uitgemetseld waltorentje, gelegen aan den openbaren weg, over.
2. Het voormalig RECHTHUIS, nu woonhuis (1631,
blijkens jaartalankers), heeft topgevel met pilasters. Vensterbogen, waarboven geprofileerde lijst, rustend op kraagsteentjes (vensters gewijzigd). Rieten dak. Koperen slotplaat op de voordeur. Inwendig een tegelschouw.
Engelen.
e 1. De NED. HERV. KERK is het (gepleisterde)
hoogkoor der voormalige, in 1481 tot parochiekerk verheven, St. Lambertuskerk (XV of XVI, grootendeels
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verwoest in 1587). Het bestaat uit drie traveeën met
driezijdige sluiting. Van de spitsboogvensters is het
oostelijke dichtgemetseld. De ruimte is gedekt door
een houten tongewelf (XVIII ?). Steunbeeren. Op het dak
een houten klokkentorentje (XVIII). De kerk bezit:
Gothische grafzerk (i5( ?)6i) voor „frater Thomas de
Borhey"; drie grafzerken (1664, 1667, 1668).
Dubbele koperen kroon, acht-lichts (1794, door Borghart in 's Hertogenbosch).
Gedreven Avondmaalszilver, bestaande uit een kan,
een grooten en een kleinen schotel en twee bekers (gemerkt : A. Douden 1798).
2. De R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd in 1792,
is vergroot in 1821(?) en 1848. In de altaarnis (1828)
een reliëf: Calvarie en vrijstaande houten beelden. De
kerk bezit verder :
Houten altaar (I 828).
Eiken beeld van den H. Hubertus (XVI).
Verguld-zilveren stralenmonstrans (1803) met engelfiguren.
Verguld-zilveren kelk (4 1800); zilveren reliekhouder
(XVIIIa).
ERP.
Erp.

d. Het RAADHUIS is een eenvoudig baksteenen gebouw
(1791), welks met een klein fronton bekroonde voorgevel
wordt verlevendigd door een hardsteenen plint, geblokte
hoekpilasters, kozijnen, bordestrap en in de kroonlijst
versieringen in den trant van Lodewijk XVI.
e. De R. K. KERK (H. Servatius), 1843-1844 gebouwd
door den architect A. van Veghel, is een vrij aanzienlijk
gebouw in Waterstaatsstijl. De kerk bezit :
Zilverwerk : stralenmonstrans (XVIIIa ?) en twee kelken

ESCH

(XVIII B en XVIIId, Bossche keur?); missaalbeslag
(+ 1750•
Koorkap met oud borduurwerk (+ 1700).
ESCH.
Esch.
a. In 1766 moet onder deze gemeente een aanzienlijke
vondst van Romeinsche munten gedaan zijn.
e. De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus), gebouwd
ter vervanging van eene uit 1856), heeft nog den oorspronkelijken WESTTOREN (XV B), hersteld in 1927—'28
door den architect J. van Groenendael, van baksteen. Drie
geledingen, waarvan de onderste vlakke wanden heeft
en aan de westzijde een spitsboognis met vlakgetoogde
deuropening en venster, boven den spitsboog een overslaglijst, tot het onderste vierde deel van de tweede geleding;
deze heeft aan elke zijde twee spaarnissen, van boven
begrensd door twee, in het midden op een baksteenen
druiper samenkomende, rondboogjes; de derde aan elke
zijde twee spitsbogige galmgaten. Onder de ingesnoerde
leienspits bevindt zich een rondboogfries. De geledingen
zijn onderling gescheiden door waterlijsten van geprofileerde baksteen. In de vleugels van de buitendeur
is het jaarcijfer 16 3 6 ingesneden. De kerk bezit:
Kleine koperen, eivormige doopvont (i-joy) op halfbolvormigen voet, geheel glad.
Grafzerken : voor den ingang een gebroken priesterzerk (1503), zerk met wapen (15 5 3, herbezigd in 173 I).
Enkele zerken zijn naar het kasteel Heeswijk overgebracht.
Eiken Moedergodsbeeldje (XV B) eiken heiligenbeeldje (XVIII B), beide in de sacristie.
Gedreven, verguldzilveren kelk met figuren (+ 1700).
Driearmigen geel- en roodkoperen koorkandelaar
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(XIX A) ; twee geel- en roodkoperen koorkandelaars
(XIX A) ; zes altaarkandelaars (XIX A).
Twee klokken, waarvan een in 1 7 16 door Mamees
Fremy, en een in 182 7 door Petit en Fritsen gegoten.
Een uit deze kerk afkomstig wapenbord (1667) is
nu in het museum van het Provinciaal Genootschap te
's Hertogenbosch.
ESCHAREN.
Escharen.
a. Onder deze gemeente zijn in 1838 een munt van
Trajanus (thans in het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch), en een potje met Frankische munten gevonden; een praehistorische gepolijste steenen bijl, van hier afkomstig, bevindt zich in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. De R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd in 1865,
bezit :

Koperen lichtkroontje (XV B) met versiering van
wingerdbladeren.
Gedreven zilveren monstrans (1696, met toevoegsels
XIX), met figuren en gedeeltelijk verguld.
Gedreven zilveren kelk (1 77 1) met vergulde cuppa.
Klok, in 1588 gegoten, gemerkt H. V. T.
g. MOLEN : ronde bovenkruier (1818).
ETEN.
a. Ten N.O. van Genderen is een WOERD met scherven
van Bataafsch en Romeinsch aardewerk aangetroffen.
Babyloniënbroek.
e. De thans NED. HERV. KERK, bestaat uit een eenbeukig schip (herbouwd in 1664, blijkens steen) en een
smaller en lager, met riet gedekt rechtgesloten koor
(XIV); ten W. van het schip een fragment der middeleeuwsche, van groot formaat baksteen opgetrokken, kerk.
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Het schip met gepleisterden westgevel heeft rondboogvensters en vlakke pilasters, het koor spitsboogvensters.
Inwendig heeft de kerk houten tongewelven, het koor
mist de bebording. De kerk bezit :
Eiken, thans wit geverfden preekstoel (i6 3 1) met
eenig snijwerk.
Memoriebord (18o6) voor den kerkmeester v. d. Beek.
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVIII).
Op het kerkhof een zerk (i72i).
g. B 46. Het z.g. „Fort" vermoedelijk een overblijfsel
van den voormaligen UITHOF der abdij Bern, is een onderkelderd vierkant gebouw met zadeldak (in oorsprong
XV of XVI), en met ontlastingsbogen boven de vensters.
Doeveren.
e. De NED. HERV. KERK is een eenvoudig zaalgebouw
(1803) met toren (1 9 1 7). Zij bezit:
Geverfden preekstoel (XIX A), op de kuip de figuren
der Evangelisten, afkomstig uit de R. K. kerk te Uilenhout.
Koperen doopbekkenhouder (18o8).
g 1-3 . Details : D 15, jaarsteenen : 1769; pastor i e,
ankers : 1826; D 8, ankers : 185o.

Drongelen.
e. De NED. HERV. KERK is een aan de west- en de
zuidzijde gepleisterd zaalgebouw (+ I7oo) tusschen
sluitgevels, met een torentje op het dak; het westelijke
deel is afgescheiden voor kerkekamer. Rondboogvensters.
In den zuidgevel het wapen-Boll met jaartal 1700.
Eten.
e. De NED. HERV. KERK (H. Germanus) bestaat uit
een gepleisterd en gewijzigd schip, een smaller, driezijdig
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gesloten koor van baksteen met tufsteenen banden
(XV B) en eenen toren (vermoedelijk { 1400, later
verhoogd). De spitsboogvensters van het verlaagde en
aan de zuidzijde gedeeltelijk gepleisterde koor zijn even
boven de geboorte van de bogen afgesneden. De vlakopgaande toren, beneden gepleisterd en aan de westzijde door lage (nieuwe) beeren geschraagd, bestaat uit
vier door waterlijsten gescheiden geledingen, waarvan
de derde dichtgemetselde rondboognissen met twee
spitsbogige galmgaten, de vierde kleine spitsbogige
galmgaten heeft. Het schip wordt overdekt door een
gestuccadoord tongewelf. De kerk bezit:
Geverfden eiken preekstoel (XVIII).
Twee koperen kroontjes (XVIII), tweemaal vijf-lichts.
Grafzerk (1666) van den predikant M. Rotarius.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (XVIII); een aarden
kruik met tinnen deksel (XVIII).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 13 93 door
mr. Joris Huerieveke en een in 175 3 door Alexius Petit.
Genderen.
e. Van de gemoderniseerde NED. HERV. KERK (XVII
of XVIII), een zaalgebouw met driezijdige sluiting, is
de oude TOREN (XIII, later herhaaldelijk verhoogd) vrij
gaaf overgebleven : onversierd, vlakopgaand, en bestaande uit drie, thans door gecemente waterlijsten gescheiden, geledingen, tot op drievierde gedeelte der
tweede geleding van tuf, daarboven eerst van groot en
vervolgens van klein formaat baksteen opgetrokken en
tenslotte in zijn bovendeel XIXd grootendeels met
machinale steen vernieuwd ; in de bovenste geleding
telkens twee spitsbogige galmgaten boven elkander
(het onderste dichtgemetseld). Van vier- tot achtkant
ingesnoerde spits. Inwendig over de benedenruimte een
op ruw gemetselde zwikken rustend koepelgewelf; aan
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de west- en noordzijde diepe nissen. In het slechts uit
de kerkruimte toegankelijke bovendeel van den toren
sporen van dichtgemetselde rondbogige galmgaten.
Klok, in 1686 gegoten door Jan van den Gheyn te
Mechelen.
Heesbeen.
De NED. HERV. KERK is een gemoderniseerd rechtgesloten gebouw (XVII of XVIII) met een tufsteenen
toren (+ 1400, thans in restauratie); het kerkhof is
omringd door een muur met poortgebouw aan de
noordzijde. De onversierde vlakopgaande toren heeft
een rechthoekigen ingang van twee stijlen met een te
weerszijde uitstekende latei; spitsboognissen, waarin
gekoppelde spitsbogige galmgaten. De kerk bezit :
Geverfden eiken preekstoel (XVIII).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Orgel (1823, door Cs. van Oeckelen en Zonen te Breda).
Heerenbank (XVIII) met het wapen-van Gent.
Rouwbord (1764) voor Sofia Amalia Maria van Gent,
vrouwe van Heesbeen.
Gebeeldhouwde zerk voor j Willem Torck, heer
van Heesbeen (t 1 5 57) en zijn vrouw Bartha Pieck
(t 15...).
Avondmaalszilver: twee bekers (1743 en 1806) met
wapen.
Tinwerk : twee bekers en een kan (XVIII B of XIX A),
twee bekers, een kan, een grooten schotel, twee kleine
schotels, twee bussen (+ 185o, gem. Abraham Reynders).
e.

Meeuwen.
e. De NED. HERV. KERK bestaat uit een aan de noordzijde gepleisterd schip (vernieuwd 1659--1660), een
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lager, niet voor den dienst gebezigd, rechtgesloten koor
(XIV) en een aan de noord- en de westzijde onderaan
gepleisterden zwaren toren (XIV A) : vlakopgaand, van
groot formaat baksteen, doch met kleinere steen ommetseld ; op de hoeken lisenen verbonden door een onregelmatig boogfries (aan de noordzijde verdwenen);
ronde galmnissen met gekoppelde spitsbogige galmgaten.
Spits van vier- tot achtkant overgaande. Inwendig op
een der trekbalken van het houten tongewelf over het
schip : 1660. De toren heeft over de benedenruimte
een gemetseld halve-tongewelf, thans ten deele uitgebroken. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (+ 166o) met balustervormigen voet
en kuip met Ionische zuiltjes en festoenen.
Twee koperen lezenaars ' en dubbele kaarsenhouders
(alle XVIII).
Orgel (1 79 1, blijkens opschrift), met eenig snijwerk.
In het koor: beschadigde zerk (145 2) op gemetselde
verhooging, voor Dierick van den Merwede, heer van
Ethen, waarin een afbeelding gegrift van den overledene
in volle wapenrusting, omgeven door grillig gevormd
randornament; voorts een zerk (165 6). In het schip
zerken (1711, 1716 en 1720).
Bord met geschilderde cartouche, waarin opschrift
betreffende de steenlegging (1659).
Vier rouwborden, waarvan twee (1753) voor het
geslacht van Hemert en twee (1763 en 1 7 86) voor mr.
Diedrik van Bleiswijk en zijn vrouw Cornelia van
Schuylenburch, alle met kwartierwapens.
Klok (1475).
g 1-2. MOLENS : ronde bovenkruier met steen (1740),
waarop het wapen van Johan Maurits van Hemert; en
een wipmolen met open scheprad in den polder Babyloniënbroek.

III
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ETTEN.
Etten.
Het RAADHUIS (1 776, blijkens jaartal, vensters vernieuwd j 183o) is een eenvoudig gebouw in classicistischen trant met hardsteenen plint en stoepbordes, door
een fronton bekroonde middenrisaliet en geblokte hoek.
piasters.
d.

De NED. HERV. KERK (H.H. Lambertus en
Catharina) bestaat uit het 5 / 1 o-gesloten, vier traveeën
diepe middenkoor (intercolummiën na afbraak van de
zijkoren in 1821 dichtgemetseld) van een driebeukige
hallenkerk (waarschijnlijk XVd), gebouwd ter vervanging
van een kleinere driebeukige kerk (+ 1 3 16), welke
gesteld was tegen een in 1 73 2 ingestorten romaanschen
toren. De zijbeuken, verbrand in 1 5 64, bleven in bouwval
tot 1771, toen zij werden afgebroken, vermoedelijk in verband met den bouw van den tegenwoordigen toren (1771,
door P. W. Schonck), die door een — evenals de sluiting
door een muur van het preekruim afgescheiden — travee
aan de kerk (inwendig verknoeid in 1920) is verbonden.
In de sluiting hebben de vensters geprofileerde neggen en
de beeren hoekblokjes. De weinig belangrijke, geheel
baksteenen toren met overhoeksche beeren en een driehoekig uitgebouwden traptoren op den zuidwesthoek
bestaat uit vier, door waterlijsten gescheiden, geledingen, in
de bovenste waarvan telkens twee spitsbogige galmgaten,
en een, van vier- tot achtkant ingesnoerde en dan door een
open koepeltje bekroonde, spits. Inwendig zijn de oude
zuilen met lijstkapiteelen nog herkenbaar. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (E 15 8o, klankbord j 165o), de op
zes pooten rustende kuip met gesneden paneelen; en
eenvoudig doophek (XVII B).
Koperen lezenaar en doopbekkenhouder (XVII B), op
modern houten voetstuk.
e I.

I I 2.

ETTEN

Orgelgalerij op twee Dorische zuilen (+ 165o).
Hardsteenen zerken, o. a. met wapens uit 1 5 88, 1630
en voor Jan Dirven (t 1664) en zijn vrouw.
Twee zilveren gegraveerde Avondmaalsbekers (± i6 5 o,
merken: L. zon).
Tinnen kan (gemerkt D. Pickee, Dordrecht) en twee
borden (XVIII).
Klok, in 166 7 gegoten door Joannes Lefever te Antwerpen en Claudius Humbloet.
2. De moderne R. K. KERK (H. Lambertus) bezit :
Gedreven verguld-zilveren monstrans (+ 15 8o, merken:
Antwerpen, gekroonde H, hersteld in 1632, 1782 en
1904) in torenvorm met cylinderglas.
Gedreven verguld-zilveren ciborie (XVIId).
Twee koperen kandelaars (XVIId).
f I . Het ST. JOZEFSGESTICHT, pensionaat en klooster
der zusters Poenitenten-Recollectinen, in 1820 ondergebracht in het voormalig huis Adama, heeft in den gepleisterden voorgevel van dit, sedert zeer gewijzigde en
uitgebreide, huis nog oude overblijfselen, zooals: een
rondbogigen geprofileerden ingang met een ijzeren
klopper en slotplaat (XVII) op de deur, en een wapensteen. Het pensionaat bezit :
Paneel (± 1600) : aanbidding der drie koningen.
Twee doeken : verrezen Christus met heiligen (XVIIb)
en de besnijdenis (± 1700).
2. Het ST. PAULUSHOFJE, ter huisvesting van oude
vrouwen in 1681 gesticht door Justus de Nobelaer,
ingevolge testamentaire beschikking van zijn vrouw
Beatrix van Heusden, ligt achter een muur met poortje,
te weerszijden waarvan steenen met wapen-de Nobelaer
(1681) en gedenkvers, en bestaat uit dertien om een
rechthoekig binnenplein gelegen huisjes, elk voorzien van
een deur met bovenlicht en een kruiskozijn. In het midden
I13

ETTEN

een pomp : hardsteenen pijler (nieuw) met Korinthisch
kapiteel op voetstuk, aan twee zijden gesmeed ijzeren
stoelen (in hoofdzaak XVIId). In een der huisjes een
zeer eenvoudige groote schouw (XVIId).
g I. De HERBERG „De Oude Zwaan" (XVIIa)
heeft voor-, achter- en zijtrapgevels, waarvan de in gele
steen opgetrokken voorgevel, in de onderpui gemoderniseerd, vensters met geprofileerde kanten van roode steen,
korfbogige ontlastingsbogen met uitgekraagde deklijsten
op kopjes en (overschilderde) vlechtingen in de boogtrommels van roode bak- en witte bergsteen met diamantkoppen vertoont.
2. Het huis A 146 heeft een geschonden tweelingstrapgevel (XVII), waarin een met een masker versierd
Ionisch kraagsteentje en tien eenvoudige sierankers.
3. A 27. Deur in den stijl van Lodewijk XIV.
Leur.
e I . De NED. HERV. KERK gesticht in 128 4, verwoest in 1 5 84, herbouwd in 1614, naar het Zuiden
vergroot in 1697, hersteld en van een torentje voorzien
in 1714, opnieuw hersteld in 1 927 door de architecten
J. A. en Jan van Dongen, is op rechthoekigen plattegrond
opgetrokken. Spitsboogvensters en zadeldak (XIX)
tusschen driehoekige sluitgevels. Midden op het dak een
torentje, bestaande uit een open achtkant koepeltje op
een vierkanten onderbouw. De kerk bezit:
Eiken preekstoel met lijstpaneelen (+ i 6 5 o) en doophek.
Koperen lezenaar (+ i6 5 o).
Eiken orgelkast (17 I 7).
Twee zerken met wapens : een voor burgemeester
Willem Servaas Swijters (t 1663) en zijn vrouw Maria
Cornelia Corncooper en een voor den president der
schepenbanken Adriaen Cornkoper (1-1717) met vrouw en
schoondochter.
I14

FI JNAART

Twee beschilderde tekstborden (1616 en 1648) en een
credobord (1643, getimmerd door M. T. van Arwin).
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVIIIa,
merken : C en roos).
Twee tinnen kannen (XVIIIa).
Twee klokken, waarvan een in 1 7 13 te Amsterdam
gegoten en een in 175o door Gisbertus van den Ende te
Amsterdam.
2. Een uit de moderne R. K. KERK (H. Petrus) afkomstig (vermoedelijk oorspronkelijk uit Antwerpen)
gebeeldhouwd wit marmeren tombe-altaar (XVIIId) met
schilderstuk (copie naar van Dijck): Madonna, bevindt
zich thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
g I. B 211. Geverfde trapgevel (XVII A, beneden
gewijzigd) met toppilaster op kopje, zes krulankers en
in den zijgevel twee kruiskozijnen.
2. B 1 37 . Dergelijke gevel (XVII A) van gele steen
met in verband gewerkte roode kantsteen. Waterlijst,
zes ankers en eenvoudige deuromlijsting (XIX A) in de
gewijzigde pui.
3. H 57-5 8. Deze BOERDERIJ heeft een gevel (XVII)
van gele baksteen, met, thans alleen nog boven, oude vensters met kruiskozijnen, gedekt door een strek en omzoomd
met roode steen. In den top een eenvoudig krulanker.
FIJNAART.

Fijnaart.

d 1. Het RAADHUIS (XVIII ?) is geheel gepleisterd
en verbouwd. Op het dak een koepeltje met klok.
In de burgemeesterskamer een steen (XVII) met het
wapen der gemeente en bekroond door een mansbuste,
voor eenige jaren boven de deur gemetseld.
II5

GASSEL
e I. De tegenwoordige NED. HERV. KERK Op het omgrachte kerkhof vervangt sinds 18 7 5 een oudere, welke
in 1645 was gebouwd in en 1840 vergroot. Na den bouw in
1645 werd de vorige kerk (H. Jacobus) afgebroken. De
Ned. Herv. gemeente bezit :
Vier zilveren bekers (XVIII, Hollandsche keur) met
opschriften.
Zilveren schaal met opschrift : 1785, in gegraveerde
rococo-omlijsting.
Twee kleine zilveren schalen met opschrift (1 77 3 , merken: Holland, gekroonde S, gekroonde C M en ...).
Tinnen kan (XVIII ?).
Tinnen collecte-beker (XVIII ?).
2. De moderne R. K. KERK (H. Jacobus de Meerdere)
bezit :
Eiken communiebank (XVIII) met reliëfsnijwerk.
Eiken preekstoel (XVIII B), omstreeks 1840 uit Putten
(Z. H.) overgebracht.
Marmeren altaar (XVIII ?) met pilasteromlijsting voor
een verdwenen schilderstuk. In den rechterzijkant een
opschrift (18 37), in het postament van den linkerpilaster een
marmeren reliëf (XVII d), voorstellende den H. Hubertus.
g 1-2. MOLENS. „De nieuwe molen" : ronde bovenkruier, korenmolen, met steen : 172 5 ; „De oude molen" :
bovenkruier (XIX A).

GASSEL.
a. Onder deze gemeente zijn praehistorische steenen
bijlen en, in de eerste helft der negentiende eeuw,
Romeinsche munten gevonden.
e. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper), gebouwd
in 18 8o, bezit :
Schilderij (XVIc) : Laatste Avondmaal.
Twee koperen kandelaars, een met opschrift en dateering : 1647.
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Koperen kandelaar (XVI A).
Een stel van vier en een stel van twee koperen kandelaars (XVIIId).
Kazuifel, stool, manipel en kelkdoek (± i800) van gebloemde zijde.
Klok, in 1411 gegoten.
g. Van het verbouwde KASTEEL TONGELAER is nog
aanwezig, aan de in stand gebleven gracht, een vierkante,
baksteenen hoektoren (XV) met fries van elkander doorsnijdende boogjes en vertanding onder het piramidale
pannendak. In het zijpoortje een steen :1856.

GASTEL.
Zie Oud- en- Nieuw-Gastel.
GEERTRUIDENBERG.
Geertruidenberg.
b.

Verdedigingswerken.

De VERSTERKINGEN (XVId—XVIIa), in 1823 gesloopt,
zijn 183 3 —I837 door nieuwe vervangen, welke nog gedeeltelijk aanwezig zijn.
c.

Pompen.

Vier hardsteenen POMPEN, waarvan twee (XVIIIb) : aan
de oostzijde en op het midden van de Markt, en twee
(XVIII B) : aan de westzijde van de Markt en vóór de
Vischhal.
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Markt 109. De voormalige HOOFDWACHT (XVIIId
of XIXa) is een eenvoudig rechthoekig baksteenen gebouw met een ingebouwde galerij gelijkvloers : zes baksteenen pijlers dragen vijf kortbogen, waarvan de middelste, als inrijpoort, breeder is dan de andere. Hardsteenen
p linten, imposten en sluitsteenen; hardsteenen kanonvormige schamppalen te weerszijde van de inrijpoort.
I17
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2. Haven. Het ARSENAAL of LANDSMAGAZIJN is een
baksteenen gebouw (1 77o--1778), dat een vierkante binnenplaats omsluit. De midden-partij van den gevel aan de
Haven vertoont een (geverfde) hardsteenen bekleeding
om een ingangspoort, in welker boogveld het wapen van
Geertruidenberg te midden van krijgstropeeën. Twee gegoten ijzeren vuurmonden als schamppalen. De zuidgevel,
uitziende op de voormalige Hoofdwacht, vertoont een
dergelijke hardsteenen middenpartij met poort. Alle ven-.
sters hebben eenvoudige hardsteenen omlijstingen.
3. Markt 18. De voormalige HAVENKAZERNE is een
onbelangrijk geheel van gebouwen met een hoogen,
fraaien gevel (XVIIId) aan de Markt, bekroond door een
met snijwerk versierde rechte houten kroonlijst. Hardsteenen stoep met gesmeed ijzeren leuning en twee hardsteenen stoeppalen. Inwendig : in een kamer op den
beganegrond een gestucte schoorsteen een dito plafond
en eenvoudige betimmering (alles XVIIId).
4. Waterpoort. WACHTHUISJE (18 3 6) met kleine ingebouwde galerij op zuiltjes.
5. Markt. Het RAADHUIS, in I 768-1 769 geheel
verbouwd, heeft een hardsteenen middentravee, waarin
de wapens van Holland en Geertruidenberg boven
het venster der verdieping, en een balcon met gesmeed
ijzeren hek, waarin het jaartal 1769.
Hardsteenen kroonlijst en attiek met Justitiabeeld,
hardsteenen vensteromlijstingen en stoep met gesmeed
ijzeren leuning.
Op het dak een klokketorentje met klok.
Inwendig : in het voorhuis een schouw (1624), bestaande uit marmeren zuiltjes en wangen en een houten
boezem, versierd met drie wapens en de beelden van
Ratio en Justitia; in de raadzaal plafond en schoorsteen
van stuc en houten vierschaar (E 1800), een zwaar beI18
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schadigde schilderij (XVIII), voorstellende een Justitia
met een gezicht op de stad, en vijftien iepen stoelen
(XVIII A), in een kast handboeien, voetijzers, brandmerken e. d.
6. Dordtschestraat. De VISCHHAL, blijkens opschrift in 1772 gebouwd, is een vierkant gebouwtje,
gevormd door twaalf hardsteenen zuilen, verbonden door
hardsteenen korf bogen, waarboven baksteen metselwerk en een gebroken dak met leien, bekroond door een
koepeltje met klok.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK (H. Gertrudis), genoemd in
1261, in 1 3 10 tot collegiale verheven, in 1420 met de stad
geheel verbrand, en vervolgens herbouwd, beschadigd
bij de belegeringen van de jaren 179 3 en 1794, in 1876 en
volgende jaren gerestaureerd door C. van Seters, in 19251 926 voor een klein gedeelte hersteld onder leiding van
den architect G. de Hoog Hz., is een van baksteen met
toepassing van natuursteen opgetrokken gebouw (XV),
bestaande uit een schip van drie nagenoeg even hooge
beuken, een aan de noord- en de zuidzijde 5/10-gesloten
dwarspand, en een I o-gesloten koor, dat met een topgevel boven schip en dwarspand uitsteekt. Onder het
koor een onvoltooide krocht (XV, in 18 95 ontgraven).
Aan de westzijde een toren, langs welken de zuid- en
noordbeuk, afgesloten met puntgevels, ten deele zijn
voortgezet. In den hoek van koor en zuidarm een traptoren, evenzoo tegen de zuidzijde van den toren.
De noordmuur van het schip, het koor en de zuidarm
zijn verlevendigd met natuursteenen banden. Tweemaal
versneden steunbeeren; die aan de noordzijde van het
schip en aan het koor versierd met pinakels. De traceeringen en profielen der vensters van het schip zijn sinds
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18 76 geheel vernieuwd, evenals de daklijsten van het
geheele gebouw. Koor en dwarspand vertoonen in de
grootendeels dichtgemetselde vensters rijke natuursteenen
traceeringen, welke in koor en zuidarm geometrische,
in den noordarm flamboyante vormen hebben. Aan de
noordzijde van het koor de fundamenten van de voormalige rechtgesloten Gertrudiskapel, welke door drie,
nu dichtgemetselde, bogen gemeenschap had met de
westelijke travee van het koor en met den noordarm,
en aan de noordzijde van ondiepe kapellen was voorzien;
in het oostelijk gedeelte dezer kapel bevindt zich een
vervallen onderaardsche kelder, gedekt door een tongewelf, het zoogenaamde „Fransche gat", ook „graf van
de H. Gertrudis" genoemd, indertijd als knekelhuis gebruikt.
De toren bestaat uit drie geledingen, waarvan de bovenste, bij het beleg van 1593 beschadigd, in 1768 werd herbouwd, en in 1822 hersteld ; hij is plat afgedekt, en wordt
bekroond door een cementen balustrade, de steunbeeren
op de hoeken gaan tegen het laatste deel der bovenste
geleding in lisenen over ; in de tweede geleding nissen met
(weggehakte) traceeringen ; de westingang is gedekt
door een korf boog, waarboven een nis bevattende een
steen : stadswapen (XVII A). In den noordmuur van
het schip een ingang met hardsteenen omlijsting (XVIII).
Inwendig wordt het schip, sinds 1817 door een muur
van het dwarspand gescheiden, in drie beuken verdeeld
door (zwaar beschadigde) pijlers met grootendeels weggehakte voetstukken en kapiteelen, welke spitsbogen
dragen. De kruising wordt afgescheiden door muren,
waarin spitsbogen. Het koor en de zuidarm zijn voorzien
van muurschalken , in het koor van segmentvormige
doorsnede, in het transept rijk geprofileerde, rustende ter
hoogte der vensterdorpels op (gehavende) draagsteenen.
In het koor ontspringen de gewelfaanzetten zonder overI20
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gang ; in het transept door bemiddeling van zeer beschadigde kapiteelen.
De krocht heeft halfronde muurzuilen, waarop zonder
overgang de aanzetten van niet voltooide gewelven;
kleine spitsbogige vensters in de sluiting en den zuidmuur;
klein fragment van een bevloering met ruitvormige tegeltjes ; sporen van pijlers of zuilen ontbreken.
In het N.-W. van de krocht een dichtgemetselde
opgang naar de voormalige St. Gertrudiskapel.
De geheele kerk wordt overdekt door houten tongewelven, met ribben van peer-kraalprofiel en rozetten
versierd. In den toren een hoog aangezet kruisribgewelf.
Het kerkhof wordt aan de zijden van de Dordtsche
straat en de Markt afgesloten door ijzeren hekken tusschen hardsteenen pijlers, met vazen bekroond (middenXVIII).
De kerk bezit :
Fragment van een hardsteenen doopvont (waarschijnlijk
XV).
Preekstoel en doophek (XIXa).
Koperen doopbekken op driepootigen standaard (1741,
blijkens opschrift).
Orgel (XVIIId ?), in 1817 gekocht van de Waalsche
gemeente te Heusden.
Grafmonument van wit en zwart marmer met het borstbeeld van den stadscommandant Stephanus Coopius
(XVII A).
Grafmonument van wit en zwart marmer, voor den
stadscommandant Dominicus Cassiopinus (t 1651).
Grafmonument van wit warmer, opgericht in 1845,
voor den schout-bij-nacht Johan Arnold Zoutman. Hierom een ijzeren hek.
Grafmonument van wit marmer voor J. Lagerwey
(1- 1844).
Gebeeldhouwde grafzerken met wapens (voor zoover
9

I2I

GEERTRUIDENBERG

zichtbaar) : 1514, 1517 (met symbolen der evangelisten),
1526 (priesterzerk met symbolen als voren), 1520 (vóór
den toren), '5443 1554, I55 8 (met symbolen als voren),
1566 (met symbolen als voren), XVId (met cartoucheomlij sting), 1595, 15 96, + 1600 (fragment), 1604, 1608,
1613, 1617, 1618, 1620, 1630, 1637, 1647, 165...... (fragment),1670,1679,1736.
Op den oostmuur van den zuidarm een muurschildering
(XV B ? zwaar beschadigd en verbleekt), voorstellende
den H. Se astraan.
Tekstborden : 1582 (met pilasteromlij sting, bekroond
door obelisk en oranjeboom), 1583 (met wapens), 1596,
1616 (met pilasteromlij sting en een geschilderd gezicht op
de stad aan de onderzijde).
Wapenborden : 1662, 1728, 1730, 1731 (twee), 1732,
1768, 1769 en 1791.
Zilverwerk : drie schalen (XVIIIa, merken : Alkmaar,
Holland, R., roos), met ingegraveerde wapens. Vier
Avondmaalsbekers met opschrift (16 9 1, merken : Haarlem, Holland, f en twee gekruiste schopjes = Dirk van
de Graaf te Haarlem) ; twee kannen (1834).
Drie klokken ; waarvan één in 1447, gegoten door „Jan
die Clockgieter van Venloe", één in 1616, de derde in 1647
door Cornelis Ouderogge te Rotterdam.
2. De R. K. KERK (H. Gertrudis), gebouwd in 1862,
bezit een schilderstuk (XVII), voorstellende den Zaligmaker.
In de sacristie een gedreven zilveren Miskelk (XVIIIb,
Leuvensche keur) ; een verguld zilveren ciborie (XVIIIb),
een zilveren missaalband (XVIIIa) met de borstbeelden
der Apostelen.
3. Dijkweg. Buiten de stad ligt het kerkhof der Ned.
Herv. gemeente. De ingang bestaat uit twee hardsteenen
pijlers (XVIII d), waartusschen een ijzeren hek.
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f.

Gebouwen van lief dadigbeid.

Wal. Het OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS
heeft een middenpartij (XVIIId), in welker achtergevel
zich twee nissen bevinden met hardsteenen beelden:
oude man en vrouw. In de regentenkamer een eiken kast
(XVIIId), een zespootige tafel (XVIIId) en in een der
andere kamers een vierpootige tafel (XVIIId).
2. Markt 58. Het WEESHUIS, tegenwoordig gebezigd
als R. K. leeszaal, vóór 1681 GASTHUIS, is een baksteenen
gebouw (XVI ?—XVIII) met hoog leien zadeldak, bekroond door een open klokketorentje met hooge spits
(XVI A) en klok.
De voorgevel (midden-XVIII) heeft een plint, deuren vensteromlijstingen van hardsteen. Boven de deur een
hardsteenen cartouche met opschrift : „Het Weeshuys".
Inwendig wordt het gebouw in tweeën verdeeld door een
zuil en twee muurzuilen met achtkante voetstukken en
lijstkapiteelen, welke twee spitsbogen dragen. Het gedeelte aan de Marktzijde wordt overdekt door een houten
tongewelf met eiken ribben van peerkraalprofiel en vernieuwde bebording. In den oostmuur van dit gedeelte een
spitsbogige nis. Modern schotwerk.
I .

g.

Particuliere gebouwen.

Trapgevels, veelal met uitgemetselde, geprofileerde
togen boven de vensters, cordons en een toppilaster:
I. Markt 5 6. Gerestaureerde, trapgevel (XVId of
XVIIa). Vensters onder vlakke togen en met zandsteenen
kozijnen. Toppilaster op kraagsteen. Deur met hardsteenen rondboogomlijsting en bovenlicht. Pui met luiken. De deur bestaat uit gedeeltelijk oude opgeklampte
eiken kraalschrooten waarop rijk versierd ijzeren slotwerk (+ 1600) : cartouche-ornament en balustertjes. Inwendig : voorhuis; op de verdieping resten van zolderbeschildering (XVII).
123

GEERTRUIDENBERG

2. Markt 5o. Twee trapgevels (XVIIa, gepleisterd) ; de
westelijke heeft een overhoekschen pinakel. Ankers.
3. Markt 47. Trapgevel. Gevelsteen met wapens en :
1603. Ankers.
4. Havendijkstraat 141. Trapgevel (XVII A). Geprofileerde baksteenen lijsten. Venstertogen op maskersteentjes. Gevelsteen : „In de kalckmae".
5. Veenestraat 94. Trapgevel (1646) met waterlijsten.
Gevelsteen : vrachtwagen, onderschrift en jaartal.
6. Veenestraat 82. Trapgevel (XVII A). Geprofileerde
baksteenen waterlijsten en venstertooglij sten.
7-8. Koestraat 99 en 1 oo. Twee trapgevels (XVII A).
Geprofileerde baksteenen waterlijsten. Geprofileerde
venstertogen op maskersteenen. Toppilaster op kraagsteen. Ankers.
Gevels in anderen trant :
9. Markt 104. Ingezwenkte halsgevel (XVIII B).
1o. Koestraat 83. Gevel met rechte kroonlijst en gevelsteen : 177o.
I I. Markt 22. Gevel met rechte kroonlijst (XVIII B)
en houten deuromlijsting.
Fragmenten van buiten-architectuur :
1-3 . Veenestraat 91, 92, 93. Geverfde natuursteenen
omlijstingen van vensters en deuren in waterlijst profiel
(XV ?), later ingezet.
4. Markt 33. Geprofileerde vensterboog op kopjes
(XVIIa).
5. Dordtsche straat 42. Gevelsteen : schip en : „Het
Schippershuys". (XVII).
6. Markt 46. Fragment van een trapgevel. Ankers. Gevelsteen : wingerdboom, 1665.
7. Dordtsche straat i57. Gestoken deurkalf (XVIII A).
124

GEFFEN

GEFFEN.
Geffen.
e. De R. K. KERK (H. Maria Magdalena, een baksteenen
gebouw), in 1497 gedeeltelijk verbrand, in 1512 verder
verwoest, XVId tot op de naakte muren verbrand, in 1622
hersteld, in 1648 aan de Hervormden, in 1 7 57 beschadigd
door hoog water, in 18o1 aan de Katholieken teruggegeven, in 1833 andermaal bij dijkbreuk beschadigd, is in
1893 door architect C. Franssen gerestaureerd en vergroot
met transept en koor. De kerk heeft een schip van vijf
traveeën (XVI), gescheiden van de zijbeuken door ronde
pijlers, die door spitsbogen zijn vereenigd. Het oorspronkelijk houten tongewelf van het schip is in 18o1 door
een nieuw plafond en in 1893 door gewelven vervangen.
In dit jaar zijn de zijbeukvensters vergroot en van harnassen voorzien en de gedichte spitsboogvensters van de
opgaande schepmuren geopend, zoodat zich nu een afwisseling vertoont van vensters en blinde nissen (als in
de St. Lambertuskerk te Rosmalen). De steunbeeren der
zijbeuken zijn bij de restauratie gedeeltelijk vernieuwd.
De toren (I 145o, hersteld in 1923), van baksteen,
heeft drie geledingen en een veelhoekigen uitgebouwden
traptoren aan den Z.-0.hoek, overhoeksche contreforten.
De benedenste geleding heeft vlakke wanden en aan de
westzijde, in een spitsbogige nis, een vlakgetoogde deuropening waarboven een (vernieuwd) bovenlicht tusschen
twee spaarnissen ; de tweede aan elke zijde twee spaarnissen,
die van boven zijn afgesloten met een spitsboogfries en de
derde aan elke zijde twee vlak-getoogde spaarnissen, in elk
waarvan, boven elkander, twee gekoppelde spitsbogige
galmgaten. Waterlijsten vernieuwd. De toren is gedekt
door een vierzijdige leien spits, boven een vernieuwde
uitmetseling. De kerk bezit:
Houten preekstoel (XVIId) met reliëf-figuren.
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Houten beeld (XV B, gepolychromeerd) van St. Joris
te paard.
Zeventien geel- en rood-koperen kandelaars (XIX A),
vier kleinere geel-koperen kandelaars (XIX A).
Een ijzeren geldkist (XVII B), op den kant gesteld,
dient in de sacristie als brandkast.
Drie klokken, waarvan een in 1644 door Josephus Michelin en twee in 1?73 door Alexius en zijn zoon Henricus
Petit gegoten.
Een standaardmolen (I 6 81), afkomstig uit Bokstel; aan de zuidzijde nog een standaardmolen.
g I-2.

MOLENS.

GELDROP.
e. De R. K. KERK (H. H. Maria en Brigida) bezit :

Houten bontbeeld der Madonna (+ 1 5 00), met ten deele
oude polychromie.
Zilverwerk : monstrans (XVIII, Antwerpsche keur ?),
reliekhouder (XVIII) op stoofvormig voetstuk met beslag, ciborie (XVIII B), twee kelken (XVIII B en XIX A),
wierookvat en scheepje (XVIII B, merken : bol met kruis,
K met kroon, 0), begrafeniskruis (XIX A).
Koperwerk : begrafeniskruis (160 9, door Jan Ariaen),
vijf gegoten kandelaars (XVII B, een ervan dient als houder voor een kruisbeeld) en een groot aantal geslagene
(XIX A) van rood en geel koper.
Twee klokken, waarvan een in 171 o en een in 1716 door
Mamees Fremy gegoten.
g. Het KASTEEL GELDROP, een onderkelderd en gedeeltelijk nog omgracht gebouw, bestaat thans uit een middenpaviljoen (1616, blijkens ankers) met een zadeldak tusschen
trapgevels, geflankeerd door latere aanbouwsels. Het middenpaviljoen heeft aan de zuidzijde beneden telkens , twee
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in een grooten boog gevatte segmentvormige en in de
verdieping ellipsvormige ontlastingsbogen boven de vensters ; in den westmuur van den westelijken vleugel een
wapenschild van Adriaen van Sprangh (1769 ). Inwendig :
deur (1616) met gesneden bovendorpel,waarop het wapenHoorne en een schoorsteen (XVIII), voorts een aantal
portretten (XVII, XVIII en XIX), hoofdzakelijk van leden
van het geslacht van Tuyll van Serooskerken.
GEMERT.
Gernert.
1. De R. K. KERK (H. Joannes de Dooper), in 1437
tot parochiekerk verheven, bestaat uit een driebeukig
schip (XVb, in 1853 onder leiding van den Tilburgschen
architect H. van Tulder naar den nieuwen toren verlengd
en van breedere zijbeuken voorzien) en een koor (tusschen
1476 en 1482, gerestaureerd in 1853 of in 1867) met voormalige doopkapel aan de zuidzijde; te weerszijden van het
koor moderne aanbouwsels. In de koorkapel een kruisribgewelf op kraagsteentjes. De kerk bezit :
Houten zijaltaar (XVIII) met oude copie naar Rubens'
Kruisafneming en afbeelding van St. Jan (i 830, door
Meyer); het tweede (moderne) zijaltaar heeft nog het oude
altaarstuk (1745, door B. Beschey, doek): H. Dominicus
uit de handen der H. Maagd den rozenkrans ontvangend.
Hardsteenen doopvont (XV), de kuip versierd met vier
koppen.
Orgel (+ 1700), naar de torenzijde verplaatst, met
wapen-van Wassenaar.
Houten kruisbeeld (XVII).
Gedreven zilveren stralenmonstrans (1693, Maastrichtsche keur), geschonken door den commandeur Bertram
Wessel, baron de Loë van Wisse.
e
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Verguld zilveren gedreven ciborie (XVII A, merken:
Maastricht, T in schild en H S).
Verguld zilveren kelk (+ 163o) met wapens, geschonken door den commandeur Heinrich van Holtrop, met
nieuwe cuppa.
Koperen collecteschaal (+ 1700).
Koperen kandelaars : een gegoten met schijfvormigen
voet (XVI), vier gegoten op drie pooten met engelkopjes
(XVII B), acht geslagen koperen (XVIII).
Twee klokken, in 1718 door Godefroy Jullien en Jean
Petit gegoten.
2. Buurtschap Esdonk. Driezijdig gesloten KAPEL (H.
Maria Magdalena) met dakruiter (1695). In den westwand
een boog, een vierkant, door een ezelsrugboog gedekt
venster, en twee ovale venstertjes, gelijk er ook in de sluiting voorkomen; overigens kleine spitsboogvensters. De
kapel bezit :
Houten altaar (XVIII B).
Twee koperen kandelaars (± 1700).
3. Buurtschap
p Deel. A 17. KAPELLETJE (H. Antonius
kluizenaar), een onbeteekenend gepleisterd gebouwtje
(XVIII), hersteld in 1841. Uitwendig in een nis een houten
beeld (XVIII) van den H. Antonius.
thans Missiehuis der paters van den H. Geest. Van het omgrachte
middeleeuwsche kasteel, waarvan de oostelijke en zuidelijke vleugels tot den brand van 1881 vrijwel ongeschonden
waren gebleven, bestaat thans nog slechts : a. het zuidwestelijk hoekpaviljoen (XVc) met aangrenzenden poortdoorgang (1448) en b. de voorpoort (XVId). In 1740 is,
vermoedelijk na afbraak van de oude vleugels, aan de
west- en de noordzijde, naar het Noorden c. een nieuw
hoofdgebouw van drie om een binnenplaats gelegen
vleugels gebouwd (kap vernieuwd XIXd).
I. HET KASTEEL DER DUITSCHE ORDE iS
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Aan de oprijlaan voor de voorpoort een sierlijk gesmeed ijzeren hek (174o).
a. Het zuidwestelijk hoekpaviljoen, van baksteen met
talrijke bergsteenen sierdeelen opgetrokken, is gedekt met
een zadeldak tusschen trapgevels met zadeldakvormig
afgedekte (thans ten deele gecemente) trappen en pinakels,
en heeft uitgekraagde spietorentj es, doch op den noordoosthoek een veelhoekigen (beneden ten deele vierkanten)
uitspringenden traptoren. De oostgevel, in verbinding met
een veelhoekig uitgemetselden schoorsteen, heeft trapsgewijze klimmende spaarvelden, gedekt door driepassen
op consoles,de westgevel verscheidene smalle langwerpige,
met een ezelsrugboog gesloten, vensters en in den top door
driepassen afgedekte nissen, waarboven een ruitvormige
versiering ; de noord- en de zuidgevel ieder een dergelijk
venster, de laatste met twee latere grootere vensters eronder. De traptoren heeft een door een ezelsrug gesloten
bergsteenen ingangspoort, waarboven in een spitsboognis
een wapen en : 146 3 ; op de wijzerplaat het jaartal 1760. De
poort is overkluisd met een steenen tongewelf op twee
gordelbogen ; aan de zuidzijde een natuursteenen geprofileerde ingangsboog met wapen en 1448. In de vernieuwde
deelen van het middeleeuwsch gebouw aan de binnenplaats eenige oude wapens (XVI en XVII).
b. De voorpoort bestaat uit een torenvormig verhoogd,
door een wolfdak gedekt middengedeelte, geflankeerd door
lagere gedeelten met zadeldaken en een vooruitspringenden vierkantén toren op den zuidwesthoek. De verhoogde
middenpartij heeft aan de voorzijde een natuursteenen ingang, bekroond door een beeldje der H. Maagd (met het
wapen der Duitsche orde) onder een overhuiving, te
weerszijden waarvan sleuven met kantblokken voor de
ophaalbrug; onder de daklijst een omgaand hoofdgestel,
in welks fries gebeeldhouwde consoles, afgewisseld door
vierkante en ronde blokjes in de metopenvelden; aan
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de achterzijde een cartouche in den trant van Vredeman de
Vries met uitgesleten wapens, en in den doorgang balken
met gesneden sleutelstukken (XVII en XVIII ?). De hoektoren, gedekt met een van vier-tot achtkant ingesnoerd en
daarna door bemiddeling van klossen in den koepelvorm
overgaand dak, heeft bergsteenen hoekblokken en een
cordonlijst, een hoofdgestel als de middenpoort en voorts
aan iedere zijde een venster in gebeeldhouwde natuursteenen omlijsting, bekroond door medaillons tusschen
voluutvormen; aan de achterzijde een natuursteenen
poortje, een vierkant en een rond 'venstertje in omlijsting
met spiraalornament.
c. Het nieuwe hoofdgebouw, boven een met ton-,
ster- en koepelgewelven overkluisde kelderverdieping,
heeft bergsteenen venster- en deuromlijstingen, en aan de
binnenplaats een middenrisaliet met fronton, waarin
wapens, hekpalen en voorts een natuursteenen, met gebogen voluten bekroond poortje. Inwendig : beneden een
schoorsteen (XVIIIb), boven een haardplaat (XVIII A) en
tegeltjes.
2. A 2 57 . BOERDERIJ. In een nis een geverfd houten
beeldje (XVIII B): H. Michiel, op voetstuk.
3-4. Details : B 367, ankers : 1677 ; B 369, ankers :
1686.
h 1. Het gilde van St. Joris bezit een zilveren ketting,
waaraan een kleine zilveren vogel (XVIII, merken:
twee kuikens, N. D.) en schilden uit 1608, 1621, 1625,
1628,1631, 1639,1643,1645,1714,1721,1731,1736,1750,
1752, 1759, 1789, i800, 1839; voorts een tinnen bordje
(XVIII, merk : V. D. B.).
2. Het gilde van St. Antonius en St. Sebastianus bezit
een zilveren ketting, waaraan een vogel (1657) en platen
uit 1722, 1729, 1 7 53, 1758, 1760, 1766, 1769, 1772, 1788
(twee), 1790, 1794, 1797, 1806, 1808, 1812, (twee), i8i8,
1825, 1837, 1841 (twee), 1846, 1849 en 1850.
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Handel.
e 1. De rectorale R. K. KERK (H. Maria Hemelvaart),
reeds vermeld in 1434, bestaat uit een schip, welks westelijk deel in 1 747 e. v. en welks oostelijk deel (vermoedelijk
oorspronkelijk koor) 1696-1708 is vernieuwd. Zijbeuken
langs het oostelijk gedeelte, koor met aanbouwsels en
toren (1902 e. v. door Dr. P. J. H. Cuypers en den architect
Jos. Th. Cuypers), deze laatste ter vervanging van een
toren (XV). De westelijke schiptraveeën hebben beeren, de
oostelijke vlakke pilasters ; eenvoudige, met een segmentboog gesloten vensters. In de oostelijke schiptravee aan
de zuidzijde een steen : 1708. Boven de gedichte ingangen
in de tweede travee steenen met de wapens van ridders
der Duitsche orde : aan de zuidzijde twee met de wapensBelderbusch (of -de Loë), -von Schonborn( ?) en Duitsch
ordekruis en aan de noordzijde een steen met het wapen
van Hendrik van Wassenaar tot Warmond (t 1709). Inwendig heeft het westelijk schipgedeelte een eenigszins
lagere (stuc) overwelving dan het oostelijke. De kerk

bezit :

Houten zijaltaar (XVIII) met altaarstuk : H. Familie.
Orgel (XIX A) met gesneden eiken orgelbalie (XVIII),
waarop het wapen-Belderbusch (of -de Loë), met ordekruis.
Twee geverfde biechtstoelen (XVIII), waarvan een met
snijwerk en wapen-Belderbusch (of -de Loë) met ordekruis.
Gepolychromeerd lindenhouten beeldje (XIV A, gerestaureerd door het atelier-Cuypers) van de H. Maagd.
Een houten Calvariegroep (1500) met nieuwe polychromie, in muurnis van het schip.
Houten beeld (XVI B) van de H. Maagd (in de pastorie).
Eiken beeldje (+ 1650, doch in gothischen trant) van
de H. Maagd.
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Geverfd houten beeld : H. Anna zelfderde (XVIII).
Twee groote houten beelden (XVIII) : H. Petrus en H.
Paulus.
Drie votiefschilderijen (doek); miraculeuze genezingen
waarvan een (1663), een (1698) en een met twee voorstellingen (1726); voorts in de sacristie twee schilderijen
(XVIIIa, doek) : hemelvaart en kroning der H. Maagd,
afkomstig van het vroegere hoogaltaar, en in de pastorie
een portret (vermoedelijk XVIII, doek) van een Duitsch
orderidder.
Bronzen beeldje (+ i500): H. Maagd in stralenkrans,
afkomstig van een kroon.
Verguld zilveren kelk (1745), geschonken door Ferd.
Damian de Sickingen ad Eberburgum, commendator provinciaal der Duitsche orde ; kandelaars : vier gegotene
(+ 1600, een geschonden), acht geslagene, waarvan vier
(XVIII A) en vier met gegroefde schacht (XIX A) van
geel koper en acht groote geslagene (+ 1850) van rood
en geel koper.
Missaal met zilveren beslag (1766), waarop wapen van
den orderidder Belderbusch.
Twee klokken, gegoten door Alexis Jullien, waarvan
een gedateerd 1689.
De verst verwijderde der beeldkastjes op den weg van
de kapel bevat een geverfd houten beeld (XVIII B) van
de H. Maagd, in geschonden toestand.
Het CAPUCIJNENKLOOSTER bezit drie statige kasten
en een aantal schilderijen: tafereelen uit de gewijde
geschiedenis en portretten van vroegere ordegeestelijken
(alles XVII en XVIII), alsmede een gezicht op Handel
(+ 1740); voorts een handschrift met teekeningen van
oude Brabantsche kerken en kapellen (+ 1800, door den
landmeter Verhees).
•
2.

g. A 65. Oude boerderij (i688, blijkens ankers).
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De Mortel.
e. De R. K. KERK (H. Antonius), gebouwd in 1848,
bezit een klok, in 1689 door Alexis Jullien gegoten en
een uurwerk (1659 door Jan van Coll).
GIESEN.
e. DE NED. HERV. KERK, is een eenbeukig gebouw, dat
bestaat uit een oud gedeelte (XIV of XV?) met 3/8-koorsluiting en een nieuw westelijk deel 0856) met een torentje op den voorgevel; aan de noordzijde van het oude deel
moeten van vroegere daken. Eenvoudige beeren en spitsboogvensters, aan de noordzijde toegemetseld. Inwendig
een stuc-zoldering. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIIb) met gesneden paneelen.
Eiken heerenbank (XVIIIb) met soortgelijk snijwerk.
Koperen lezenaar, zandlooperhouder, een twee-armigen
en een enkelen kaarsenhouder (alles XVIII).
Twee koperen kronen (+ 1700), zes-lichts.
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVIII).
Tinwerk : een kan, een groote, twee kleinere en een zeer
kleinen schotel (XIX A, gem. J. V. van Engelen).
Klok, in 1607 gegoten door Willem Wegewaert te
Gouda.
g.

Nr. 19. Gepleisterd huis met jaarankers : 1802.
GILZE.

Gilze.
De R. K. KERK (H. Petrus), reeds vermeld in 1236,
omstreeks 1500 vervangen door een eenbeukige kruiskerk met, waarschijnlijk op de oude grondslagen opgetrokken, toren, in 1617 en naar het schijnt 1784-86 hersteld, 1650—I818 in het bezit van de Hervormden en
sedert 18 20 na inwendige vernieuwing weer voor den
e.

133

GILzE

katholieken eeredienst in gebruik gesteld, heeft bij de
laatste vergrooting en herstelling ( door den
architect J. J. van Langelaar naar aanwijzingen van Dr. P.
J. H. Cuypers) haar oud karakter grootendeels verloren. Er
bestaan plannen tot verbouwing door den architect W. te
Riele Gz. Oud zijn uitwendig, behalve den in i 8 8 i geheel
gemoderniseerden toren, alleen het muurwerk van den
breeden noorderkruisarm (de geveltop blijkens jaarsteenen
vernieuwd in 1617), van het twee traveeën diepe 5 /8-gesloten koor en van de sacristie; de vensters hebben hier
bergsteenen omlijstingen en de beeren kantblokken, de
noorderdwarsarm ook een omlijsting van een gedicht
korfbogig poortje. Inwendig zijn slechts behouden gebleven : grootendeels de houten tongewelven, rondbogig
in het schip en spitsbogig in het dwarspand, en het laatgothisch kruisribgewelf over de sacristie; ook is in het
koor boven de nieuwe overkluizing het houten tongewelf
nog aanwezig. De kerk bezit :
Gedreven verguld-zilveren monstrans (XVIIIc).
Twee klokken, waarvan een in i 8o5 door Henricus
Petit en een in 18 21 door Petit en Fritsen gegoten.
g. De BOERDERIJ „De oude pastorie" (1614, blijkens
ankers) heeft boven een venster in den noordelijken gevel
vier segmentboogjes, waarboven drie aaneengewerkte
keelbogen. Achter de boerderij een schuur (1647, blijkens
jaartal).

Molenschot.
De KAPEL VAN DE H. ANNA is een eenvoudig
gebouw (vermoedelijk XVI) van drie traveeën met 3/6sluiting, met beeren en spitsboogvensters. Torentje op
den gevel. Moderne sacristie. Een uit deze kapel afkomstig
houten beeld (XIVa, gerestaureerd) van de H. Maagd
bevindt zich thans in de pastorie en een kroon (XVII),
e.
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drie- en zes-lichts, in de ter vervanging der rectoraatskapel
gebouwde parochiekerk (1887) aan de overzijde.
Rijen.
e. De moderne R. K. KERK (H. Magdalena), in 1905-06
gebouwd ter vervanging van een kruiskerk (vermoedelijk
XVI) met zijbeuken en een ouderen ingebouwden toren
(+ 1500), die in 1905 is afgebroken, bezit :
Geschonden doek (XVIII) : Kruisiging met Maria,
H.H. Joannes en Magdalena.
Drie paar gegoten koperen kandelaars (XV) en vier
bronzen (XVII B).
Koperen doopschotel (XVII).
Kazuifel met stola, manipel en palla (XVII B) met
modern borduurwerk.
In den toren een klok, in 15 32 door JacobWaghevens te
Mechelen en in den dakruiter een, in 1616 door Pieter
van den Ghein gegoten.

Aan den weg naar Dongen, eenige BOERDERIJEN
met oude kruisvensters, waaronder met name B 37 : in
den smallen gevel ankers : 1648 ; kelders met gemetselde
tongewelven.
g.

GINNEKEN.
Bavel.
e. De in 1887 gebouwde R. K. KERK (H. Maria Hemelvaart) bezit een plattegrond en een gebrekkige teekening
van het uitwendige der voorgaande kerk : een éénbeukig
schip van drie traveeën met een toren, een dwarspand
en een koor van een travee met 5/8-sluiting (XV ?).

Galder.
e. De KAPEL VAN DEN H. JACOBUS, het eerst vermeld
in 1 512, thans in verwaarloosden toestand 1), bestaat uit
i) Een restauratie is in voorbereiding.
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een weinig belangrijk schip met smaller, driezijdig gesloten
koor (vermoedelijk XVIII of XIX A vernieuwd) en een
door een ijzeren kruis bekroonden toren (XVI, hersteld in 1628). De, aan de westzijde, door overhoeksche
beeren geschoorde, toren heeft een korfbogigen ingang
en hierboven een hol-geprofileerd spitsboogvenster, in
de zijwanden tweedeelige spitsboognissen, in de tweedé
geleding dergelijke nissen, waarvan het bovendeel voor
galmgaten is opengebroken. De kapel bezit:
Twee gesmeed ijzeren armluchters en zes kandelaars
(XVI of XVII).
Klok, in 155 3 door Peter van den Gheyn gegoten.
Ginneken.
c. Op de Markt een hardsteenen POMP (1790).
d. Het RAADHUIS is een eenvoudig classicistisch gebouw (1792) met een door een fronton gedekte vooruitspringende middenpartij . In het fronton het jaartal.
e. De NED. HERV. KERK (H. Laurentius), in 1261 „media
ecclesia" en in 1 3 16 tot parochiekerk verheven, omstreeks
1609 en vooral in 1625 door brand beschadigd, in 163o e. v.
hersteld, vermoedelijk sinds 1648 in handen der Hervormden, in 1649 door brand geteisterd wat den toren
betreft, gerestaureerd, naar plannen, in hoofdzaak van
Dr. Ir. J. H. Plantenga, uitgevoerd door Ir. A. J. van
der Steur. Zij bestaat uit een, oorspronkelijk driebeukig,
doch in 1630-163 I eenbeukig herbouwd schip, een dwarspand, een drie traveeën diep, 3/6-gesloten koor (beide
vermoedelijk XV B) en een ingebouwden toren (in oorsprong wellicht XIV), minder breed dan het oorspronkelijk
middenschip, die vermoedelijk na den brand van 1 649 in
zijn tegenwoordigen vorm is gebracht. Bij de aansluiting
van koor en dwarspand sporen van verdwenen aanbouwsels. Op den koormakelaar een ijzeren kruis (XVII)
en op de kruising een dakruiter (vernieuwd XIX).
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Tegen het koor en het dwarspand fraai ontwikkelde,
door kantblokjes verlevendigde beeren. De, aan de westzijde door overhoeksche beeren geschoorde, toren heeft,
boven de twee spitsbogige galmgaten in iedere zijde, een
fries van zeer kleine rondboogjes. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII B, later gewijzigd) met boogpaneelen.
Koperen lezenaar (XVIIIa).
Orgelbalustrade (XVII B).
Zerken: een (1411), een (1642), een (1644), een (
zerken met wapens voor Caspar Basseliers (XVII B),
voor Henrick Eyckbergh (t 166o) en zijn vrouw Josyna
Buycx (t 1668).
Avondmaalszilver : twee gegraveerde bekers 0654) ; kan
(1716, door mr. Sebastiaan Koning te Breda, merken :
Breda, T, vogel in ovaal schildje); schotel (1 706, Hollandsche keur) en twee schotels (1787).
2. De moderne R. K. KERK (H. Laurentius) bezit twee
klokken, waarvan een met gothisch opschrift, welke uit
de voormalige Markendaalsche kerk te Breda afkomstig
heet te zijn en een, in 16 37 door Jan Paris gegoten.
g 1. Het HUIS BOUVIGNE (in zijn tegenwoordigen

vorm XVIIa), bestemd tot zetel der Pius X-stichting voor
R. K. jeugdwerk, waartoe het gerestaureerd zal worden
door Ir. A. J. van der Steur, is een rechthoekig gebouw
met een uitspringenden zeskanten toren op den noordwesthoek en een rechthoekige portaaltravee aan de zuidzijde. Het is opgetrokken van baksteen met bergsteenen
blokken en banden, uitgezonderd het enkel in baksteen
(van grootex formaat) opgetrokken, vermoedelijk in oorsprong oudere, noordelijke gedeelte. Versierd bergsteenen
ingangspoortje met gesmeed ijzeren lamparm, van elders
afkomstig. Boven de gemoderniseerde vensters telkens
twee segmentboogjes met blokken. Inwendig : een rijk
I0
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plafond en een marmeren schoorsteen met stucwerk
(XVIIId); op de verdieping twee zolderingen (XVII).
2. Eenige woonhuizen (+
van het laat Empire.

i8 3 o) vertoonen

de vormen

Heusdenhout.
e. De vervallen KAPEL VAN DE H. ANNA I), het eerst
vermeld in 1 5 66, na 1648 slechts weinig voor den eeredienst gebruikt en thans vervallen tot een schuur, is een
eenvoudig door beeren versterkt gebouw (+ 1600) van
drie traveeën met 3/6-sluiting, waarin spitsboogvensters
en een korfbogige ingang. Midden in den westgevel tot
boven dezen gevel doorgetrokken beeren, afgesloten door
een met een ijzeren kruis bekroond tentdakje. In dezen
stoel een klok, in 1602 door Hans van den Ghein gegoten.
Strijbeek.
e. De KAPEL VAN DEN H. HUBERTUS is een eenvoudig,
door beeren geschoord gebouwtje (XVIII ?) met een klokkestoeltje boven den voorgevel. Hierin een klok, in 1756
gegoten door G. du Mery te Brugge.
Ulvenhout.

Aan het voormalig SLOT GRIMHUYSEN herinneren
nog een zandsteenen poortje (XVIIa) vóór den ingang der
tegenwoordige pastorie en eenige fragmenten, toegepast
aan een hek terzijde van de R. K. kerk.
g.

GOORLE.
a . Proto-Saksische, Gallo-Germaansche en Germaansche urnen zijn in vrij grooten getale, tezamen met eenige
soortgelijke scherven en bronzen voorwerpen (speld,
scheermes, pennetje met ring) gevonden in een terrein ten
i) Een restauratie wordt voorbereid.
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W. van Goorle, links van den weg naar Riel, dat in 1924
en 1 92 5 door A. E. Remouchamps systematisch is ontgraven. De meeste dezer voorwerpen bevinden zich thans in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Ook van
oudere urnen-vondsten zijn aldaar en in het museum van
het Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch eenige
fragmenten. Voorts zijn vroeger in deze gemeente opgegraven een paar bronzen bijlen en een Romeinsche munt
(thans in het museum van het Provinciaal Genootschap
te 's Hertogenbosch).
e. R. K. KERK (Onthoofding van H. Joannes den Dooper). Bij de vervanging der oude parochiekerk (vermoedelijk XV) door eene naar het ontwerp van den architect
Jos. Th. Cuypers (1896-1897, niet georiënteerd), is de
TOREN (+ 1450) der oude kerk behouden gebleven, doch
met een geleding verhoogd en van eene hoogere spits
voorzien. Deze toren (+ 1450) met overhoeksche steunbeeren en veelhoekigen, ten deele uitgemetselden traptoren aan de zuidwestzijde, opgetrokken van baksteen
met enkele natuursteenen détails, bestond oorspronkelijk
uit drie geledingen en eene lage vierzijdige spits ; de tweede
geleding vertoont met twee rondboogjes afgedekte spaarvelden, de derde gekoppelde spitsbogige, in een spitsboognis gevatte, galmgaten en een rondboogfries onder
de waterlijst. De kerk bezit:
Houten kruisbeeld (+ 146o).
Kleine geel-koperen bolkroon (XVII B), acht-lichts.
Kelk van verguld zilver (1691, blijkens opschrift).
Gegoten geel-koperen kandelaar (f 15 oo), met rijk geprofileerden voet op drie schildhoudende leeuwtjes, en
met drie schijfvormige knoopen.
Twee klokken, gegoten o. s. in 1547 en 1552 door Jan
Moor.
Grafzerk (163 5) voor pastoor Peeter van Dun.
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In de pastorie wordt bewaard een houten beeldje (XV) :
H. Catharina.
h. Het schuttersgilde bezit een fraaie zilveren keten
met platen.

GRAVE.
a.

Voorhistorische monumenten.

Praehistorische gepolijste steenen bijlen, van hier afkomstig, bevinden zich thans in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden, enkele Romeinsche munten in het
museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
b.

Verdedigingswerken.

De HAMPOORT (1681), overblijfsel van de door Menno
van Coehoorn ontworpen en van 18 76 af gesloopte vestingwerken, is een gebouw van baksteen, waarin enkele
onderdeelen van zandsteen. Zij bestaat uit een met
riblooze kruisgewelven overdekte, in plattegrond gebogen, doorgang, aan de stadszijde uitmondend in een
eveneens met riblooze kruisgewelven overdekte hal,
waarin twee vrijstaande pijlers en waarnaast, aan elke
zijde, een overwelfde zijruimte. Pilasterordonnanties met
hoofdgestel en fronton versieren de beide poortgevels.
In het fronton der buitenzijde zijn wapens aangebracht.
c.

Pompen.

Op de markt een natuursteenen
motieven Lodewijk XVI.
d.

POMP (1798)

met

IVereldl jke openbare gebouwen.

I . In het geheel verbouwde RAADHUIS bevinden zich:
vier bewerkte zandsteenen balkconsoles (XVIIa) in de
secretarie, overblijfsels van een eikenhouten schepenbank (XVI B), verwerkt tot een (thans geverfde) wandbetimmering, in de ontvangerskamer.
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Zilveren gildeteekens en zilveren staf van het Kloveniersgilde in de vestibule (op het oudste schild : 1591).
2.

Voormalig WACHTHUIS ( ?), zie bij g 12.

e. Kerkelijke gebouwen.
I . De R. K. KERK (H. Elizabeth), gesticht XIIId, verbrand in 1415, vergroot XVI B, sterk beschadigd in 1674,
hersteld in I-705, 1719, 173 9, opnieuw sterk beschadigd in
1794, hersteld in I 8o8, 1818, 1842 (kruisingspijler ingestort in 1864, sedert hersteld), is in hoofdzaak van baksteen
opgetrokken en bestaat uit: het oostelijke gewelfvak
(XV) van het oorspronkelijke schip (waarvan het overige
gedeelte en een kapel aan den noordwesthoek, enkele
meters hoog, sedert 16 74 als „ruine" gespaard bleven)
met latere zijbeuken (XIX ?), die uit de verbouwing van
oorspronkelijk aanwezige zijkapellen zijn ontstaan;
een dwarspand (XVI B) ; een driezijdig gesloten koor
van twee gewelfvakken ( waarvan de
vensters zijn toegemetseld. De toren is in 1874 afgebroken.
De gevel van den zuidelijken dwarsarm (XVI B) is ter
zijde van den ingang en het zich daarboven bevindende
spitsbogige dubbelvenster versierd met bergsteenen pilaster-ordonnanties, waarboven een boogfries en een top
met karyathidepilasters en voluten, mede in bergsteen
(ten deele onbeholpen in cementwerk hersteld).
De baksteenen gevel van den noordelijken dwarsarm
(XVI B) bevat een groot, in reliëf bewerkt vierkant veld
van bergsteen : Blijde boodschap. Overhoeks geplaatste
vierkante vensters, in omlijsting van bergsteen, naast en
boven het reliëfveld. Tegen de zuidzijde van het koor een
achtzijdige traptoren van baksteen met nissen en, tusschen
twee steunbeeren, een sacristie met in windingen gemetselden schoorsteen.
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De kerk is geheel met stuc gedekt (XVIIId). Zij
bezit :
Houten hoofdaltaar (XVIIIa) met beelden en een
schilderij op doek : Kruisiging.
Twee kleinere houten altaren (XVIIIa) in het dwarspand.
Houten altaar (XVIIId) in den zuidelijken arm.
Gesneden eiken Communiebank, met jaartal 1758.
Gesneden eiken tafeltje (+ 1725).
Twee gesneden eiken biechtstoelen (een gedateerd 1713).
Gesneden eiken preekstoel (+ 1700).
Gesneden eiken orgelkast (XIXa).
Marmeren grafmonument (1802) voor hertog Arnoud
van Gelder, opgericht nadat het vorige bij het bombardement van 1794 vernield was.
Gebeeldhouwde grafzerken: een (1S40), een priesterzerk
(+ 1600) met voorstelling van H. Elisabeth een wapenschild houdend; een (1594, herbezigd in 1824) voor den
Spaanschen kapitein Diego Davila Calderon; een (1679,
herbezigd in 175 8).
Andere oude zerken zijn opgesteld tegen de bewaard
gebleven wandgedeelten van het verwoeste schip : 1 518,
1540 (priesterzerk), 1617, 1621, 1628, 1631, nog eenige
(XVII), 1728,1765,1833.
Houten beelden van den H. Jacobus den meerdere
(XVI) en van den H. Antonius abt, (± i700); tien houten
beelden en drie beeldgroepen, waaronder een Christus
tusschen Maria en Johannes (XVIII A).
Schilderijen : een memorietafel (1528) : Kruisiging met
donator Jacob de Haen en H. Elisabeth; een (XVIII A,
doek).
Zilverwerk : gedreven, ten deele vergulde monstrans
(1624); gedreven, ten deele vergulde monstrans (XVIIId);
gedreven kelk (XI)I A); een stel gedreven lijsten (XVIIIa)
voor canonborden.
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Twee houten reliekhouders (XVIII ATB), dienende als
voetstukken voor beelden.
Vier ebbenhouten reliekhouders (XIXa) met zilveren
beslag, in obelisk-vorm.
Antependium, misstel en koorkap met opgelegd borduursel (XVIIId), op nieuwe stof.
Kazuifel met sterk gerestaureerde fragmenten van borduurwerk (XVIa) : aanbidding der drie Koningen, drie
Apostelen, H. H. Maria Magdalena en Catharina.
In de pastorie bevinden zich:
Eiken commode (XVIII) met gesneden ornament.
IJzeren geldkist (XVII of XVIII) met beschildering.
Twee klokken, o.s. in 1732 door Jean Petit en in 1772
door Rutgerus en Christianus Voigt gegoten.
De NED. HERV. KERK, oorspronkelijk kerk van het
Franciscanessenklooster (f 15 oo), gebQuwd van baksteen, bestaat uit een schip met driezijdige koorsluiting,
een veelhoekigen uitgemetselden traptoren op den noordwesthoek. De kerk, oorspronkelijk overwelfd, is thans
gedekt door een vlak stuc-plafond. Zij bezit :
Eiken preekstoel (XVIIc).
Drie koperen kaarsenkronen (XVII B), waarvan een
samengesteld uit fragmenten.
Twee tweearmige koperen kandelaars (XVIIIa) op de
orgeltribune.
Tinnen Avondmaalstel (XVIII B), bestaande uit twee
bekers en drie schotels ; tinnen doopkom (XVIII B),
twee tinnen collecte-schalen (XVIII B).
2.

g. Particuliere gebouwen.
A. Late gothiek.

I. Gasthuisstraat 8. Gepleisterde gevel (1575, blijkens
ankers), versierd met vijf nissen waarin vroeger behalve
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de vensters der verdieping ook die van den thans gewijzigden begane-grond, ruiten in de boogtrommels.
2. Achter het stadhuis 20. Aan de achterzijde een
trapgevel (XVI) met oorspronkelijk zadeldakvormig
afgedekte trappen, hol-geprofileerde waterlijst en segmentvormige ontlastingsbogen. Dergelijke bogen in den
zijgevel.
3. Hoofschestraat 14. Langs de Bagijnestraat en
zijgevel met tandlijst en aan de achterzijde een trapgevel
(XVI). Bovenlicht Lodewijk XVI.
B. Renaissance.
Fragmenten van gevels van het Zuid-Hollandsch
(,,Dordtsch") type : baksteenen gevels met getoogde en
geprofileerde vensternissen en tympanversiering met driepassen, het gevelvlak boven en tusschen de nissen vooruitgemetseld en in de vensterdammen steunend op kraagsteenen met kopjes.
4. Brugstraat 2-4. Fragment (+ 1600, hersteld
XIXa) : eerste verdieping met geprofileerde waterlijst
en kopjes en rechte kroonlijst op oude kopjes. Gesmede
muurankers.
5. Oliestraat 6-8. Dergelijk fragment (± 1600).
Tympanvullingen in mozaïek van bak- en bergsteen.
Natuursteenen banden en blokken in de ontlastingsbogen. Deur (XVIII).
6. Hamstraat 25. Dergelijk fragment (+ 1600, geverfd). Twee bergsteenen leeuwenmaskers. De pui
(+ i 800) door een winkelruit vervangen (1926).
7. Hamstraat 26. Dergelijk fragment (+ 1600, gepleisterd).
Voorts de gevels:
Hamstraat 28. Gevel (XVII A) met segmentvormige ontlastingsbogen, waarboven uitgekraagde tooglijsten en waterlijsten. Ankers.
8.

144

GRAVE

9 . Hamstraat 19. Beneden gewijzigde trapgevel
(XVII A) met korfbogige ontlastingsbogen en baksteenen waterlijsten. (Afgeknotte) toppilaster. Ankers.
1o. Hamstraat 2 3 . Gewijzigde gevel (XVII A) met,
op de verdieping, mozaïekversiering in baksteen, korf
bogige ontlastingsbogen met blokken en ankers.
I I. Markt 6. Huis met hoog zadeldak en natuursteenen deuromlijsting (± 165o), boven de deur een
rond venster in gebeeldhouwde omlijsting met kinderfiguurtjes ; bovenlicht (+ 1800).
12. Maaskade 2. Gevel (vermoedelijk XVIII) met
beneden dichtgemetselde bogen met aanzet en sluitsteenen (voormalig wapenmagazijn of wacht ?).
Eenvoudige in- en uitgezwenkte topgevels, (XVIII B)
bijna alle in de pui gewijzigd :
13-25. Rogstraat, hoek Brugstraat, in een nisje een
zandsteenen beeld van St. Rochus ; St. Jorisstraat 21,
fragment van een zijgevel met S-motief; Maasstraat 7,
segmentvormige bekroning, waarin : 18o1. Voorts : Rogstraat 4, 6, I I —I 5 (twee toppen), 16, 28, 37-39, Hamstraat 22 en de gevel behoorende bij het pand Hamstraat
27, Hoofsche straat 24, Achter het stadhuis 8 (gepleisterd).
26. Hoofsche straat 1 5 . Deur met houten zuilen,
omlijsting en vensters (XIX A). Twee gebeeldhouwde
stoeppalen (XVII).
Détails.
I-13. Gasthuisstraat 6, afgeknotte doorgaande pilasterachtige dammen (vroeger nissen vormende als bij
Gasthuisstraat 8 ?); Hamstraat 4, uitgekraagde puilijst
(+ I 600 ?), ankers ; Rogstraat 1o, cartouche (XVIIa)
met pauw; Gasthuisstraat 4, vier gebeeldhouwde Renaissanceconsoles (XVIIb); Rogstraat 8 en 9, fraai gesmede ankers ; Maasstraat 6, deuromlijsting en consoles
Lodewijk XV; Rogstraat 25-27, consoles Lodewijk
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XVI; Brugstraat 1, Markt 5, Maasstraat 8, bovenlichten
(+ 1800); tusschen Gasthuisstraat 3 en 5 aan einde gang :
gesneden eiken deur (XVII A); Brugstraat 26, deur
Lodewijk XV; Brugstraat 27, ankers : 1725 .
40. Op den stadswal een gesloten STANDAARDMOLEN.
's-GRAVENMOER.
a. In deze gemeente zijn XIXa verscheidene Romeinsche munten gevonden, thans in het museum van het
Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
e. De thans NED. HERV. KERK (0. L. Vrouw), welke
na verwoesting door de Franschen in 1672 van 16791682 zou zijn hersteld, bestaat uit een vijf traveeën
diep schip (XV) met een noordelijken zijbeuk (+ 15 oo);
een dwarspand (XV), waarvan de noordarm is opgenomen in den zijbeuk van het schip ; een niet voor den
dienst gebezigd 3/6-gesloten koor (XV) van twee traveeën
en een ingebouwden toren (XIV). De kerk (hersteld
XIXd) heeft eenvoudige steunbeeren en, behalve in
den zijbeuk, vensters met hol-geprofileerde neggen;
in de ten deele dichtgemetselde (driedeelige) koorvensters stukken van tufsteenen stijlen. De ongelede
toren zonder steunbeeren heeft een van vier- tot achtkant
ingesnoerde spits ; in eiken wand twee rondbogige galmgaten,waarboven een uitgekraagd spitsboogfries. Inwendig
wordt het met een houten halfrond tongewelf overdekte
schip van den zijbeuk gescheiden door vijf zuilen en een
halve-zuil op achtkante voetstukken en met ronde lijstkapiteelen, welke de spitsbogige scheibogen dragen. De
toren staat door spitsbogen in gemeenschap met het schip
en bevat een kruisribgewelf. De kerk bezit :
Piscina (XV) in het koor.
Eiken preekstoel en doophek (1680).
Koperen lezenaar en arm voor twee blakers (168o).
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Koperen doopbekkenhouder (XVIIId).
Koperen kandelaar op het doophek (+ 1700).
Zerken: 1681, 1686, 16 9 1, 1693, 1694, 1697, 1702, 1711,
1729, 173 I, 1 741, de meeste met wapens.
Twee fraaie koperen kroontjes (XVI) met, bovenaan,
beeldjes : Judith en Holofernes, en een kroon (XVIIa)
zijn in 1920 verkocht.
Klok, in 1790 gegoten door Henricus Petit.
HALSTEREN.
d. Het RAADHUIS, blijkens ankers in 1633 gebouwd en
in 1917 in den oorspronkelijken staat teruggebracht en aan
de achterzijde met een raadzaal vergroot, is een rechthoekig gebouw met zadeldak tusschen trapgevels aan de
korte zijden en een terzijde uitgebouwden zeskanten traptoren ; de voorgevel, waarvoor een nieuw stoepbordes (ter
vervanging van een XVIII) heeft een bergsteenen waterlijst en banden. Inwendig : een nieuwe schouw met oude
. gebeeldhouwde wangen van toetsteen en eenige moer( ?)
balken uit den tijd van den bouw; in de raadzaal een kaart
(1767) van de voormalige heerlijkheid.
e I. De voormalige R. K. KERK (H. Quirinus),
: 1635 (het schip), ± 1651 en in 1 75 o hersteld,
van 1648 tot 1 799 in handen der Hervormden, is
thans Rijkseigendom en dient als patronaatsgebouw.
Zij bestaat uit een driebeukig basilicaal schip (vermoedelijk XVc) van vier traveeën met langs den toren
(benedendeel XIV, klokkekamer en spits XV B) doorgetrokken zijbeuken, later aangebouwde dwarsarmen
(+ 15 oo) en een lager 3/6-gesloten koor van drie traveeën met sacristie bij de aansluiting van den zuidarm (in
oorsprong XIV, herbouwd blijkens een steen in 1457).
Het schip heeft smalle en hooge vensters met bergsteenen
neggen, en kantblokken bij de beeren van de zijbeuken;
ten behoeve van den bouw der dwarspandarmen zijn de
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oostelijke vensters van den lichtbeuk gedicht. Van de door
overhoeksche beeren met kantblokken gesteunde gevels
der dwarsarmen, welke door pijnappels worden bekroond,
heeft de zuidelijke nog het oorspronkelijke gedrukt-spitsbogige venster met bergsteenen omlijsting boven een
ellipsvormig getoogden ingang, eveneens met geprofileerde bergsteenen kanten. Het koor en de oude sacristie vertoonen tot op + 65 cm uit den grond, evenals het benedendeel van den toren een grooter formaat baksteen dan daarboven ; het koor heeft eenvoudige spitsbogige vensters e
beeren. De toren, waarvoor een steenen portaal (vermoedelijk XVII), heeft over het benedendeel aan de westzijde
vlakke dubbele beeren en onder de waterlijst aan iedere
zijde twee gedichte spitsbogige galmgaten; de klokkekamer is versierd met bergsteenen hoekblokken en met
kantblokken om de telkens twee (flauw-spitsbogige) galmgaten ; aan de oostzijde moeten van een hooger kerkdak;
ingesnoerde spits. Inwendig : bergsteenen zuilen met koolbladkapiteelen, verbonden door holgeprofileerde bergsteenen spitsbogen, overigens stucgewelven (in het koor
gedateerd 180 9 ), doch in de sacristie een gemetseld ribkruisgewelf. Over de benedenruimte van den toren een
gemetseld spitsbogig tongewelf.
In de kerk liggen zerken van :1622, 1 652-56,165 4-5 6,
1663, I701 (twee), 1 70 3 , 171I-13, 1 779-93 en 1810;
in den doorgang van den toren naar den kerkzolder
een fragment : 165 1 H E B en : „ Jeanneton van Asten."
2. De in 1912 in gebruik genomen R. K. KERK (H.
Quirinus) bezit de volgende voorwerpen uit de vorige
(zie e 1). Verschillende voorwerpen zijn in 1920 gevonden
op het terrein der oude kerk.
Bronzen doopvont (1 549, blijkens een bijbehoorende
koperen plaat) op balustervoet met kinderfiguurtje op het
deksel der kuip en bekroond door een St. Maartensgroepje
(het beeld van den heilige nieuw).
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Eiken biechtstoel (XVII).
Eiken colonnade onder de orgeltribune (1643, blijkens
jaartal, vermoedelijk door Jan de Nole Colyns te Antwerpen), bestaande uit vier gecanneleerde zuilen, met
schelpen en festoenen in de boogzwikken.
Witgeverfd beeldje (XVII) : H. Quirinus op gesneden
voetstuk.
Verguld zilveren stralenmonstrans (XVIId, later, bij
den aankoop in 1803 ( ?), gewijzigd, merken : Antwerpen, gekroonde W en zon), oorspronkelijk met cylinderglas.
Gedreven koperen schotel (XVII) met Josua en Kaleb.
Koperen altaarschel (XVI ?).
Drie groote bronzen vroeg-gothische kandelaars (±
1400) op leeuwtj es en een kleine (+ 1400) zonder leeuwtjes ; drie kleine gegoten kandelaars (XVII), twee geslagen
(XVIII) en twee zwartgeverfde houten (+ 1700).
Klok, in 165 3 door Francois Fiefvet te Antwerpen gegoten.
Bij Van der Reyen wordt een in 1920 gevonden zeer
klein corpus (XV) van een kruisbeeld bewaard.
g. Een gevelsteen met het gekroonde wapen van
Frederik Hendrik en :162 8, uit het bezit van een vroegeren
burgemeester, bevindt zich (sinds 1904) in het Rijksmuseum voor beeldhouwkunst en kunstnijverheid te
Amsterdam.

HAPS.
a. Onder deze gemeente moeten + 1850 Romeinsche
munten gevonden zijn. Een gepolijste vuursteenen bijl,
van hier afkomstig, bevindt zich thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. De R. K. KERK (H. Nicolaas), gebouwd in 1899
onder architect C. Franssen, bezit :
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Hardsteenen doopvont (XVIa), achtzijdig, op voetstuk
en versierd met vier koppen.
Gebeeldhouwde hardsteenen zerk (1662).
Eiken beelden van Maria en Johannes (XVII B),
staande bij een nieuw Christusbeeld op een Calvarieberg
ter plaatse van de oude, in 1814 gesloopte kerk.
Gedreven zilveren monstrans (1 724) met verguldsel;
gedreven, verguld zilveren Miskelk (XVIIIa).
Glazen hoorn (XVII B), donkerblauw met witte versiering, gebruikt bij het aankondigen van de diensten.
Koorkap (XVIIId) van zijdamast.
Klok, in 1768 gegoten door Alexius Petit.
g. MOLEN : zeskante

bovenkruier (+ i 800).

HAREN.
e 1. De TOREN (XVI) van de XVIIIa ingestorte
St. Lambertuskerk, is een vrijstaand baksteenen gebouw,
eigendom der' burgerlijke gemeente, met banden van
tufsteen in de benedenste van de drie geledingen. De
wanden van deze geleding zijn vlak, behalve een spitsboognis aan de westzijde, waarbinnen een vlak-getoogde
deuropening met (toegemetseld) venster erboven ; de
tweede geleding heeft aan elke zijde twee smalle spitsbogig gesloten spaarnissen en aan de zuidzijde een met
drie zijden naar buiten uitgemetselden traptoren, rustend
op een overknaging van tufsteen te halverhoogte van
de eerste geleding; de derde heeft hoeklisenen, die door
een rondboogfries op baksteenen knaagsteentjes verbonden zijn en overigens twee spitsbogige galmgaten
aan elke zijde. Baksteenen waterlijsten. Overhoeksche
steunbeeren. Hooge, ingesnoerde leien spits. Aan de oostzijde bevindt zich de toegemetselde spitsboogopening,
waarmede de toren in gemeenschap was met de ingestorte
kerk.
15o
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Drie klokken : de oudste vermeldt in het opschrift,
dat zij in 1766 ter eere van den prins van Oranje is „kapot"
geluid en in 1771 hergoten door Alexius Petit; de beide
andere zijn in 1815 en 1845 gegoten door Petit en Fritsen
2. De nieuwe R. K. KERK (H. Lambertus), in 1914
door den architect W. van Aalst gebouwd, bezit:
Kruisbeeld (XVI).
Grafzerk (176o).
Gedreven zilveren schenkblad (XVII B).
Stilleven op doek (XVII), in de pastorie.
Op het kerkhof een grafkruis (1633).
f. Het GROOT-SEMINARIE van het bisdom ' s Hertogenbosch bezit:
Verguld zilveren kelk (midden-XVI, merken : Delft,
G en zwaan in schild) met gedreven reliëfs ; verguld
zilveren kelk (+ 1600) met reliëfs, een genielleerd wapen
op den voet.
Gedreven zilveren beker (XVIIIa), waarop aan de
eene zijde (gesoldeerd) het gedreven wapen-Van Loon
en aan de andere zijde dat van Delft, in het deksel
een gouden penning van Maria Theresia en, in drijfwerk,
een boek met afbeeldingen van penningen en een arend,
zinspelingen op den penningkundige mr. Gerard van
Loon, die in 1753 den beker aan de Hoogeschool van
Leuven schonk.
Ovaal zilveren ampullenblad en twee ampullen met
medaillons (gemerkt . I. P. A. Verschuylen, Antwerpen
1829).
Levensgroot portret (+ 165o, volgens overlevering
door P. P. Rubens, doek) van Michaël Ophovius, bisschop
van 's Hertogenbosch, volgens overlevering geschilderd
door P. P. Rubens.
g. Het KASTEEL DE NEMELAER (geheel verbouwd en
beklampt + I 900) bevat een kamer met eiken betimmering
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(XVII, aldus ingericht + 1885), een houten schoorsteen
(+ 166o), een rijken schoorsteen (XVIIIa) met grauwtje,
het benedendeel van marmer, en een kamer, waarin een
schoorsteen (XVIIIc) met marmeren benedendeel en een
plafond in den stijl van het Keizerrijk; trapleuning met
gesneden balusters en enkele andere oudheden : twee
geschonden putti (XVII), twee borstbeelden (XVIII),
alle van elders hierheen overgebracht.
Ingemetseld in de ter zijde liggende, aan drie kanten
een binnenplein omgevende, bijgebouwen (1757, blijkens
ankers) : een zerk voor Anna Elisabeth van Tuyll van
Serooskerken (+ 1728) en, in het bordes, een gedenksteen (1718) van de herstelling van het kasteel door
I. baron van Cronstrom, gouverneur van 's Hertogenbosch. Vóór de oprijlaan twee door granaatappels
bekroonde steenen hekpalen.
HEDIKHUIZEN.
b. Overblijfselen van drie SCHANSEN (XIXb), behoorend bij vestingstelsel van Heusden (zie bij Oud-Heusden).
e I. De NED. HERV. KERK (H. Lambertus), is gebouwd (XV) van baksteen en bestaat uit een schip van
twee traveeën met driezijdige koorsluiting. De kerk is
van binnen geheel vernieuwd en heeft een stucplafond,
ook de vensters zijn vernieuwd. Steunbeeren. De westtoren (XIII, verhoogd XIV of XV), van tufsteen, verhoogd en hersteld in baksteenmetselwerk, heeft twee
geledingen, waarvan de onderste versierd met lisenen
en boogfries, de bovenste met half rondgetoogde nissen,
waarin telkens twee spitsbogig gesloten galmgaten, gescheiden door een tusschenzuiltje van tufsteen. De galmgaten zijn aan de oostzijde door metselwerk gesloten.
De ingang van den toren is geheel vermetseld.
Inwendig : ribloos kruisgewelf van tufsteen met spits-
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bogige schildbogen, rustend op 3/4-hoekzuiltjes met
kapiteelen van tufsteen. De kerk bezit:
Grafzerk (1 813).
Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (XVIIa).
Achthoekigen tinnen broodschotel met versierden
rand (XVIII B).
In den toren een klok, gegoten in 1612 door Hendrik
Wegewart te Kampen.
2. De R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd in 1846,
bezit:
Gesneden eiken ladenkast (XVIIId), eigendom van
de abdij van Berne.
HEES.
e. De R. K. KERK (H. Petrus-banden), ter vervanging
van eene (XIII) in 1868 gebouwd door den architect
C. Weber, bezit:
Twee, geverfde eiken beeldjes (XVIII A) van de
H. Lucia en de H. Barbara.
Geel-roodkoperen godslamp (XIXb).
Eiken corpus (XV of XVI) met vernieuwde armen
op vernieuwd kruis.
Geel en roodkoperen, driearmige koorkandelaar
(XIXb); twee geel en roodkoperen koorkandelaars
(XIXb); vier gegoten koperen kandelaars (XIX A).
Drie klokken, waarvan een in 18o1 door Henricus
Petit en twee in 1826 door Petit en Fritsen gegoten.
g. MOLEN :

standaardmolen (gesticht in 1514, ver-

nieuw d).
HEESWIJK.
e 1. De R. K. KERK (H. Willibrordus), gebouwd
in 1896 door den architect Stornebrink ter vervanging
van een (j 15 oo)met toren (XV A), bezit:

II
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i

Gesneden eiken biechtstoel (+ 800).
Houten beeld van den H. Norbertus (XVIIIc).
Zilveren ciborie met gedreven deksel (XVIII B).
Missaal met rijk zilveren beslag (XVIIIb).
Twee eiken kasten in de sacristie (XVIIa en XVIIc)
De ABDIJ VAN BERNE. Van het in I85 2 bij den terugkeer der Norbertijnen van Berne in gebruik genomen,
voormalige „speelhuis" van den abt van Heeswijk, vermoedelijk oorspronkelijk een jachtslot van den hertog
van Brabant, bevindt zich nog een gedeelte aan de westzijde van de tegenwoordige gebouwen, van welk gedeelte
de oostelijke helft vermoedelijk in 1546 is verbouwd.
Aan de noordzijde is nog een topgevel (XVI) bewaard,
zoomede enkele vensterbogen in de gevels. Op een schilderij (XVII) binnen het gebouw, bevindt zich een afbeelding van li en toestand na de vergrooting door den
eersten gemeenschappelijken abt, Coenraad van Malsen.
Aan den voorgevel een gevelsteen met het jaarcijfer 1546,
waarboven : C V M.
De abdij bezit:
Wapenlijst (XVIII) van de abten, waarvan een copie
in de vestibule (bijgehouden tot heden, het oudste wapen
van 1165).
In de vestibule twee eiken beelden (XVIII A) : H.
Norbertus en H. Augustinus. In de groote zaal een drieluik : aanbidding der drie Koningen (XVIa, door een
Nederlandsch meester, paneel).
Verder een schilderij (XVId, paneel) : Abraham's offer;
een (XVId, paneel) : Christus' geboorte; stilleven (+
I65o) : boeken en muziekinstrumenten.
In de „museumkamer" een beschilderd houten bord
(XVd, misschien gedeelte van een tafelblad), beschilderd
met medaillons omgeven door banderollen en binnen een
rand van laat-gothisch ornament (XVI).
2.
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In de „zonnekamer" : eiken beeld van de H. Cunera
(± 1450).
Verder : verguld-zilveren krul van een bisschopsstaf
(± 1 5 40) met heiligenbeeldjes in nissen tusschen zuiltjes
en eindigend in een beeld van St. Maarten, voorts versierd met edelsteenen en de wapens van de abdij en van
abt Coenraad van Malsen (de staf is vervaardigd toen
deze tot gemijterden abt werd verheven); ovaal zilveren
ampullenblad (+ 1700, merken : Antwerpen, gekroonde
S en S = Wierick Somer II ?) met twee ampullen.
Geborduurden bisschopsmijter (+ 1600).
In 1927 zijn uit het Rijksmuseum te Amsterdam naar
de vergroote abdijkerk overgebracht de drie zerken van
de laatste abten der oorspronkelijke abdij te Herpt, n.l.
van Coenraad van Malsen (abt 1528—I549), Otto van
J3oetselaer 0549-1552) en Theodorus Spierinck 055 21584).
g i. Het KASTEEL VAN HEESWIJK, dat oorspronkelijk
aan de hertogen van Brabant behoorde en vermoedelijk
reeds XII is gesticht, kwam, na herhaaldelijk van eigenaar
veranderd te zijn, in 1833 in het bezit van het geslacht
van den Bogaerde. Het is in den loop der eeuwen herhaaldelijk gewijzigd en ten laatste XIX door zoogenaamd„gothieke" aanbouwsels en onoordeelkundige restauraties, als monument van geschiedenis en kunst grootendeels verloren gegaan. De grachten met de ommuring
bleven behouden. Het kasteel en de voorburcht zijn door
een dwarsgracht van elkander gescheiden.
a. De voorburcht heeft aan de zuidzijde een over
een brug toegankelijk POORTGEBOUW (XVId of XVIIa)
met trapgevels boven de poortopeningen en aangebouwde
vleugels, die de dienstgebouwen en stallen bevatten. De
gevels zijn opgetrokken van baksteen met afwisselende
lagen van natuursteen;
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b. De beide burchtgedeelten zijn door een gemoderniseerde brug verbonden, die naar een ten deele door
moderne gebouwen omgeven slotplein voert, aan welks
noordzijde het eigenlijke kasteel verrijst met, in den
noord-westelijken hoek, het blijkbaar oudste gedeelte.
De gebouwen zijn gezamenlijk in baksteen opgetrokken
(XV—XVI) en eenvoudig versierd, met een boogfries
en uitgemetselde overkragingen. Inwendig is van het
oorspronkelijke nagenoeg niets overgebleven. Van de
beroemde antiquiteiten-verzameling der familie van den
Bogaerde, die omstreeks het jaar 1 900 onder den hamer
kwam, is nog een vrij aanzienlijk gedeelte in het kasteel
aanwezig in slecht onderhouden toestand.
Bij het kasteel, op den „Nonnenakker", vijf zerken,
afkomstig uit de kerk van Esch: 15 5 3, 15 5 7,161 o,16131620,163 3 (priesterzerk) en twee grafkruisen (1607 en ?).
2. MOLEN : standaardmolen.

HELMOND.
a. In deze gemeente gevonden steenen werktuigen
en een Gallo-Germaansche, in 18 37 aangetroffen, urn
bevinden zich thans in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's Hertogenbosch.
b. Het KASTEEL VAN HELMOND (XIII B, herhaaldelijk
gewijzigd en 1921-1922 geheel gerestaureerd door den
architect J. W. Hanrath) is een omgracht en onderkelderd
gebouw van vier om een binnenplaats gelegen, door zadeldaken gedekte vleugels met ronde uitspringende torens
op de hoeken, toegankelijk langs een steenen (vóór 1922
gedeeltelijk houten) brug; bij de restauratie heeft aan de
binnenplaats de achter(zuid)vleugel na afbraak van den
XVIII verbouwden gevel een nieuw voorgebouw gekregen en is vóór den westelijken vleugel een nieuwe
muur gesteld. Op het voorplein twee vierkante wacht156

HELMOND

torens, met pyramidaal, in een kleinen bol eindigend, dak
(XVII ?); een bijgebouw met soortgelijken toren in het
park is in 1922 gesloopt. De ingangs(noord)vleugel heeft
twee vierkante hoektorens, gedekt door van vier- tot
achtkant ingesnoerde spitsen, tusschen welke een uitspringend gebouw met een, door bollen dragende pinakels
bekroonden, trapgevel (XVI) boven de spitsbogige ingangsnis ; aan den anderen kant van de torens sluiten
de trapgevels (XVI A) der zijvleugels aan tegen de hoektorens. De gevel van dezen vleugel aan de binnenplaats
(XVI A), welke evenals die van den westvleugel (XVI A)
banden en blokken van bergsteen vertoont, heeft een
segmentvormig overtoogden, in een door drie boogjes
op (nieuwe) kopjes gedekte nis gevatten ingang, waarboven een dergelijke topgevel met drie door bergsteenen
driepassen gesloten nisjes, en terzijde kleinere rondbogige
ingangen in met een Tudorboog gesloten nissen. Het
muurwerk der hoektorens met hooge, van vier- tot achtkant ingesnoerde en in een kleinen bol uitloopende, spitsen
(XVII), heeft op eenigen afstand onder de daklijst een
uitgekraagd rondboogfries. De zuidvleugel sluit aan de
west- en de oostzijde met topgevels (XVI) aan tegen de
hoektorens en had vóór de restauratie in het midden van
den gevel een ingezwenkten top (XVII A), welke door
drie moderne topgeveltjes is vervangen; aan de binnenplaats bij de aansluiting met den westvleugel een in
oude vormen nieuw opgetrokken ronde traptoren, de
„trompetterstoren". Inwendig heeft het zuidoostelijk
deel der kelderverdieping door zware gordelbogen
omsloten kruisgewelven met platte rechthoekige ribben.
Op de bovenverdiepingen eenige gepleisterde schoorsteenen en balkzolderingen met gesneden sleutelstukken
(XV en XVI). Voorts een houten schouw, waarboven
de geschilderde wapens-Cortenbach en -van Arkel
met hunne kwartieren, twee kamers met schoorsteenen
1Sl

HELMOND

(XVIIId), waarboven schilderstukken en stuc-plafonds,
twee torenkamers met schoorsteenen (1790 en XVIIId)
in hout en stuc, waarop o. a. een afbeelding van het
stadhuis en medaillon-portretten van kinderen uit het
geslacht Wesselman ; verder een kamer met Engelsch
stucwerk (XIX A).
Op de zolderverdieping het museum: een verzameling
van schilderijen, teekeningen, foto's en curiosa betreffende de plaatselijke geschiedenis.
I. De R. K. KERK (H. Lambertus), in 1856—I861
door den architect Th. Molkenboer gebouwd met
behoud van den ouden (weliswaar toen ommantelden
en verhoogden) TOREN (XVI) bezit :
Eiken preekstoel (XVIII B of XIX A).
Orgel (XVIII B).
Zerk (XVIIa) met priesterbeeld in reliëf.
Zilverwerk : monstrans (XVIII), reliekhouder (XVIII,
Maastrichtsche keur ?), ciborie (+ 1 760, Maastrichtsche
keur ?).
Twee luiklokken, waarvan een in 1721 gegoten door
Jozef Petit en een, in 1839 vergoten door Petit en Fritsen;
klokkenspel van dertig bellen, waarvan vijf en twintig
in 1724 door Alexis Jullien, drie in 1839 door Petit
en Fritsen gegoten, afkomstig uit den abdijtoren te
Postel.
In het museum van het Provinciaal Genootschap
te 's Hertogenbosch bevindt zich een uit deze kerk
afkomstige koperen plaat van een graf voor Maria Th. E.
Cortenbach (t 1682).
2. De NED. HERV. KERK (1847), een door een koepeltorentje bekroonde achtkante koepelbouw, met vier
rechte en vier gebogen zijden en uitbouwsels aan de
oost- en de westzijde, bezit :
Eiken preekstoel (XVIII A).
e
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Avondmaalsvaatwerk : zilveren gegraveerden beker
(XVIIIa, Bossche keur) en collecteschaaltje (1724,
Bossche keur), porceleinen kan met zilveren deksel
(XIX A) en twee tinnen schotels (XVIII).

g I . Markt 7. Van ouds hotel „De Swaen". Gepleisterde in- en uitgezwenkte topgevel, herbouwd na brand in
1594 blijkens opschrift.
2. Markt 1 3 . Huis met aan de voorzijde een tuitgevel (XVIII) en aan den zijkant een gevel (XVI) met
geprofileerde deklijst.
3. Markt 3. Gemoderniseerd huis met gepleisterden
zij-trapgevel (XVI).
4. Veestraat 33. Gepleisterde trapgevel (XVII A).
5. Binderseind 2I. Gepleisterde puntgevel, eindigend in trapjes. In ovalen rand : 1765.
6. Markt 4. Afgeknotte ingezwenkte gevel (XVIII).
Deuromlijsting Lodewijk XVI.
7. Aan de Aa een WATERRADMOLEN.
De schutterij van 0. L. Vrouw bezit een zilveren
vogel (1645) en schilden uit 1679, 1681, 1682 (Daniël
Magalla, „drost van Croyen ende Styphout"), 1683, 1687,
1713, 1 7 1 4, 1 7 1 5, 1 7 1 9, 1 737, 1 73 8 , 1 739, 1 75 0 , 1755,
1780, 1783, 1786, 1789, 1 794, 1 795 en 1804.
h.

HELVOORT.
d. Het GEMEENTEHUIS (XIXa) is een eenvoudig
baksteenen gebouw met houten klokkentorentje.
e I . De NED. HERV. KERK (H. Nicolaas) is een
baksteenen gebouw (XV), XVId geplunderd, in 1617
opnieuw gewijd, sedert 1648 voor de Hervormden
ingeruimd, in 1872 ingrijpend hersteld. Het gebouw
bestaat uit een schip van twee traveeën met zijbeuken (gewijzigd XVI), een uitspringend dwarspand, een (thans
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als kosterswoning met zolder ingericht) driezijdig gesloten koor van twee traveeën en eenen westtoren (XV).
Steunbeeren. De zuidbeuk heeft twee verhoogde venstertraveeën met topgevels. Leliekruis op het koor. Schip
en zijbeuken zijn van elkander gescheiden door achtkantig afgeschuinde pijlers, waarop spitsbogen. Over
het middenschip en het dwarspand spitsbogige houten
tongewelven met schinkels, steunend op met gesneden
koppen versierde knaagstukken en met dergelijk snijwerk
in de knoopen der gordingen. Over de zijbeuken
halve spitsbogige tongewelven, in den zuidbeuk met
twee steekkappen naar de vensters. De oorspronkelijke
halve spitsbogige tongewelven, in den zuidbeuk met
twee stuttrappen naar de vensters. De oorspronkelijke
vensters in den zijwand zijn weggewerkt. Moderne
zij-ingang. Het dwarspand heeft aan de noordzijde een
enkel spitsbogig venster, thans zonder traceeringen, en
aan de zuidzijde twee (vernieuwde) spitsboogvensters.
Het vertimmerde koor bezit eveneens nog zijn oorspronkelijk houten gewelf, welks velden in de koorsluiting
overblijfselen vertoonen van beschildering.
De toren, op vierkant grondvlak en met steunbeeren
en een naar het N. uitgebouwden traptoren, heeft drie
geledingen. De onderste is vlak met een spitsbogige
spaarnis aan de westzijde, waarin een vlakgetoogde deuropening onder een thans toegemetseld venster ; de tweede
geleding heeft aan elke zijde twee smalle langgerekte
spitsbogige spaarnissen; de derde aan elke zijde twee spitsbogige galmgaten, benevens hoeklisenen, die vereenigd
zijn door een spitsboogfries op baksteenen kraagsteenen.
Alle waterlijsten tusschen de geledingen en de afdekking
van het voetplint zijn van cement. De overhoeks geplaatste steunbeeren gaan aan de bovenste geleding in
het torenvierkant over door middel van steil oploopende
afschuiningen. Ingesnoerde leien spits. In den toren is het
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oorspronkelijk hoog boven den begane-grond aanwezige
spitsbogige gewelf thans uitgebroken. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII).
Koperen lezenaar (1 743 ) en doopbekkenhouder.
Twee tinnen Avondmaalsbekers (XVIII B) op versieren voet.
Grafzerk (166 9 en 1682) voor jhr. Corn. van Grevenbroeck en zijn vrouw en kinderen. Onder den vloer
liggen eenige zerken: een (1563, priesterzerk) en een
(1616), een (i800) met wapens-Martini en -Buys.
Twee klokken, waarvan een in i 8o6 door Henricus
Petit en een in 1822 door Petit en Fritsen gegoten.
Een eiken oxaal (I 15 oo) met dubbele koof, arkel in
het midden, borstwering met Tudorboogpaneelen, afkomstig uit deze kerk, is nu in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
2. Het KLOOSTER DER ZUSTERS VAN HET GEZELSCHAP
JEZUS MARIA JOZEF bezit:
Zilveren ciborie (XVI).
g 1. Het, nog gedeeltelijk door grachten omgeven,
KASTEEL ZWI JNSBERGEN, in 1817 (blijkens een gedenksteen)

verbouwd, bestaat uit een langwerpig hoofdgebouw, met
trapgevels (XVII A) op de smalle zijden; tegen den
achtergevel een loodrecht hierop gerichten vleugel,
waarnaast een met insnijdende daken gedekte partij; en
eenen zeskanten met hoekblokken en nissen verlevendigden toren (XVI) op den hoek van het hoofdgebouw.
Bouwhoeve tegen den toren. Inwendig : keldergewelven
(XVI), drie kamers met stucplafonds, gesneden dubbele
deuren, schoorsteenen, waarvan een met stucrelief:
Hercules (alles XIXa), gesneden gangbank (XVIIIb),
afkomstig uit het kasteel Zuidewijn. In den toren een
klok (XVIIIc).
Een zandsteenen wapensteen (XVId) met het wapeni61
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Bloeyman, uit dit kasteel afkomstig, is in het Rijksmuseum
te Amsterdam.
2. Aan den grooten weg een huis, met stoephek
en ijzeren kettingdragers, waarin : „Jachtlust 1790" vóór
de deurpilasters.
h. De schutterij van de H. H. Catharina en Barbara
bezit een tijd gedreven zilveren medaillon (XVI) met
de beeldjes dezer heiligen, verbonden aan een kleinen
vogel (XVI, merken : 's Hertogenbosch, ster) en schilden
uit 1561, XVI B (2), 1600, 1618, 1628, 1658, 16 S9, 1665,
1 73 2, 17 39, 1 749, 1 75 7, 1 764, 1 788, 1806, 1818, 1822,
1828 en 1848.

HERPEN.
Herpen.
e. De R. K. KERK (H. Sebastianus), hersteld XIX A,
bestaat sinds de verbouwing in 1 9 0 7 door den architect
C. Franssen uit een nieuw driebeukig schip, een koor van
drie traveeën met 3 /8-sluiting (XV B) en een toren (XIV);
te weerszijden van het koor en den toren moderne gebouwen. Het koor heeft eenvoudige, tweemaal versneden
beeren en vensters met ongeprofileerde neggen. De
vlakopgaande toren met een veelhoekigen uitgemetselden
traptoren aan de zuidoostzijde, bestaat uit drie geledingen
en een (in 1907 vernieuwde) van vier- tot achtkant ingesnoerde spits. De onderste geleding heeft een in een
spitsboognis gevatten ingang met ellipsboog, de middelste telkens drie spitsbogige met driepassen afgezette, en
de bovenste telkens twee spaarvelden, in welke laatste
gekoppelde spitsbogige galmgaten. Inwendig is het koor
overkluisd met ster- en netgewelven, die door, op gebeeldhouwde kraagsteenen rustende, schalken gedragen
worden. De kerk bezit :
Hardsteenen doopvont (XIII), de met koppen versierde
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kuip rust op een vernieuwden, door vier zuiltjes omgeven,
schacht en voet.
Houten beeldengroep (XV) : gekruisigde Christus met
Maria en Johannes, met nieuw kruis en nieuw gepolychromeerd.
G ewelfschildering (XV B) in het koor : bloem- en
bladornament, alsmede een om den Zaligmaker gegroepeerde reeks van heiligen en engelen met passiewerktuigen (sterk gerestaureerd).
Zilveren monstrans in torenvorm (XV B, merken :
's Hertogenbosch en P) op zeslobbigen voet, met een door
vier engelkopjes versierden nodus en beeldjes der twaalf
Apostelen, Maria, Christus en den H. Sebastiaan (de drie
laatste verguld, een apostelbeeldje ontbreekt); zilveren
stralenmonstrans (XIXa).
Verguld zilveren kelk (XVIII, merken : 's Hertogenbosch, S, lelie).
Koperen lavabo (XV), versierd met twee maskers.
Klein koperen wijwatervat (1645, geschonken door
Elisabeth Freischen).
Twee kleine gegoten koperen kandelaars (+ 1600).
Drie tinnen bordjes (XVIII).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 143 2 door
Godefridus de Hintum en een in 1752 door Jean
Petit.
2. In de buurtschap Koolwijk de KAPEL VAN DE
H. ANNA, reeds vermeld in 1 5 20, in haar tegenwoordigen
toestand (XVII B, met latere vergrootingen) een eenvoudig gebouw met 3/8-sluiting, dat inwendig door
acht zuilen in een middenschip en zijbeuken wordt verdeeld en met eenen toren. Zij bezit :
Eiken communiebank (XVIII).
Eiken biechtstoel (176o).
Geverfde houten H. Anna zelfderde (XVII ?), in een
nis buiten aan de koorsluiting.
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Wit houten beeld (XVIII ?) : H. Anna met H. Maagd;
kleine geverfde houten H. Anna zelfderde (XVIII ?).
g. Details : Koolwijk A io6, ankers : 1761, overwelfde
kelder; A. 20, ankers : 1787, in den zijgevel een ellipsvormige nis en een deur in den stijl van het Keizerrijk.

Overlangel.
e. De moderne R. K. KERK (H. Antonius abt) bezit:
Gepolychromeerd houten beeldje (XVIII A) : H. Maagd,
in een kastje (XVIII A).
Gegoten koperen balustervormigen kandelaar (XVII A).
Klok, in 1622 gegoten door Michaël Burgerhuys.
HERPT.
a. Enkele Frankische wapenen en andere fragmenten,
van hier afkomstig, bevinden zich thans in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e 1. De TOREN (XIII—XVI) van de voormalige R. K.
kerk (H. Trudo) is gebouwd van tufsteen en baksteen
en heeft vier geledingen. De onderste, geheel van tufsteen,
heeft vlakke wanden, een halfrond getoogde deurnis en,
terzijde, smalle spitsboogvensters ; de tweede, gedeeltelijk
van tuf-, gedeeltelijk van baksteen, hoek- en middenlisenen, onderling door tufsteenen spitsboogfriezen verbonden ; de derde geleding, van enkel baksteen, hoeklisenen door rondboogfriezen verbonden en aan elke
zijde (dichtgemetselde) gekoppelde spitsboogvensters;
de vierde, van baksteen met tufsteenbanden aan de
buitenzijden, heeft hoeklisenen, verbonden door rondboogfriezen en aan alle zijden spitsbogige nissen, waarbinnen, door een tufsteenen-middenzuiltje gescheiden,
spitsbogige galmgaten. De met leien bekleede spits is
nieuw.
Klok, in 1587 gegoten.
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2. De NED. HERV. KERK (XIX), bestaande uit een
schip van drie traveeën met driezijdige koorafsluiting,
bezit:
Eiken preekstoel (XVIIId, geverfd) op balustervoet.
Vier wapenborden (1633, 1663, 1668, 1669, gerestaureerd XIXa).
Zilveren Avondmaalsbeker, schenkkan en schaal (alles
+ I800), waarvan de beide eerste met gegraveerd wapen
van Herpt.

'S HERTOGENBOSCH.
's Hertogenbosch.
a.

Romeinsche monumenten.

In deze gemeente moet XVIII B een aanzienlijke
vondst van Romeinsche munten gedaan zijn.
b. Verdedigingswerken.
I. Van de oudste ommuring der stad is, ingebouwd

in de huizen Hinthamerstraat 8 en vooral 1 o, nog overgebleven de zeer zware ronde noordelijke toren met tentdak van de voormalige LEUVENSCHE Of GEVANGENPOORT,
ten N. waarvan een eveneens zeer zwaar brok muurwerk
met diepe spaarbogen aan de binnenzijde; de overblijfselen van den aansluitenden toren aan de Dieze op het
terrein van den heer Kooijmans, die met den ronden,
nog in grondslag bewaarden aan de overzijde van dit
water, op het terrein van het Groot ziekengasthuis, een
waterpoort vormde, zijn voor eenige jaren gesloopt.
Voorts schijnen op eenige plaatsen o.a. in den stal van
het huis Kruisstraat 5 muren op fragmenten van den
oudsten stadsmuur opgetrokken te zijn. Ten 0. van den
weg naar Orten langs de Aa een stuk walmuur met vier
rondeelen.
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De latere bevestiging, waarbij de oorspronkelijke steenen
muur in verloop van tijd is vervangen door een bemuurden — XIX nieuw beklampten — aarden wal, waartegen
bastions (XVII) zijn aangebouwd, is aan de zuidzijde der
stad nog grootendeels aanwezig. Goed bewaard met de
voorliggende gracht is voornamelijk het westelijke gedeelte, in welks midden het in 1634 aangelegde BASTION
ORANJE; het oostelijk gedeelte met het voormalige bastion
Baselaar (1622) en het bastion St. Anthonie (XVIIa)
is in plantsoen herschapen. Tusschen de bastions eenige
rondeelen. Op den noordwesthoek der stad het voormalig
fort DE CITADEL (1644-1648), thans kazerne, welks
bastions en omgrachting aan de buitenzijde der stad nog
aanwezig zijn.
2. Binnen de vervallen dubbele omwalling van het
voormalig FORT ISABEL ligt thans een moderne kazerne.
Over is nog een aan de zijkanten gepleisterd en door een
tentdak afgesloten poortgebouwtje (XVII): een door
dubbele pilasters met natuursteenen kapiteelen en impostlijst geflankeerde doorgang, waarboven een leeuw in een
gebogen fronton. Op de verdieping natuursteenen strekken boven de vensters.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
I. Het GOUVERNEMENTSHUIS, vroeger woning van
den gouverneur van 's Hertogenbosch, thans van den
commissaris der Koningin, is een gebouw (1768-1769,
hersteld en verbouwd in 1895 en 193o). Voorgevel
van bergsteen, geblokt over de benedenverdieping en
de hoekpilasters, met een vooruitspringende middenpartij
met versieringen Lodewijk XVI en gedekt door een
fronton, waarin het wapen van Brabant tusschen leeuwen
en wapentuig. Op de kroonlijst gebeeldhouwde wapenrustingen. Rechts naast den gevel een ingang (XVIIId).
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Inwendig gesneden trapleuning, in de receptiezaal en
aanliggende vertrekken een aantal geschilderde Brabantsche wapens (1796, door Quirinus van Amelsvoort),
een schoorsteenstuk (180 3 , door Q. van Amelsvoort),
meubelen, eenige schoorsteengarnituren en lichtkronen
in Empire-stijl. Het muurwerk van de aangrenzende
Statenzaal (in 1615 Jezuïetenkerk) is nog ten deele
XVIIa.
2. Het HYPOTHEEKKANTOOR - in de toekomst bestemd voor bisschoppelijk museum — gebouwd in 1769
door Samuelle Theophile van Voorburg, heeft een rijkversierde middentravee met balcon en kroonlijst met
gesneden consoles. Inwendig zeer rijk stucwerk in de
gangen en in het fraaie trappenhuis, welks trappen gesneden balusters hebben, alles overschilderd. Voorts beneden aan de straat twee stuczolderingen, houten schoorsteenboezem (marmeren benedendeel later), in de gang
een deur en marmeren fonteintje, en boven een houten
schoorsteen, alles in Lodewijk XV-stijl.
3. Het KRUITHUIS, 1618-1621 gebouwd door mr. Jan
van der Wege, ingenieur der aartshertogen, sinds 174.2
arsenaal (omstreeks dien tijd verbouwd ?), later laboratorium en thans militair wapen- en kleedingmagazijn, is een
binnen een gedempte gracht gelegen zeshoekig, door
zadeldaken gedekt gebouw van baksteen met bergsteenen
aanzet-, sluit- en kantblokken, bestaande uit vier hooge
vleugels en twee lage en smalle, vermoedelijk wat later
aangebouwde vleugels aan de zuidzijde, op welker aansluiting aan beide zijden een eveneens zeskante, boven
de bedaking oprijzende traptoren met tentdak. Aan de
buitenzijde vóór het midden van een der noordelijke
vleugels een bergsteenen rustica pilasterpoort met, boven
het fronton, den Nederlandschen leeuw in een voluutomlijsting (vermoedelijk XVII B); het op de slotplaat
ingekraste jaartal 1629 (?) zou betrekking hebben op den
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overgang aan de Staten. De twee zuidelijke vleugels
hebben een natuursteenen impostlijst. Aan de binnenplaats
hebben de breede vleugels telkens drie gekoppelde rondbogige en in een rondboog gevatte vensters, de ingangstravee met bergsteenen omlijsting echter een rondbogige
poort, geflankeerd door enkele rondbogige, in een spitsboog gevatte, vensters, welke ook in den middentopgevel
van alle vleugels voorkomen; de smallere, terugliggende
vleugels vormden oorspronkelijk een open galerij met
rondbogen op pilasterachtige dammen. Inwendig hebben
de muren aan de binnenzijde spaarbogen; de zolderingen
der, een geheel uitmakende, breedere vleugels worden
ondersteund door met rondbogen verbonden pijlers.
Van de onderling gescheiden lagere vleugels heeft
de een beneden riblooze kruisgewelven en is dè
andere vertimmerd. In de traptorens steenen wenteltrappen.
4. Het RAADHUIS, op de plaats en ten deele met gebruikmaking van de kelders van het voorgaande stadhuis
( en met behoud van , den toren (1649) in 167o
e.v. naar een ontwerp van den Rotterdamschen stadsbouwmeester Claes Jeremiasz. Persoons gebouwd, waarbij voorts vooral de timmerman Dirk van der Lith, o.a.
als opzichter, aanmerkelijke diensten bewees, is een
tennaastenbij vierkant, door zadeldaken gedekt, gebouw van twee heele en een halve verdiepingen, waarvoor een stoepbordes met dubbele trappen en balustrade
(eerste steen gelegd in 1679, gewijzigd in bordes met
een breede trap in 1791, afgebroken in 18 5 o, in den
oorspronkelijken vorm hersteld in 1913). De natuursteenen voorgevel heeft een • vooruitspringende middenpartij met ingangspoort, in welks fronton het jaartal 167o,
doorgaande Ionische pilasters tegen de verdiepingen en
een ruiterspel, uit vier mannen te paard en twee trompetters bestaande, in de architraaf; de gevel wordt af168
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gesloten door een driehoekig fronton met het door
Jacobus van der Hoeven gebeeldhouwde stadswapen,
omgeven door eenig figuraal beeldhouwwerk. De achtkante, uit een gesloten en een open, door een balustrade
omringde, achtkante geleding bestaande torentop eindigt
in een peervorm. Achter het stadhuis een, vermoedelijk
in 1690 door Jacob Roman gebouwde, gesloten galerij,
welke aansluit bij een in oorsprong ouder, doch zeer
gewijzigd achtergebouw (XVI B, verbouwd XIXd) met
nog eenige oorspronkelijke steenen kruiskozijnen.
Inwendig: de voorheen als museum van lijfstraffelijke
rechtspleging gebezigde en sinds 1928 als raadskelder in
gebruik zijnde oude tweebeukige kelder bestaat uit twee
door een muur — waarvoor later de fundeering van den
gevel uit 1670 gebouwd is — gescheiden deelen; het
achterste, uit vier breedere traveeën bestaande, heeft nog
zijn op natuursteenen middenzuilen en kraagsteenen
rustende kruisgewelven behouden. Van de benedenverdieping wordt het middendeel in beslag genomen door een
ruime hal met balkenzoldering, welks moerbinten op
gesneden sleutelstukken rusten; het achtergedeelte, afgesloten door een balustrade, op welks gesloten gedeelte
gekoppelde houten zuilen staan (1679), diende tot VIERSCHAAR. In het midden der zijwanden geven door een driehoekig fronton bekroonde natuursteenen poorten toegang
tot de trappenhuizen, waarvan het ruimere oostelijke een
fraai gesneden trapleuning heeft. In de kamer van den
burgerlijken stand vier gebeeldhouwde balksleutels. Boven
de hal aan de voorzijde de raadzaal, waarin een eiken
schoorsteen (door Roman ?) met in acanthus eindigende
wangen, gesneden friezen en een schoorsteenstuk : de
Gerechtigheid (1648, door Th. van Tuiden, doek) tusschen
composiete pilasters; een houten beschilderde zoldering
(ontworpen door Romein de Hooghe, door Elyas van
Nijmegen uitgevoerd), gobelins (4 1700, Vlaamsch werk),
I2
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eiken deur (178o, afkomstig van het heerengestoelte der
St. Janskerk), leidende naar de (de overige middenruimte
beslaande) vestibule. Op de verdieping verder : in de
vroegere schepen- (thans burgemeesters-) kamer een
eenvoudige schoorsteen Lodewijk XIV met doek : Wildeman met wapenschild van 's Hertogenbosch (door Th.
van Tulden); in de kamer van den wethouder voor sociale
zaken een rijkere schoorsteen Lodewijk XIV en een uit
oude fragmenten samengesteld goudlederen behang ; in de
commissie- en wethouderskamer een lambrizeering
(XVIIIc) en een schoorsteen met doek : Marcus Curius
Dentatus, stuczoldering en goudleeren behang. Op de
tweede verdieping het schutterijmuseum. In het achterhuis
in een tot gang en bergplaats dienende ruimte vier gesneden sleutelstukken (± i 600) en de lage trouwkamer
met balkenzoldering, goudlederen behangsel aan de lange
wanden en eiken betimmering met kasten (alles + i 6 5 o) en
houten Lodewijk XV schoorsteen (marmeren benedendeel ± 180o) aan de korte wanden.
In het stadhuis bevinden zich voorts de volgende
schilderijen : in de burgemeesterskamer twee zeer groote
doeken, allegorische voorstellingen : over het beroepsrecht
der Meij erij sche schepenbank op die van 's Hertogenbosch
en over de poging der Brabantsche steden aandeel te verkrijgen in het Staatsbestuur (1647 en 165o, door Th. van
Tulden) en een paar leeuwen (door Th. van Tulden,
copie naar Rubens, doek); in de wethouders- en commissiekamer een gezicht op de Bossche markt met het oude
stadhuis (1665 , door A. van Beerstraten), Willem III en
Maria van Engeland (1694, door J. H. Brandon) in zware
gesneden lijsten (1686, door Jacobus van der Hoeven),
in de wethouderskamer een portret van een krijgsman
(manier van van Ravestein), allegorische liefdesidylle
(1 74o, door A. Schouman), vruchtenstukje (1854, door
A. Haanen), in de secretariskamer een herdersknaap
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(manier van Moreelse); in de bovenvestibule tien portretten van Oranje-vorsten, grootendeels copieën naar
bekende meesters : Willem I en Maurits (door J. de
Langhe), Frederik Hendrik, Willem II en Willem III,
Willem IV en V door B. Bolomey, de koningen Willem I
(1816, door Math. van Bree), Willem II en Willem III
en voorts Napoleon; in het trappenhuis een portret van
koning Willem II (1842, door P. E. Dielman), staande in
hermelijnen mantel; vaandeluitreiking aan de schutterij
van 's Hertogenbosch door den prins van Oranje (1831,
door D. Dubois).
Eindelijk worden hier nog bewaard : in de traphal:
vier gesneden cartouches (+ i 700) met de wapens van
de Republiek, den prins van Oranje, het hertogdom
Brabant en 's Hertogenbosch, in de raadzaal zeven-entwintig stoelen (XIXb) en zes oudere eenvoudige;
in de wethouders- en commissiekamer twaalf stoelen,
een leunstoel en een kast met kuifstuk, stijl Lodewijk XV;
in de hal twee geverfde banken Lodewijk XV en vier
bronzen kanonnen (blijkens opschrift in 1580 gegoten
door Jan de Challengie); in den toren met klokkenspel
o.a. de volgende klokken: een in 1 37 2, een klokje in
1529, acht door Melchior de Haze, en vijftien door F.
en P. Hemony (een gedateerd 1649, acht ongemerkt)
gegoten; een verguld zilveren brotsie van het pijpersgilde (io).
Op de binnenplaats een poortje (XVII) van een afgebroken huis in de Ridderstraat, twee gedenksteenen
van het afgebroken, in 1658 door Hesther van Griensven
gestichte, oude mannen- en vrouwenhuis en een zestal
grafzerken (1553, 1554, 15561 1566, 1572-1576, 15 75
16o0), uit de kapel van het Groot ziekengasthuis (zie
f 3) afkomstig.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De voorheen collegiale kerk, thans CATHEDRALE
171

' S HERTOGENBOSCH

vermoedelijk gesticht tusschen i 200 en 1210, later, volgens
Cuperinus na 128o, met behoud van den toren en van de
ten Noorden belendende Onze Lieve Vrouwekapel door
een andere kerk vervangen, welke sinds XIVd allengs
van de straalkapellen en het koor af naar het Westen,
onder leiding o.a. van Willem van Kessel (+ 138o1420), Alard Duhamel (4 1487— + 1 49 5 ), Jan Heyns
(+ 1495--1516), Jan Darkennis I (?-1545) en Jan
Darkennis II (tot j 1572) werd herbouwd, in 1584 door
brand geteisterd — waarbij de houten, 1523-29 door
den timmerman Jan van Poppel gebouwde, toren op de
kruising verloren ging en alleen zijn onderbouw (?), de
oudere ( ?) steenen lantaarn, werd behouden en hersteld —,
van 1629 tot 1810 in gebruik bij de Hervormden, is sinds
1860 onder leiding achtereenvolgens van de architecten
St. L. Veneman (I 8 58-1863) uit Rijsel, L. C. Hezenmans
(1863-1909) en H. van Heeswijk (1909 e. v.) in restauratie
waarbij men van het noordertransept naar het Westen en
vervolgens weer naar het Oosten werkte.
Het gebouw is een kruisbasiliek, oorspronkelijk bekleed in hoofdzaak met tuf en Bentheimersteen, en bestaat
thans uit : een vijfbeukig schip van zeven traveeën(in
hoofdzaak XVd—XVIa), een dwarspand (noordervleugel
meest nog XVb, zuidervleugel XVb—c, zuiderportaal
XVd, overwelving zuidervleugel na de verwoesting in
1584 vernieuwd in 1609), een 7/12-gesloten koor van vier
traveeën met omgang en kapellenkrans (+ 1400), een
toren (XIIIb, verhoogd XVb, spits XVII, hersteld onder
leiding van den gemeentearchitect J. M. Nabbe en eenigszins gewijzigd 1870-1874) en verder, van het Westen af,
de volgende aanbouwsels :
a. ten N. van den Westtoren de twee traveeën breede
0. L. Vrouwekapel (1268, gewijzigd en met een travee
vergroot : 1380, gewelf misschien later, hersteld in
BASILIEK VAN DEN H. JOANNES DEN EVANGELIST,
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1870) en ten Z. van den toren de doopkapel, waartegen
een traptoren (XIV A, gewijzigd o. s. XVa en + 1525)
hersteld in 188o) en een aanbouw ( in het
verlengde der schipzijbeuken te weerszijde van den
toren;
b. het „Merlarkoorke" (15 3 8 vv.) in den hoek van
schip en noorderdwarspand;
c en d. een kleine gerfkamer (XV B) en de stadskom (+ 15 oo) in den hoek van schip en zuiderdwarspand.
e. het voormalig koor der 0. L. Vrouwen broederschap, thans H. Sacramentskapel (in oorsprong XIVa,
na vorige verbouwingen geheel gewijzigd en uitgelegd
1480-1496, vermoedelijk naar plannen van Duhamel)
ten N. van het koor, en ten 0. hierbij aansluitende de
oude gerfkamer (XVc—d), de voormalige „canonickenkamer" (thans in restauratie), in de toekomst bestemd
tot kapittelzaal;
f. de H. Antoniuskapel of het „Bockkoorke" (XVb)
in den hoek van koor en zuiderdwarspand en voorts ten
Z. van het koor de vijf traveeën lange aanbouw (XVd
of wat vroeger), waarvan de beide westelijke dienst doen
als vergaderzaal van het kapittel, de middelste als doorgang en de beide oostelijke als sacristie.
Van het schip wordt de hoofdbeuk geschoord door
dubbele luchtbogen (op de bovenste rij waarvan telkens
zes, vernieuwde, schrijlings gezeten mensch- of dierfiguurtjes), rustend op breede en hooge, tusschen de afzonderlijke dakjes der zijbeuktraveeën oprijzende, door
(moderne) engelfiguren versierde stoelen, van welke
korte luchtbogen geslagen naar de bekronende pinakels
der rijke zijbeukbeeren; boven de vensters van de zijbeuken, evenals aan den hoofdbeuk van het schip, weinig
overstekende windbergen met flamboyante traceeringen
(in die van de twee oostelijkste zijbeuktraveeën aan
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de noordzijde vernieuwde reliëfs, o.a. „erwtenman"),
verbonden door open balustrades. De gevel van den
noorderdwarsarm, welks talrijke beelden geheel modern
zijn, heeft rijkversneden, in pinakels eindigende beeren
(de oostelijke in verbinding met een traptoren), welker
vierkant vooruitspringende door een baldakijn bekroonde ondergedeelten het diepe portaal flankeeren,
dat in de diepe hollen van de profileering en in het
boogveld heiligen beelden, en tegen den middenpijler
een Madonna heeft; boven den bekronenden ezelsrugboog van het portaal rijst achter een balustrade
een spitsboogvenster in rechthoekige omlijsting; de gevel
wordt afgesloten door een achter een balustrade terugspringenden top, omzoomd door een opengewerkte,
met pinakels bekroonde, omlijsting. De eveneens zeer
rijke gevel van den zuiderdwarsarm is in dergelijke trant
behandeld, doch heeft een met twee stergewelven
overkluisde laat-gothische voorhal : twee spitsbogen over
de volle hoogte, bekroond door elkander kruisende en
door een balustrade verbonden ezelsrugbogen (bij de
restauratie door Hezenmans gewijzigd); in de lateizwikken der twee rechthoekige ingangen, welker hollen
in hun benedendeel eveneens nog oorspronkelijk beeldhouwwerk vertoonen, de geschiedenis van Johannes den
Evangelist; tusschen de ingangen een gebeeldhouwde
console (XVI: gekluisterde figuur), de overige bij de
restauratie aangebracht. De topgevel is hier bezet met
talrijke pinakels (het bekronende beeld eerst bij de
restauratie aangebracht), en bevat o.m. een naar een
oud model vernieuwd Christusbeeld.
De kruising draagt een steenen, door een koepeldak
gedekten trommel met torentjes op de hoeken ; aan iedere
zijde van den trommel bevinden zich te weerszijden van
een middenstijl twee rondbogige vensters met daarboven
aansluitende roosvensters.
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Het koor heeft eenvoudige beeren en balustrades,
terwijl de windbergen der vensters telkens twee wereldlijke
of geestelijke hoofdfiguren bevatten ; bij de straalkapellen
o.a. voorstellingen uit den Kerstcyclus. Bij de thans
in gang zijnde restauratie worden deze beelden door
copieën vervangen; ook de vier overgebleven vrijstaande
beelden (o.a. Maximiliaan) op de stoelen der luchtbogen,
welke bij het koor oorspronkelijk een dubbelen, bij de
koorsluiting een enkelen krans vormden, zijn door nieuwe
vervangen.
Het romaansche benedendeel van den door een
moderne beklamping omgeven toren heeft telkens twee
lisenen, waartusschen een boogfries van zes baksteenen
rondboogjes op draagsteentjes van tuf en waaronder
aan de westzijde een laat-gothische ingang (+ 1 5 3o,
evenals vóór de restauratie het maaswerk van het
bovengelegen venster en der blindvensters) met modern
beeldhouwwerk, de tweede geleding telkens vier smallere
door rondbogen verbonden lisenen, gelijk eveneens
met rondbogen van tuf aan de derde lagere geleding
voorkomen. Het muurwerk van het bovendeel bestaat
uit twee geledingen met reeksen van drie spitsbogige
galmgaten tusschen steunbeertjes; de afsluitende pilasterbalustrade met door frontons bekroonde wijzerborden
heeft bij de restauratie plaats gemaakt voor eene, naar
gothischen trant, waarachter de uit een achtkantig gedeelte en twee in een peervorm eindigende geledingen
bestaande spits oprijst.
De 0. L. Vrouwe- en de doopkapel met den zuidwestelijken vierkanten traptoren zijn zeer eenvoudig behandeld.
De H. Sacramentskapel heeft bijzonder rijke veelhoekige
beeren en flamboyante traceeringen in de windbergen.
De oude gerfkamer, welke door ophooging van den bodem
verzakt schijnt, is gedekt met een door een balustrade
omgeven koepeldak ; haar wandvlakken vertoonen een
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door spaarvelden geflankeerd spitsboogvenster, besloten
binnen door de beeren gescheiden rondbogen.
Inwendig hebben de 0. L. Vrouwe- en de doopkapel
eenvoudige kruisgewelven met, op kapiteelen van halve
zuilen of op kraagsteenen rustende, ribben. De beuken
van het schip, alsook koor en omgang worden gescheiden
door rijkgelede pijlers, welker schalken zonder overgang
overgaan in de ribben der kruisgewelven en boven welker
spitsbogige scheibogen rijk maaswerk en een omgaand
triforium zijn aangebracht, in het koor strenger dan in
dwarspand en schip. De gewelfribben der buitenste
zijbeuken loopen te niet in de zijbeukpijlers. Het dwarspand, de H. Antoniuskapel, het „Merlarkoorke", de
stadskom en de aansluitende gerfkamer hebben rijke
netgewelven, de oude gerfkamer een stergewelf op
schalken met kapiteelen. De H. Sacramentskapel, met
eveneens zeer vertakte netgewelven, heeft tegen buitenmuren en pijlers (vernieuwde) muurpijlers met weelderig
bewerkte voetstukken, waarop beelden, overhuifd door
fijn gedetailleerde pinakels. Over de benedenruimte
van den toren twee ribkruisgewelven (een door hijschgat
doorbroken) op schalken (XIV A), waartusschen aan de
zijwanden spitsbogige spaarnissen. Tegen den noordoostelijken kruisingpijler de „scheeve toren", een zeer
hooge torenvormige baldakijn in getorsten vorm.
De kerk bezit:
Gebeeldhouwde altaarretabel (+ i 5 oo), op de benedenste zes kleine paneelen tafereelen uit het Kerstverhaal
en op de bovenste uit den Paaschcyclus, met beschilderde
zijvleugels, afkomstig uit het kasteel Heeswijk (oorspronkelijk uit St. Anthonis).
Eiken afsluitingen van een deel van het koor, de H.
Sacramentskapel en de orgelruimte (de beide laatste 1715)
met grootendeels oude koperen colonnetten (die van
het koor : 154o, hersteld in 1566, de andere XV),
I 76
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waarboven in het koor gebeeldhouwde paneelen (± 1535
—1 545, enkele eenvoudige aan de noordzijde, op de
plaats van het toen weggebroken sacramentshuisje,
en wellicht een, met leeuwen, aan de zuidzijde vernieuwd in 1647), aan de buitenzijde meest met tafereelen
in diep reliëf, overhuifd door ezelsrugbogen of in vlakker
reliëf, aan de binnenzijde met ornament; in het koor
hierbij aansluitend eiken deuren met portretbustes (1839
door P. Laffertee te 's-Hertogenbosch).
Vier eiken koorbanken ( 1 1430-1460; sterk gerestaureerd in 1877-1881 door H. van der Geld, van wien
o.a. het westelijke dekstuk aan de evangeliezijde afkomstig
is) ; het oostelijk gedeelte, met de cathedra (vernieuwd
I 5 67—I 5 70), heeft rijk gebeeldhouwde wang- en sluitstukken.
Twee eiken tochtportalen met snijwerk in hun bovendeel
(in noorderdwarspand 1568, in zuiderdwarspand ± 1 5 70).
Eiken biechtstoel met fries van oud snijwerk (XVIIb).
Geelkoperen doopvont (1492, door mr. Jan Aerts van
Tricht = Maastricht, in 1896 gerestaureerd, waarbij o.a.
de beeldjes van Maria en St. Jan nieuw zijn aangebracht),
bestaande uit een twaalfzijdige kuip, gedragen door
zuiltjes met beeldjes : bad van Bethsaïda, daartusschen,
op een zeskanten pijler op zeslobbigen voet en afgesloten
door een torenvormig deksel met contreforten en heiligenbeeldjes, den doop in den Jordaan, Maria, St. Jan en
den H. Lambertus, God den Vader en, als bekroning,
een pelikaan; op den voet de Maastrichtsche stedemaagd met spreukband. Rijk gesmede ijzeren hefkraan
uit denzelfden tijd.
Rijk gebeeldhouwden eiken preekstoel (kuip E 155o,
achterschot en bekroning 1567, misschien door Cornelis
Bloemaerts, trap 1831, door P. Laffertee) met reliëfs,
op kuip en rugstuk en rijken klankbord-toren met tal van
figuren.
177

' S HERTOGENBOSCH

Orgel (1618-1622 door Fl. Hocque te Keulen, in
1634 verbeterd door Galtus Germessen en diens zoon
Garmer Galtussen uit Amersfoort, hersteld in 1784-86
door F. G. Heineman te Nijmegen en in 1902) met rijk gebeeldhouwd positief, balustrade en kast (1617-1620, door
den schrijnwerker Frans Symons van Leiden en den beeldhouwer Gregorius Schissler uit Tirol, hersteld in
1841).

Natuursteenen grafmonument (1614) voor bisschop
G. Masius, gebeeldhouwde epitaaf voor Jacobus van
Balen (t 162 2), een onversierde voor den kanunnik Antonius
Bruynincx (t 162 3 ), grafsteen voor Margaretha van Auweninge (1484, in den zuidmuur van het schip) en voorts
gebeeldhouwde grafzerken uit1484, 1519, 1525, 1526,
1 5 2 9, 1 53 2 , 1 545, 1 55 2 , 1553, 1556, 1565, 1566, 1570,
1575 (twee), 1576, 1584-160o, 1585, 1593, 1597, XVI B
(voor Jan Darkennis), 1603, 1604, 1614, 1618, 1622,
1633, 1636, 1639, 1643, 1648, XVII A, 1652, 1658,
XVIIb, 16 74, 1681, 1 7 10, 1 722, 1 72 3 , 1 741, XVIII (de
laatste vijf in stijl XVII A).
Gekleed (voor de statiemantels eenigszins geschonden)
houten beeld der moeder Gods (XIIId, kindeke jonger)
en een gepolychromeerd houten beeldje (XVI) : H.
Barbara.
Sterk gerestaureerde (1896, door J. Anthony uit Antwerpen) muurschilderingen in het „Bockkoorke" : Christus temidden van Maria en Johannes met rouwenden
(1 444, blijkens opschrift ter nagedachtenis van Kathrine Jordensdochter van Driel) en in de middelste
straalkapel (St. Anna- of Vischkooperskapel) : Apostelen
en enkele tafereelen uit hun leven, omgeven door visschen,
wapens-Vladeracken en -Orchier en opschriften (+ 143 I,
geschenk van het Vischkoopersgilde). Voorts zijn, behalve de in 1839 vernieuwde rozetten op de gewelven van
schip, dwarspand en koor, op een pijler van den koor178
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omgang aan de zuidzijde de H. Nicolaas, met achter den
schenker het wapen-de Water (I 1450) en H. H. Jacobus
en Petrus (XVd, beide geconserveerd door Jac. Por),
en, in de H. Sacramentskapel, een voorstelling van den
boom van Jesse (+ 142o) en eenige ornamentschildering
(geconserveerd in 1926 door Gerh. Jansen te 's Gravenhage) voor den dag gekomen.
Schilderijen: altaardoek: het middelaarschap van Christus (1620, door Abraham Bloemaert), uit het voormalige
hoofdaltaar (in 1616-162o geleverd door Hans van Mildert); kruisafneming (doek, XVIIa, door Abraham Janson ?) ; verloving der H. Maagd (doek, XVIIc, eenigszins
in de manier van Th. van Tuiden); sterfbed H. Antonius
abt (doek, XVII ?); Blijde boodschap (doek, J 1837 door
J. A. Verschaeren).
Gegoten koperen kroon (XV B) van het Smidsgilde,
versierd met wingerdbladeren, contreforten met vaandragers, overhuiving met beeldje: H. Victor, en (lateren)
balustervormigen druiper ; drie gegoten koperen kronen
(1663-1665, door Otto van Druuf te Amsterdam), driemaal twaalf-lichts, in het schip ; een kroontje (XVII), tweemaal vijf-lichts, in den kooromgang.
Zilverwerk : rijke monstrans (1667, merken : Amsterdam, ME = Michiel Esselbeeck ?) met gegraveerde voorstellingen op den voet, geschenk van den Augustijnschen
missionaris in Holland Martinus de Kinckenroy en een
monstrans (midden-XVII, buiten gebruik); rijkgedreven
verguld zilveren kelk (1654, Amsterdamsche keur), op
den voet voorstellingen uit het leven van Christus en
H. Augustinus, geschenk als voren, een (+ 1800) en een
(XIXa) met familiewapen; zes gedreven kandelaars
(1766, geschenk van wed. Wouter Ruys en Anna Cath.
van Weerdt), een verzilverden (XVIId) en zes (XIX A).
Koperwerk : zes gegoten kandelaars met engelkopjes
(XVII B), vier geslagene met driehoekigen voet (XVII),
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twee groote geslagene (+ 1700), twee (+ 1800) van rood
en geel koper en tien (+ 183o).
Kazuifel (XIX A).
Antiphonarium (+ i540) in ouden band.
Het klokkenspel is in 1925 'vernieuwd, waarbij de in
1641 door Jacob Notemans en de in 1663 door Fr.
Hemony gegoten klok, welke beide ook als luiklokken
dienst doen, zijn behouden.
Het oxaal van marmer en albast (1611, geleverd door
den steenhandelaar en steenhouwer Coenraet van Norenborch jr.), gesloopt in 1866, bevindt zich sinds 1871
in het Victoria and Albert-museum te Londen; vijf kope
ren spijlen worden nog in de bouwloods bewaard.
Een aantal bouwfragmenten o.a. beelden uit de windbergen van den koorlichtbeuk, luchtboogbeeldjes van
het schip, een beeld van Karel den Groote ( ?), een profeet ( ?), een klein fragment van een fresco uit de noordelijke straalkapel en de toren van het kort na 1858 gedemonteerde voormalig speeluurwerk, z.g. „oordeelspel"
(1 5 1 3 , wellicht door Peter Wouterszoon), bevinden zich
thans in het museum van het Provinciaal Genootschap;
andere bouwfragmenten, o.a. luchtboogbeeldjes en een
eiken basreliëf (± 155o, Noordnederlandsch werk) : de
Joden het Manna inzamelend, in het Rijksmuseum voor
beeldhouwkunst en kunstnijverheid te Amsterdam. In
de bouwloods de geschilderde vleugels (doek) van het
oordeelspel.
2. Kruisbroedershof. Bij den bouw der tegenwoordige
ST. CATHARINA OF KRUISKERK, 1 9 17-1918 door den
architect Jan Stuyt ter vervanging eener kerk van 1842, is
de in 1533 e.v. gebouwde 5/8-koorsluiting met de ten
N. belendende sacristie van de oorspronkelijke kloosterkapel der Kruisheeren bewaard gebleven. Deze van baksteen met natuursteenen banden en sierdeelen opgetrokken
sluiting heeft rijkversierde overhoeks versneden beeren
I 8o
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en zwaargeprofileerde, grootendeels dichtgemetselde vensters. Inwendig geheel gewijzigd. De sacristie heeft een
achtdeelig kruisgewelf op kraagsteentjes. In het schip een
gedenksteen ter herinnering aan de eerste-steenlegging
van het oorspronkelijk schip in 1601 door den stadsgouverneur A. van Grobbendonk en van den herbouw in 1842.
De kerk bezit :
Gesneden eiken preekstoel, orgelgalerij en vier houten
beelden (alle ± 1840), afkomstig uit de vorige kerk.
Grafzerken o.a. een van 1602 voor Leonardus van
Vechel en een met wapens in omlijsting voor Willem
Dierck van Herssel (t 1612) en zijn familie; verder voor
Pater Matthijssen van Weert (t 1623) en zijn huisvrouw,
voor Jan Jansz. van der Sluys (1631) c.s. en, grootendeel
met eenvoudige wapens of huismerken, zerken van 1555,
1589, 1604, 1617, 1624, 1630, 16 3 2, 1642 (2 x ), 1646,
1650,16S3,1659,1660,1664,1665,1674,1677,1680,
1683, 17OI, een aantal ongedateerde (XVII en XVIII).
Schilderijen : de drie Koningen (+ 154o, gemerkt:
H. V. 0., paneel); H. Leonardus van Vechel (1635, door
M. Nuiven); H. Dominicus den rozenkrans ontvangend
(+ 1660, door Th. van Tulden, gerestaureerd door Gips);
Christus en de cijnspenning (XVII A); Isaac zegent
Jacob (+ 1700, gerestaureerd door van de Laar); negen
doeken (tusschen 1 768 en 1 7 81 door P. J. Verhaghen geschilderd voor de abdij Averbode, meest gerestaureerd
door Gips) : aanbidding der herders, drie Koningen, kindermoord van Bethlehem, bruiloft van Kana, gedaanteverandering op den berg Thabor, wonderbare genezing
der zieken (1776), Christus en de overspelige vrouw (1780,
in 1912 te Antwerpen hersteld), voetwassching van M.
Magdalena, roeping der Apostelen ; opdracht van Christus
in den tempel, H. Catharl .la en Christus (XVIII B).
Vier gegoten koperen kronen (XVII B), tweemaal
acht-lichts.
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Zilverwerk : stralenmonstrans (XVIII A) met rijkgedreven voetstuk, monstrans (1848), verzilverden reliekhouder (16S4), kelk (XVIII), rijkgedreven vergulden
kelk (XVIIIc, merken: 's Hertogenbosch, I. S. F.) en
een (1845, door J. P. A. Verschuijlen te Antwerpen), twee
ampullen (XIXa), wierookvat (XVIII), vier groote verzilverde kandelaars (XVIIId) en vier nog grootere ge- ,
canneleerde (XIX A).
Koperwerk : wierookvat (172 9), wijwateremmer (XIXa),
zes gegoten driepootkandelaars (twee XVI A, twee XVI B,
twee XVII) en zes geslagene (XIX A) van geel en rood koper.
Drie klokken, waarvan een gegoten in 1562 door
Joannes Moor, een in 1759 door Alexius en Petrus Petit
en een in 1791 door Henricus Petit en een klein klokje
(XVI B, door Melchior de Hase te Antwerpen) in de
kerk bij de sacristie.
zie g 25.
3. Achter de Tolbrug. De R. K. KERK VAN ST. PETRUS
BANDEN, gebouwd 1842-1843 door den architect J. H.
Laffertee, bezit altaren, preekstoel, orgel enz. uit den tijd
van den bouw. Voorts :
Houten beeldje (+ 15 oo, sterk gerestaureerd door den
beeldhouwer Kuipers) van de H. Maagd.
Zwart geverfd steenen beeld (XVIc) van den liggender
Christus.
Kruis, bekleed met vergulde en verzilverde platen
(1785, het voetstuk in de sacristie).
Twee schilderijen (XVII, ten onrechte toegeschreven
aan Th. van Tulden, doek) : beweening aan het kruis en
kroning van Maria; in de sacristie o.m. twee paneelen met
kerkvaders (XVII A) in oude gesneden lijsten en in de
pastorie twee portretten van Leonardus van Vechel
(XVII A) en eene verheerlijking der Gorcumsche martelaren (XVII B).
PASTORIE,
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Zilverwerk : vergulde monstrans in torenvorm (voet
XVIa, bovendeel ± 1600); vergulden kelk met achtlobbigen voet (XIV) en een met rijk gedreven voet (XVII A);
rijkgedreven blad (XVII B) en een gegraveerd blad
(XVIII), beide met twee ampullen; twaalf groote verzilverde kandelaars (in 1650 geschonken door Oda de
Mean) en twee kleinere (in 1664 door Elisabeth (Theodar),
de overige, waarvan vier met wapens, eveneens (XVIIc).
PASTORIE, zie

g 1o.

4. Parochiestraat. De R. K. KERK VAN DEN H. JACOBUS
DEN MEERDERE, gebouwd

1906-1907 door de architecten
Jos. Th. Cuypers en Jan Stuyt, bezit :
Fraai gesneden eiken communiebank (± 1740).
Vier eiken biechtstoelen (twee f 1660 ? en twee
XIX A).
Doopvont (XIX A).
Rijk gesneden en gebeeldhouwden preekstoel (+ 1660),
trap ongeveer uit denzelfden tijd, maar van andere
herkomst.
Eiken orgelbalie met gesneden paneelen (XIXa).
Houten beeldje (XVI) van de H. Maagd, nieuw verguld, twee vergulde houten beelden (XVIII) : H. Lucia
en Franciscus Xaverius, en op den kerkzolder twee dergelijke : H. Jozef met kindeke, op troonvormig voetstuk,
en Maria op wereldbol met sikkel.
Drie geel-koperen kronen (+ 1 800), twee tweemaal
acht-lichts en een tweemaal vier-lichts.
Veertien schilderijen (XVIII, doek tafereelen uit het
leven van Christus en, in de sacristie : paneel (XVII):
bekeering van Paulus, beweening (XVII B doek), twee
oude altaarstukken (XVIII), aanbidding van H. Maagd
door H. Dominicus en kroning van Maria en een doek
(XVIII) met de vier Evangelisten; in de pastorie een
Kruisiging (XVIIa, toegeschreven aan Francken).
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Zilverwerk : gedreven en vergulde monstrans (+ i600)
en kelk (XVIIa); ciborie (1624, blijkens opschrift) met
medaillons en St. Jacobsschelpen; eenvoudigen kelk
(:+: I800); gedreven blad met twee ampullen (XVII B);
verguld zilveren missaalbeslag (XVIIb en XVIII).
Koperwerk : twee groote en zes kleinere gegoten
driepootkandelaars (XVIIc) met engelkopjes ; acht groote
geslagen kandelaars (XVIII) met fraai ornament (waarvan
drie zeer groote en mooie met ornament XVIIIb); zes
zeer groote kandelaars (+ 1800) in den stijl van het Keizerrij .
Kazuifel met oud borduurwerk (XVI B) op kruis
en kolom.
zie g 98.
5. St. Jacobstraat. De voormalige R. K. KERK VAN
DEN H. JACOBUS DEN MEERDERE ontstond uit een in 143o
op deze plaats gestichte kapel, in 156 9 tot parochiekerk
verheven, in verband waarmede vermoedelijk in 1584
de oude kapel werd verbouwd tot het tegenwoordige
drie traveeën diepe, 7/I2-gesloten koor, waartegen de kruising, welker (blijkens de in de zijmuren aanwezige bogen)
geprojecteerde armen nimmer tot stand zijn gekomen,
en het driebeukige basilicaal aangelegde schip van vijf
traveeën aangebouwd werden. Het gebouw, 1629-165o
in handen der Hervormden en in 1689 in gebruik genomen als stal voor cavaleriepaarden, is in 1752 ingericht
tot arsenaal, waartoe vele vensters werden gedicht en
nieuwe ingebroken, de hooge kruisingstoren, de sacristie en de kosterij aan de zuidzijde van koor en
schip gesloopt, voorts inwendig de scheibogen tusschen
de zware ronde pijlers van het schip door andere met
geringer kruinhoogte vervangen, terwijl door het inbrengen van vloeren het kerkruim in drie verdiepingen en een
zolder werd verdeeld. Het diende XIX als kazerne. Na
PASTORIE,
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restauratie in 1924-25 door den architect Oscar Leeuw,
waarbij o.m. de voorgevel (XVIII) door een anderen
werd vervangen, is het gebouw ingericht tot zetel en
museum van het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in Noord-Brabant (zie h).
6. Hinthamerstraat. Van de voormalige KAPEL DER
BROEDERSCHAP VAN ST. ANTONIUS, gebouwd in 149i,na 1629
zeer verwaarloosd en thans in gebruik als pakhuis, is
nog slechts in wezen de rijkbehandelde natuursteenen
voorgevel — hersteld in 1 9 1o, waarbij de ertegen gebouwde huisjes (XVIII) werden afgebroken -- en achter
dezen gevel, op een met leien bekleeden onderbouw,
het open houten torentje (1751, door den architect
van Warmond) van twee achtkante, door een bolvorm
gescheiden, geledingen. De, door vier rijkversneden, in
pinakels (18 5 5) eindigende, beeren versterkte, gevel heeft
in het midden een diep geprofileerde nis, waarin een,
eveneens holgeprofileerde, ellipsvormige getoogde ingang
met daarboven een gedicht vierdeelig spitsboogvenster
met traceering, geflankeerd door -- tusschen de beeren —
tweedeelige gedichte spitsboogvensters, evenzoo met
maaswerk in de koppen; het rechtopgaande geveldeel
wordt afgesloten door een open balustrade, waarachter
een, rijk door spitsboognissen met maaswerk versierde,
driehoekige topgevel terugspringt. In den toren een klok,
in 1574 door Adriaen Steylaert te Mechelen gegoten.
7. In het voorportaal van de kapel van het Capucijnenklooster een ZERK (1659) met beeld van een
geestelijke en vernieuwd randschrift, voor den apostolischer missionnaris pater Columbanus.
8. Kerkstraat. De NED. HERV. KERK (1821, blijkens
gedenksteenen), is een classicistisch zaalgebouw, dat
door uitbouwsels voor een ingangsportaal en voor het
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orgel eenigermate den kruisvorm gekregen heeft. De
kerk bezit :
Twee koperen lezenaars (XIXa) en koperen doopbekkenhouder (1718, door den koperslager Cornelis
van Brem inAmsterdam).
Gefineerde eiken kast (van de classis).
Twee zilveren bekers (XVII B, merken : 's Hertogenbosch, B. H. I.).
Koperwerk : drie gegoten rood-koperen kandelaars
(1763, van diakenen) met afgeschuinden vierkanten voet,
koperen ketel (i 780) met namen der toenmalige diakenen;
vier geel-koperen kandelaars (± 1800).
Tin : twee inktkokers (1746), bakje (1747), alle gemerkt :
Groote kerk van 's Hertogenbosch; kan (XVIII), twee
kommen en twee schalen (XIXa).
Twee bijbels (1663 en 1738).
Klok, in 1713 gegoten door Mamees Fremy.
9. Ververstraat. De LUTHERSCHE KERK, een onbeteekenend zaalgebouw (168 9, in 1828-1829 grootendeels vernieuwd en van een zuilenportiek voorzien)
bezit een wapenbord (1744) voor Anthoni Gunther van
Holstein Beck, generaal der infanterie en gouverneur
van 's Hertogenbosch.
1o. Ververstraat. De WAALSCHE KERK, een neogothisch zaalgebouw (1847), bezit :
Rijkgesneden en gebeeldhouwden eiken preekstoel
(:1: 155o, gesausd), waarschijnlijk afkomstig uit de
voormalige St. Petrus- en Pauluskerk.
Zilveren schaal (XVII B, merken : 's Hertogenbosch,
L, ster = Theodoor van Berckel) en twee bekers (+ 185o).
Vier tinnen kandelaars (XVIIIc) en twee tinnen
kannen (XVIII B).
II. Zusters-van-Orthenpoort. Van het voormalig,
KLOOSTER DER ZUSTERS VAN ORTEN (XV en later) bestaan
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nog een poortgebouw aan de Dieze, met twee balksleutels in den doorgang, het huis van de mater en het
z.g. pand. Het tot pakhuis ingerichte moederhuis, onderkelderd met riblooze, door gordelbogen gescheiden
kruisgewelven, heeft een voorgevel (XVII) met door
Toscaansche pilasters gescheiden nissen en in het midden
twee zuiltjes ; in den zijgevel een terracottasteen, adelaar
en hierboven een steen met ornament, kopje en: anno
16 ... Voor het groote, doch vrij onbeteekenende PAND,
dat onder de daklijst nog een muizentand vertoont, zief 2.
12. Nabij het St. Jacobskerkhof. Van de voormalige
KAPEL VAN HET KLOOSTER BETHANIË bestaat nog een
brok zwaar muurwerk met twee diepe spitsboognissen
van een der . lange zijden, dat binnenkort zal worden
afgebroken. Een uit deze kapel afkomstige zerk (1559)
met kwartierwapens — Pelgrom de Bye, ligt in het huis
Verwerstraat 85.
I3. Uilenburg. De voormalige R. K. SCHUILKERK
aan het Uilenburg, achterhuis van het „Huis van Bokstel"
aan de Postelstraat, vertoont een geblokt natuursteenen
ingangspoortje (1649, blijkens jaartal), welks oude deuren
een fraai gesneden eiken middenstijl hebben.
REFUGIEHUIS van Berne, zie f 1.
14.
REFUGIEHUIS van Mariënhage, zie g zo.
15.
I6. REFUGIEHUIS van St. Geertrui, zie g 15.
f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
I. Keizerstraat. Het R. K. WEESHUIS is gevestigd ter
plaatse en in een deel der gebouwen van het voormalige
HOF VAN ZEVENBERGEN (XVI A), welke in 1662 en vervolgens in '1695 voor Willem van Bree aanzienlijk
werden verbouwd, en bij de inrichting tot weeshuis
in 1778 e. v. zeer werden geschonden : naar het schijnt
om over de geheele breedte een kapverdieping van gelijke
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hoogte te verkrijgen werden toen de trapgevels met
vleugelstukken, festoenen en bekronende frontons der
hoekpaviljoens gesloopt en het middendeel verhoogd,
waarbij het fronton met cartouche en het fraai gesmede
balcon van den middeningang verdwenen; ten slotte
is het weeshuis in 1855 nog eenigszins verbouwd. Het
tegenwoordig gebouw, ten deele boven een kelder met
vlakke kruisgewelven, en waarvan de beide beuken
door breede platte gordelbogen worden gescheiden,
heeft in het front in de uitspringende gedeelten van 1662
nog ontlastingsbogen met natuursteenen blokken boven
de vensters, en van den oorspronkelijken bouw zijgevels
met zadeldaktrappen (aan de voorzijde geschonden),
ook aan de binnenplaats een veelhoekig uitgemetselden
traptoren met geprofileerde waterlijsten en segmentboogfries op kraagsteenen, alsmede de koorafsluiting
der voormalige kapel van het Refugiehuis der abdij
van Berne : een stelling van twee bogen van Naamsche
steen, in overgangsvormen (XVI). Inwendig in de linkerzijachter-vleugel eenige met acanthus versierde balksleutels (XVII). In het gebouw worden bewaard (in
de zusterafdeeling) :
Teekening van den toestand tot 1 78 3 met daarboven
de voorgenomen veranderingen en plattegrond voor
en na de verandering in 1855 door den architect J. Bolsius.
Schilderij van een weesjongen en een weesmeisje met
te weerszijde beelden: de Barmhartigheid, waarachter
een nis met hoofdgestel en een jongen met blad, waarop
het octrooi van H. H. Hoogmogenden, dd. 12 Febr. 1778
tot oprichting van het gesticht en voorts de doeken
met portretten der volgende regenten en regentessen :
M. Lautermans (I Apr. 1774-19 Dec. 1800), Mr. J.
Smits (I Apr. 1774-1 Jan. 1789), J. G. Heeren (i Apr.
1774-8 Juni 1789), W. J. Heeren (3 Sept. 1783-10 Sept.
Juli 1833, t I Apr.
1838), J. M. Diepen—Heeren (
188

' S HERTOGENBOSCH

1834,) Theod. Sopers (1790-1840, t 1 Febr. 1841),
H. F. J. van de Ven (1824-18 74), Ridder de van der
Schuere (1827-18 77) en Vrouwe de van der Schuerevan Bommel, J. A. H. Dekkers (1847-1897).
2. Louwsche poort. Het z.g. PAND of HOOGHUIS
(zie e I 1), stichting tot huisvesting van onvermogende
alleenstaande ouden van dagen, bezit een wapenbord
(1536) van jvr. Aleida van Berckel, een wapendoek van
Johan Gelingh en Anna Boonaerts en een doek (XVI):
Christus in den hof van Olijven en een (XVII ?) : Christus
biddend met engelen, alle in zeer verwaarloosden toestand.
3. Gasthuisstraat. Van de vroegere gebouwen (in
hoofdzaak XVd—XVI) van het GROOT ZIEKENGASTHUIs, welke in 1909-1 9 11 werden afgebroken, is nog
slechts over de natuursteenen toegangspoort (1661) aan
de Gasthuisstraat, bestaande uit een doorgang met
rondboog op Toscaansche pilasters met sluitsteen,
tu'sschen Ionische pilasters, welke een fronton met het
stadswapen dragen. Zerken uit de kapel van dit gasthuis,
zie d 4; een zevende zerk (1616-1602) is ingemetseld in
den voorgevel van het nieuwe ziekenhuis.
4. Voormalig VAN DEVENTER-GASTHUIS, zie g 14.
5. Hinthamerstraat. Het in 1442 gestichte KRANKZINNIGENGESTICHT REINIER VAN ARKEL, welks tegenwoordige gebouwen in hoofdzaak uit 1838 dateeren,
heeft aan de binnenplaats een (vroeger zich in den voorgevel bevindenden) gebeeldhouwden steen (+ 165o) met
zes figuren van krankzinnigen en de afbeelding hunner
cellen.
6. Hinthamerstraat. In het neo-gothische GEBOUW
DER 0. L. VR. BROEDERSCHAP, in 1846-1847 door den
architect J. H. Laffertee gebouwd ter vervanging van een
ouder, waarvan het voornaamste deel dateerde uit 1535,
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worden o.m. bewaard : twee gesneden eiken tafereelen
(+ 1500, sterk gerestaureerd door Van der Geld) van
een altaarstuk : visioenen van keizer Constantijn en
Johannes den Evangelist, en een eiken beeld (XVIa)
van de H. Maagd, achttien tinnen wijnkannen, waarvan
twaalf gemerkt met boom en tweeknoppigen klauw
(1542, ± 1542, 1559, ± 1559, 1562, 1581, vier 1588,
1592 en + 1607); zes gemerkt met boom en roos en
rechten klauw (1603, 1634, 1637) en drie (+ 1637,
met de namen en wapens der schenkers, de drie laatstbedoelde omstreeks 1637 hermaakt) ; een tinnen kan
(XVIII B, gemerkt : F. v. D. E.) en twee tinnen tabakspotten (XVIII) met dekselreliëf; een (XIX A) hernieuwde glazen bokaal op ouden zilveren voet (XVIa)
en een groot in kleuren beschilderd drinkglas (16 5 7,
Duitsch werk), verschillende, meest geschreven, psalteria
en antiphonaria (XVI, twee Plantijn-drukken uit 1578
en 1587) en enkele andere boeken in nog grootendeels
oude banden; een legger der rentepachten (XVI), waarin
later de namen der zwanenbroeders met hunne wapens
o.a. dat van Hieronymus Aquens, alias (Jeroen) Bosch,
zijn geschreven en drie naamlijsten met de wapens der
leden sinds 1730.
7. Hinthamerstraat. Het R. K. Lyceum is ondergebracht in een gebouw, dat oorspronkelijk als BISSCHOPPELIJK PALEIS, onder de Republiek als MILITAIR COMMANDEMENT en na velerlei wisseling van bestemming
sinds 1838 langen tijd als gerechtshof en rechtbank
dienst deed. De in 1764 vernieuwde voorgevel heeft
een hardsteenen ingangspoort met Ionische pilasters en
hoofdgestel, dakkapellen en kroonlijst met gesneden
consoles in Régence-stijl. Inwendig : in de gangen gestucte moerbalken met sleutelstukken (XVII B, twee
blootgelegd), in de groote achterzaal (thans scheikundelokaal) een plafond en op een der wanden emblemen
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der Gerechtigheid, in de rectorskamer wanddecoratie
met dergelijke emblemen en schoorsteenomlijsting, in
twee benedenvertrekken schoorsteen met stucwerk (emblemen en bloemen en ranken), voorts in een bovenvertrek schoorsteen met eenvoudig stucwerk (alles XIXb);
in een der benedenkamers bovendien deuren en kast
Lodewijk XV. Op de binnenplaats een natuursteenen
medaillon met het wapen van bisschop Zoësius (XVIIa).
In het gebouw (leeraarskamer) wordt een copie van de
origineele teekening (in het dep. van Oorlog) bewaard,
voorstellend den oorspronkelijken toestand van het gebouw.
8. Voormalige stedelijke muziekschool, zie g 13.
g. Particuliere gebouwen.
A. Late go t h i e k, fragmenten (XV en XVI A)
in overigens, veelal sterk, gewijzigde gebouwen.
I . Pensmarkt 36-38. Onder nr. 36 kelders met
riblooze kruisgewelven, rustende op grootendeels bergsteenen zuilen met platte vierkante dekstukken en op
kraagsteenen, in de wanden kleine spitsboognisjes,
onder nr. 3 8 kelders met zware tongewelven.
2. Markt 5 1 (Hotel Central). Van de tweebeukige
kelders zijn nog zes traveeën ongerept, welke ribgewelven
op natuursteenen zuiltjes met vierkante dekstukken
hebben.
3. Lepelstraat 12. Zijgevel aan de St. Jansstraat met overgekraagde verdieping en achtergevel met oorspronkelijk
zadeldakvormig afgedekte trappen. Het aansluitende huis
in de St. Jansstraat heeft eveneens een overgekraagde
verdieping en een zijtrap-gevel met steile trappen.
4-7 . Zij- of achtertrap-gevels met zadeldakvormig
afgedekte trappen hebben voorts nog de huizen : St.
Jacobskerkhof 3 5, Nieuwstraat 2, Karrenstraat (met
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voorts in zijgevel korfbogige vensternissen), pand tusschen
St. Janskerkhof 3 en Choorstraat 8—I2; zie ookf 1.
8. Markt 79-81. Overblijfselen van huis „De
Moriaan". Gepleisterde gevel. Boven de onderpui een
segmentboogfries en in spitsboognissen gevatte vensters;
op den oosthoek een uitgekraagde traptoren, waarin
inwendig nog een gemetselde wenteltrap, kelder met
spaarbogen in een langen wand.
9. Postelstraat 42. Voormalig huis „De Munt".
Geprofileerde hardsteenen ingangspoort, afgesloten door
een uitgekraagden ezelsrugboog, waarop hogels en
eindigende in een kruisbloem. Op de binnenplaats een
zeskante traptoren (bovendeel gewijzigd) in baksteen
met natuursteenen banden, waarin eenige korfbogige
nissen met driepassen in de sluiting. In de keuken en het
achterhuis schouwen met natuursteenen wangen.
1o. Achter de Tolbrug. Pastorie der St. Pieterskerk
(zie e 3), wat het oude deel betreft vroeger REFUGIEHUIS
van het klooster Mariënhage te Woensel. Aan de achterzijde een puntgevel met uitmetselingen, waarin twee
korfboogvenstertjes met schelpmotieven in de sluiting,
westelijke zijgevel riet groote korfbogige (grootendeels
gedichte) vensternissen en aan de oostzijde een door
een gebogen dak afgesloten traptoren in baksteen met
natuursteenen banden en blokken, waarin twee kleine
korf boogvensters met in de sluiting een portretbuste
(alles : 15 40). Inwendig is de (thans gedichte) oorspronkelijke natuursteenen ingangspoort van den toren met
daarboven, als „salvegarde", het wapen van Karel I
tusschen balusters met het devies „Plus oultre" blootgelegd.
I I. Ruische poort, toegang tot het St. Pieterskerkhof.
Holgeprofileerde natuursteenen ingangspoort, afgesloten
door een uitgekraagden boog op twee kopjes (XVI A,
hersteld in 1927).
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12. St. Jacobskerkhof 75. Gepleisterde trapgevel met
steile trappen, holle waterlijst en stuk van een uitgekraagde
deklijst boven een rechthoekig venster.
13. Achter het wild varken 9. (St. Franciscusschool,
vroeger stedelijke muziekschool). In oorsprong XVI A,
later ingrijpend gewijzigd en voor eenige jaren geheel
in den ouden trant vernieuwd. Terzijde nog een holgeprofileerde natuursteenen ingangspoort, afgesloten door
een uitgekraagde lijst, rustende op kopjes (één verdwenen).
14. Tusschen St. Jacobskerkhof 49 en 51. Poort
van het voormalig van Deventer-gasthuis, welks gebouwen
reeds in i 600 werden afgebroken. Hol geprofileerde
natuursteenen korfbogige ingangspoort, gedekt door
een uitgekraagden boog op kopjes, waarop tevens twee
Renaissance-balusters met leeuwtjes (een afgebroken)
rusten (XVI A).
15. St. Jorisstraat 35. Overblijfselen van het voormalig REFUGIEHUIS der abdij van St. Geertrui te Leuven.
Gepleisterd huis tusschen sluitgevels met steile trappen
aan de korte zijde ; aan de westzijde nog een groot gedeelte van een halfronden toren. Zie ook onder h.
16. Hinthamerstraat 5 7. Huis „De dry hamerkens"
(XVIc, gerestaureerd in 192 7). Baksteenen, beneden vernieuwde, trapgevel met natuursteenen band, waterlij sten
en andere sierdeelen, overhoeksche hoek- en toppinakels
en op de verdieping korfbogige vensternissen met driepas
in de sluiting.
17. Bij het pand Postelstraat 3 behoort een in oorsprong soortgelijke, zeer verminkte gevel.
B. Renaissance.
Trapgevels (XVIIa), met venstertooglijsten, uitgekraagd op kopjes of maskers:
18. Orthenstraat 3. Huis „De gulden Hopsack"
(hersteld in 1923 door den architect H. van Heeswijk,
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waarbij de onderpui werd vernieuwd). Geprofileerde
cordonlijsten met kopje in het midden; boven de drie
geprofileerde korfbogige verdiepingvensters metselmozaïek in de sluiting en boven de topvensters uitgekraagde togen ; vier ankers ; afgesleten gevelsteen. Inwendig eenige sleutelstukken.
19. Oude Hulst 42. Puilijst. Uitgekraagde toog
boven verdiepingvenster. Toppilaster.
2o. Snellestraat 28. Zware geprofileerde (doorbroken)
cordonlijst met maskers. Uitgekraagde togen boven
de vensters (één dichtgemetseld); eenvoudige steenen
consoles onder de daklijst.
2I. Begijnstraatje 1. Bij den vorigen aansluitende,
overeenkomstige trapgevel.
22. St. Jacobsstraat 25-27. Gepleisterd en gewijzigd
geveltje met uitgekraagden toog boven verdieping en
topvenster. Ankers.
23. Korte Putstraat 9-9a. Een natuursteenen band
en (doorbroken) waterlijst. Uitgekraagde togen boven
de beide vensters der verdieping.
24. Markt 5 (gerestaureerd in 191 3 door den
architect Meijling, waarbij de onderpui is gewijzigd).
Natuursteenen banden, blokken, waterlijsten. Uitgekraagde (vroeger vernieuwde) togen boven de korfbogige vensternissen, masker onder den toppilaster.
Boven de puilijst in het midden een cartouche met vos
en te weerszijden een portretbuste.
Gevels met herinneringen aan den stijl van H. de Keyser:
2 5 . Kruisbroedershof. Voormalige pastorie, (1619,
blijkens ankers), nu kosterij der St. Catharinakerk (zie e 2).
Gepleisterde gevel, gedeeld door zware waterlij sten,
met voluutvormige trappen, waarop pijnappels. Inwendig eenige sleutelstukken onder de thans geplafonneerde zolderingen.
1 94
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26. Vischstraat 28. Huis „De Steur" (1635, blijkens
jaartal, hersteld omstreeks 1925, waarbij de onderpui is ver.nieuwd). Trapgevel met voluutvormige dekstukken.
Op de hoeken der tweede verdieping en op het driehoekig topfronton pijnappels. Pilasterachtige dammen
tusschen de vensters met ronde ontlastingsbogen. Gevelsteen : steur.
27. Hooge Steenweg 32. Nieuw beklampte trapgevel
(1638, blijkens jaartal), met natuursteenen banden, blokken, vleugelstukken. Segmentvormige ontlastingsbogen.
Gebogen topfronton met pijnappel.
28. Postelstraat 40. Gepleisterde, door waterlijsten
gedeelde trapgevel (+ 165o) met vleugelstukken. Vensters met korfbogige ontlastingsbogen. Festoen in den
top. Op de verdieping twee ovale nissen met grove
portretbusten (waarschijnlijk XIX).
Andere trapgevels (XVIIA):
29. Smalle Haven 23-24. Huis „Dit is in Vlijmen"
(+ 1635, hersteld in 1923). Baksteenen trapgevel met
natuursteenen banden, blokken en waterlijsten. Vensters
der eerste verdieping met Tudor-boogvormige, die der
tweede met korfbogige ontlastingsbogen. Gevelsteen:
Vlijmen.
3 o. Nieuwstraat 13-1 7. Zijtrap-gevel met natuursteenen waterlijsten en korfbogige ontlastingsbogen.
3I. Vughterstraat 1 3 I. Gevel met natuursteenen
banden en waterlijst met kopje. Tudor-boogvormige ontlastingsbogen boven de vensters der eerste, korfbogige
boven die der tweede verdieping. Bol op den top.
32. Haven 90-9i. Gedeeltelijk gepleisterde gevel
met segment en Tudorvormige ontlastingsbogen. Zijgevel
, met steenen consoles onder de daklijst.
33. Haven 111. Gepleisterde gevel met waterlijst
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met engelkopje en ontlastingsbogen. Toppilaster afgebroken.
34. Vughterstraat 155. Afgeloogde, geheel baksteenen gevel met korfbogige ontlastingsbogen boven
de verdiepingsvensters.
34a. Zie bij g 89.
Eenvoudige trapgevels (waarschijnlijk meest XVII,
een enkele nog XVI) zonder sprekende stijlkenmerken:
35. Ververstraat 44. Trapgevel, eindigend in een
pilaster op kraagsteen.
36. Korte Putstraat 27. Gepleisterde topgevel met
steile trappen. Dit huis maakt een geheel uit met Lange
Potstraat 16 : dergelijke gevel met masker onder verdwenen toppilaster.
3 7. St. Jansstraat 2. Steile zijtrap-gevel.
38. Hinthamerstraat 14 en 16. Gepleisterde achtertrap-gevels.
39. Hooge Steenweg 20. Gepleisterde achtertrapgevels.
40. Torenstraat 4. Zijtrap-gevel.
41. Doode Nieuwstraat 15. Gepleisterde gevel.
42. Verwerstraat 25. Aan de achterzijde twee met
leien belegde en aan de binnenplaats een gepleisterde
trapgevel.
C. Latere gevels (XVIIB—XVIIIA).
43. Schapenmarkt 2. Geveltje (XVII B, hersteld in
1930) van één travee met doorgaande pilasters over de
verdieping, afgesloten door een driehoekig fronton.
Trapgevels met bergsteenen strekken boven de vensters
en een ovaal topvenster, gedekt door een gebogen
fronton:
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44. Vughterstraat 102-108. Blok van drie zulke
trapgevels (1665).
Nr. 102-104. Huis „De vier azen" (voor eenige jaren
hersteld door den architect J. L. Looyen) heeft een gebogen topfronton met jaartal en in den doorgang terzijde
een sleutelstuk. De nrs. 106 en 108 zijn beneden gewijzigd
en voeren het jaartal in twee der natuursteenen randblokken van het ovale topvenster.
45 . Vughterstraat 141. Dergelijke trapgevel (XVIIc),
doch met driehoekig fronton.
46. Breede Haven 1 12. Trapgevel met ovaal topvenster en afgebroken top (pilasters ?).
47. Orthenstraat 15. Gepleisterde trapgevel met klein
topfronton.
48. Breede Haven 29. Verminkte en gepleisterde
trapgevel met nog twee vleugelstukken en gebogen
fronton.
49. Vischstraat 6. Op de verdiepingen pilasters met
kapiteelen in „Ionischen" trant. Gebogen fronton :1661.

Ingezwenkte halsgevels :
5o. Karrenstraat. Huis „In de put" (16 7 1, blijkens
jaartal). Baksteenen gevel van het smalle Ving b o o n st y p e : geleed door vier doorgaande Ionische pilasters,
met natuursteenen kapiteelen, aanzetstukken, siertrossen
op de zijkanten en een festoen onder het gebogen fronton.
Gevelsteen : Jezus en de Samaritaansche. Thans eigendom
der vereeniging Hendrick de Keyser.
5 I . Vughterstraat 75-77. Gevel (1677, blijkens jaartal)
van het smalle V i n g b o o n s t y p e, als de vorige,
doch beneden gewijzigd. Twee festoenen en een acanthusmotief onder de aanzetstukken.
5 2. Kolperstraat. Ingezwenkte halsgevel (1745) met
klein gebogen top-fronton, waarin jaartal en waaronder:
„renovatum".
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53. Ridderstraat 21. In- en uitgezwenkte gevel, beneden
verminkt met grillig gebogen afdekking (in afbraak).
Voorts de volgende zeer eenvoudige gevels:
54-71. Haven 105-106, klein topfronton, ovaal topvenster; Hinthamerstraat 82, klein driehoekig fronton;
St. Jorisstraat 12, klein fronton ; Karrenstraat 7, gepleisterd,
bovenop een beeldje; Snellestraat 41-43 ; Hinthamerstraat 23-3 5 ; Postelstraat 29- 3 i, Vughterstraat i35
Vughterstraat 3 2-34, gepleisterd ; Haven 42-43 ;
Haven 34-38 ; Vughterstraat 143 ; Vughterstraat 1 45147, pijnappel als bekroning; Vughterstraat 73 ; Vughterstraat 44, overgang naar puntgevel; Haven 28, vervallen,
ezelsrugbogen boven de vensters ; Beurdsche straat 1818a ; Lange Tolbrugstraat 93.
D. L o d e w ij k-s t ij 1 e n, gevels met rechte kroonlijst.
72. Hinthamerstraat i59. Eenvoudige gevel (1724,
blijkens jaartal) met hardsteenen plint, Lodewijk XIV
kroonlijst met rijk snijwerk en consoles met koppen. Dakvenster.
73. Waterstraat Ia. Eenvoudige gevel met consoles
in den stijl van het Regentschap.
74. Peperstraat 19. Huis (1776, blijkens jaartal),
thans dienstdoende als bisschoppelijk paleis. Rijkversierde ingangstravee en kroonlijst met consoles. Inwendig : eenvoudig stucwerk in de gang, schoorsteenmantel van wit en zwart marmer; op de verdieping een
houten schoorsteen en een plafond (alles uit den tijd van
den bouw), voorts een vergulde lantaren (XVIII c)
en eenige meubelen in den stijl van het Keizerrijk. In
het gebouw worden bewaard : een houten beeldje van
de H. Maagd (XVIIIa), een ivoren crucifix en drie van
ingelegd hout (XVIII B), een schilderij : Mater dolorosa
(+ 1700), een zilveren crucifix (XVIII), twee bisschops
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staven van mgr. van den Dubbelen en een zilveren blad
met diens wapen, een bisschopsstaf van mgr. Zwijsen
en een kan met blad, waarop diens wapen, twee ampullen
zonder blad (alles XIX A), voorts de met gouddraad
bestikte en met parelen versierde mijter (XVIc) van Franciscus Sonnius, eersten bisschop van 's Hertogenbosch.
75. Hinthamerstraat 55. Gevel met vlakke hoekuitmetselingen en vooruitspringende middenpartij met
rij koorlijst verdiepingvenster, waarvan slingers afhangen
op het benedenvenster. Gesneden deuromlijsting en deur.
Kroonlijst met consoles, dakvenster (alles middenXVIII).
76-8 8. Details : Oude Dieze 17 en Kerkstraat 51,
consoles in Régencestijl; Eerste Korenstraatje 216,
Kerkstraat 27, Wolvenhoek 18, Kruisstraat 19-21 en
23-25, consoles (XVIIIc, Kruisstraat 19 voorts deur en
verdiepingsvenster, XIX A); Postelstraat 34, St. Jorisstraat 25, Hinthamerstraat 62, Karrenstraat io, gesneden
kroonlijst met consoles (XVIIIc); Karrenstraat 9-15
(1779, blijkens steen) en Verwerstraat 31, kroonlijst met
consoles (XVIII d).
Verder nog de onversierde gevels (XVIII en XIX A) :
89. Postelstraat 46-48. Gevel (XVIIIa) met doorgaande pilasters met Ionische kapiteelen en rechte kroonlijst. Inwendig in een voorkamer en een achterkamertje
geschilderde behangsels. Aan de binnenplaats een trapgevel (± i600) met ontlastingsbogen, waarin natuursteenen blokken en een achterpand met twee trapgevels
(XVI) aan de korte zijden.
9o. Kruisstraat 34-36. Gevel met oorspronkelijk
doorgaande Ionische pilasters (thans beneden gesloopt)
en rechte kroonlijst.
91. Kruisstraat 5. Kroonlijst met consoles. Inwendig
eenige deuren en omlijstingen (XVIII en XIXa). In den
tuin een verwaarloosde open koepel (XVIII) en een
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poortje (XVII A, in 1867 met behoud van oude natuursteenen deelen hierheen overgebracht). In den stal
is een gedeelte van de oudste stadsomwalling zichtbaar.
92. Hinthamerstraat 169. Hardsteenen (gewijzigde)
pui, waarboven smalle geblokte hoekpilasters. Deur
en bovenlicht (XIXa). Inwendig in een voorzaal geschilderde behangsels (+ 1735).
93 . Hinthamerstraat 141. Eenvoudige kroonlijst, deuren deuromlijsting Lodewijk XIV.
94. Kerkstraat 67. Vooruitspringende ingangstravee
en hoekuitmetselingen. Ingang met boven- en zijlichten,
deur Lodewijk XVI.
95. Verwerstraat 47. Kroonlijst met triglyphen. Deur
Lodewijk XVI.
96. Oude Dieze 9. Kroonlijst met triglyphen. Deuromlijsting (+ 18 oo). Inwendig versieringen uit den tijd
van den bouw.
97. Korenbrugstraat i6. Gevel (XIXa). Inwendig:
een geverfde eiken trap (16 5 1), een doorgang met engelkopje in het bekronend fronton en eenige sleutelstukken
(XVII); een keuken met blauwe, paarse en twee polychrome tegels (XVIII).
98. Hinthamerstraat. Pastorie van St. Jacob (zie e 4).
Gevel met geblokte pilasters, bovenlicht (± 1 800).
Inwendig in de voorkamer en in de achterzaal geschilderde
behangsels (+ 1 800, toegeschreven aan Q. van Amelsvoort); in de voorkamer voorts een schoorsteen met
stucversieringen Lodewijk XVI.
99. Pensmarkt 16-2o. Gepleisterde gevel met doorgaande pilasters tegen de verdiepingen.
100. Hinthamerstraat 63. Gevel (XIXa), met vlakke
vooruitspringende middenpartij.
1 o I . Verwerstraat 15. Gevel (XIXa) met geblokte
hoekpilasters. In de achterkamer een stucplafond, schoorsteen (beneden marmer) en gesneden deur.
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102. Haven i o 8 . Kroonlijst en deuromlijsting (XVIII).
103. Snellestraat 49. Zaal (± 1818) met rijk plafond
en schoorsteen met spiegel.
Pakhuisgevels, meest gedateerd op den sluitsteen van
den ingangsboog:
104—II0. Doode Nieuwstraat 12, boog met blokken
0644); Karrenstraat (1765), een geheel vormend met
Kruisstraat 37, „De twee snoeken" (1815); Scheidingstraat io, „De drie koningen" 0778) ; Achter de St. Jacobskerk, boog met blokken (1784); Scheidingstraat 12, „De
witte bok" (1799), Korte Waterstraat 4 (I80...); St. Annaplaats I (1835, L. V. D.).
Gevelsteenen (voor zoover nog niet vermeld) :
I I I—I i6. Snellestraat 29 : „London" (i600); Hinthamerstraat 218, twee leeuwtjes, waaronder een band
(1624); Hinthamerstraat 222: „Kasteel van Helmont"
(1625); Snellestraat 17: „Bijltje" (1640); Hinthamerstraat
64: „In de Lijnbaan" (1761); Hinthamerstraat 26 : vergulde en gekleurde olifant.
h.

I. Het

MUSEUM VAN HET PROVINCIAAL GENOOTSCHAP
VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN IN NOORD-BRABANT
(zie e 5) bevat, behalve de onder e 1 en elders genoemde,

nog de volgende bouwfragmenten uit gesloopte huizen :
Aan beeldhouwwerk : verschillende fraaie wangstukken
van schoorsteenen (XVII, twee kleine 1640, blijkens
jaartal), eenige 3/4-koppen (van het huis Choorstraat 3,
hoek Papenhulst), fundatiesteenen van het refugiehuis (zie
e 15) der abdij van St. Geertrui te Leuven (XVIa) met abtswapen, van het huis van Gemert (XVIa), voor jhr. Daniël
v. d. Meulen en Josina Becx (XVII B, uit het „Gulden
Huis" te Aarle Rikstel ?), gevelsteenen van de huizen „Het
Groot Wiltwijf" in de Vuchterstraat, „De Hand",
„De Handschoen" in de Hinthamerstraat, „De Witvoet",
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tegel van „De Salamander" (XVII--XVIII), console
uit het huis Tolbrugstraat, zerken voor de kanunnike
Cath. Pelgrom de Bie (t 15 5 9) van het klooster
Bethanië en voor Wouter Dinghemans (XVIII), terracotta top-gevelvenster (XVII) uit St. Michielsgestel.
Aan houtsnijwerk : een eenigszins geschonden reliëf
met vele figuren (XVIa) : armenhulp in allerlei vorm,
afkomstig van den gevel van het Geef huis, zes gesneden
eiken schoorsteenbalken (XVIa) uit den gevel der galerij
op de binnenplaats van het Keizershof een deurregel
(XVI) van het bovengenoemde huis in de Choorstraat,
een sleutelbalk uit het huis „De Trouw" (XVII) en
balksleutels uit andere Bossche huizen (XVII A); houten
poortversiering (XVII) : koe, van de Vleeschhal.
Voorts een uitgebreide verzameling merkwaardigheden
uit de provincie Noord-Brabant, w.o. veel Germaansche,
Gallo-Germaansche en Romeinsche oudheden, een aantal
oude en moderne schilderijen van Brabantsche meesters
en, uit de stad 's Hertogenbosch, o.m. twee fraai-gesmede
brotsies (I 5 30) van het pijpersgilde, drie koperen keurplaten ( van het goud- en zilversmidsgilde,
Bossche munten en stadhuispenningen, een vrijwel volledige verzameling schepenstempels (1300-1794), een
algemeene verzameling historiepenningen, enz.
2. Verzameling — K. Azijnman: tin en koper, meest
m. b. t. de stad en tot den Joodschen eeredienst.
Orten.
e. De R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd in 1887 door
architect H. C. Dobbe, bezit twee koperen kandelaars
(XVII B); twee gestampte koperen wandplaatjes (XVIII A),
verwerkt (XVIIId) tot een blaker en een wijwatervaatje.
In de pastorie een copie (± 1600) naar de Pietà door
Rogier van der Weyden.
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b.

Verdedigingswerken.

Van de WALLEN (XVIc) der in 18,2i ontmantelde
vesting zijn nog gedeelten over van een met steen bekleeden wal aan den Maaskant, verder acht bastions, ravelijnen, gracht en voorgracht. Zie ook onder Hedikhuizen
en Oud-Heusden. De poorten zijn afgebroken.
c.

Schamppalen.

In de Sterrestraat Z 15 en in de Oud-Heusdensche
straat staan steenen schamppalen (XVII A).
d.

Wereldlijke openbare gebouwen.

I. Het RAADHUIS, gebouwd in 1 5 8 8 na het verbranden
in 1 572 van het vorige (1461), in 163 5 uitgebreid met
een vierschaar en een kortegaard, 1876-188o sterk ingrijpend gerestaureerd en vernieuwd door J. Godschalk
onder toezicht van de Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst en in 1879 met een
klokkenspel verrijkt, is een op rechthoekig grondvlak
opgetrokken gebouw van baksteen met ruime toepassing
van gehouwen steen aan de gevels, die met talrijke
natuursteenen banden zijn verlevendigd.
De voorgevel telt drie, de zijgevel vijf traveeën, die
door vrij zware dammen van elkander zijn gescheiden. In
het midden van den smallen voorgevel staat een slanke
toren, met nieuwe groote spitsboogvensters tusschen de
met banden en nissen versierde hoekpijlers. Op den
toren een (vernieuwd) kruisdak, waarboven een achthoekige, opengewerkte, door pinakels omgeven houten
klokkentoren, eindigend in een peer met bol en windvaan.
Het gebouw heeft boven den beganegrond twee verdiepingen. Op den beganegrond en de hoofdverdieping
zijn de vensternissen, geplaatst tusschen de met casementen
versierde dammen, halfrond getoogd ; de vensternissen
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der tweede verdieping zijn door segmentbogen afgesloten.
Boven langs de zijgevels een nieuwe kanteeling, tusschen
vier, op overkragingen uitgemetselde, achtkantige hoektorentjes met eveneens gemetselde spitsen. Aan den vooren den achtergevel flankeeren deze pinakeltorentj es de topgevels. Op het dak vernieuwde dakkapellen, een kapel
voor ruitertjes van het uurwerk, en een open koepeltje met
klok. De dubbele steenen trap is bij de restauratie aangebracht ter plaatse waar oorspronkelijk een bordes (roepstoel) was : vóór het midden van den voorgevel. Op de
borstwering van de trap twee steenen schildhoudende
leeuwen (XVIII).
Inwendig is het gebouw bijna geheel vernieuwd;
in de gang van de hoofdverdieping zijn kraagsteenen
(XVId) gemetseld, waarvan een drietal afkomstig uit
de St. Jorisdoelen (zie d 3).
Het raadhuis bevat : In de vestibule een houten wapenschild van Heusden (1617). In de gang eenige schilderijen:
verkondiging aan de herders (16 7 0, door D. Wijntrack,
doek), twee mansportretten (+ 1660),. zijden vaandel
(XVIII), gezicht op Heusden. In de secretarie de volgende
schilderijen : Salomo en de koningin van Saba (1624, in
bruikleen van het Rijk), H. Hieronymus (XVII, herhaling
naar Roemerswael), Cimon en Pera (XVII), Venus en
Neptunus (XVII), Christus en H. Thomas (XVII),
gezicht op Naarden; pennewerk (1778, door Johanna
Jac. Coerten). In de raadzaal vier beschilderde ruitjes
en vier lansknechten, behoorend bij het oorspronkelijke
klokkenspel (XVII A, vermoedelijk 1635); groote eiken
tafel op vier balusterpooten (XVIIb). In de trouwzaal
een schilderij : Boudewijn van Heusden en de Engelsche
gezant (copie naar Adriaen van de Venne, in bruikleen
van het Rijk).
Van de klokken en het klokkenspel zijn er acht gegoten in 15 88, 1589 en 15 9 0 door Thomas Both en een
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in 1695 door Claudy Fremy, de overige in 1879 door
Petit en Fritsen.
Behalve de hierboven vermelde, door het Rijk in
bruikleen gegeven schilderijen, worden in het raadhuis
nog de volgende, eveneens van het voormalige (XIVa
opgerichte, in 1 906 tot uitsterven gebrachte) St. Jorisschuttersgilde (zie ook d 3) afkomstige en nu aan het Rijk
behoorende, voorwerpen bewaard :
Eiken gildekastje 0588, gerestaureerd) met beschilderde
deuren, waarachter een ordonnantie (1574) op perkament;
drie kleine kanonnen op affuiten, voetboog, pijlkoker
en twee pijlen; houten schild met wapen van het Land
van Heusden, offerblok, zilveren schuttersketen met
papegaai en drie schildjes (XVI), 171 schildjes (XVIXIXc) van hoofdmannen, twee zilveren paluren (XVI)
op fluweel, ivoren drinkhoorn met zilveren beslag.
Een groote glazen bokaal (1 762) en tien kleinere (1762,
1765, 1768 geëtst, 1771, 1772 geëtst, 1773, 1774, 1784
geëtst, 1785, 1788), vermoedelijk afkomstig van de
Groote en de Kleine Visscherij.
Drie gebeeldhouwde kraagsteenen (16 3 5), afkomstig
uit oude gebouw, bevinden zich nu in den voortuin
van „Het Spijker" te Brakel.
2. De VISCHMARKT (1796, ter vervanging van een
in 1639 gebouwde) aan de noordzijde van de Markt,
heeft den vorm van een open galerij met twee vooruitspringende vleugels, tusschen gesloten zijgebouwtjes.
De hardsteenen Dorische zuilen dragen een houten
hoofdgestel. De achterwand is door drie rondboogopeningen doorbroken. Vlakhellend leiendak, waarboven
een open klokkenstoeltje (1904). Aan de waterzijde twee
versierde deuromlijstingen.
3. Putterstraat. De ST. JORISDOELEN, geheel verbouwd, heeft in den gevel een steen : St. Joris met den
draak (+ 1600, copie ?). Zie ook d i.
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e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK (H. Catharina), reeds vermeld in 12Io, vervolgens (bij een verleening van aflaat) in
1328 en in 1406, in 1340 kapittelkerk, in 1555 vergroot en
met een kruisarm uitgebreid, in 1572 verbrand, waarna
het schip herbouwd is, in 1579 overgegeven aan de
Hervormden, 1637-1640 in de koorpartij herbouwd,
is opgetrokken van baksteen met veel bergsteenen versiering aan de partijen (XVI), en bestaat uit : een schip
(kern XIV) van vijf traveeën met zijbeuken, waarvan
de zuidelijke, van vijf traveeën, enkel is, de noordelijke
langs drie traveeën is verdubbeld (XVIc), en ook langs
den toren doorgetrokken, terwijl tegen de twee andere
met behoud van den vierden pijler een ruime dwarsarm,
een weinig lager dan schip en koor, is opgetrokken
(XVI c) ; een 3 /8-gesloten koor (ten deele XIV, overigens
XVIIb) van twee traveeën, waartegen een aanbouwsel
ten Z. (consistoriekamer met verdieping); en eenen
westtoren (XIV, verhoogd in 1 5 8 7, hersteld en bemetseld in 1904) op vierkanten plattegrond. Ten Zuiden
van den toren in het verlengde van den zijbeuk een
travee, welke blijkens een westtoegang (XVId) als
portaal heeft dienst gedaan. Aan de noordzijde heeft
de kerk tusschen de steunbeeren vier topgevels (vóór
dwarsdaken), in elk waarvan een groot rijk geprofileerd
boogvenster (met houten stijlen). De traveeën ten N.
van den toren zijn tot pakhuis ingericht, waarvoor de
vensters zijn dichtgemetseld en houten kozijnen aangebracht.
Bergsteenen banden verlevendigen het muurwerk van
den noordbeuk en het dwarspand, waarvan de geveltoppen verder versierd zijn met teruggemetselde ronde
casementen, waarin ruiten van natuursteen, die overblijfsels
vertoonen van beeldhouwwerk (koppen) ; in den oostelijken kapelgeveltop een gedenksteen : 1550. De recht206
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hoekige steunbeeren springen boven de doorgaande
dorpellijst in en hebben in hun bovengedeelte overhoeksgestelde verzwaringen, waarboven beeldnissen ( ?, slecht
gerestaureerd en afgedekt) en sporen van pinakels ( ?).
De noordelijke dwarsarm heeft tusschen overhoeksche
beeren (versneden en versierd als voren) een topgevel
met twee hooge, rijk geprofileerde spitsboogvensters,
gescheiden door een smallen dam, en met versieringen
in den top (als voren); in een der nissen geschonden
beeldhouwwerk (XVI B) : Kruisiging ( ?); in andere
medaillonkoppen; in den oostmuur van dezen arm een
korfbogige nis en tegen den oostmuur een steunbeer,
waarnaast de blijken van een voormalige (of slechts
voorziene ?) oostwaartsche verlenging van den noordbeuk. Ten W. van den kruisarm een (dichtgemetseld)
portaal met rijke profielen.
In den, eveneens van bergsteenen banden doortrokken,
topgevel van het gebouw ten Z. van het koor een dichtgemetseld spitsboogvenster en hiertegen een later en
laag dienstgebouwtje.
De zuidbeuk, met het middenschip onder één dakvlak
gebracht, heeft zeer eenvoudig muurwerk, zonder topgevels en zonder beeren; het gedeelte ten Z. van den
toren een dichtgemetseld spitsboogvenster en een westingang (XVId of XVIIa) onder Tudorboog met engelkopje in den sluitsteen.
Het koor heeft vlakke wanden, eenvoudige steunbeeren en hooge spitsboogvensters met rondstaafprofielen.
De, sterk naar het 0. hellende, toren, van drie geledingen, heeft in de onderste (drie verdiepingen hoog)
aan de westzijde, boven het XIX ingebroken portaal,
een rondboogvenster en verder, twee hoog boven elkander,
telkens twee door een dam gescheiden rechthoekige
nissen onder een boogfries; de tweede hoeklisenen, die
door een (ten deele vernieuwd) rondboogfries zijn ver207
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bonden; de derde, een achtkant, heeft hoeklisenen, verbonden door een boogfries, waarin mozaïek-versieringen;
in elk der acht zijden een spitsboognis met galmgat;
aan de N.W.zijde het jaarcijfer 1587. De thans afgeknotte,
achtzijdige leien spits droeg oorspronkelijk een open
lantaarn met peer-bekroning (afgebroken in 1811, voor
telegraaf van Chappe).
Inwendig : de noordelijke zijbeuken hebben boven de
hoog opgaande scheibogen dwarse spitsbooggewelven
op transversale bogen, schip en beuken zijn van elkander,
en de beide noordelijke beuken zijn onderling, gescheiden door slanke achtzijdige pijlers, waarin de profileering der gordel- en dwarsbogen doodloopt. Over
middenschip, dwarsarm en koor halfronde houten, door
geprofileerde schinkels gedragen tongewelven (XVI B),
over den zuidelijken zijbeuk een half tongewelf. In de
consistoriekamer naast het koor overblijfselen van een
houten tongewelf boven de lager ingelegde zoldering.
In den zuidmuur van het koor een marmeren gedenksteentje betreffende den herbouw (1639) van de oostpartij.
Aan het kerkplein in den kerkhofmuur twee hekpoorten
(XVIIId) met hardsteenen pijlers, waarop hardsteenen
vazen en lantaarns op ijzeren armen.
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIIb), rugstuk met boogpaneel
en vleugelstukken (alles wit geverfd).
Eiken doophek (XVIId) met balusters en gesneden
knoppen (wit geverfd), ijzeren doopboog (1683), koperen
lezenaar (1562), twaalf koperen blakers.
Gesneden wapenschildje-van Friesheim, op een hekje
vóór het koor.
Orgelkast met tribune en drie beelden (1839, door
Naber en Quelhorst te 'Deventer).
Heerenbanken (XVII—XVIII), getimmerd.
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Gebeeldhouwd hardsteenen grafmonument met op een
sarcofaag liggende witmarmeren figuur, wapens en
tropeeën (1 733 , door J. B. Xavery naar ontwerp van
Jacob Marot), voor J. Th. baron van Friesheim, gouverneur der stad. Op het voetstuk : I. Marot invt.
Grafzerk van hardsteen, ingelegd met wit marmer
en met bronzen ringen, voor J. Th. baron van Friesheim
(1733).
Gebeeldhouwde grafzerk (XVId, gebroken) met figuren
van een man in harnas en zijn vrouw en met twee wapens
en kwartieren; andere grafzerken met wapens : 1588,
1590, 1604, 1608, 1610, 161i, 1612, 1613, 1619, 1622,
1623, 1625, 1638, 1641, 1647, 1648, 1655, 1669, 1700,
1 733 (twee), 1688-1723, 1748.
Een groote en twee kleinere koperen kronen (XVII B).
Gildebord (XVII A) van de korenmeters.
Tekstborden : een (XVId) met geschilderde cartouche,
een (i58I) met twee wapenschilden, een (1582) met
huismerk, een (1585, zeer beschadigd), een (1640);
gebedsbord (1589) met twee wapenschilden; gebedsbord
(XVIIa) ; tien-gebodenbord 0582).
Twee gedenkborden in architectuur-omlijsting (o.s.
1612 en 1668), het laatste met tekst geschreven door
W. van Nijmegen; drie rouwborden 0565, 1623 en i 700).
Zilverwerk : doopbekken 0715, merken : Gorinchem,
Holland, T, AS met rozet), twee gegraveerde Avondmaalsbekers (1715, merken: Gorinchem, Holland, F, AS met
rozet), vier gladde (i 720, merken : Gorinchem, Holland,
K, en JD onder kroon), twee met wapen ( schenkkan (1784), twee gladde schotels (i 725, merken : Dordrecht,
Holland, rijksappel); grooten schotel met bewerkten rand
en wapen (1740).
Twee Avondmaalsbekers (1792, merken Gorinchem,
Holland, L en BWB), afkomstig van de voormalige
Waalsche gemeente.
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Eiken kast op bolpooten en met bewerkte koperen
slotplaat (± I 700), in het koor.
Drie klokken, waarvan een (1412, „Catharina"), een
in 1518 gegoten door Wihelmus (aldus) en Jaspar Moer
en een in 1501 door Gerardus de Wou.
In het Rijksmuseum voor beeldhouwkunst en kunstnijverheid te Amsterdam worden bewaard een schets
voor en een copie naar het grafmonument-van Friesheim,
beide gemerkt : J. B. Xavery, 1728.
2. De EVANG. LUTHERSCHE GEMEENTE bezit:
Zilveren kelk en hostiedoos (XVIIId).
Tinnen doopbekken (XVIII B) met versierden rand.
Achtzijdige tinnen schenkkan (XVIII B).
3. De R. K. KERK (H. Catharina), een Waterstaatskerk (184o), bezit :
Gebeeldhouwden houten preekstoel (XIXb.)
Eiken beeldje van Maria met kind (XV A), modern
verguld, op het zijaltaar in den noordbeuk.
Koperen kroontje (XVII B), tweemaal acht-lichts.
Twee geel- en roodkoperen koorkandelaars (XIX A) ;
een driearmigen geel- en roodkoperen koorkandelaar
(XIX A).
Geel- en roodkoperen godslamp (XIX A).
Gedreven koperen schaal met Maria Visitatie ( ?).
g. Particuliere gebouwen.
I . Hoogstraat I . Gevel (± 15 00) van drie traveeën
met nissen waarin vensters met accolade-bogen.
Gevels van het Zuid-Hollandsch (,,Dordtsch") type :
boven den begane-grond het baksteenen gevelvlak uitgemetseld op geprofileerde bogen, in de halfrond of
korfbogig getoogde venstertympans een even uitgemetselde driepas op colonnetjes of versierde kraagsteenen:
2. Putterstraat 0 6o. Hoekhuis (1521 , top verdwenen)
Elk der (vroeger) twee verdiepingen vooruitgemetseld,
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de eerste op gekoppelde zuiltjes en horizontaal aansluitend
bij de waterlijst, de tweede op kraagsteenen. Gevelsteen:
1521.

3. Oudheusdensch eind W 9. Gevelfragment (top
verdwenen). Uitgemetselde verdieping op gebeeldhouwde kopjes. Leliepunten in de driepasversiering der
boogvelden. Waterlijst van streks gemetselde baksteenen.
Gevelsteen : 1 619 en bijl. Vier krulankers.
Topgevels met uitgemetselde booglijsten boven de
halfronde of korfbogige ontlastingsbogen, waarin veelal
metselmozaïek :
4. Ridderstraat W 107. Gepleisterde en geschonden
gevel. Korfbogen met tooglijsten op leeuwekopjes
boven de vensters. Waterlijsten. Gevelsteen (cartouche):
1605. Acht krulankers.
5. Ridderstraat W 108. Dergelijk gevelfragment
(XVIIa) met metselmozaïek in de boogvelden. Vier
krulankers.
6. Ridderstraat W 111 en 112. Dergelijke gevelfragmenten met ankers.
7. Wijkschestraat W 117. Trapgevel (XVIIa) van
gele en roode steen en met waterlijsten eveneens van
baksteen.
In den top een houten kruiskozijn en een top.
piaster.
8. Hoogstraat, naast 0 104. Gevel (XVIIa, geverfd
en gewijzigd XIX), van roode en gele baksteen, met door
uitgezwenkte rollagen, afgewisseld met loodrechte pilasters, begrensden top, de onderste uitzwenking uitloopend in een binnenwaartschen voluut. Korf bogige
boogvelden, gedekt door geprofileerde tooglijsten en
gevuld met metselmozaïek. Bergsteenen waterlijsten.
Dertien krulankers.
9. Oudheusdensch eind W 32. Fragment (XVIIa)
met twee tooglijsten op kraagsteenen. Ankers. •
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Eenvoudiger trapgevels :
10. Breestraat Z I z 1. Kleine trapgevel (+ 1600) met
geschonden friezen, waarin vullingen van mozaïek,
evenals oorspronkelijk in de boogvelden der (gewijzigde)
vensters.
I I. Nieuwstraat, hoek Vischmarkt. Aan de marktzijde een trapgevel (1603, blijkens ankers in den zijgevel).
Boven- in een kraagsteen met leeuwekop. In den zijgevel
drie ontlastingsbogen. Krulankers.
12. Breestraat Z 122. Fragment van een trapgevel,
waarin een gevelsteen met cartouche : 1604. Krulankers.
13. Hoogstraat 0 133. Zijgevels met trappen. In
den voorgevel langs de straat tien ankers met uitstekende
drakekopjes (+ 1600).
14. Vischmarkt 65. Trapgevel (XVIIa) van gele
en roode baksteen. Korf bogen boven de vensters. Twee
stoeppalen (XVIIId) met ketting.
15. Wijksche straat, hoek Vischmarkt. Trapgevel
(XVIIa) van gele, ontlastingsbogen van roode steen.
16. Oud Leusdensch eind W 29. Trapgevel (XVIIa,
gepleisterd). Vijf krulankers.
17. Drietrompetterstraat 17. Trapgevel (XVIIa, geverfd) met ontlastingsbogen. Toppilaster op kraagsteen.
Zes lelieankers.
18. Vischmarkt 68. Geverfde pilastergevel (oorspronkelijk met trappen). Drie cartouches, op een waarvan : 1638. Twee stoeppalen (XVIIb).
Latere gevels :
19. Pelsche straat 0 62. Ingezwenkte halsgevel
(XVIIIb) met liggende leeuwtjes op de aanzetsteenen.
20. Wijksche straat W 120. Gevel (XVIII B) met
rechte kroonlijst op gesneden consoles. Versierde deurtravee met alliantiewapen. Deuromlijsting (XIXa).
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Details :
1-5. Putterstraat Z 65, deurkozijn en gesneden kalf
(:1: I75o); Pelschestraat 0 64, dergelijk kalf; Botermarkt 0 79, dergelijk kalf; Breestraat W 83, deur (XVIIIc);
vóór Breestraat Z 120, stoeppaal (XVIIa).
Gevelsteenen en ankers, voorzoover nog niet vermeld :
Ridderstraat W 110, ankers : 1583 ; Pelschestraat Z 102,
ankers : 1594; Wijksche straat W 123, „In de lelie"
(1622), twee ankers; Breestraat W 79, „Int Paradijs"
(XVIIa) met figuren van Adam en Eva; Wilhelminaplein
no. 24, man, door een wereldbol kruipend, met vers
(copie van den naar Os overgebrachten oorspronkelijken
steen XVII A); Kerkstraat, over de pastorie, alliantiewapen (XVIII B).
Op den oostelijken wal een MOLEN : ronde bovenkruier met sluitsteen, waarop een wapen (XVIII).
HEZE.
a. Een bronzen celt, in 1890 hier gevonden en een
viertal Germaansche scherven, afkomstig van een vlak
over de kleine Dommel gelegen GRAFVELD, bevinden zich
thans in het museum van het Provinciaal Genootschap
te 's Hertogenbosch.

d. Op het RAADHUIS worden bewaard : een gegoten
geelkoperen kandelaar (+ i600) en een ijzeren kist met
kunstig gesmeed slot (± i600).
e. 1. De R. K. KERK (H. Martinus) is een eenvoudig
gebouw in Waterstaatsstijl, in 1828-1833 gesticht,
waarbij in 1854 een toren is aangebouwd. De kerk
bezit :
Gepolychromeerde houten Pietà (j 1700) op steenen
voetstuk.
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Zilverwerk : ciborie (1635) met achtlobbigen voet en
gothiseerenden nodus ; kelk (1744) met gebogen polygonalen voet; kleinen kelk (+ i 800); twee ampullen met
blad (+ 175o).
Koperwerk : grooten gegoten geelkoperen kandelaar
(:15 oo) met rijk geprofileerden voet, drie platte knoopen
en komvormigen vetvanger (de leeuwtjes onder den voet
ontbreken); kleinen roodkoperen kandelaar (XVIII A)
met veelhoekigen voet en vernieuwden vetvanger ; vier
verzilverde koperen kandelaars (+ i 800).
Paramenten : stel misgewaden van moderne stof met
oud borduurwerk, hier en daar eenigszins geschonden
en gerestaureerd: kazuifel met voorstellingen (XV B)
van de Blijde boodschap, Joachim en Anna, Jozef en
Maria, H. geboorte, aanbidding der herders, vlucht naar
Egypte, presentatie, aanbidding der koningen; kazuifel
met aan den voorkant verschillende heiligenfiguren
(± 15 oo) en op den achterkant een kruis, waarin St.
Michaël 'den draak verslaande, in een omlijsting (XVI B)
naar den trant van Vredeman de Vries ; twee dalmatieken,
met verschillende heiligenfiguren en symbolen uit het
lijden van Christus (XVI A); koorkap met tweemaal
zes heiligenfiguren (XVI A) en vernieuwd schild ; kazuifel
van veelkleurig gebloemde zijde (XVIII) met vernieuwd
kruis en kolom, met velum, bursa (aan één zijde vernieuwd) en, een oude stola.
Twee klokken, in 1756 gegoten door Alexius Petit.
In de pastorie . worden bewaard : twee schilderijen
(XVII en ± 17oo, doek) : gezicht op het Amsterdamsche
raadhuis met uitdrijving van de geestelijken aldaar, en
verheerlijking der Gorkumsche martelaren. Voorts twee
zeer kleine gothische kandelaars (XV), met rijk geprofileerden voet, één knoop en opengewerkten vetvanger.
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2.

De

NED. HERV. KERK,

een modern zaalgebouw

(1907), bezit :

Eiken preekstoel (1621).
Rouwbord (1 7 8 4) voor Reinoud Diederik van Tuyll
van Serooskerken.
Zilveren Avondmaalsbeker (+ 1700).
g I . Het KASTEEL HEZE is een omgrachte, om een
binnenplaats gelegen groep van gebouwen, bestaande uit
een voorgedeelte (166o-1665) met eenigszins uitspringende en torenvormig verhoogde midden- en hoekpaviljoens,
en een lager uit bijgebouwen bestaand achtergedeelte
( 1 73 5, blijkens een steen boven de binnenplaatspoort).
Ingangspoort, omlijst door Toscaansche, een hoofdgestel
dragende, pilasters, waarboven een door een fronton bekroonde arkel is uitgemetseld met een door de wapensvan Tuyll en -van Westreenen geflankeerd venster.
Achter het tegenwoordige kasteel liggen de overblijfselen van het vorige : een rechthoekig, onderkelderd gebouw (XV, op waarschijnlijk oudere grondslagen, J 1912
sterk gerestaureerd) met een zadeldak tusschen sluitgevels ; boven de vensters eenige korf bogen.
Beneden bevat het kasteel o.a. gobelins (XVIII, naar
teekening van Lebrun), voorstellende de geschiedenis van
Alexander : den slag tusschen Darius en Alexander en de
grootmoedigheid van den laatste nadien ; verder eenige
uit een bovenvertrek afkomstige gobelins (naar Rubensgravures van S. a Bolswert), alsmede twee schoorsteenmantels (+ 1 700), beneden van marmer en boven van
stuc. Voorts een aantal schilderijen, waaronder een oude
copie naar Quinten Matsijs, portretten van prins Willem I,
Maurits, Frederik Hendrik en Willem II (als deurstuk;
te paard), Marijken Meu, familieportretten der van Tuyll's
enz. en teekeningen voor het gebouw. Op de verdieping
een schoorsteenmantel (XVIIIb), eenige slaapkamers
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(XVIIId) en een koepelkamer in den stijl van het Keizerrijk (boven de poort).
2-5 . B 3 2, buurtschap Oude kerkhof, ankers : 1765;
D 103 , jaarankers :1770, uitgekraagde termijnboog boven
den ingang; E I I, buurtschap De Rul, jaarankers :1777,
steen met chronogram ter herinnering aan den herbouw
na brand van 1793 ; B 36, jaarankers : 1791.
h 1. De schutterij van St. Joris bezit een zilveren
vogel uit 1754 en schilden uit 161 7, 1620, 1642, 1643 (gedenkschild), 1655 (hart in ronden rand), 1697, XVII,
1752, 1795, 1810, 1825, 1844, 1847 en 1850.
2. De schutterij van St. Agatha bezit schilden uit
1628 (2), 1645, 1 735, 1 73 8 , 1 74 1 , 1 75 6, 1 759, 1760, 1763,
1776, 1785, 1792, 1795, 1798, 1804, 1813, 1818, 1841,
1847 (2) en 1850.

HILVARENBEEK.
a. In de buurtschap Voort zijn verschillende oudheden, o.m. een paar bronzen bijlen opgegraven.
e I. De R. K. KERK (H. Petrus, banden), reeds XII
tot collegiale kerk verheven, in 1448 in haar geheel, in
1546 alleen wat betreft den toren door brand geteisterd,
in 1583 en 1586 verwoest, in 1607 e.v. hersteld, in 1615
nogmaals afgebrand, in 1616 e.v. wederom in goeden
staat gebracht, is in 1905 inwendig gerestaureerd door
den architect C. Franssen en 192 7-192 9 uitwendig door
den architect Kooken. Zij bestaat uit een schip (wellicht
XIV) met lagen noordbeuk (herbouwd XVd) en een
even hoog, doch breeder zuidelijk zijschip (XVI A), een
dwarspand (midden-XV, verhoogd XVI A) met westelijken zijbeuk (noordzijde XV, zuidzijde XVI), een koor
met 3/8-sluiting (midden-XV) en eenen toren (+ 1550).
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Bij de aansluiting van koor en zuidarm de sacristie (XVI);
aan de oostzijde van dezen arm een moderne kapel en
te weerszijde van den toren moderne aanbouwsels.
Blijkens nissen inwendig in den noordelijken koorwand
en gedichte vensters boven in den oostelijken wand van
den noordarm bevond zich vroeger bij de aansluiting
van het koor en dezen dwarsarm een aanbouwsel met verdieping. Het schip en de westelijke wand van den noordbeuk — onder één dakschild — bestaan uit tufsteen, het
dwarspand vertoont gedeeltelijk banden van tuf, terwijl
het koor over zijn benedengedeelte met tuf is bekleed
en hierboven tufsteenen banden vertoont. Het koor heeft
eenvoudige, de overige kerk rijk gedetailleerde steunbeeren. Inwendig worden schip en zijbeuken gescheiden
door natuursteenen zuilen, waarboven (thans blinde)
lage spitsboogvensters ; beide hebben evenals het koor
houten ton-, de sacristie steenen netgewelven.
De van dubbele rij leversneden steunbeeren en een veelhoekigen, ten deele uitgemetselden, traptoren aan de
zuidoostzijde voorziene toren, van baksteen met details
van tuf, bestaat uit drie geledingen en eene door een
houten balustrade omgeven achtkante spits, tot een peervorm aanzwellend en door een open achtkante en wederom
met een peervorm afgedekte lantaarn bekroond (XVI
en 1615). De onderste geleding heeft een portaal en inspringend gevelvenster, waarvoor een balustrade van
gemetselde bogen, gesteund door een fries van driepassen op gebeeldhouwde kraagsteenen in kleurige afwisseling van bak- en tufsteen ; de beide bovenste geledingen en de langszijden der onderste geleding hebben aan
iedere zijde drie (aan de zuidzijde twee) hooge spitsbogige,
door een segmentboog te halver hoogte gedeelde nissen;
de diepere nissen van de inspringende bovenste geleding
zijn door kleine beeren gescheiden en bevatten ingebroken
galmgaten, de beeren zijn verbonden door een gemetselde
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borstwering. De over de beide onderste geledingen driehoekig uitgemetselde en als deze met spaarnissen versierde
traptoren, is hierboven rond uitgebouwd en slechts door
een fries van in kruisen eindigende boogjes verlevendigd.
De kruising draagt een open achtkanten dakruiter (XVI,
later herhaaldelijk gewijzigd en gerestaureerd) met peer.
De kerk bezit :
Houten hoofdaltaar en twee zijaltaren van St. Joris en
van St. Sebastiaan (alle XVIII A); het beeld van St. Joris
te paard den draak doorstekend (gemerkt : Walterus
Pompe 1 7 29) bevindt zich thans in de sacristie, het beeldje
van den H. Sebastiaan is nog ter plaatse.
Twee rijk gesneden eiken kanunnikengestoelten
(XVII A).
Gebeeldhouwden eiken preekstoel (1628) met versierden voet en klankbord, op de kuip de figuren der Evangelisten in reliëf.
Grafzerken : zeven (XVIIa), en voor het altaar een
(1 7 56) voor den vicaris-generaal Martinus van Litzenborch.
Eiken groep : H. Anna zelfderde (+ 15 oo, op de achterzijde het merk van Mechelen), in de oorspronkelijke polychromie.
Eiken beeld (XVI A) : Christus op Calvarie met
langen staf (in de pastorie).
Schilderij : aanbidding van Jezus in den stal (j 1700,
gemerkt : D.Q., doek) in den trant van Rubens.
Gegoten koperen kroon (XVI), tweemaal acht-lichts,
de geprofileerde stam eindigend in masker met ring en
bekroond door ridderfiguurtje.
Dergelijke gegoten koperen kroon (XVI), tweemaal
zes-lichts, doch zonder figurale bekroning.
Verguld zilveren kelk (R 15 oo), op den lateren (+16o°) •
voet de merken : 's Hertogenbosch en drie lelies in hartschild.
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Gedreven koperen collecteschotel (i650) met in het
midden eene voorstelling van het Beloofde land.
Twee gegoten driepootkandelaars met engelkopjes
(XVII B).
Drie klokken, waarvan een (,,Hilvaris"), in 1541 gegoten door Jan Waghevens, een in 1737 door Georgius du
Mery en een in 1791 door N. Simon; klepklok (,,Lucas")
in 1536 gegoten door Jaspar Moer.
Het klokkenspel, dat o.m. twee in 1536 door Jaspar
Moer gegoten klokken bevatte, is in 1928 vernieuwd
met behoud van één der oude klokken, in 1655 gegoten
door F. en P. Hemony.
2. De NED. HERV. KERK, in 1809 gebouwd in classicistischer trant naar plannen van L. van Heijst te Waalwijk, is een baksteenen zaalkerk met 3/8-sluiting en een
open achtkant torentje op het dak. De voorgevel vertoont
pilasters en een fronton. Inwendig : stuczoldering, in het
midden waarvan het alziend oog. De kerk bezie:
Eiken preekstoel (XVIIIc).
Geelkoperen lezenaar (XVIIIc) en doopbekkenhouder
(XVIII).
Orgel (XIX A), overgebracht uit Amsterdam.
3. Buurtschap TULDER. Aan de gebouwen dezer
vroeger aan de abdij van Averbode behoorende bezitting
herinnert nog slechts een steen met cartouche, waarin
wapen met staf en mijter (vermoedelijk van abt) met
opschrift: „anno 1662" en „ne quid nimis".
Eenvoudig omgracht landhuis (XIX A) ter plaatse van een ouder gebouw, met
overwelfde kelderverdieping en koepelspitsje op het dak.
Inrijpalen met schildhoudende leeuwen (van elders afkomstig). Inwendig : trap met gesneden leuning (XVIII).
2. A 175. Marktplein. Eenvoudig heerenhuis (XIXa)
met kroonlijst, inrijpoort en versierde deur in den trant
g

I. HUIZE GROENENDAAL.
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van het Keizerrijk. Inwendig : zaal met stuczoldering
(gedateerd 1818) en meubelen uit tijd van den bouw.
3 . Buurtschap ESBEEK. D 40. Jaarsteenen : 1661.
h 1. De schutterij van St. Joris bezit een zilveren vogel
0599, blijkens gedenkplaat), verbonden aan plaquette
van St. Joris (XVIII) en platen uit i571, 1585, i596, 15 98,
1606, 16S7, 1661, 1662, 1665, 1670, 1713, 1730, 1750,
176 3, 1 775, 1786, 1805 en 1821.
2. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een aantal
zilveren schilden, o.a. uit 1561 (hartvormig in ronden
rand), 1595, 1609 (met klein plat zilveren vogeltje), i 61 o,
1615 (met zeer klein plat vogeltje), 1626, 1628, 1640, 1642,
1654, 1657, 1671, 1700 (M. H. J. Rosier van Brecht de
Dommelbergh, in leven vaandrig in het regiment van
Turlobbe onder den koning van Frankrijk), 1 7 1 I, 1731,
17 5 0, 1 763, 1784, 1788, 1818 en 1840.

HOEVEN.
d 1. Het RAADHUIS is een eenvoudig rechthoekig
gebouw (XIX A) met houten deuromlijsting en kroonlijst, en een koepeltje met klok op het dak.
2. Voormalig POSTHUIS, zie g 3.
e I. De voormalige R. K. KERK (H. Johannes de
Dooper), gebouwd + 1 5 00, van 1648-1820 in gebruik
bij de Hervormden, in 1821 van een nieuw schip voorzien, in 1884 onoordeelkundig hersteld, bestaat uit een
driebeukig schip in Waterstaatsstijl (voor afbraak bestemd), een dwarspand en een koor met 3/8-sluiting,
welke beide laatste (+ 15 oo) zijn opgetrokken van baksteen met natuursteenen banden en vensteromlijstingen
en eenen toren (j 1 5 00, hersteld in 1701, 1750 en 1884).
Koor en transept vertoonen tweemaal versneden steun220
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beeren met pinakels ; de benedenste overhoeks geplaatst,
de bovenste vlak. Daklijsten, vensters met traceeringen
en de beide topgevels van het transept, in den zuidelijken
van welke een nis, zijn geheel vernieuwd. In de meest
westelijke travée van den noorder koormuur een dichtgemetseld poortje.
De toren heeft zware steunbeeren en bestaat uit twee
geledingen, in de bovenste van welke twee galmgaten
in elke zijde. Ingesnoerde achtkante spits. Nieuwe
vensteropeningen in de torenmuren. In een der steunbeeren een steen met opschrift aangaande de herstelling
in 1701.
Inwendig zijn de westelijke kruisingspijlers en de
correspondeerende halve-zuilen op de hoeken van transept en koor grootendeels oorspronkelijk; verder alle
muurzuilen en gewelven modern.
De kerk bezit: .
Eiken hangkastje (XVII) in de doopkapel.
Afgesleten zerk (XVI A ?) met sporen van een relieffiguur en symbolen der Evangelisten, in het portaal
naast den toren.
Twee schilderstukken (XVIII), voorstellende den doop
in den Jordaan en Christus met den apostel Thomas.
Zwaar beschadigden koperen kandelaar (XVI).
In het torentje op de kruising een klok, gegoten in 1781
door J. J. Huaert te Antwerpen.
2. De NED. HERV. KERK is een onbeteekenend zaalgebouwtje (I 8i7). De kerk bezit:
Twee gladde zilveren Avondmaalsbekers, tinnen kan
en schotel (XVIII), bewaard in de Ned. Herv. pastorie
te Oudenbosch.

f. In het groot-seminarie „Bovendonk" zijn de
volgende oude voorwerpen aanwezig :
Ivoren corpus (XVIIb), op modern houten kruis.
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Schilderijen : de H. Maagd met het kind (copie naar
van Dyck, doek), de H. Maagd met het kind en Johannes
de Dooper (XVII B ?, doek), een bisschop van Antwerpen (XVII, doek), bisschop de Nelis van Antwerpen
(XVIIId, doek), kardinaal Frankenberg (XVIIId, doek,
tweemaal), vier portretten van geestelijken (XIX A, doek).
Verguld zilveren kelk (met opschrift 18 39), zilveren
blad met twee zilveren ampullen (XIX A).
Koorkap en dalmatiek (XVIII) van zijde, gebloemd
op wit damasten grond.
Twee kelkvelums en twee stola's (XVIII) van zijde,
bont gebloemd op witten grond.
Een verzameling handschriften, incunabelen en postincunabelen.
g 1. Achter het koor der voormalige R. K. kerk een
eenvoudig boerenhuis, in welks gewijzigder topgevel
jaarankers : 1 640.
2. Dorpsstraat A 114. Herberg „het Hooghuis", een
rechthoekig baksteenen gebouw (XVII B) met rechte
kroonlijst. Ingang met natuursteenen boogomlijsting en
opschrift : i68 8.
3. Dorpsstraat A 15 a. Ingangsdeur met zijvensters
in één kozijnwerk. Boven de deur een steen met opschrift en: 1716.
4. Aan den Bosschendijk het voormalig Posthuis,
een rechthoekig baksteenen gebouw (XVII) met zandsteenen boogingang in z.g. Rubensstijl.
5. Even ten noorden van het dorp een open STANDAARDMOLEN.

HOOGELOON.
a. Een Gallo-Germaansche urn en eenige scherven,
in 1 9 11 tusschen Hapert en Kasteren opgegraven, be222
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vinden zich in het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch, evenals een paar Romeinsche
kruiken en twee bronzen Romeinsche munten, in 191 3 1914 op de grens van Hapert en Bladel nabij het „Krieke
Schoor" gevonden.
Hapert.
1. Van de vorige, in 1923 afgebroken, R. K. kerk
(1858) staat nog de neo-gothische toren (+ 1900), waarin
een tiendklok, in 1746 gegoten door I. Chaudoir te
Leuven.
2. De moderne R. K. KERK (H. Severinus) bezit:
Koperen bolkroon (XIX A).
3. De NED. HERV. KERK (1826, blijkens steen), thans
buiten gebruik, is een driezijdig gesloten zaalkerk, met
een torentje op het dak.
e

h.

De schutterij van St. Joris bezit een zilveren vogel

(I 774) met medaillon van St. Joris en platen uit 1774,
1798, 1804, 1810, 181I, 1816, 1824, 1839 en 1844.
Hoogeloon.
a. Een bronzen smalle beitel in 1846, en een fragment
van een bord van terra-sigillata in 1841 gevonden, bevinden zich in het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch. Ook zijn hier vroege Romeinsche munten aangetroffen.
e 1. Van de in 1926 afgebroken R. K. kerk (I 1400,
gewijzigd XIXa) staat nog de TOREN (+ 1400), een vlakopgaand baksteenen bouwwerk van vier geledingen en
een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits, met dubbele
steunbeeren aan den westkant, enkele beeren aan den
zuid- en een vierkanten traptoren aan den noordkant.
Ter hoogte der klokkenverdieping, welke aan iedere
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zijde twee spitsbogige galmgaten vertoont, gaan de steunbeeren over in lisenen, die onder de daklijst door een
rondboogfries zijn verbonden.
In dezen toren : twee klokken, waarvan een (tiendklok)
in 143 5 gegoten door Jan Zeeltman en een, in 1791 gegoten door Henricus Petit.
Een kleine klok, in 1747 gegoten door Alexius Petit,
is overgebracht naar het torentje in den voorgevel der
moderne R. K. kerk.
Op het kerkhof: een steenen kruis (1606).
2. De NED. HERV. KERK (XIXa) is een rechthoekige
zaal onder ééne bekapping met de naastgelegen (voormalige) pastorie. Torentje op het dak. Inwendig : stuczoldering. De kerk bezit :
Preekstoel (XVII) van geverfd eikenhout.
Zilveren Avondmaalsschotel en -beker (XVIII).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Klok, in 1668 gegoten door Jacobus de Clerck.

h 1. De schutterij van St. Joris bezit een zilveren
vogel (XVII of XVIII), bordje (1606) met wapen van
Gisbertus Masius Quartus Episcopus Buscodensis en
platen uit 1700, 1715, 1733, 1739, 1749, 1761, 1767,
1773, 1779, 1786, 1792, 17..., 1804, 1808, 181I, 1819
en 1840.

De schutterij van St. Sebastiaan bezit een zilveren
vogel (vermoedelijk XVIII) en platen uit 1700, 1715,
1731, 1742, 1758, 1766, 1788, 1804, 18o5, 1823, 1835
en 1838.
2.

Kasteten.
e. De moderne
een klok (1840).
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HUIBERGEN

HUIBERGEN.
I. De in 1917 ingewijde R. K. KERK (0. L. Vr.
Hemelvaart) bezit :
Twee houten zijaltaren in tombevorm, het linker
(XVIIId, voormalig hoofdaltaar) met rijk gesneden draaitabernakel (XVIII A) met bijbelsche voorstelling.
Twee eiken biechtstoelen met pilasters en gebeeldhouwde consoles (XVIIb, met vernieuwde gedeelten) tegen
eiken schotwerk (XVIIId).
Twee rijkgesneden eiken bidstoelen (XVIIb).
Fraai gesneden eiken lambrizeering (XVIIb) in de
doopkapel, uit het koor der vroegere kerk.
Twee vakken eiken banken (XVIII B) met opengewerkte achterschotten (+ i6 5 0).
Achtkante hardsteenen doopvont (XVIa) met koperen
deksel (XVIIId).
Zerken: een (1734--1754), een (1763-1771), een in
omlijsting met ornament en letters van wit marmer voor
Pieter Andries van Mattemburgh (t 1784) en zijn vrouw
Marg. Vervloet (t 1786), epitaaf voor Petrus Johannes
Qiypers (t 1844) en zijn vrouw Maria E. Th. van Mattemburgh (t 1850). Een omstreeks 1906 opgegraven zerk
voor den prior Fr. Corneli Voordeel (t i520) bevindt
zich in de verzameling van het Instituut St. Marie (zie e 2).
Drie geverfde houten beelden : H. Sebastiaan (J 1 700),
H. Norbertus (XVIII) en H. Maagd (XIX A).
Koperen kroontje (XVId) : balusterstam met bol en
met acht armen, versierd met gegraveerde koppen en
op den top een tweekoppige adelaar.
Zilverwerk : stralenmonstrans (XVIII B) ; gedreven
kelk (in 1529 geschonken), een verguld zilveren (XVIIc)
en een eenvoudige (XVIII); drie gladde zilveren oliebusjes (XVII, merken : Antwerpen, F) ; twee ampullen
van glas en zilver met gebogen karyatiden als oortje
e
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(XVII, Antwerpsche keur) en schotel (+ 1700, merken:
Antwerpen, gekroonde D); gedreven wierookvat (XVId,
kettingen nieuw) en -scheepje (XVII); ex-voto in
cartouchevorm, Lod. XIV).
Drie kazuifels (XVIII A) in Lod. XIV-stijl.
Twee klokken, waarvan een in 1759 door Jan Baptista
Nierinck en een in 1785 door J. J. Huaert te Antwerpen
gegoten.
In de sacristie twee poortjes met houten omlijstingen
(+ 175o) en twee gesneden wapens.
2. Het Instituut St. Marie is ondergebracht in de
gebouwen van het vroegere KLOOSTER DER WILHELMIETEN,
naar het schijnt op deze plaats in 1278 gesticht, in 1583
verwoest en geplunderd. Van den ouden bouw zijn nog
over : aan de voorzijde een stuk tuinmuur van groot
formaat baksteen en een puntgevel met het jaartal 1662,
de vlakgezolderde kloostergang met spitsboogvensters
(vermoedelijk XVIIc), het thans als boerderij dienende
voorgebouw met een inrijpoort in het midden, waarboven een puntgevel (1674). Inwendig: in de gang een
gedenksteen van den herbouw in 1662 met wapenBogaerts en een venster met cartouche ; in de kapel een
communiebank (1802). Het gebouw herbergt een verzameling van meest plaatselijke oudheden, o.a. tin, oude
glaasjes (XVII en XVIII), Brabantsch aardewerk, een
tafel in den stijl van Lodewijk XIV en ethnografica, alsmede eenige schilderijen, waaronder een H. Christophorus
(XVIa, paneel) en een portret van den prior Siardus
Bogaerts (1663, door A. Caseloff).
KLUNDERT.

b. Verdedigingswerken.
Van de STADSVERSTERKINGEN, aangelegd in 1583, indertijd bestaande hoofdzakelijk uit een aarden wal met
negen bastions, waarvoor een enveloppe, en het kroon226
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werk Bloemendaal, over de Keen, eveneens met
enveloppe, na 1 795 vervallen, is nog een gedeelte der
wallen en grachten aanwezig (in 1 93I aan de noordzijde
afgegraven).
In de gracht van het kroonwerk Bloemendaal een vervallen baksteenen beer met twee baksteenen „monniken",
met zandsteen koepelvormig afgedekt.
c. Schamppalen enz.
I. Een ijzeren kanon als schamppaal aan den Kerkring.
2. Een ijzeren kanon als schamppaal aan de Zevenbergsche straat (verplaatst naar het plantsoen achter het
raadhuis ?).
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
Het RAADHUIS, in 162.1 gebouwd, hersteld in 191o,
toen de tegenwoordige vensterramen werden aangebracht,
het topvenster in den voorgevel werd geopend en de
ijzeren schoorsteenkronen weer werden aangebracht, is
een rechthoekig gebouw van gele en roode baksteen,
met natuursteenen vensterkozijnen, plint, banden, blokken
en sierstukken, gedekt door een hoog leien dak tusschen
twee trapgevels en, boven het front, een topgevel.
Voor den ingang op den verhoogden beganegrond,
een hooge steenen trap, later gewijzigd.
De vensters worden gedekt door strekken, segmenten korf bogen; in de boogtrommels van den voorgevel
natuursteenen cartouche-versieringen. Boven den natuursteenen ingangsboog een cartouche met het stadswapen
in omlijsting met frontonafdekking.
De „Vlaamsche gevel", rijk versierd met banden,
lijsten en twee sierankers, vertoont vier klauwstukken,
twee gebroken frontons, twee obelisken en twee bolvormige bekroningen; de oorspronkelijke topafdekking
met obelisk is verdwenen. Boven twee kleine rondboog227
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vensters met frontons twee steenen: Anno 1621. Boven
in den top een Justitiabeeld op console voor een visvormige omlijsting. De oorspronkelijke natuursteenen
goot is sinds 1628 door een houten op klossen vervangen.
Verder heeft het gebouw uitwendig nog een poortje
met natuursteenen boogomlijsting onder het bordes,
een poortje met natuursteenen korf boog in den achtergevel en een natuursteenen rondboogpoortje met ezelsrugvormige topversiering in den zuiderzijgevel. De
ingangsdeur van opgeklampte kraalschroten is voorzien
van een ijzeren slot (XVII A). Inwendig bevat het
gebouw een voorhuis, waarin een deur van eiken kraalschroten (naar de tegenwoordige secretarie), in de raadzaal een geverfde houten balustrade met twee ijzeren
bogen (XVII), een eiken bolpoottafel (midden-XVII) met
opschrift : WAL 1641, een haardplaat (1661), een kist met
ijzeren beslag (XVII) en elf iepen stoelen (XVIII A); in
het voorhuis een klok, gegoten in 1732, zonder vermelding van den gieter; zij hing vóór 1 9 10 onder een
houten kap voor het bovenste venster van den fronttopgevel.
Achter het raadhuis in een plantsoen een oud kanon
op nieuw houten affuit en een op steenen voetstuk.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK, voor welker bouw prins Maurits
van 1616 tot '19 in totaal £ 17 000 schonk, afgebrand
in 1737, herbouwd 1 73 8--174o, is een van gele I Jselsteen
opgetrokken oorspronkelijk rechthoekig gebouw (XVIIA)
met een lateren noordelijken dwarsarm, gelegen op een
vierkant, door een gracht omgeven, kerkhof. Uitwendig
vertoont de kerk een plint met zandsteenen afdekking,
houten daklijst op klossen en rondbogige vensters met
afgeschuinde baksteenen neggen tusschen lisenen.
De toren heeft vijf geledingen met hoeklisenen, en
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wordt bekroond door een open lantaarn met spits (XIX A),
welke een vroegere spits vervangt. De geledingen versierd door ondiepe nissen met korf bogen gedekt en met afgeschuinde baksteenen neggen, behalve die van de onderste geleding, welke een rechthoekig profiel vertoonen.
De ingang is in 1848 veranderd. Inwendig geheel gewit,
houten tongewelven met trekbalken. Op de hoeken van
het schip en den noordwestelijken dwarsarm muurversterkingen, in plattegrond driekwartrond. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (midden-XVIII) met vernikkeld koperen doopbekkenhouder (XVII ?) en geverfden koperen
lezenaar (XVIII).
(Geverfd) orgel (geschenk van prins Willem IV),
met snijwerk, wapen der stad en cartouche met opschrift
en: 1749.
Eiken kerkeraadsbank met eiken voorzangerslezenaar
(XVIII).
(Geverfde) eiken regeeringsbank met overhuiving
(XVIII).
Houten omlijsting van den ingangsdeur tegen den
toren (XVIII).
Eiken kastje (XVIII B), bevattende het kerkzilver,
te weten:
Vier zilveren bekers met wapens en opschriften
(1677, merken : Holland, Y, een gekroonde roos en een
gekroond hart.
Vijf zilveren schalen, met wapen en inscriptie (1787,
merken : Holland, gekroonde roos, gekroonde M en
gekroonde J. K.).
Twee zilveren offerbekers met ooren, voorzien van
opschrift, wapen en: 1808.
Twee zilveren schenkkannen met opschrift (middenXIX).
In den toren twee klokken, beide in 1740 door
Ciprianus Crans gegoten.
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De moderne R. K. KERK bezit:
Eiken kastje met paneelwerk, fries en kopjes (XVII).
2.

g. Particuliere gebouwen.
I. Molenstraat. Gevelsteen met cartouche-ornament,
opschrift, en : 1597.
2. Hilsche straat, hoek Markt. Zandsteenen kraagsteen met masker (XVII). Ankers.
3. Molenstraat. Gesneden deurkalf (XVIII A).
4. Kerkring. Halsgevel met zandsteenen dekplaat,
waarop : 1743.
5. Markt. Gevel (1804) met rechte kroonlijst.
6. Bovenstraat. Romp van een steenen MOLEN. Boven
den ingang een steen met opschrift, en : 1735.
KROMVOORT.
e. De R. K. KERK (H. Lambertus) is een modern gebouw (1889, door den architect C. Weber). Zij bezit:
Koperen godslamp (XIX A); koperen tweearmigen
kandelaar (XIX A); drie kleine geelkoperen kandelaars
(XVIIId); twee koperen kandelaars (XIX A).
KUIK.
a. Op enkele punten in deze omgeving is (+ 186o)
over groote uitgestrektheid de ROMEINSCHE WEG van
Tongeren naar Nijmegen teruggevonden. In de tuinen
vlak ten Z. van het dorp en in aansluiting daaraan
langs de Maasstraat is (XIX A) een uitgebreid Romeinsch
GRAFVELD ontgraven; een uitgebreide verzameling aardewerk, bronzen, metalen en beenen voorwerpen en talrijke munten daaruit (I en II, wellicht ook later) bevindt
zich in de verzameling van het Provinciaal Genootschap
te 's Hertogenbosch en het Rijksmuseum van Oudheden
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te Leiden, waarheen ook eenig Germaansch en GalloGermaansch vaatwerk en steenen wapenen uit hier aangetroffen grafvelden is overgebracht.
St. Agatha.
e. Van het KRUISHEERENKLOOSTER ST. AGATHA, gesticht in 1371, in 1584 door Maarten Schenck geplunderd
en verwoest, later herbouwd en meermalen verbouwd
en uitgebreid, in 1906 voor een groot deel gesloopt,
zijn gespaard gebleven:
a. de KAPEL (H. Agatha), gebouwd (XV B) van
baksteenen, bestaat uit een 5/8-gesloten schip van zes
traveeën, gedeeld door een gemetselden oxaalwand, waarboven een orgeltribune. Kruisgewelven. Fraaie grafzerken met wapens en kwartieren : één (1491) voor Johan
Schenck van Nydeggen, één (I 521) voor Christoffel van
Wylach en één (1484) voor zijn vrouw Liffardt Schenck
van N., één (1526) voor Arent Schenck van N., één
(1502) voor Isabel Schenck van N., één (1557) voor
Ot van Wylach, één (1507) voor Godert Torck, één
(1496) voor Margareta, „dochter tot Egmont", één (1515),
over Hildegondes Heymen, één (1647) voor Henr. Verheyen, één (XVIb) voor fr. Joannes Daventriae de
Noviomago; één (1618) voor prior Th. Loeman;
b. van de kruisgang : aan de oostzijde zes en aan
de zuidzijde twee van baksteen gemetselde en door een
spitsboog omsloten gekoppelde spitsboogvensters met
rond bovenlicht (XV) in bergsteenen omlijsting;
c. de KLOOSTERPOORT (4 1600), een gebouw van
baksteen met gedrukte boogopening aan den voor- en
den achtergevel en met zijdelingsche aanbouwsels. Aan
de voorzijde drie spitsbogige beeldnisjes, waarin (geverfde) houten beeldjes (XVII), zoomede een jaarsteen:
1644, boven den boog met sluitsteen : wapen van de
orde;
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d. een fragment van het GYMNASIUM (XVIIa), van
baksteen met bergsteenen gevelbanden en vensterkozijnen;
e. het bakhuis (XVII), een baksteenen gebouwtje
met geveltop, waarin vlechtingen en waarop een bergsteenen bekroning.
Het klooster bezit : Eiken beelden (XVIId) : Onbevlekte
Ontvangenis (XVIId); St. Andreas (XVIII A); H. Antonius abt (J I5oo); twee bisschoppen (XVIII); Calvarie
(XV B), bestaande uit een kruisbeeld (corpus vernieuwd),
de twee Maria's, de twee moordenaars en twee krijgsknechten (thans in het orgelfront der kapel); kruis
met ivoren corpus (XV, doch in ouder stijl).
Elf geschilderde portretten van prioren uit de jaren
1648-1855.
Geschilderde portretten van generalen der orde (gastenkamer).
Verschillende schilderijen, in de kamer van den generaal.
Zes gebrandschilderde glaspaneeltjes (XVII a--c, gedeeltelijk gedateerd) in de kruisgang.
Eenige uitgebroken geschilderde glaspaneeltjes (XVII)
in het klooster.
Dubbele, achtarmige koperen kroon (XVII A).
Groote vergulde monstrans (XVIa, door Petrus Dulcken, procurator van het klooster), met contrefortjes,
heiligenbeeldjes en een toren, waarop een crucifix.
Blijkens opschrift gerestaureerd in 1887.
Verguld-zilveren, gedreven miskelk (XVIII B) met
beeldjes in den nodus.
Tinnen voetwaschschaal met schenkkan.
Koperen lavabo (XVI A).
Acht kandelaars (XVIIIc) van geslagen zilver over
houten kern.
Ivoren Christusbeeld (XVd) op (nieuw) ebbenhouten
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kruis ; ivoren Christusbeeld (XVII) op nieuw kruis met
voet.
Houten (witgeschilderd) kruisbeeld (XVIIb) in de
open ruimte van den kruisgang.
Paramenten: kazuifel en twee dalmatieken (XVIII B)
van gebloemd zijde-damast ; kazuifel en twee dalmatieken
(XVIIIB) op gekleurd zijde-damast; velum (XVIII B)
van gebloemd zijde-damast; velum (XVIII) van met
zilverdraad doorweven damast; velum (XVIII A) van
zijde-damast met borduursel: H. Michaël; kelkdoek
(+ 155o), kleurig geborduurd op witte zijde met twee
tafereelen.
Graduale (1409) : handschrift op perkament met versierde initialen (band vernieuwd); graduale (152 9): handschrift op perkament met initialen en miniaturen van
Johannes van Deventer, in lederen band met koperen
beslag; graduale (XVI A) : handschrift op perkament met
twee initialen door Johannes van Deventer, in lederen
band met koperen beslag; missale (XVI A) : handschrift
op perkament met gekleurd tafereel en versierde initialen,
in lederen band; antiphonarium (XVII) : handschrift op
papier, in lederen band (vermoedelijk copie); antiphonarium
(XVII) : handschrift op papier in lederen band (vermoedelijk eveneens copie).
Verschillende wiegedrukken.
Eiken kast (XVIIb), verdeeld in onder- en bovenhelft,
in de spreekkamer.
Eiken kast (1618), verdeeld in onder- en bovenhelft,
versierd met hoekzuilen, in de kamer van den generaal.
Gesneden eiken barometer (XVIIId), in de kruisgang.
Twee klokken, in 1647 gegoten.
Kuik.
De TOREN der in 19 13 afgebroken oude
R. K. kerk (H. Martinus), gesticht XII, vergroot XV
e I.

16
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en XVI, is een baksteenen gebouw (XV) van drie geledingen, versierd met nissen, waarvan drie in elke zijde
van de tweede, en twee in elke zijde van de bovenste
geleding. Vlak getoogde ingang, waarboven een venster,.
in een spitsbogige omlijsting van bergsteen. Onder de
achtkantige, ingesnoerde spits een spitsboogfries. Overblijfselen van een gordelboog met gewelfaanzet en draagkorf (aansluiting bij het voormalige schip). Eenige grafzerken, waaronder een (XVJIa) met het wapen-van
Bronckhorst.
In den toren drie klokken, o. s. in 1755 door Jean
Petit, in 1782 door Alexius Petit en in 1811 te Kuik
door F. T. Pr. C. Drouot gegoten.
2. De nieuwe R. K. KERK (H. Martinus), gesticht in
1913, bezit :
Koperen, dubbele, zesarmige kaarsenkroon (XVII).
Zes koperen kandelaars (XVTII B).
LEENDE.
Er zijn hier XIX A Romeinsche munten gevonden.
e 1. De R. K. KERK (H. Petrus banden), reeds vermeld in 1285, van 1648 tot 1798 in handen der Hervormden, bestaat uit een schip met lagere, langs den toren doorgetrokken, zijbeuken, een dwarspand (beide XV), een
veel lager koor (+ 1400) en een toren (XV B); bij de
aansluiting van koor en dwarspand moderne aanbouwsels.
De geheel baksteenen kerk is zeer eenvoudig behandeld;
de toppen der gevels van het dwarspand (met overhoeksche beeren) en van den oostelijken schipgevel
hebben ronde luchtgaten. Inwendig worden schip en
zijbeuken gescheiden door granieten zuilen met Maaskapiteelen, evenals het koor zijn zij overkluisd met
baksteenen kruisgewelven op natuursteenen ribben. Onder
de orgeltribune vier hardsteenen zuiltjes (XVIa). De
a.
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toren, hersteld in 1884 en 1 902,
geheel gerestaureerd in
1 90 5 door den architect Jos. Th. Cuypers, is van baksteen
met ruime toepassing van natuursteen en heeft overhoeksche steunbeeren en een veelhoekigen, grootendeels
in verband met den zuidwestelij ken steunbeer uitgemetselden, traptoren. Hij bestaat uit vier geledingen onder
een hooge, van vier- tot achtkant ingesnoerde, door een
peer bekroonde spits. Westelijke spitsbogige ingang met
terugspringenden, ellipsvormig getoogden ingang, waarboven een gevelvenster. De beide onderste geledingen,
de westzijde der derde geleding, de steunbeeren en de
traptoren zijn versierd met langwerpige spaarvelden,
waarin zandsteenen driepastraceeringen; de overige zijden
der derde geleding vertoonen slanke spitsbogige nissen
met natuursteenen maaswerk en hoekblokken, geflankeerd
door langwerpige spaarvelden; de klokkenverdieping,
welke wordt afgesloten door een fries van met twee
driepassen gedekte spaarveldjes, heeft aan iedere zijde
twee dergelijke nissen, waarin twee gekoppelde spitsbogige galmgaten zijn gebroken. In de twee onderste
verdiepingen van den toren achtdeelige kruisgewelven
met op knaagsteentjes rustende ribben, welke bij de
tweede geleding van hout zijn. De kerk bezit :
Hardsteenen doopvont (± 1 5 co), thans buiten gebruik.
Eiken preekstoel (XVIII), thans rood geverfd, met
moderne Evangelistenfiguren in reliëf op de paneelen
der kuip ; leuning (± 1800).
Beelden : H. Maagd (XV), van gepolychromeerd eikenhout (in de sacristie); H. Catharina en H. Barbara (XVI),
van gepolychromeerd eikenhout; H. Anna (+ 1750),
van eikenhout met, gedeeltelijk moderne, polychromie;
vier groote heiligenbeelden en tabernakel (alle XVIII)
op den kerkzolder.
Schilderij (+ 1700, paneel) : de vermenigvuldiging der
brooden.
2-3S
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Zilverwerk: monstrans (XVI A) in torenvorm; vergulden kelk (XVIII), op den voet de graflegging, het
laatste avondmaal, de beweening, op den nodus engelkopjes, op de cuppa de H. Jozef, Maria en Christus ;
kelk met vergulde cuppa (XVIII A) op balustervormigen
stam ; gedreven kelk (XVIII), versierd met engelkopjes;
ciborie met vergulde cuppa (+ I75o); twee ampullen
met achthoekig blad (+ 1700), waarin een gegraveerd
wapen ; twee ampullen met blad (XIX A) ; wierookvat
(1 818), in den stijl van het Keizerrijk ; wierookscheepje
(XIX A) ; missaalbeslag (XVIII A) ; vier groote driepootkandelaars, waarvan twee oud (één gedateerd 1 720) en
twee in dezelfde vormen nagemaakt ; twee groote gedreven
altaarluchters (XIX A).
Koperwerk : wierookvat (XVIII) ; wierookscheepje
(I 775 ); gegoten schijfkandelaar (± 1 5 oo) op drie leeuwtjes,
met hoogen voet en twee platte knoopen ; twee kleine
gegoten kandelaars (± I600) met balustervormige schacht
en vrij platte knoopen ; twee kleine gegoten driepootkandelaars (XVII B), op den voet versierd met engelkopjes ; zes dergelijke grootere kandelaars (XVII B);
twee kleine geslagen roodkoperen kandelaars (± I 700)
met gebogen vormen (in sacristie) ; vier groote kandelaars
(XVTIIc); vier zeer groote geslagen kandelaars van rood en
geel koper (:1: 1 85o) ; acht geslagen wandluchters (+ i 8 5 0.)
Twee tinnen bordjes (XVIII), waarvan één met parelrand en gegraveerde rozet.
Twee klokken, gegoten door Alexis Julien, waarvan
één gedagteekend 1699.
Leenderstrijp.

Eenvoudig KAPELLETJE (H. Johannes), XIX A
op de grondslagen van een oudere, grootere kapel opgetrokken. Deur met geprofileerden bovendorpel.
e.
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g I. C 17. BOERENHUIS. Aan de voorzijde een topgevel met uitmetselingen. Twee deuren met gesneden
bovendorpel (1732, blijkens ankers).

2-7. Details : dorpshuis B 75-76, voorgevel met
uitmetselingen; inwendig : deur met profiel (XVIII) en
bedstede met eenig snijwerk (A. R. 1684); A 53, ankers:
1765; C 27, jaarankers : 1818; C 6, jaarankets : i8 2 I ; C 22,
in den voorgevel twee deuren met gesneden bovendorpel
en steenen hart; C 43, in den zijwand een deur met gesneden bovendorpel.
8. Aan den weg naar Valkenswaard een STANDAARDdakluifel boven het luiwerk, aan de voorzijde
nog met eiken schaliën bekleed.
MOLEN met

h. De schutterij van St. Jan te Strijp bezit : kleinen
zilveren vogel (XVIII) en acht-en-twintig platen, o. a. uit
1644, 1646 (met valk, gezeten op hand),1656,1663,1686,
1712, 1 749, 1 753, 1 759 (jhr. Fred. Christ. H. van Tuyl
van Serooskerken, met wapen), 1790 (Antwerpsche keur),
1796, 1 7 .6 en 1838.

LIEROP.
e. De moderne R. K. KERK (H. Naam Jezus) bezit:
Twee klokken, waarvan één in 1 5 09 door Willem en
Jaspar Moer en één in 1830 door Petit en Fritsen gegoten.
g I. Achterbroek B 76, ankers : 1779.

2. Onder Stipdonk een WATERRADMOLEN.
h I. Het gilde der Zeven weeën bezit een zilveren
vogel en twee-en-veertig zilveren schilden, o. a. uit:
1611, 1621, 1797, 1812, 1822, 1838, 1842 en 1848.

Het gilde van St. Antonius bezit een zilveren vogel
(I6zo, Lyrop) en vijf en veertig schilden, o. a. uit : 1632,
2.
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16 43 , 1644, 1668, 1 773 , 1 785, 1786, 1 795, 1803, 1805,
1807, 1822, 1824, 1843, 1848 en 1850.
LIESHOUT.
a. Een vuursteenen bijl, uit deze gemeente afkomstig,

bevindt zich thans in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's Hertogenbosch; voorts zijn hier sporen
van een Romeinsche NEDERZETTING gevonden : houten
tonputten met daarbij fragmenten van Romeinsch aardewerk; ook, in 1839, Romeinsche munten.
d. Het RAADHUIS (1776, blijkens het jaartal boven de
deur) is een eenvoudig, door een zadeldak gedekt, rechthoekig gebouw met een laag stoepbordes en een torentje
op het dak. Gesneden deur in omlijsting.
e. De R. K. KERK, een eenvoudige zaalkerk (1844) in
Waterstaatsstijl, bezit:
Eiken preekstoel (XIX A).
Acht koperen kandelaars, waarvan één (XVII A),
zeven (XVII B).
Klok, in 1802 gegoten door Henricus Petit.
g. A 8. Huize Ribbius. Poort (XVII) met berg-

steenen doorgangsboog, geflankeerd door lagere, ellipsvormig getoogde doorgangen.
h 1. Het gilde van St. Servatius en St. Barbara,
bezit een kleinen en een grooten zilveren vogel, een
zestigtal schilden, o. a. uit: 1641, 1642, 1643, 1647, 1648,
1650, 1653, 165 9, 1661, 1669, 1682, 1696, 1715, 1721,
1 7 2 3, 1 73 1 , 1 73 8 , 1 739, 1 742 , (2) 1758, 1766, 1 773, 1790,
1796, 18 oo, 1804, 1808, 1817, 181..., 1823, 1824, 1833,
1838, 1846 en 1850, en voorts een (beschadigden) beker
(1756) met gegraveerd ornament.
2.
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De dorpssmid bezit een wapenverzameling.

LIT

LINDEN.
a. In de Voord tusschen het dorp en de Maas is in
I8 S 2 een WOERD gevonden, terwijl hier voorts omstreeks
dien tijd ook enkele Frankische graven zijn aangetroffen.
e. De R. K. KERK (H. Lambertus), gebouwd XVd, hersteld
XIX A, is opgetrokken van baksteen en bestaat uit een
schip van drie met kruisgewelven gedekte gewelfvakken,
een smaller koor van één vak met 5/8-sluiting en een baksteenen toren (XV B). Vernieuwde venstértraceeringen.
De toren heeft drie geledingen, gescheiden door waterlijstjes van bergsteen; de bovenste zijn aan elke zijde
versierd met twee spitsbogige nissen, zonder profileering;
de ingang, in een geprofileerde spitsbogige nis, heeft
een vlakgetoogde deuropening met een venster er boven,
voorzien van bergsteenen maaswerk. De kerk bezit :
Houten beeldjes : H. Barbara (XVIa), H. Anna ( ?, XVc),
H. Antonius abt (XV B).
Koperen wierookvat (XVd).
Koorkap van witte zijde met geschilderde bloemen
(XVIIId).
Spiegelkabinet van wortelnotenhout (XVIIId).
Klok, in 1624 gegoten door Peter van Tryer.
LIT.
a. Alhier moeten midden-XIX Romeinsche munten,
o. a. een van Constantijn den Groote, uit de Maas opgehaald zijn (een in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's Hertogenbosch).
e. De NED. HERV. KERK bestaat uit het gepleisterde en
gewijzigde DWARSPAND en het 3 / 8-gesloten KOOR (XV)
der voormalige R. K. kerk (H. Lambertus) ; hierop een
dakruiter, met wijzerplaat : 1778. Aan de noordzijde van
het koor de sacristie, met kruisribgewelf op kraagsteentjes ; voorportaal met bovenlicht (XVIII B). De
kerk bezit :
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LOON-OP-ZAND

Geverfden eiken preekstoel (j 1700) met getorste
zuiltjes en snijwerk aan de kuip.
Twee koperen lezenaars, die aan den preekstoel met
den, houder in 1734 door Claude Demeny te 's Hertogenbosch gegoten, de andere + 1800.
Koperen doopbekkenhouder (± 1700).
Kabinetorgel (XVIIIc) in den trant van Lodewijk XV
en met beslag (XVIIId).
Zerk (1641) voor pastoor Hendrick Smits.
Kroon (± i800).
Twee eiken psalmbordjes (XVIIIc).
Avondmaalszilver: vier bekers, waarvan één (XVII,
Antwerpsche keur) met rankornament, van de kerkelijke
gemeente Alem, twee (1776) met rankornament, van Lit
en Litooien en één (1789) van Alem en Maaren; voorts
een kleinen en een grooten schotel (1776, merken:
Maastricht I. S.) met het wapen van Lit en Litooien.
Klok, in 1754 gegoten door Alexius Petit.
g I. B 42. Trapgevel (i686, blijkens het jaartalanker) met ingezwenkte trappen en bollen op de aanzetten en in den top een ovaal met geschilderd portret;
deur (XVIII).
2. A 34. Jaartalankers : 1688; inwendig een tegelbekleeding.
3.

MOLEN „Zeldenrust"

: ronde bovenkruier (+ i800) .

LOON-OP-ZAND.
Kaatsheuvel.
Het HUIS ZUIDEWI JN (XVII of ouder, het laatst verbouwd in 1763) bestaat uit een vooruitspringend hoofdgebouw en een loodrecht daarop staanden vleugel, beide
met zijtrap-gevel; eenvoudige deur (XIX A) met gegoten
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koperen knop. Inwendig een deur (XVI) en een (XVIII),
een karyatide (XVII) aan de trap, schoorsteen met
Lod. XVI motief, oude balkenzolderingen, wapenborden
en andere oudheden.
Loon-op-Zand.
e. De R. K. KERK (Onthoofding van den H. Johannes),
gesticht op deze plaats in 1394, van 1648 tot 1812 in
handen der Hervormden, gerestaureerd envergroot in 1929
door den architect H. W. Valk, bestaat uit een driebeukig
schip (XV A, verbouwd en verbreed XIXd) van drie
traveeën ; een dwarspand (XV A); een smaller en veel
lager 3/8-gesloten koor (+ 1400) van twee traveeën met
modernen omgang; en een toren (+ 1450).
De rijkversneden beeren ,van het dwarspand en de
klokketop op den oostgevel van het dwarspand worden
verlevendigd door bergsteenen blokken.
De uit vier geledingen en een van vier- tot achtkant
ingesnoerde spits bestaande toren met rij kversneden
overhoeksche beeren, waarvan de zuidoostelijke in verbinding met den veelhoekig uitgemetselden traptoren
(bekroning modern), is van baksteen met bergsteenen
banden en versieringen opgetrokken. De beide onderste
geledingen vertoonen rechthoekige en kwartcirkelvormig
gesloten, de derde geleding aan de oost- en de westzijde spitsbogige, spaarvelden en aan de zuid- en de
noordzijde nissen met hol-geprofileerde dagkanten en
lofwerk; de vierde geleding heeft spitsbogige galmgaten
met hol-geprofileerde dagkanten, waarboven bij wijze
van fries spaarvelden met op kraagsteenen en stijlen
rustende spitsboogjes. Spitsbogige ingangsnis met ellipsvormig overtoogden ingang. Inwendig worden de door
moderne gewelven overdekte zijbeuken van het middenschip gescheiden door thans achthoekige (vroeger ronde)
pijlers. De toren heeft beneden een achtdeelig kruisrib241

LUIKGESTEL

gewelf en onder de kap consoles en inkassingen voor
een gewelf. De kerk bezit:
Preekstoel en twee biechtstoelen (± 185o).
Twee houten beelden (XVI A) : H. Barbara en H.
Christophorus met vernieuwde polychromie.
Verguld zilveren monstrans (1515, merken : 's Hertogenbosch, M in schild, griffioen) op zeslobbigen voet,
met platten gegraveerden nodus en een toren, bekroond
door het beeld van den Zaligmaker.
Vier klokken, waarvan één gegoten in 1460 door
Johannes en Wilhelmus Hoerke, één in 1 j oo door Willem
Moer en zijn broeder Jaspar, één hergoten in 1774 door
Alexius Petit en zijn zoon Henricus Petit en één door
Petit en Fritsen.
Bij het koor een priesterzerk (1627).
g. Van het KASTEEL LOON-OP-ZAND is overgebleven

een door grachten omgeven, in 1777 op een kelderverdieping met riblooze kruisgewelven opgetrokken
rechthoekig gebouw, met gepleisterde gevels en gedekt
door een wolfsdak met dakruiter. Deur in omlijsting. Hekpalen met schildhoudende leeuwen, afkomstig van een
grafzerk in de Heikekerk te Tilburg. Inwendig een
schouw met gesneden benedendeel in den trant van
Lodewijk XV en een eenvoudige schouw ; voorts een
serie familieportretten (XVII en XVIII).
LUIKGESTEL.
Ten westenvan het dorp is in 1845, en later door dr. J.
H. Holwerda een GRAFVELD met vele Gallo-Germaansche
urnen ontgraven, waarvan een gedeelte thans aanwezig
is in het musée du Cinquantenaire te Brussel en in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, terwijl eenige
vondsten van ouderen datum zich bevinden in het museum
van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
a.
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MAARHEEZE
e I. De R. K. KERK (H. Martinus) is een Waterstaatskerk, na brand der voorgaande (vermoedelijk XV) in
1 843 op de grondslagen van deze gebouwd, met behoud
van den ouden TOREN (XV). Deze is een baksteenen bouwwerk van vier, door zandsteenen waterlijsten gescheiden,
geledingen, thans met een nooddak gedekt, met dubbele
steunbeeren aan de west-, enkele aan de oostzijde, waarvan
de noordoostelijke verbonden met den ten deele uitgemetselden veelhoekigen traptoren. De tweede geleding
en de traptoren vertoonen spitsbogige, de derde geleding
met twee spitsboogjes afgedekte, spaarvelden; de vierde
geleding heeft aan iedere zijde twee eenvoudige spitsbogige galmgaten. De kerk bezit:
Koperen bolkroon (1722).
Klok, in i 846 gegoten.
2. De KAPEL VAN HET H. KRUIS 1s een eenvoudig
éénschepig gebouwtje (XVIII ?) met 3/8-koorsluiting.
Torentje op den westgevel, voor welken een portaal is
aangebouwd. Inwendig: classicistisch stucwerk en houten
altaar (XIXa).

h. Van de opgeheven schutterij van St. Martinus
worden nog bewaard de zilveren vogel (XVIII) en een
plaat (1812).

MAARHEEZE.
Maarheeze.

De moderne R. K. KERK (H. Gertrudis) bezit :
Eiken preekstoel (XVIII), de door een vrouwefiguur:
het Geloof gedragen kuip met de symbolen der Evangelisten en met reliëfs : Kerkvaders.
Twee biechtstoelen met eenig oud snijwerk (XVIII).
Acht gegoten koperen kandelaars (XVII B) in twee
grootten.
e.
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Twee klokken, waarvan één gegoten in 14 79 door
Gobelinus Moer en één in 16o 1 door Henrick van der
Borch.
Op het kerkhof zes grafkruisen, waarvan drie met
jaartallen (1610, 162I, 1625).
g 1. C 34. HERBERG „HOF VAN HOLLAND " (XVIII).
Aan de korte zijden gevels met uitgezwenkte trappen en
duivengaten en boven de vensters eenige termijnbogen.

2. C 18. Huis (1 779, blijkens ankers) met, aan een
der korte zijden, een dergelijken gevel (gepleisterd).
Soerendonk.
een eenvoudig gee. De R. K. KERK (
bouw in Waterstaatsstijl, bezit:
Hoofdaltaar, twee zijaltaren, communiebank, biechtstoel, preekstoel en orgel uit den tijd van den bouw.
Houten heiligenbeeld (XVII ?).
Twee koperen kroontjes (XVIII), tweemaal zes-lichts.
Twee klokken, waarvan één gegoten in 1435 door
Jan van Asten en één in 1540 door Jan Waghevens.
g 1. B 35. BOERDERIJ (1725, blijkens ankers) met

twee door Tudorbogen overspannen ingangen en oude
ruiten.
2. B I I i . Ankers: 1789.
3. Gesloten (voorheen halfgesloten) STANDAARDMOLEN
met overstekenden dakluifel.
h. Het gilde van St. Jan bezit een zilveren vogel
(1645) en veertien schilden, o. a. uit 1644, 1645 (aan de
achterzijde afbeelding van het kasteel van Kranendonck),
1654 (,,William Throikmarton, ridder, drossaert van de
baronnye van Kranendonck der stadt Eyndthoven"),
1722, 1 74, 1 75 0, 1 777, 1788, 1809, 1812 en 1819.
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MAASHEES.
a. Een in 1861 ontdekt, uitgestrekt Gallo-Germaansch
URNENVELD onder Maashees, waaruit zich eenig vaatwerk

(met eenige elders gevonden Romeinsche scherven) in het
museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch bevinden, is door ontginning grootendeels verloren
gegaan. Een klein urnenveld is gevonden op het z.g.
kerkhof bij Overloon.
Holthees.

e. De KAPEL VAN 0. L. VROUW 1s een baksteenen
gebouw (XV ?), halfzeshoekig gesloten, met spitsboogvensters. Het gestucadoorde tongewelf is nieuw. De kapel
bezit :
Houten communiebank (midden-XVIII).
Houten beelden (XVIIIa) : H. Joachim en H. Anna.
Maashees.

De R. K. KERK (H. Antonius abt), gebouwd in
18 19 ter vervanging van een kapel (i 5 zo), bezit :
Drie houten beelden (XVIII B) : H. Carolus Borromeus,
H. Anna en H. Aloysius.
Zilveren monstrans (XVIII A) met verguldsel; twee
zilveren ampullen (deksels nieuw) en zilveren schenkblaadje (XVIIId).
Tinnen schenkblaadje (XVIIId).
Zilveren kroon (XVIII A) van een Moeder-Godsbeeld.
Koperen lavabo (XVI).
Schilderij : Ecce Homo (XVIId, doek).
Klok, in 1 5 46 door Albert Hachman te Kleef gegoten.
e.

h. Een uit deze plaats afkomstig reliekschrijn van
verguld koper met „émail champlevé" van Limoges en
voorstelling : marteldood van H. Thomas van Kantelberg,
is nu in het Aartsbisschoppelijk museum te Utrecht.
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Overloon.
De R. K. KERK (H. Theobald), gebouwd in 1911, bezit :
Achtzijdige doopvont (XVd) van zandsteen op een
niet volkomen bijpassenden voet van andere steen.
Houten beeld (XVIII A) : H. Carolus Boiromeus.
Zilverwerk : monstrans (XVIII A) met vergulden stralenkrans ; ciborie (XVITa) van binnen verguld en versierd met gegraveerd ornament; Miskelk (XVTTId).
Wierookvat (XVIII B).
Kazuifel en twee dalmatieken (XVIII) van zijde-damast;
koorkap (XVIII) van zijde-damast, vermoedelijk naar een
oud patroon (XVI) gecopieerd.
Drie klokken, o.s. in 1644 door Conradt Janssen te
Venlo, in 175 2 door Alexius en Petrus Petit en in 1822
door Petit en Fritsen gegoten.
MADE.
Drimmelen.
e. De NED. HERV. KERK 1S een baksteenen zaalkerk
(1792, ter vervanging van een oudere in Oud-Drimmelen),
waarvan de korte einden 3/8-gesloten zijn. Op het leien
dak een houten torentje. Boven den ingang op het Z.O.
een steen met wapen-van Doorn, de stichting herdenkende.
Inwendig : geheel gewit ; houten muurpilasters en houten
tongewelf van ellipsvormig profiel, en twee rozetten,
waarop meerminnen. De kerk bezit :
Koperen lezenaar op den preekstoel en koperen
voorzangers-lezenaar (beide XVIII A).
Koperen doopbekkenhouder (XVIII).
Twee tinnen bekers met opschrift, twee tinnen schotels,
een groote tinnen kan en een groote tinnen schotel
(alles XVIII).
Klok, gegoten door Petit en Fritsen (zonder jaartal).
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Voor den ingang van de kerk een ijzeren toegangshek
tusschen twee hardsteenen pijlers (XVIII d).
g 1-2. D 5 8 en D 59 . Puntgevels met toppilasters
en een dubbele toog, waarboven een ezelsrugboog
(X VIII) .
3-4. D 55 en D 56. Gepleisterde puntgevels met
toppilaster en jaarankers : i 7 5 0.
Made.
e. De NED. HERV. KERK (H. Bernardus) is een

eenbeukig baksteenen gebouw (XV ?), verbouwd in
1778 (blijkens gedenksteen), hersteld in 1905, met 3/8sluiting naar het Oosten, en een topgevel naar `het
Westen. Vensters met ronde bogen gedekt, waarboven
sporen van oorspronkelijke spitsbogen. Tweemaal
versneden steunbeeren, waarvan een tegen het midden
van den westgevel. Op het pannendak een eenvoudig
koepeltje. Inwendig: geheel gewit; vlakke houten zoldering met koof lijst ; tegen den noord- en de zuidmuur
o.s. een muurzuil voor het schragen van de torenconstructie. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (+ i800) met koperen doopbekkenhouder en doopbekken (j 1800).
Eiken doophek (165 7) met snijwerk, later (XVIII B ?)
veranderd.
Orgel (1776, door D. L. Hayete te Antwerpen, hier
geplaatst in 1798, hersteld in i8o8).
Twee koperen kaarsekronen (XVII ?).
Twee tinnen borden met twee tinnen bekers, tinnen
avondmaalskan en tinnen schotel (XVIII B).
Klok, in 167o gegoten door P. Hemony.
In de moderne consistoriekamer aan de noordzijde
der kerk bevindt zich een geverfde kist met ijzeren
beslag (XVII ?).
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De achterhelft van een zijden kazuifel (+ 160o), in
1905 bij graafwerk op een lijk onder den vloer der Ned.
Herv. kerk gevonden, werd indertijd geschonken aan de
R. K. parochie van Made, waar men het zich herinnerde,
maar niet kon terug vinden.
MEGEN.
a. Te Megen is in 1852 een denarius van Augustus
gevonden, thans in het museum van het Provinciaal
Genootschap. Onder Macharen drie WOERDEN.
Haren.
e 1. De moderne R. K. KERK (H. Lambertus) bezit:
Gesneden lezenaar (± i500).
Zerk (1706), vóór de kerkdeur; op het kerkhof een
steenen kruis (1633).
Koperen kandelaar (XVI A ?).
Twee klokken, waarvan een in 1645 door Josephus
Michelin en een in 1786 door Henricus Petit gegoten.
2. Van het FRANCISCANESSENKLOOSTER BETHLEHEM
is een deel der kloostergebouwen (XVII A) en de kapel
0520), van drie traveeën met driezijdige sluiting, bij de
laatste vernieuwing bewaard gebleven. Het bezit:
Graftegels om de kapel, o.a. uit 1733, 1740, 1742,
1743, 1745 en 1746.
Notenhouten beeld van Madonna met peer (XVd,
polychromie vernieuwd door Parée).
Hoofd- en zijpaneel van een drieluik (XVI) : H. geboorte
en aanbidding der Wijzen, aan de achterzijde de Blijde
boodschap; schilderij (XVIII, doek) : familie Kerkhofs,
vroegere overste met ouders en broeders.
Drie houten beelden (waarschijnlijk XV): H. Maagd,
H. Elisabeth, H. Agnes, van hier afkomstig, bevinden
zich thans in het Franciscanenklooster te Weerd.
g. MOLEN : achtkante bovenkruier (1842).
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Macharen.
e. Bij den bouw der tegenwoordige R. K. KERK
(H. Petrus banden) is de vlakopgaande TOREN (XV A) der
vorige kerk bewaard gebleven, doch verhoogd (1862). Van
de drie oude, door waterlijsten gescheiden, geledingen
hebben de tweede en de derde telkens twee, met drie
spitsboogjes gesloten, spaarvelden, waarin bij de derde
geleding eenvoudige galmgaten; spitsbogige ingangsnis . De kerk bezit :
Zerk (1624) met alliantiewapen, voor den ingang.
Houten beeld (1700, door P. V. H.): H. Petrus in
boeien.
Houten kruisbeeld (XIX A ?), op het kerkhof.
Schilderijen : het middenpaneel van een drieluik (XVI):
H. Drievuldigheid; een doek (i 707, Vlaamsch) : de
drie Koningen; voorts een schilderij (+ 185o, doek)
met afbeelding van de oude kerk.
Kroontje (XIXa), van rood en geel koper, tweemaal
zes-lichts.
Zilveren stralenmonstrans (XVIIIc).
Verzilverd kandelaartje (+ 18 oo) en acht koperen
kandelaars (XIX A).
Klok, in 1645 door Josephus Michelin gegoten.

Dicht bij de kerk een vernieuwd bidhuisje met houten
borstbeeld (± 1 7 5o) : H. Odrenda, op hoogen tombeachtigen troon, geflankeerd door zuiltjes, met terzijde
engelfiguurtjes.
Megen.

Van de voormalige vestingwerken rest slechts een
B, gerestaureerd 1922-1924), de
z.g. „Gevangentoren", een vlakopgaand vierkant gebouw,
gedekt door een zadeldak tusschen trapgevels met
b.

POORTTOREN (XIV

17
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zadeldakvormig afgedekte trappen. In den westwand
een schuin toeloopende nis met schietgat en 'n den
oostelijken muur sporen van een meezenkouw.
e 1. De moderne R. K. KERK (H. Servatius), gebouwd in 18 70, bezit:
Houten altaar (XVIII).
Hardsteenen doopvont (XV) met opschrift in laatgothische letters, de kuip versierd met vier koppen.
Houten beeldengroep (XVI) : H. Anna en Maria,
nieuwe polychromie.
Verguld zilveren stralenmonstrans (XVIII).
Afgesleten priesterzerk, vóór den ingang.
Zilveren kelk (1760).
Zilveren pyxis (+ 1760).
Acht geslagen koperen kandelaars (XVIIId).
Klok, in 1 399 door Arnoldus de Grave gegoten.
Op het kerkhof een standbeeld (1853) voor Karel
van Brimeu, graaf van Megen (t 15 72 te Zwolle), met
opschriften en wapens ; grafkruisen (1619 en 18 I o).
.
2. Het MINDERBROEDERSKLOOSTER is een groep van
eenvoudige gebouwen (1648-165 3) om een kruisgang
en met een kerk (16 70). De door smalle pilasters versterkte kerk heeft met een segmentboog gesloten vensters
en een bergsteenen portaal in rustica. Het klooster bezit :
Drie houten altaren (XVIId) met altaarstukken, beelden
en de geslachtswapens-van Stepraedt en -van Amstel.
Vijf eiken biechtstoelen (1695) met de namen en wapens
der schenkers.
Eiken preekstoel (1696) met wapens en opschrift.
Orgel (+ 1700).
Notenhouten beeldje (XVIII) der H. Maagd.
Gebrandschilderde glazen in de ronde benedenvensters
van den kloostergang : tien (16S3), een (16 78), acht (1679),
een ongedateerd, met de namen en wapens der schenkers.
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Drieluik: aanbidding der drie Koningen (XVIa, door
een Nederlandsch meester, paneel).
Vier schilderijen (XVIII, doek): H. Lodewijk en
H. Elisabeth ontvangen het kleed der derde orde, kruisiging, graflegging, verheerlijking der H. Maagd; voorts
een aantal portretten (XVII en XVIII) van vroegere
ordebroeders en van bisschop Bergaigne.
Verguld zilveren monstrans (XVIII).
Vergulden kelk (XVIIIc).
Twee gegoten (XVII) en zes geslagen (XVIII) driepootkandelaars.
4. Aan den weg naar Macharen de KAPEL DER ZEVEN
WEEËN, een klein driezijdig gesloten gebouwtje ( 1 73 3)
met een ingezwenkten halsgevel en een zuilenportiek.
g 1-2. A 11 8, huis met zijgevels waarop gezwenkte trappen (XVII); A 77, ankers : 1713.

ST. MICHIELSGESTEL.
Een bronzen casserole, hier uit de Dommel opgebaggerd, bevindt zich in het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch; voorts is hier in
1840 een bronzen munt van Trajanus gevonden, thans
met een in 1839 gevonden munt in het museum van het
Provinciaal Genootschap.
a.

e 1. De R. K. KERK (H. Michael) is een Waterstaatskerk, in 1839 gebouwd tegen den TOREN van de oude
kerk. Deze toren (XVI B), van baksteen met afwisselende lagen van tufsteen, heeft overhoeks gestelde
rijkontwikkelde hoekcontreforten en een uitgebouwden
traptoren aan de zuidzijde. Drie geledingen : in de onderste
aan de westzijde een .hooge, geprofileerde spitsboog-nis,
waarin een vlak-getoogde deuropening, waarboven een
spitsboog-venster (traceering vernieuwd) en te weers25 1
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zijden van de nis vlak-getoogde spaarnissen met horizontale onderverdeeling; in den noord- en den zuidwand
telkens twee vlak-getoogde spaarnissen boven elkander;
de tweede en de derde geleding hebben aan elke zijde
twee nissen, in de bovenste waarvan de galmgaten.
In de spaarnissen der gevels zijn de driepassen enz.
versierd met gebeeldhouwde bladknoppen. Vóór den
dam, die de spaarnissen scheidt, is een driehoekig
contrefort aangebracht, geflankeerd door vierkante uitgemetselde pijlertjes. De hoek- en middenbeeren zijn
door een gemetselde, opengewerkte borstwering met
elkander verbonden. Boven langs den toren een boogfries.
De vroegere leien spits (in 1836 door een storm afgeworpen) is door een lage vervangen.
De kerk bezit :
Twee eiken biechtstoelen (+ i 800).
Kopéren doopbekken op gesmeed ijzeren drievoet
(XVI A).
Gesneden eiken preekstoel met dubbele trap (XVIId).
Eiken orgelkast en orgelgalerij (XIXa).
Twee koperen kandelaars (± i 5 oo) met gekanteelden
vetvanger.
2. De NED. HERV. KERK (I8o8), een gepleisterd, driezijdig gesloten zaalkerkje, bezit :
Koperen doopbekkenhouder, oorspronkelijk een zandlooperbak (XVIII), aan den preekstoel.
Twee gladde zilveren Avondmaalbekers met opschrift (1743).
Een vierkanten zilveren schotel (175i) met (gegoten)
ornament-rand.
Een schenkkan van wit Engelsch aardewerk met
zilveren deksel, waarop een wapen (XVIII).
g I. Het voormalig HUIS BEEKVLIET, thans vervangen door het bisschoppelijke klein-seminarie, bezit:
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Een geschonden tabernakelkast met twee deuren
(± 1700) van schildpad en ebbenhout met gedreven
zilveren beslag.
Twee koperen kandelaars (XVI A); en vier (XVII A).
2. Het HUIS ZEGENWERP geheel verbouwd en van
een gevel (XVIIId) voorzien, en later nogmaals gewijzigd, biedt geen merkwaardigheid. De oude toestand
is afgebeeld op een in het huis aanwezige kaart.
3. Het kasteel NIEUW-HERLAAR, verbouwd (XVIII),
vroeger ingericht voor doofstommen-instituut, thans
bewoond door geestelijke zusters, heeft nog den oorspronkelijken achtzijdigen traptoren (XV) van baksteen
met hoek-blokken van natuursteen; bovenin vier vensters
(voorheen galmgaten). Leien spits met ingebogen hoekkepers en lantaarnvormige bekroning.
4. Van het HUIS DE GROOTE RUWENBERG, thans geheel
verbouwd en uitgebreid tot een jongens-opvoedingsgesticht, is slechts overgebleven een achtzijdige baksteenen (gepleisterde) toren (XVI) aan de binnenplaats :
drie geledingen, waarvan de onderste geheel vlak, de
tweede voorzien van nissen met drie- en vierpasvullingen
en de derde van vier vensters (met middendorpel) en
hoeklisenen vereenigd door twee boogjes met driepasvulling. Achtkante leien spits en, boven de wijzerplaat:
anno 1337 (nieuw aangebracht, wellicht foutief voor
153 7). In de tweede en derde geleding schietgaten.
MIERDE,
Hooge Mierde.
Van de in 1922 gesloopte R. K. KERK (H. Johannes
Evangelist) is de TOREN (XV A) behouden gebleven,
een eenvoudig, geheel baksteenen bouwwerk van drie
a.
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geledingen met overhoeksche beeren aan de westzijde,
een haaks geplaatsten beer aan de zuid-, en een, gedeeltelijk
uitgebouwden, vierkanten traptoren aan de noordoostzijde. Hooge, van vier- tot achtkant ingesnoerde, spits.
De onderste geleding heeft aan de westzijde een spitsbogigen ingang en evenals de middelste verder slechts
lichtspleten; de bovenste geleding vertoont telkens twee
spitsbogige galmgaten en een spitsboogfries onder de
daklijst. De kerk bezit :
Preekstoel (XIX A).
Grafzerk (XVI) met de zinnebeelden der Evangelisten.
Koperen bolkroon (XVII).
Klok, in 1668 gegoten door Henricus Petit.
h. De schutterij van St. Joris bezit één groote en twee
kleine vogels en platen o.a. uit 1743 (twee), 1773, 1786,
1787, 1805 en 1829.
Hulsel.
a. Op den z.g. Kermisberg is een vrij uitgestrekt
Gallo-Germaansch GRAFVELD geweest.
e. In de sacristie der moderne R. K. KERK wordt
bewaard : een houten beeld (+ 1700) : H. Clemens.
In de pastorie een houten Pietà (XV), nieuw gepolychromeerd.
Lage Mierde.
e. De R. K. KERK (Vinding van H. Stephanus),
reeds vermeld vóór 1201, van 1648 tot 1803 in Hervormde
handen, bestaat uit een driebeukig basilicaal aangelegd
schip (XV, gerestaureerd in 1869), een toren (XV A)
en .een in 1912 nieuw aangelegd koor. De eenvoudige
geheel baksteenen toren (welks lage vierzijdige afdekking
in 1912 door een hooge spits met lantaarn is vervangen)
met overhoeksche beeren aan de westzijde, een haaks254
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geplaatsten beer aan de zuid-, en een veelhoekigen,
ten deele uitgemetselden, traptoren aan de noordoostzijde,
wordt niet door waterlijsten in geledingen verdeeld;
het middendeel heeft, behalve aan de westzijde, langwerpige met twee rondboogjes gedekte spaarvelden, de
klokkenverdieping gekoppelde spitsbogige, in één rondboog gevatte galmgaten. De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (XIV).
Koperen bolkroon (+ 1800).
Twee gegoten geel-koperen kandelaars.
Twee groote klokken, waarvan een gegoten door
Jaspar Moer in 15 I 1 en een door Alexius Petit in 1756;
kleine klok, gegoten door Alexius Petit in 1754.
Op het kerkhof een steenen kruis voor Micgiel Jansein
Plompen.
g I. A 40. Jaarankers : 1746.

2. Arendonksche Baan A 58. BOERDERIJ „De Sijter".
J aarsteenen : 1758. Korfbogige ingang, waarboven een
ovaal venstertje.
3. Bij de kerk een open STANDAARDMOLEN (1733 ?),
voor eenige jaren elders uit het dorp hierheen verplaatst.
h. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een platten
vogel en platen uit 1597, 1611, 1694, 1726, 1738, 1751,
1777, 1786, 1790, 1814 en 1836.

MIERL00.
e. De moderne R. K. KERK (H. Lucia), gebouwd in

1856 (blijkens steen in het koor), bezit:
Eiken biechtstoel. (XVIII).
Houten beeldje (XVIIa, gerst. in 1927) : 0. L. Vrouw,
nieuwe polychromie.
Klein houten kruisbeeld (+ 1600).
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Zilveren, rijkversierde monstrans (1527, Bredasche
keur) in torenvorm.
Verguld koperen monstrans (+ 1640).
Zilveren wierookvat en -scheepje (XVIII).
Twee zilveren ampullen met blad ( 1 1700), waarop het
wapen-Grevenbroeck.
Vier gegoten koperen kandelaars, waarvan twee
(XVII A) en twee (XVII B, gem. N.H.L.K.) en een
aantal geslagene (XVIII en XIX A).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1414, en een
in 1461 door Jan van Venlo.
g I. Van het voormalig KASTEEL MIERLOO rest
slechts een eenvoudige inrijpoort (vermoedelijk XVII of
XVIII, van oud materiaal).
2-5. D 21-23, 25, 3 2, 35. Oude dorpshuizen.
Nr. 35 heeft ankers : 1732.
6-7. Twee STANDAARDMOLENS, waarvan een in de
buurtschap Het Hout.
h. Het gilde van St. Catharina bezit een zilveren
vogel en negentien schilden, o.a. uit 1619, 1640
(,,Theodore de Grevenbroeck, Iu., Sr. de Mierlo", met
wapen), 1641, 1643, 1658 (,,Erasmus de Grevenbroeck,
Iu., Sr. de Mieilo", met wapen), 1687, 1688, 1737,
(,,Joncker Gerard Was", met wapen en graveerwerk),
1741 (met wapen-Was en graveerwerk) 1784, 1815,
1827, 1840, 1843, 1846, 1847 („ Jan Lodewijk, baron van
Scherpenzeel-Heusch, heer van Mierlo-Hout en Broek",
met wapen) en 1848; voorts een trom (1744, blijkens
letterjaartal).
MIL.

St. Hubert.
a. Alhier moet een Romeinsche wapenrusting met
een munt van Valentinianus gevonden zijn; voorts,
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in 1845, een groote bronzen casserole, thans in het
museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
e. De R. K. KERK (H. Hubertus), in 1 796 tot parochiekerk verheven, is een gebouw (XV) van baksteen, waarvan
het bovengedeelte in 1825 is vernieuwd en bestaat uit een
schip met driezijdige koorsluiting, thans gedekt door een
vlak, gestucadoord tongewelf, en eenen baksteenen toren
(XV) van drie geledingen, waarvan de middelste met
rechthoekig gesloten en de bovenste met spitsbogige
nissen versierd. Vernieuwde ingang. Achtkante spits. De
kerk bezit:
Houten zuilenaltaar (XVIII B) met vier beelden:
H. Maagd, H. H. Johannes, Petrus en Paulus en een
schilderstuk op doek.
Eiken preekstoel (XVIII B).
Eiken biechtstoel (XVIII B).
Houten beeld : H. Catharina (XVIa).
Zeven houten beelden (XVIII B) : H.H. Hubertus,
Antonius, Jacobus, Johannes, Franciscus, Ambrosius en
Barbara.
Houten beeldgroep : H. Maagd en H. Anna (XVII B),
buiten de kerk tegen den westelijken muur.
Koperen kaarsenkroon.
Mil.
1. De R. K. KERK (H. Willibrordus) in 1326 tot
parochiekerk verheven, in 1824 gesloopt en vernieuwd,
in 1877 nieuw gebouwd, bezit :
Verguld-koperen monstrans (XV B, het voetstuk en
twee beeldjes der zijvleugels in 1875 vernieuwd).
Zilverwerk : reliekhouder (XVIII A) : een geslagen
zilveren front tegen een houten kern, gedreven ciborie
(XVIII B), ten deele verguld, twee ampullen met ampullenblad (XVIII B), wierookvat met scheepje (XVIIId).
e.
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Rood- en geelkoperen godslamp (XVIIId), met rijke
versiering.
2. Van de 0. L. VROUWE KAPEL (+ 145o, reeds in
1743 een ruïne en in 1903 verder ingestort), een baksteenen gebouw, oorspronkelijk gevormd door een schip
van twee gewelfvakken en een driezijdige koorsluiting,
zijn nog aanwezig de west- en noordwanden en twee
zijden van de sluiting, tot de hoogte der koorvensternissen. De kapel was, blijkens de overblijfselen van
muurschalken, gewelfd.
g. Het voormalig KASTEEL DE ALDE DRIEL 1S een
gebouw van baksteen, om een binnenplein en met een
voorhof, te zamen omgeven door een gracht, die aan de
ingangszijde ten deele is gedempt, ter vervanging van
de (afgebroken) brug. Aan de noordzijde van het binnenplein de verbouwde woning, met trapgevel aan de
oostzijde en in muurankers het jaarcijfer 1763. Inwendig
eenige eenvoudige betimmeringen (XVIII B).
De ombouwde voorhof heeft vijf poorttoegangen
(XVII B) tusschen baksteenen pilasters met bekroning
van bergsteen. De hoofdpoort (vernieuwd) heeft pilasters
van baksteen met profielbanden en te weerszijden een
trapgeveltje (XVII B).
g. MOLEN : ten N. van het dorp een ronde boven-

kruier (1847).
MOERGESTEL.
e. De R .K. KERK I) (Onthoofding van H. Johannes),
gesticht XV B, door brand verwoest in 1584 en weer
opgebouwd in 1610 e.v., ingrijpend gerestaureerd in
1880 door architect C. Weber, bestaat uit een driez) De kerk zal door een andere worden vervangen met behoud van den
toren, dien architect H. W. VALK zal restaureeren.
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beukig schip, een lager dwarspand, beide gedekt met
houten ton- en halve-tongewelven, een met steenen kruisgewelven overdekt lager koor, en een toren ( I i550).
Op de kruising een open achtkante dakruiter. De van
baksteen met gebruik van natuursteenen sierdeelen
opgetrokken toren, heeft dubbele rijk-versneden steunbeeren en, aan de zuidzijde, een veelhoekig uitgemetselden
traptoren, en is door waterlijsten in vijf geledingen
ingedeeld. Hooge, van vier- tot achtkant ingesnoerde,
spits. De twee onderste geledingen vertoonen korf
bogige, met driepassen versierde, de derde spitsbogige
spaarnissen, waarboven vierhoekige met zandsteenen
neuzen afgezette spaarvelden; de vierde geleding heeft
telkens één groote spitsbogige spaarnis, waarin smallere
spaarvelden; de met een rondboogfries afgezette klokkenverdieping vertoont gedeelde galmgaten achter een uit
gemetselde boogjes bestaande borstwering. De kerk
bezit :
Twee klokken, waarvan één in 1754 gegoten door
Alexius Petit en één (de tiendklok), in 1782 door Henricus
Petit te Moergestel in den hof van A. v. d. Boer.
g I . Van het voormalig KASTEEL NIEUWENHOF,
thans Stanislaus-gesticht der zusters van Liefde, bestaat
nog slechts één vleugel (XVIII), waarin een deur met
gesneden klopper (XVIII B).
2. B I 19. Oude BOERENWONING, bijna geheel van
leem en hout met rieten dak.
3.
MOLEN : standaardmolen.

NIEUW-KUIK.
e. De R. K. KERK van den H. Johannes den Doopex,
in 1871 door architect C. Weber gebouwd, bezit:
Witmarmeren doopvont op balustervoet, met rood- en
geelkoperen deksel en kruis (XVIIId).
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Koperen lichtkroon (XVIII), tweemaal zes-lichts, in
stijl XVII.
Eiken Christusbeeld (XVIII) op houten kruis.
Geel-koperen lavabo (XVIIId).
Koperen kandelaar (XVII B), drie kleine koperen
kandelaars (XVIII B), twee geel-koperen koorkandelaars
(XVIIId), vier geel- en roodkoperen altaarkandelaars (+
I 800), vier koperen kandelaars op drievoet (XIX A).
g. In het thans tot Cisterciensen-klooster dienende,
voormalige KASTEEL ONSENOORT, dat in den loop der
tijden geheel is verbouwd, is de romp behouden gebleven
van een baksteenen TOREN (XV?, later verhoogd) op
rechthoekig grondvlak.. De zware muren vertoonen nog
enkele oorspronkelijke, vlak-getoogde vensternissen. De
toren bestaat uit een kelderverdieping, hierboven nog
twee oorspronkelijke verdiepingen en de verhooging.
De kelder is gedekt door smalle tongewelven, die door
evenwijdig aan elkander loopende, op bogen rustende
wanden worden gedragen. Aan de westzijde van den
toren sluit het jongere gebouw, waarvan het meest
westelijke gedeelte (XVIII B) zoowel ten Z. als ten N.
een topgevel heeft met bekronenden bladknop. In het
midden van den westgevel bevindt zich de hoofddeur
in een omlijsting van Dorische zuilen, die een hoofdgestel dragen. Tegenover deze deur een brug van drie
gemetselde bogen met ijzeren leuning (in i 895 vernieuwd) over de thans gedempte kasteelgracht.
Bij den toegang tot het kasteel-terrein een fragment
van een steenen stoeppaal : 1608.
Bij den spoorwegovergang in de lijn 's-Hertogenbosch—Lage Zwaluwe een toegangshek tusschen twee
pijlers van baksteen en hardsteen, boven elk waarvan een
wapenhoudende leeuw (XVIII B).
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NIEUW-VOSMEER.
e. I . De NED. HERV. KERK IS een eenvoudig zaalgebouw (1649), hersteld in 184 9, met vernieuwden voorgevel, waarboven een klokketorentje. Zij is voorzien van
eensversneden steunbeeren, spitsboogvensters met afgeschuinde dagkanten en onderdorpels van natuursteen
met waterlijstprofiel. Inwendig: vlakke zoldering.
In het klokketorentje een klok, in 16 5 2 gegoten door
Johannes Burgerhuys.
2. De moderne R. K. KERK (I 8 7 3) bezit:
Eiken biechtstoel (+ i800).
Vier kleine gegoten koperen kandelaars zonder voetjes
(XVI ?).
Vier gegoten koperen kandelaars met voetjes (XVII).
Koperen wijwaterbakje (XVI).
Houten kruisbeeld (XVI A).
^

I. Huis nr. 34. Ankers (XVII).

2.

DE HEENSCHE MOLEN :

ronde bovenkruier (1740).

NISTELRODE.
Nistelrode.
e.

Naast de pastorie een gebroken zerk

(i 5 5 8).

g I . Gesloten STANDAARDMOLEN, op den voet een
steen met jaartal16...

2. MOLEN : houten achtkante bovenkruier (1798) met
ingezwenkt lijf op lagen steenen voet.
Vorstenbosch.
e. De R. K. KERK, een eenvoudig gebouw (i 849) in
Waterstaatsstijl, bezit:
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Twee houten beelden (XVI A en XVI B) : H. Cunera
en H. Antonius abt (op gebeeldhouwde console, in de
sacristie) met nieuwe polychromie.
Koperen kroontje (XVI), tweemaal zes-lichts, de balusterstam eindigend beneden in een maskerkop en
bekroond met een Madonnabeeldje.
Twee klokken, waarvan één (XIV) zonder jaartal en
één in 1667 gegoten door F. Delapaix.
h. Het gilde van St. Theunis bezit een hollen zilveren
vogel en schilden uit 1639, 1644, 1686, 1695, 1712, 1717,
1734, 1743, 1777, 1784, 1788, 1810, 1819, 1827 en 1847.
NULAND.
(Onthoofding van Johannes den
door
den architect H. van Tulder ge9
Dooper), in 185
bouwd, bezit:
Zes grijsgeschilderde houten beelden (XVIII B) : H.H.
Petrus, Paulus, Johannes de Dooper, Antonius abt,
Ambrosius en Catharina.
Drie klokken, waarvan één in 1628 door Franc. Simonis
uit Lotharingen en twee in 1761 (angelusklokje) en 1762
door Alexius en Petrus Petit gegoten.
Vóór den ingang een grafzerk (1543 en 1628) met de
wapens van Gheraert van Vladeracken en Cornelia van
Bokhoven.
g. In een boerderij van het voormalig huis Duinendaal
een steen met het wapen van J. G. baron van Crohnen
en: 1708.
e. De

R. K. KERK

NUNEN.
Gerwen.
e I. De R. K. KERK (H. Clemens) is een gebouw
(waarschijnlijk XV, hersteld na brand in 1612), bestaande
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uit een driebeukig basilicaal schip, een dwarspand, een
driezijdig gesloten koor en een toren (spits vernieuwd na
vernieling door storm in 1800). Het benedendeel van den
noorderdwarsarm, met sporen van gedichte (venster- ?)
bogen aan de noord- en westzijde, van een nis aan de oostzijde en van een gekartelde fries op eenigen afstand onder
de daklijst, alsook de onderbouw van den vlakopgaanden
toren met dichtgemetselde galmgaten onder de tegenwoordige galmnissen, schijnen afkomstig te zijn van een
ouder gebouw. Inwendig heeft de kerk gepleisterde zuilen
met koolbladkapiteelen en stucgewelven op schalken. De
kerk bezit :
Zandsteenen doopvont (+ 1300) met boogfries op de
kuip (in den tuin der pastorie).
Zilveren kelk (XVIII).
Twee gegoten koperen kandelaars (+ 160o).
Twee klokken, waarvan één in 158 7 gegoten door
Heinrich van Trier en één in 166 7 door F. Delapaix.
h. Het gilde van het Heilig kruis bezit een zilveren
vogel, waaraan een ring (XVIIa) met voorstelling der
Kruisiging en vier en dertig schilden, o. a. uit 1700,
1 708, 1 720, 1 73 1 , 1 735, 1 75 1 , 1 75 2 , 1 753, 1 76 3, 1767,
1 770, 1 774, 1780, 1783, 1786, 1 7 8 7, 1 79 2 , 1 797, 1800,
1804, 1809, 1810, 1818, 1828, 18 3 8, 18 4 1, 1848.

Nederwetten.
e 1. Van de afgebroken R. K. KERK staat nog de
zeer vervallen TOREN (XIV), vlak opgaand in drie door
natuursteenen waterlijsten gescheiden geledingen onder
een, van vier- tot achtkant ingesnoerde, spits. Spitsbogige ingangsnis met ellipsvormig getoogden ingang
aan de westzijde en aan iedere zijde twee spitsbogige
galmgaten onder de gekartelde daklijst; aan de zuidzijde
een later ingebroken opening.
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2. Van het voormalig KLOOSTER -HOYDONK rest nog
slechts een kelder (XIV) met gemetseld tongewelf onder
een bijgebouw der boerderij A 64.
2. De moderne R. K. KERK (H. Lambertus) bezit :
Hardsteenen wijwatervat (vermoedelijk XV) met wapen.
Twee geschilderde beelden (XVI B) : H. Antonius en
H. Anna, het eerste van eikenhout.
Schilderij (XVIII, doek) : beweening van Christus.
Zilverwerk : kelk (1844), wierookvat en -scheepje, twee
ampullen met blad (alles ± 1800).
Koperwerk : verzilverde stralenmonstrans (XVIII), twee
gegoten kandelaars (XVII), gedreven lavabo (XVII) in
den vorm van een fonteintje, alles van geel koper; voorts :
godslamp, kroon van driemaal acht lichten, zes vaasjes
en zes geslagen kandelaars (alle XIX A) van rood en
geel koper.
Twee klokken, waarvan één in 1516 gegoten door
Wilhelmus en Jaspar Moer en één in 1744 door T. Simons
en J. Chaudoir.
g. Aan de Dommel een dubbele WATERRADMOLEN :
korenmolen en zaagmolen.
Nunen. 1)
d. Voormalig RAADHUIS zie g 2.
e 1. De NED. HERV. KERK, een eenvoudig gebouw
(1824) van langwerpig-achtkanten vorm, bezit een koperen
lezenaar, een doopbekkenhouder en een kroontje uit den
tijd van den bouw.
2. Bij het in het veld gelegen kerkhof der voormalige
kerk, waar in Vincent van Gogh's tijd aanvankelijk
nog de door zijn werk bekende torentors stond, een
fragment van een zerk (1609) voor Jonker Floris van
Eyck en zijn vrouw Hillegonda van Berkel.
i) De inventaris der R. K. kerk kon hier niet opgenomen worden, daar
de Z. Ew. heer pastoor den toegang weigerde.
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g I. Huis F 435. De voormalige NED. HERV. PASTORIE,
van 1879-1882 woonplaats van Vincent van Gogh, heeft
in den voorgevel ankers (1764) en een gekarteld fries
onder de daklijst aan den achtergevel.
2. T 414-415. Het voormalig raadhuis (1734, blijkens
ankers in den zijgevel) heeft een gesneden deuromlijsting
op hardsteenen postamenten.
HUIS SOESTERBEEK (XIX A). Ionische pilasters voor
3.
de middenpartij ; attiek.
h. 1. Het gilde van St: Anna bezit een zilveren vogel
en dertig schilden, o. a. uit 1610 (,,Floris genoempt
Berkel van Eyck, heer tot Nunen, Gerven ende Nederwetten", met wapen), 1615 (Frans Aerts, met gegraveerd portret van den schenker) 1647 (van jhr. Johan
van Eyck, met wapen), 1648, 1732, 1741, 1743 (2), 1762,
1768, 1772, 1775, 1790, 1791, 1824, 1827, 1837 en 1846.
2. Het gilde van St. Catharina bezit negen en twintig
zilveren schilden, O. a. uit 1732, I 735, I 74 1 , 1 745, I 749,
1766, 1770, 1772, 1783, 1786, 1792, 1800, 1804, 1814 (2),
1824, 1828, 1839, 1841, 1847 en 1850.
Opwetten.
g 1-2. C 270-271 en 272. Oude dorpshuizen (1742 en
1779, blijkens ankers).
3.

WATERRADMOLEN.

ST. OEDENRODE.

e I. De NED. HERV. KERK (18o8, blijkens steen),
gebouwd tegen den toren (XV A, gerestaureerd in 1926)
der voormalige R. K. parochiekerk (H. Martinus) met
gebruikmaking van een deel der kolommen en scheibogen
van haar schip, is een gepleisterd, driezijdig gesloten
zaalgebouwtje; ten Zuiden van den toren een consistoriekamer (1836) ter plaatse en gedeeltelijk op de muren
van eene daartoe in 1835 afgebroken (doop ?) kapel.
18
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De aan de binnenzijde van rondbogige spaarnissen
voorziene zuidelijke en noordelijke kerkhofmuren (de
laatste gedeeltelijk herbouwd blijkens een steen in
1656 en hersteld in 18 3 1) zijn overblijfselen van het
muurwerk van de zijbeuken der vroegere kerk, welke
ten Oosten in 1836 door een loodrecht er op staanden
muur met hekposten zijn verbonden. De, op eenige
hoekblokken na, geheel van baksteen en zonder beeren
opgetrokken TOREN met vierkanten, in het verlengde
van den oostwand uitgemetselden traptoren aan de
zuidzijde, bestaat uit drie slechts weinig terugspringende
geledingen en een hooge, van vier- tot achtkant ingesnoerde, voor den strom van 9 November i 800 door
een peervorm en daarna door een open lantaarn bekroonde, spits. Spitsbogige geprofileerde, door een
uitgekraagde holle lijst gedekte ingangsnis met ellipsvormig getoogden ingang, waarboven in natuursteen
het wapen van St. Oedenrode; in de derde geleding
telkens twee eenvoudige galmgaten. Inwendig : in de
benedenverdieping inkassingen en natuursteenen aanzetten voor een kruisgewelf: aan de zuid- en de noordzijde ellipsvormig gesloten spaarnissen, aan de oostzijde
een gedichte spitsbogige doorgang naar de kerk. In
den traptoren een steenen trap met tongewelfjes. De
kerk bezit:
Eiken preekstoel (1734).
Drie gegoten koperen lezenaars, waarvan twee op den
preekstoel (XVII en 9 December 173 3 door Claude
Demeny te 's Hertogenbosch, blijkens opschrift op den
zwaren houder) en één van den voorlezer (27 Februari I
73
door Claude Demeny), gedragen door twee houders.
Schijnfront voor een orgel (grootendeels XVIIIa).
Eenige grafzerken zijn overgebracht naar het R. K.
kerkhof (zie e 2.).
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Zilveren Avondmaalschotel 073o), tinnen kan (XVIII)
en twee offerbussen (XIX A).
Drie klokken, waarvan één gegoten in 1696 door
Alexis Jullien, één vergoten in 175o door Jean Petit en
één gegoten in 1773 door Alexius en Henricus Petit.
2. De nieuwe R. K. KERK (H. Martinus), gebouwd
in 1912 ter vervanging van een Waterstaatskerk (18o8),
heeft nog het tegen de Romaansche (sinds 1173 collegiale),
van 1648 tot 18o1 door de Hervormden gebezigde kerk
(H. Oda), van baksteen met natuursteenen banden opgetrokken, 3/8-gesloten KOOR (1498, blijkens steen in den
zuidmuur), nu als Sacramentskapel naast het nieuwe koor.
Steunbeeren. In een der hekposten thans de stichtingssteen (I 8o8) der vorige kerk. De kerk bezit:
Hardstenen doopvont (XIV), op de kuip versierd
met vier koppen.
Grafzerken : één (1507) ter gedachtenis aan de stichtster
der eerste kerk, gravin Hildeware, één (1641) voor pastoor
De Pulser, één (1726) voor pastoor Van de Kerckhof.
Zandsteenen beeldje (XV) : H. Maagd in stralenkrans
(in de sacristie).
Twee koperen kroontjes (XVI), één driemaal en één
tweemaal zes-lichts.
Verguld zilveren ciborie (1636); verguld zilveren
kelk (+ 170o, Maastrichtsche keur), op den voet het
wapen van pastoor van den Kerckhof; zilveren wierookscheepje (+ 175o).
Twee koperen armluchters (XV), twee kandelaars met
gedreven voet en gegoten balustervormigen stam (XVI A),
eenige gegoten koperen kandelaars (+ 1600) en een
aantal geslagene (XVIII).
Op het kerkhof een steenen grafkruis (1565) en twee
zerken (1641 en 1643).
3. Van het AUGUSTINESSENKLOOSTER (XIX A) is de
achtervleugel, met een vierkanten toren aan de binnen267
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zijde (XVII A, gewijzigd XVIIIb) een overblijfsel van
het voormalig KASTEEL DE BOCHT of DOMMELRODE. Het is
opgetrokken van baksteen met bergsteenen banden en
hoekblokken en heeft segmentvormige ontlastingsbogen
boven de (niet oorspronkelijke) hardsteenen vensterkozijnen; in den toren met gebogen dak eenige nissen. Het
klooster bezit :
Eiken beeldje (XVI) : H. Johannes de Dooper.
Verguld zilveren gedreven ciborie (XVIIa, merken :
Antwerpen, gekroonde P en sleutel).
Verguld bronzen gedreven kelk (+ 1600).
g I. Het KASTEEL HENKENSHAGE (+ 1450 ?, herbouwd
: 185o en een aantal jaren geleden gerestaureerd
door den architect Jos. Th. Cuypers), een door water omgeven, bijna geheel gepleisterd gebouwencomplex, met
een kanteeling, waaronder een omgaand segmentboogfries,
bestaat uit :
a. een, aan twee zijden de binnenplaats omsluitend
voorgebouw, met een door twee ronde torens geflankeerde
voorpoort, een uitspringenden ronden hoektoren en een
spietorentje op de westelijke hoeken;
b. een achter(woon)vleugel met spietorentjes op de
hoeken aan de binnenplaats en een modern aanbouwsel
in het midden; aan de achterzijde twee ronde uitspringende
hoektorens. Parkaanleg van den architect Springer.

2-3 . Huis H 67, gepleisterde halsgevel; A 336,
bovenlicht (XIX A).
4. In de buurtschap Koevering een STANDAARDMOLEN
(te dezer plaatse een vermeld reeds in 1290), waarop
geschilderd : „Keizer Karel anno 1290".
5. Aan de Dommel een (vroeger dubbele)
MOLEN.
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OOIEN
a. In deze gemeente moeten (XIX A) stukken Romeinsch aardewerk en Gallo-Germaansche urnen ge,
vonden zijn; gepolijste steenen bijlen, van hier afkomstigbevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.

OEFELT.
e. De R. K. KERK (H. Naam Jezus), gebouwd door
dr. P. J. H. Cuypers ter vervanging van een in 1854
gesloopte, bezit:
Tinnen ciborie (XVIII) met losse zilveren cuppa.
Zilveren beker (XIX A) met graveerwerk.
Koperen lavabo (XVI A).
Houten missiekruis (XVI A, nieuw gedateerd 1538).
Drie zilveren kandelaars (XVIII B) ; drie (XVIIIa).
Twee zilveren bloemhouders (XIX A).
Zes koperen kandelaars (XVIII B) in drie verschillende
afmetingen.
Op het kerkhof drie grafsteenen (I 5 68, 1611, 1641
-i6S 3)•

OOIEN.
Ooien.
e I. De R. K. KERK (H. Servatius), een eenvoudig
gebouw (18 3 7) in Waterstaatsstijl, bezit:
Hoofdaltaar en zijaltaren, orgel en koperwerk (godslamp, kandelaars) uit den tijd van den bouw. Voorts:
Geverfde eiken communiebank (XVIIIc).
Gegoten koperen kandelaar (XVII).
Klok, in 1831 door Petit en Fritsen gegoten.
Op het kerkhof een zerk (1640) voor Johan Storck,
ambtman en richter der vrije heerlijkheid Ooien.
2. De NED. HERV. KERK, een eenvoudig zaalgebouw
(I 81 o, blijkens gedenksteen) met driezijdige sluiting,
bezit :
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Geverfden eiken preekstoel (XVIII) met getorste kolommen aan de kuip.
Bijbel (1686) met koperen beslag.
Zilveren Avondmaalsbeker (XVIII B, gemerkt M. J. K.),
waarop wapen met visch, omgeven door een rankornament.
g I . Van het KASTEEL VAN OOIEN, gesloopt in 1837,
ligt binnen de drooggeloopen gracht nog een deel der
voorgebouwen (in hun tegenwoordigen vorm hoofdzakelijk XIXa) : de twee langs een binnenplein gelegen zijvleugels met uitspringende ronde hoektorens (+ 1600),
verbonden door een muur, waarin een (gedichte) ingangspoort met bollen op de hekpalen; voorts ten Zuiden de
overblijfselen (vermoedelijk XIV), voornamelijk de uit de
gracht oprijzende oostelijke en de zuidelijke muur, van
een ouder kasteel, waarvan het eerstgenoemde slechts de
voorbiircht moet geweest zijn. In het oostelijk paviljoen
uitwendig een sierlijk gesmeed anker en inwendig een
deel van een (blauwe) tegelbekleeding.

2. Huis nr. 68. Ankers: 1799.
3. Aan de Maas een

MOLEN : ronde

bovenkruier (1828).

Teefelen.
e. De R. K. KERK (H. Benedictus) is een éénbeukig
gebouw (165 7, herhaaldelijk hersteld, o. a. in 1834 en
vooral in 1885), bestaande uit een schip, een rechtgesloten
koor en een toren. Spitsboogvensters ; de beeren zijn
bij de restauratie aangebracht. De kerk bezit :
Fiagment van een rijkgesneden koorbank (XVIa).
Orgel (XIXa).
Zerken uit 1718 en 1760; op het kerkhof een steenen
doodkist.
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Houten beelden: H. Annatrits (XV) en H. Antonius abt
(XVI), beide met nieuwe polychromie.
Zes verzilverde kandelaars (XVIIId) met gecanneleerden
stam.
Twee klokken, waarvan één in 1635 en één in 1842
door Petit en Fritsen gegoten.
OORSCHOT.
a. Rood-aarden urnen (Romeinsch ?) zijn opgegraven
in de buurtschap Notel.

d. Het RAADHUIS, blijkens jaartal boven den ingang
gesticht in 1463, na brand herbouwd in 1513, in later
tijd zeer gewijzigd en aan de zuid- en westzijde gepleisterd,
is een rechthoekig baksteenen gebouw van twee verdiepingen boven een kelderverdieping -- met ellipsvormig overtoogde ingangen —, welke ten deele nog
de oorspronkelijke kruisribgewelven, rustende op kraagsteenen en zuiltjes heeft behouden. Gemetseld bordes
en hoog zadeldak tusschen twee trapgevels aan de korte
zijden. Houten ingangspoort en deur (XVIII). Inwendig,
in de secretarie : wandkast met fraai gesmeed laat-gothisch
slot (4 1500).
e I. De thans NED. HERV. KERK, een éénbeukig, van
groot formaat tufsteen opgetrokken gebouw (XII A)
met houten torentje (XVII ?) op den westgevel, is de
voormalige MARIAKAPEL - waarin aanvankelijk wellicht
het tusschen 1268 en 1282 gestichte kapittel was gevestigd —, welke sinds 1648 voor wereldlijke doeleinden,
o. a. sinds 1659 als waag, diende, doch bij de overgave
der St. Pieterskerk aan de Katholieken in 1799 voor
den Protestantschen eeredienst in gebruik is genomen.
Het, in zijn benedendeel gecemente, schip van vier
traveeën heeft aan iedere zijde twee groote vensters,
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die de vier oorspronkelijke kleine rondboogvensters
(dichtgemetseld) vervangen, terwijl het, met uitzondering
van de eerste travee, in 188o gesloopte gothische koor
toen voor een rechten oostmuur (boven den ingang het
jaartal I88o) heeft plaats gemaakt. De westgevel vertoont
een dichtgemetselden, met een gedrukten rondboog gedekten ingang en een reeks van vier langwerpige, met
een rondboogfries afgezette, spaarvelden; het bovendeel
van den gevel is thans afgeschuind. De overgebleven
baksteenen koortravee, in 188o verlaagd en onder één
dak met het schip gebracht, heeft eenvoudige steunbeeren. Inwendig : flauw-gebogen stuczoldering. De kerk
bezit:
Eiken preekstoel (j 165o).
Koperen lezenaar met arm, met wapen van NassauDietz (1756, door Claudianus Demeni, blijkens opschrift).
Orgel (+ 1800).
Kristallen kroon (4 1 800).
Eiken psalmbord (XVTI).
2. De R. K. KERK (H. Petrus banden). Deze collegiale kerk,
vermoedelij k na een brand in 1462 met den toren in haar
tegenwoordigen vorm herbouwd (in 1 5 0 3 nog niet voltooid), in 15 5 8 door den val der torenspits bij een storm
beschadigd, in 188 7 door den architect L. Hezenmans
uitwendig gerestaureerd, bestaat uit een driebeukig schip
(XVIa), een dwarspand met traptoren op den zuidwesthoek
(XVd), een koor met omgang en drie straalkapellen (XVc)
en een toren, te weerszijden waarvan kapellen (XVIa). Op
de kruising een open achtkante dakruiter. Langs de
tweede travee van den zuidbeuk is een veelhoekige doopkapel uitgebouwd (XVIa); op de hoeken van dwarspand
en koor aan noord- en zuidzijde de sacristie en de (voormalige) kapittelschool, thans als archiefruimte gebruikt
(beide XVI A). Het schip en de toren zijn opgetrokken van
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baksteen met banden en blokken van tuf, bij de overige
deelen van het gebouw is een veel spaarzamer gebruik
gemaakt van natuursteen; toren, schip en dwarspand
hebben rijk gedetailleerde, de koorpartij eenvoudiger
beeren. Het rechtopgaande deel der transeptgevels wordt
afgesloten door een gemetselde balustrade; hun terugspringende, met pinakels bezette toppen vertoonen siernissen met beeldjes. De toren, waarvan het zuidwestelijk
deel in 1904 over de volle hoogte ingestort en welke
daarna door den architect Jac. van Gils hersteld is (1906-191 z), een bouwwerk van drie geledingen met dubbele
hoekbeeren en veelhoekigen, ten deele uitgemetselden
traptoren op den zuidoosthoek, verloor in 1627 door
brand zijn na de verwoesting van 1558 herbouwde spits
(de hierna aangebrachte, gedrukte vierzijdige afdekking
bij de restauratie door een laag gemetseld achtkant met
pyrami dale spits vervangen). De onderste geleding heeft
in den westwand een ellipsvormig getoogden ingang in
een met lofwerk versierden spitsboog, waarvan de tympan
door stijlen met driepassen wordt gedeeld, terwijl de
geheele ingangspartij met het hooge er boven gelegen
gevelvenster in een diepe rijk geprofileerde spitsboognis
gevat is ; de zijwanden zijn geleed door reeksen van drie
spitsbogige spaarvelden; de achter een gemetselde rondboog-balustrade terugspringende tweede geleding met
aan iedere zijde een diepe, door maaswerk versierde
spitsbogige spaarnis, geflankeerd door smalle, te halver
hoogte gedeelde en met driepassen afgezette spitsbogige
spaarvelden, wordt afgesloten door een fries van op
kraagsteentjes rustende spitsbogen; de derde geleding,
eveneens terugspringend achter een door rondbogen
onderbroken gemetselde borstwering, heeft soortgelijke,
door steunbeertjes gescheiden, spaarnissen (de zijnissen
echter met een kwart-cirkelboog gesloten) bij de restauratie geheel opengebroken (vroeger beneden: met
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driepassen afgezette galmgaten, en boven: met maaswerk
versierde spaarnissen); zij wordt afgesloten door reeksen
van drie spitsbogige spaarveldjes en bekroond door eene
gemetselde met spitsboogjes doorbroken balustrade (bij
de restauratie eenigszins gewijzigd en met pinakels versierd). De traptoren met overhoeks op den romp geplaatst
bovendeel, wordt geleed door spitsbogige, meerendeels
met driepassen afgezette spaarvelden.
Inwendig worden koor en omgang gescheiden door
granieten zuilen met eenvoudige kapiteelen, boven welke
de schalken opgaan, waarop de ribben rusten ; de zuilen
van het schip zijn thans ommanteld en gepleisterd. Het
triforium van het koor is over transept en schip àls schijntriforium doorgevoerd. De koorsluiting, de kooromgang
met haar kapellen, de sacristieën benevens de zijbeuken
van het schip, hebben de steenen net- en kruisgewelven
behouden (deze laatste met houten ribben); het overige
deel van het koor, alsook het transept en het schip, welks
overkluizing bij den torenval van 1 5 5 8 werd vernield,
zijn thans met stuc-gewelven overdekt ; over het zangerskoor in den toren een modern kruisgewelf. De kerk bezit :
Twee hardsteenen zuilen (XVIa), welke oorspronkelijk
tot het afgebroken oxaal behoorden, doch thans de
grootendeels in de torenruimte ingebouwde orgeltribune ondersteunen (zie ook e 3).
Twee fraaig®sneden koorbanken (XVIa, in 1 893
door H. van der Geld hersteld en aangevuld, waarbij
o. a. de vier dekstukken der benedenbanken zijn aangebracht), de vleugels en wangstukken met fraai figuraal
beeldhouwwerk, o. a. tafereelen uit het leven van den
H. Petrus, beelden der Apostelen en Profeten, den boom
van Jesse en de Sibyllen; de rustklampen (,,miséricordes")
eveneens ten deele met beeldhouwwerk.
Marmeren doopvont (XVIII, deksel modern) gedragen door vier leeuwtjes (zie hierna).
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Hardsteenen doopvont (+ 15 00), thans als wijwatervat in gebruik.
Orgeltribune met gesneden borstwering (1726), van
elders afkomstig.
Twee eiken deuren (XVII) met balusters en eenig
snijwerk, als afsluiting der opgangen beneden in de
torenruimte.
De zerk van het grafmonument voor Richard van
Mérode (XVI) met diens zestien kwartieren, ligt thans
in de doopkapel; de vier leeuwtjes, die haar droegen
zijn nu ruggelings tegen elkaar er op geplaatst en torsen
de doopvont.
Houten Madonnabeeldje (+ 15 00), afkomstig uit de
kapel van 0. L. Vrouw van den H. eik (zie e 3), thans
bijna geheel bekleed.
Twee lindenhouten beelden (XVIII) : H. Elisabeth en
H. Lodewijk.
Twee geel-koperen bolkronen (XVIIB).
Twee zilveren ampullen met blad (+ 1700), met wapenvan Wamel en -Fey ; missaal met zilveren beslag (+ 1700)
met wapen-van Wamel.
Vier klokken, waarvan één in 16 76 gegoten door
Alexis Julien, één in 173 5 en één in 1750 door Jean Petit,
en één in 1 9 I I , blijkbaar ter vervanging der oude uit 142 8 .
3. De KAPEL VAN O.L. VROUW VAN DEN H. EIK ter
plaatse eenex oudere, midden-XVII gesloopte, kapel
heeft thans in den
gesticht in 18 5 4, vergroot in 1907,
voorgevel een boogstelling van vier zuilen (j 15 00),
welke vóór de instorting van den toren in 1904 de orgeltribune ondersteunde en oorspronkelijk deel uitmaakte
van het oxaal der St. Pieterskerk.
4. Het KLOOSTER NAZARETH bezit het middenstuk
(XVIa, paneel) van een drieluik, voorstellend de H.
Familie.
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g I. A 253. Rechthoekig woonhuis van twee
verdiepingen (thans fabrieksgebouw) met hoog dak
tusschen trapgevels aan de korte zijden. De vensters van
den voorgevel — in den trant van f 155o doch met
jaarankers : 1679 — zijn overspannen door uitgekraagde
kortbogen; in de boogtrommels metselmozaïek.
2.
HUIZE GROENBERG. Dubbel rechthoekig woonhuis
van twee verdiepingen met hooge zadeldaken tusschen
eenvoudige trapgevels aan de korte zijden, blijkens
jaarankers uit 1613, in later tijd zeer gewijzigd en verbouwd.

3. Sint Franciscushof (z.g. HOF VAN SOLMS, sinds
1 90 4 zusterhuis). Woonhuis met terugspringend hoofdgebouw en rechthoekig hierop staande zijvleugels (thans
daarvan gescheiden) uit + 166o. Het hoofdgebouw
heeft een gepleisterden halsgevel in den trant van Vingboons met pilasters, bekroond door een fronton met
vaasmotief.
4. A 3 3 6. Markt. Hoekhuis met twee trapgevels
(XVII). Ontlastingsbogen boven vensters van gele en
roode baksteen en vernieuwd metselmozaïek in de boogtrommels.
5. F 164. De BOERDERIJ ZWANENBURG heeft een
met een rollaag afgedekten halsgevel aan de smalle,
naar den weg gekeerde zijde (XVIII). Gemetselde
strekken boven de vensters. Deur met geprofileerden
bovendorpel.
6. Het voormalig KASTEEL OUD-BEIJSTERVELD, blijkens
gedenksteen in den achtergevel gesticht in 1775 door
den heer van Oorschot, baron Sweerts de Landas, is
thans, vergroot en inwendig zeer verbouwd, studiehuis
der paters missionarissen „Les fils de Marie". De voor276

OOSTELBEERS

gevel heeft een vooruitspringende hardsteenen middentravee met fronton, waarin deur met pilaster-omlijsting.
Inwendig : gesneden trapleuning, stucwerkingangen en
betimmering, zeskantig kabinet in de as van het gebouw,
alles uit den tijd van den bouw.
7. A IO2. Woonhuis van twee verdiepingen met hoog
zadeldak tusschen in- en uitgezwenkte topgevels, blijkens
jaarankers uit 1715.
8. A 64. Markt (,,In den bonten os"). Dorpshuis met
gepleisterden in- en uitgezwenkten topgevel (XVIII A).
9. A 67. Markt. Dergelijke gevel.
10. A 399. Markt. Eenvoudige halsgevel (XVIII A ?).
I I--I 3 . Details : A 242, korfbogig omtoogde vensters
met thans geschilderd metselmozaiek in de boogtrommels;
A 400, kroonlijst met Régence-consoles ; A 397, bovenlicht Empire.
14.

MOLEN onder

Straten : standaardmolen.

h I. De schutterij van St. Barbara bezit nog een
ouden zilveren vogel (XVII ?).
2. De schutterij van St. Joris te Straten bezit een
zilveren vogel uit 1619 (merken: den Bosch, K, drie lelies)
en platen uit 1614, 1615, 1616, 1645, 1653, 1714, 1728,
1751, 1764, 1774, 1783, 1801, 1809, 1810 (gedenkplaat),
1828 en 1843.
OOSTELBEERS.
Middelbeers.
(H. Willibrordus)
is een geheel van baksteen opgetrokken gebouw (XV),
bestaande uit een schip met lagere zijbeuken onder één

e I. De voormalige

R. K. KERK
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zadeldak, dwarspand, smaller 3/8-gesloten koor en toren;
bij de aanslu;ting van koor en dwarspand moderne aanbouwen. De toren, met overhoeksche steunbeeren aan
de west-, rechte aan de zuid-, en een vierkanten traptoren
aan de noordzijde, heeft drie geledingen en een hooge,
van vier- tot achtkant ingesnoerde, spits. Aan de westzijde
ellipsvormig overtoogde, in een spitsboognis gevatte
ingang en in de bovenste geleding langwerpige spitsbogige spaarvelden, waarin gekoppelde, met een slappen
spitsboog gesloten galmgaten zijn gebroken. De kerk
bezit :
Houten hoofdaltaar (+ 1750).
Orgel (XVIII B).
Grafzerk(16o8) voor pastoorWillem Pankraas Schuenen.
Klok, in 1726 gegoten door Jean Petit.
2. De moderne R. K. KERK bezit :
Granieten doopvont (XIII), welker kuip is versierd
met vier koppen, op modernen gemetselden voet ; de
oude zuilvoet bevindt zich nog in de oude kerk.
Houten beeld (XVIII ?) : H. Johannes Nepomucenus, afkomstig van een biechtstoel.
Twee klokken, waarvan één in 1719 door Martinus
Turck en één in 1805 door Henricus Petit gegoten.

g 1. HUIZE DE BAAST. Eenvoudig landhuis (XVIII)
met laag zadeldak tvsschen sluitgevels aan de korte zijden
en torentje op het dak, geheel verbouwd en vergroot
in 1854.
2.

B 88. Dorpshuis met Empire bovenlicht en deur-

kalf.
De schutterij van St. Joris bezit zilveren vogel
(1644) en platen, O. a. uit 16 44, 1645, 1657, 1669, 168o,
1700, 1 733, 1 73 8 , 1760, 1 775, 1 77 8 , 1810, 1820, 1821,
1847 en 1848.
h.
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Oostelbeers.
e 1. De TOREN (XIV A, verhoogd XV) der XIX B
afgebroken kerk is een rechtopgaand baksteenen bouwwerk zonder steunbeeren, van vier door natuursteenen
waterlijsten gescheiden geledingen, afgedekt door een
laag vierzijdig nooddak. Aan de westzijde korfbogig
overtoogde, in een spitsboognis gevatte ingang. De
tweede geleding heeft aan iedere zijde drie langwerpige
met een rondboogfries afgezette spaarvelden, de derde
v ertoont telkens twee dichtgemetselde spitsbogige galmgaten, de vierde twee spitsbogige spaarnissen, waarin
gekoppelde spitsbogige galmgaten.
2. De moderne R. K. KERKbezit:
Koperen bolkroon, zes-lichts, met opschrift : Jacobus
Paan 179o.
Dergelijke kroon, acht-lichts.
Twee koperen kandelaars (XVI).
Klok, in 18o2 gegoten door Henricus Petit.

De schutterij van St. Joris bezit een zilveren vogel
(XVIII?) en platen uit 1600, 1617, 1628, 1644, 1663,
1668, 168 3 , 1685, 1 7 12, 1 733, 1 743, 1 769, 1 7 82, 179o,
1818, 1841 en 1849.
h.

OOSTERHOUT.
Dorst.
e. De R. K. KERK (H. Marculphus), een onbelangrijk
gebouw in Waterstaatsstijl, bezit:
Godslamp, kroon en kandelaars (j 183o) van rood en
geel koper.
Twee klokken, in 1838 gegoten door Petit en Fritsen.
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Oosterhout.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper), het eerst
vermeld in 1277, is XV B vervangen door een kruiskerk,
bestaande uit een zeven traveeën diep driebeukig schip,
een drie traveeën diep 3/8-gesloten koor met kapellen
langs de twee westelijke traveeën, en een onvoltooid
gebleven toren ( In 1614 en vooral na den
brand van 1625 hersteld, van 1648 tot 180 9 in handen
der Hervormden, draagt het gebouw grootendeels het
karakter van de ingrijpende verbouwing — waarbij het
schip vijfbeukig werd — en de herstellingen (188o-1882
naar ontwerpen van dr. P. J. H. Cuypers door den architect J. J. van Langelaar). In 18 9 1 is ook de toren hersteld
en in 1892 een kapel aangebouwd. In de bovenmuren
zijn (als ontlastingsbogen bedoelde ?) spitsbogen zichtbaar. Het dwarspand en het koor hebben overhoeks
versneden beeren. In den gevel van den noordarm een
spitsboognis met segmenttoog over den ingang en
daarboven een spitsboogvenster, om hetwelk de natuursteenen waterlijsten rechthoekig gebroken zijn. De door
rijk ontwikkelde overhoeksche beeren — waarvan die
op den zuidoosthoek in verbinding met een veelhoekig
uitgemetselden traptoren —geschraagde toren, in baksteen
met banden en talrijke versieringen van zandsteen opgetrokken, bestaat uit twee geledingen en de helft van
een derde geleding, welke in 1891 met een zeer lage
vierzijdige spits is afgedekt. De beide onderste geledingen
zijn met rijk gedetailleerde spaarvelden versierd ; beneden
een rijk geprofileerde spitsbogige nis, waarin een segmentbogige ingang met een zesdeelig spitsboogfries en een
groot venster daarboven; de tweede geleding wordt
afgesloten door een spitsboogfries met balustrade, waarachter de derde geleding met aan iedere zijde twee galm28 o
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gaten oprijst. Inwendig zuilen van baksteen met banden
van bergsteen (overpleisterd), verbonden door spitse
scheibogen, waarboven eveneens spitse spaarbogen. Het
koor met de zijkapellen en de aan de zuidzijde aangebouwde oude sacristie hebben kruisgewelven, welker
ribben en gordelbogen in het koor op muurzuiltjes, in
de zijkapellen en de sacristie op knaagsteentjes rusten.
De kerk bezit:
Twee fraaie koperen kroontjes (XVTd).
Zeslobbige voet (XVII) van een zilveren monstrans
(XVII); verguld zilveren gedreven kelk (XVIId, later
gewijzigd; Antwerpsch werk); zilveren blad (XVIIIa).
Twee koperen doopschotels (XVII en XVIII).
Verschillende koperen kandelaars (XVIII A).
Kazuifel (XVIIIa).
Twee klokken, waarvan een in 15 77 door. Gherardus
de Wou en een in 1763 door Alexius en Petrus Petit
gegoten.
2. De

NED. HERV. KERK,

een eenvoudige kruiskerk

(18 10), inwendig in classicistischen trant behandeld,

bezit:
Eiken preekstoel
1580).
Twee koperen lezenaars : een (1717) en een (I 832);
koperen arm met doopbekken (XVIIIa).
Orgelfront (+ 1740).
Drie gegoten koperen kronen (162 9, 1637 en 1642).
Twee kleine psalmborden (1720).
Twee zilveren Avondmaalsbekers (168 9 ; merken:
's-Gravenhage, Holland, jaarletter q, gekroond schildje
met visch en B = Bern. Spieringh?) en kan (1834).
Klok, in 1821 door Petit en Fritsen gegoten.

(I

3. De proostdij van het NORBERTINESSENKLOOSTER
sinds 1645 ondergebracht in het
voormalig huis DE BLAAUWE KAMER, een onderkelderd
ST. CATHARINADAL is

OOSTERHOUT

gebouw (XVI I) ), bestaande uit een rechthoekiger traptoren met naastgelegen woonvertrekken.
Naast den (beneden gepleisterden) toren met eenige
gewijzigde, door segmentbogen ontlaste vensters, een
gemoderniseerde trapgevel met een korfbogigen, door
een uitgekraagden boog gedekten ingang, gebeeldhouwd
wapen-medaillon en overhoeksche pinakels op de trappen.
Beter bewaard is een soortgelijke zijgevel met banden,
kantblokken en gepaarde segmentvormige ontlastingboogjes met blokken boven de gewijzigde vensters.
Inwendig : in de kamer naast den toren een goed bewaard
goudlederen behang (XVII B) en in de groote achtergelegen zaal een, met stucwerk (1710) overdekte, oorspronkelijke balkenzoldering, en een schouw met laatgothische bergsteenen wangen en houten kap (XVIII A).
In het gebouw worden bewaard : achttien portretten van
proosten (meest XVII, enkele XVIII), ten deele met
onbetrouwbare onderschriften ; drie schilderijen ( 1 1650,
paneel) voorstellende de zusters Elisabeth van Breda en
van der Leck, Machtildis van Polanen en Odilia van
Nassau; twee schilderijen (156o en XVII B, doek) :
kruisdraging en H. Norbertus den kloosterregel ontvangende van den H. Augustinus ; een als reliekhouder
dienend gouden draagkruisje (XVII A) en een staande
klok (XVIIIb, door Casper Reus te Breda). Het niet
toegankelijke KLOOSTER vertoont, voor zoover zichtbaar,
een eenvoudige architectuur uit den tijd van den bouw
(1647).

4. In de PASTORIE der R. K. KERK VAN HET H. HART

worden bewaard twee schilderijen (XVIIa, doek) : H.
Anastasia en een andere vrouwelijke heilige.
g. Particuliere gebouwen.
Van het voormalig KASTEEL STRIJEN, gebouwd
± i z 8 8, reeds XVI verwoest en 1710-171 I grootendeels

I.
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opgeruimd, rest nog slechts de in 1885--1887 geconserveerde bouwval van een hoogen rechthoekigen toren,
ongeveer de helft der noordelijke en westelijke muren,
welke ten deele door segment- en rondbogen ontlaste
vensters en smalle spleten vertoonen; inwendig ook
muraalbogen en den aanzet van een kruisribgewelf.
2. Aan den zuidkant van het dorp eenige landhuizen,
de „Slotjes", thans alle geheel gemoderniseerd, waarvan
het HUIS LIMBURG in de beide benedenvoorkamers nog
eenvoudige stucplafonds en schoorsteenes (XVIIId)
heeft.
3. Aan den weg naar Dongen een BOERDERIJ met
trapgevel (XVI), bij de aanzetten van den top met overhoeksche pilasters op kraagsteenen en segmentbogen
boven de gedichte vensters. Ínwendig een laat-gothisch
sleutelstuk.
4. Op de heide, oostelijk van den weg naar Dongen,
een dergelijk huisje (XVI of XVII) met zijtrapgevel en
inwendig een oude schouw met baksteenen wangen en
een balkenzoldering.
5. Heuvel. Hardsteenen poortje (XVIIa) in „Rubensstijl", afkomstig uit Breda.
6. Markt. Gepleisterde trapgevel (1669, blijkens lelieanker) met overhoeksch toppilastertje.
7. Heuvel. Gepleisterde gevel met versierde middentravee (XVIIId).
8--9. Gevelsteenen : St. Jansstraat E 39: 1644 en een
kanonnier, hier boven een markerconsole; Markt C 131:
„In de vergulde ster".
h. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een zijden
vlag 075o) met ornamenten, wapen en cartouche met de
marteling van den H. Sebastiaan (in eenigszins zeven.
tien e-eeuw schen trant).
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OOSTERWIJK.
In het moderne RAADHUIS wordt een verzameling
plaatselijke oudheden bewaard, o.a. een tafelschel (1682,
„voor de heeren comparanten vant quartier van Osterwijk"), een glazen bokaal (vermoedelijk + 18 oo, „het
welvaren van het quartier van Oosterwijk") met oude
wapens, oude koperen maatkannen (een zeer zware van
1598, vier, misscheen nagemaakt, van 1685, een van 1775),
het gildezilver van het voormalige St. Jorisgilde : een klein
vogeltje met ronde plaquette (merken : Den Bosch, V,
vogel) en schilden uit 179o, 1792, 18 20, 1 8 29, 1840
en 185o, een klein wijwaterbakje, naar het schijnt in
1836 opgegraven, van de voormalige kapel van 0. L. Vr.
ter Linde op de plaats van het tegenwoordige raadhuis
enz. Op het dak een spitsje met klok (1452).
d.

1 .. De in 1 897 gewijde R. K. KERK (St. Petrus'
banden) bezit :
Preekstoel en biechtstoel (± 185o).
Geverfd houten beeld (f 14 5 0, gerestaureerd door
het atelier-Cuypers te Roermond) : 0. L. Vrouw van
mirakelen aan de linde.
Eenige schilderijen : Drie koningen, Christus in Emmaus,
aanbidding van den H. Dominicus (XVII, Vlaamsch
werk).
e

2. De NED. HERV. KERK, een eenvoudig zaalgebouwtje
met pilasters (I 8 I I, blijkens jaartal), bezit het volgende
Avondmaalszilver : beker (I 71o, merken : 's Hertogenbosch,
ster = Th. van Berkel), schotel (+ 1800), twee bekers
(1843) en voorts een tinnen gegraveerden beker (XVIII,
C. V. H.).
3. Het voormalige FRANCISCANESSENKLOOSTER, thans
klooster der zusters Poenitenten Recollectinen van
Oorschot „St. Catharinenberg", heeft nog een recht284
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hoekig paviljoen met zadeldak, in een gepleisterden
zijgevel jaarankers : 1 617 en in de lange gevels segmentvormige ontlastingsbogen met blokken boven de vensters ;
voorts een met pilasterachtige verzwaringen versterkt,
als boerderij dienend zijgebouw, waarin inwendig enkele
sleutelstukken.
I. Kerkstraat A 122. Gevel (1633, blijkens ankers
in 1908 gerestaureerd) met gezwenkte trappen. Boven de
vensters korfbogige ontlastingsbogen en op de verdiepingen uitgekraagde bogen. Toppilaster met trapje.
2. Kerkstraat A Ia. Gepleisterde trapgevel (vermoedelijk XVIII) met toppilaster en segmentvormige
beëindiging.
.3-5 . Kerkstraat A 16, deur Lodewijk XVI; Dorpsstraat B 362, in den zijgevel twee koppen (+ 1600) van
kapiteelen; B 294, stuk van een ouden balk met opschrift,
herinnerend aan den herbouw in 1601 na brand in 1573
en aan een herbouw in 1889.
g

OPLOO.
a. Ten W. van dit dorp moet een groot GalloGermaansch GRAFVELD gelegen hebben.

St. Antonis.
De R. K. KERK (H. Antonius abt), als kapel
: 1312 gesticht, in 1477 tot parochiekerk verheven,
in 1834 hersteld, in 1930-31 hersteld en verbouwd door
den architect H. C. van de Leur, is een gebouw (XV B) van
baksteen. Zij heeft een met vernieuwde kruisgewelven gedekt schip van vier gewelfvakken, aan welks oostzijde in
1885 een gewelfvak, een dwarspand en een koor zijn toegevoegd, en een met een achtkante spits gedekten toren
van drie geledingen, waarvan de ingang met venster
e.
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erboven in een geprofileerde nis is aangebracht. De
onderste geleding heeft te weerszijden hoek- en middenlisenen vereenigd door een spitsbogenfries. De beide
andere geledingen zijn aan elke zijde versierd met drie
spitsbogige nissen. Uitgebouwde traptoren aan de zuidzijde. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVIII A) met trap en klankbord.
Twee eiken biechtstoelfronten (XVIII A)
Houten beeld van den H. Johannes Nepomuk (XVIII B,
door inkorting verminkt); houten Christusbeeld (XVI A)
op nieuw triomfkruis.
Koperen, dubbele zesarmige, kaarsenkroon (XVIII A).
Geslagen zilveren monstrans (XVIII B) met vergulden
stralenkrans; gedreven zilveren ciborie (1673).
Kazuifel en twee dalmatieken (XVIIId) van wit
zijde-damast ;
Koorkap (XVIIId) van wit zijde-damast met granaatpatroon.
g. MOLEN:

standaardmolen.

Ledeakker.
e. De R. K. KERK VAN DE H. CATHARINA (XV B) is
een gebouw van baksteen, dat XIX A naar het Westen
uitgebouwd en van een nieuwen toren voorzien is. Het
bestaat uit een schip, waarvan het oostelijke gedeelte, ter
diepte van twee gewelfvakken, op de afdekking en de
venstertraceeringen na, tot het oorspronkelijke gebouw
behóort en een koor, van iets geringer breedte, ter diepte
van een gewelfvak met een 5/8-sluiting, voorzien van
nieuwe venstertraceeringen en gedekt door kruisgewelven.
Het schip is gedekt door een gestucadoord tongewelf.
De kerk bezit:
Twee klokken, waarvan een in 1695 door Alexis
Jullien en een in 1791 door Henricus Petit gegoten.
z86

Os
Op1oo.
e. De R. K. KERK (H. Matthias), een modern gebouw,
bezit :
Eikenhouten biechtstoel (XVIII A, geschilderd).
Houten beeld van den H. Hubertus (XVIII B).
Houten beeld van de H. Catharina (XVIII B).
Koperen, dubbele zesarmige kaarsenkroon (XVIII d).
Verguld zilveren kelk (I 835).
g

I.

MOLEN :

standaardmolen.

2. WATERRADMOLEN :

oliemolen.

OS.
a. Omstreeks midden-XIX moeten in deze gemeente
een munt van Hadrianus en een munt van Trapanus gevonden zijn.
e I. De R. K. KERK (H. Willibrordus), gebouwd
door den architect H. van Tulder in 1859, bezit :
Groote zilveren monstrans ( I 15 oo) met vergulde
(moderne) beeldjes tegen den nodus, toren van drie
geledingen met contrefortjes en beeldjes (modern), het
geheel bekroond door een crucifix.
Vier koperen wijwaterbakjes (XVIII B), in het voorportaal.
Twee klokken, o.s. in 1754 door Alexius Petit en in
1781 door Henricus Petit gegoten.
2. Buurtschap Schaik. Van de ST. ANTONIUSKAPEL,
thans boerenschuur, rest nog het rechthoekige schip van
drie traveeën (XVa, in 1931 door brand geteisterd); het
koortje (XIV) is in 1869 afgebroken.

3. De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1817, is een
zaalkerk, voorzien van contreforten en geheel gepleisterd,
inwendig gedekt door een vlak gewelfd stuc-plafond.
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De kerk bezit :
Eiken preekstoel met koperen lezenaar (gemçrkt:
Claude Demeny, 's-Hertogenbosch, 1734); in den lezenaar
een monogram : S. boven T.
Koperen lezenaar (1 77 8) met monogram.
Een gesneden psalmbordje (midden-XVIII).
Drie gedreven zilveren Avondmaalsbekers (XVII B),
waarvan twee gedateerd o. s. 1659 en 1662 ; zilveren
schenkkan (XVIIIb) met gegoten deksel; twee gladde,
zilveren schotels (XVIIId).
Twee vierkante tinnen schotels (XVIIId).
4. De NED. ISRAËLIETISCHE SYNAGOGE (1831) is een
eenvoudige zaalbouw met vlak stuc-plafond. Zij bezit:
Geverfd houten Ark (+ 1800) met zuilen en hoofdgestel.
Negen groote rood-geelkoperen kandelaars (XIX A).
Een zevenarmigen rood-geelkoperen kandelaar (XIX A).
Twee koperen kaarsenkronen (XVII B).
Een klein kaarsenkroontje (XVII B).
OSSENDRECHT.
Ossendrecht.
Het RAADHUIS, ondergebracht in een voormalige
boerderij, heeft boven de deur het gebeeldhouwde
wapen der heeren van Os en inwendig een wandbetimmering en een schoorsteen met twee schilderstukken:
een Italiaansch landschap en Loth met zijn dochters
(alles XVIII); voorts een spiegel met schilderstuk daarboven, twee naakte kinderfiguurtjes met lam (+ 1800).
d.

1. De in 1897 gewijde R. K. KERK (H. Gertrudis),
gebouwd ter vervanging van eene oudere (toren XIV,
koor en dwarspand XVd, schip 1819), bezit:
Geverfd houten corpus en wit geverfd beeld (XIX A) :
H. Appollonia.
e
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In de sacristie een tot kast ingerichte schoorsteenbetimmering (XVIII) met eenig snijwerk (drie stukjes
los opgesteld).
2. De NED. HERV. KERK, een onbeteekenend zaalgebouw onder één dak met de pastorie, bezit een kabinetorgel (XVIII).
g I. C 7. HUIZE CALFVEN, thans in zijn geheel boerderij.
Dubbel heerenhuis, waarvoor een oprijlaan met uitzicht
over de Schelde en waarachter boerderijgebouwen.
Hardsteenen deuromlijsting en deur (XVIII). Inwendig:
twee groote schouwen, een met balustervormige wangstukken en een met wangstukken waarop een cartouche
en met zuilen van zwart marmer (vermoedelijk XVII).
2. B I. Op den „Berg" het voormalig geestelijk
liefdadig gesticht (1847), thans schuur der belendende
boerderij.
3. Moleneind. Gesloten houten STANDAARDMOLEN.
OUDENBOSCH.
c. Markt. Hardsteenen pomp (+ 1800).
d. Markt I. HET RAADHUIS iS een eenvoudig rechthoekig baksteenen gebouw (XVIII B), met koepeltje
op het dak en moderne stoep. In het koepeltje hangt
een klok, gegoten door Gerrit Bakker te Rotterdam
in 1776.
e 1. De NED. HERV. KERK is een onbelangrijk zaalgebouw (I 819, blijkens steen) . Zij bezit:
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVIII;
merken, voor zoover leesbaar : W. en gekroonde roos).
Pastorie, zie g 1.
2. De moderne R. K. KERK (1892) bezit:
Eiken Mariabeeld (+ i600).
Gedreven zilveren ciborie (XVII B).
289

OUD- EN- NIEUW-GASTEL

Zilveren kruisbeeld.
Gedreven koperen doopschotel (XVI A, Duitsch
werk).
3. Op het kerkhof ter plaatse van de voormalige
R. K. kerk drie zerken, waarvan een 0515-1516),
een (1607, met kwartierwapens) en een geheel verweerde.
g I. Finkelstraat A 20. NED. HERV. PASTORIE,
eenvoudig baksteenen gebouw, grootendeels XVII, met
sierankers in den voorgevel.
2. Haven A 45. Ankers, in den zijgevel jaarankers :
1 624.

3. Haven A 1 93 . Gevelsteen (XVII) : Abraham's
offer en onderschrift. In den zijgevel jaarankers : 1647.
Het voetbooggilde van St. Sebastiaan bezit een
zilveren schuttersketen, waaraan een schild met gegraveerde voorstelling van H. Sebastiaan, opschrift,
en: 1614, alsmede een bijbehoorenden gegraveerden
vogel (merk : een omziend hert).
Verguld zilveren medaillon (XVII A) met gedreven
reliëf: H. Sebastiaan, in een latere verguld zilveren
omlijsting (± I 800).
Een aantal gegraveerde zilveren schilden (1814--XX).
Drie ijzeren pieken (XVII).
Zeven tinnen bierkannen (XVIII).
Vaandel (1 82 I).
Trommel met geschilderde voorstelling van den H.
Sebastiaan.
h.

OUD- EN- NIEUW-GASTEL. 1)
Oud-Gastel.
c. Op de Markt een hardsteenen POMP (XVIII B).
i) De tegenwoordige naam van deze gemeente is Gastel.
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In het RAADHUIS zijn aanwezig:
In de raadzaal de eiken bekroning (XVII B) van den
toegang tot de raadzaal van het vroegere raadhuis,
bestaande uit een nis met een Justitiabeeld en versierde
omlijsting met wapen;
Twee tinnen kandelaars (XVIIId).
Klok (1656) met vier medaillons, waarin afbeeldingen
van de H. H. Laurentius, Norbertus, en twee wapens.
Houten kist met beslag (XVII).
d.

1. De TOREN vóór de moderne R. K. kerk (H.
Laurentius), welke een oudere (XV B) vervangt, is een
baksteenen gebouw (XV B), na een brand (1671) in de
bovenste geleding hersteld (1696), waarbij de spits werd
aangebracht; belangrijk vernieuwd + 1865. Hij bestaat
uit vier geledingen, rijk met geprofileerde nissen versierd,
en wordt geschraagd door overhoeksche steunbeeren
met pinakelversnijdingen. Spaarzame toepassing van
natuursteenblokjes. Om de korte leien spits een moderne
balustrade. Tegen den zuidmuur een traptoren. De
ingang bevindt zich in een diepe nis met natuursteenen
profileering onder een venster met moderne traceeringen,
en wordt gedekt door een korf boog, waarboven drie
nisjes met moderne beelden. In de bovenste geleding
twee galmgaten naar elke zijde.
In den toren hangen drie klokken, waarvan twee in
1710 gegoten door Alexius Jullien, de derde in 176o
door J. B. Wierinck.
e

De R. K. KERK (H. Laurentius) bezit:
In de sacristie een schilderij (geteekend: ,,...haaksen
1790", doek), voorstellende de marteling van den H.
Laurentius.
Twee ovale schilderijen „en camaieu" (+ 18 oo, doek),
voorstellende de H. H. Petrus en Paulus.
2.
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Verguld zilveren Miskelk, waarvan alleen voet en
stam oud (XVIII).
Twee gedreven zilveren ampullen op zilveren blad
(midden-XVIII, merken : denneboom = 's-Hertogenbosch ?, 63, D en AE aaneen, alles gekroond).
Zilveren wierookvat (XVIII).
Zilveren wierookscheepje (XVIII) met een bisschoppelijk wapen en het wapen van de St. Bernardus-abdij
aan de Schelde.
Eiken staande klok (XVIII B), in de sacristie.
Koperen lavabo (XIX A).
In de pastorie:
Een schilderij, bloemstuk (XVII B, paneel).
Twee eiken staande klokken (XVIII).
3. De NED. HERV. KERK iS een eenvoudig zaalgebouw
(1809). Boven den ingang een steen met opschrift en
jaartal. De kerk bezit een gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (XVIII).
g 1. Dorpstraat A 278. In den voorgevel een steen
met voorstelling, onderschrift en : 1662; in den zijgevel
een steen met alliantiewapen (XVII).
2. STANDAARDMOLEN.

Stampersgat.
e. In de onlangs gebouwde R.K. KERK bevinden zich:
Een eiken preekstoel (XVIIId), zonder klankbord,
en een eiken communiebank (XVIIId), beide afkomstig
uit de R. K. kerk te Oud-Gastel.
OUD-HEUSDEN.
b. Een drietal buiten dienst gestelde tot het vestingstelsel van Heusden behoorende kleine FORTEN (vermoedelijk XIXb) in de richting van Baardwijk, Drongelen
en Elshout (ter plaatse van oudere schans ?).
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Etshout.
e. De R. K. KERK (H. Johannes Evang.), gebouwd in
18 7 8, bezit:

Zacht-houten Madonna-beeldje (XVIa, Brusselsch
werk, met resten van polychromie XVIII), kroontje en
scepter vernieuwd.
Kazuifel met borduurwerk (XVI A, sterk gerestaureerd).
Twee klokken, waarvan een in 1617 door Henrich
Wegewart te Kampen en een in .1828 door Petit en Fritsen
gegoten.
g. Aan de Berchemschestraat een MOLEN : achtkante
bovenkruier (1847), op een belt gelegen.

PRINSENHAGE.
Beek.
e. De in 1859 gebouwde R. K. KERK (0. L. V. Hemelvaart) bezit:
Verguld zilveren kelk (XVIIId).
Twee koperen doopschotels (XVII).
Klok, in 1667 door F. de la Paix gegoten.
In de pastorie een portret (XIXa, doek) van pastoor
Adrianus Oomen.

Het HUIS BOSCHDAL (1 1800) is een eenvoudig
landhuis in classicistischen trant, met een rechthoekig
middenpand, oorspronkelijk uitspringend tusschen twee
naar achteren uitgebouwde vleugels, waarvan de rechtsche
afgebroken. Inwendig : een gang met eenvoudig plafond
en borstbeelden van stuc boven de deuren en een kamer,
waarin deuren met gesneden opzetstukken en een fraaien
schoorsteen, welks boezem een borstbeeld van stuc
draagt (alles XVIIId).
g.
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Burgst.
g. Het + 1750 gebouwde HUIS BURGSI is een landhuis
(niet ter plaatse van het verdwenenkasteel van dezen naam),
bestaande uit een rechthoekig middendeel, waarvoor een
stoep met door vier Ionische zuilen gedragen overdekking, achter een middenrisaliet met fronton, geflankeerd door naar voren uitgebouwde vleugels, ieder
door een muurtje verbonden met lage bijgebouwtjes.
Inwendig een vestibule met Korinthische muurpilasters.

Gageldonk.
De KAPEL VAN DE H. MAAGD (vermeld vóór 1400,
doch in haar tegenwoordigen vorm XVIa) is thans,
na herstelling, eigendom der vereeniging „Hendrick de
Keyser".
Eenbeukig, door beeren versterkte en met een rieten
dak gedekt gebouwtje van twee traveeën met 3/6-sluiting.
In den voorgevel een korfbogigen ingang, waarboven
een segmentboognisje met gedicht rond venster. In de
sluiting gedichte vensters met sporen van een gemetselden
stijl en traceering.
e.

g. Van het voormalig KASTEEL GAGELDONK is slechts
overgebleven een, thans bij een boerderij behoorende,
vierkante, met rieten zadeldak gedekte poorttoren
(± 1550), door geprofileerde waterlijsten in drie geledingen verdeeld; aan de voorzijde twee uitgekraagde
korf bogen van den vroegeren doorgang en een venster,
waarboven een geprofileerd nisje.

Prinsenhage.
Markt. Hardsteenen POMP met Régence-versieringen, thans zonder de koperen kranen en zwengels.
c.
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d. Het RAADHUIS (1792, blijkens gedenksteen; inwendig verbouwd in 1925) heeft een door pilasters geleden classicistischen voorgevel, met een omlijsten ingang
en een fronton in de middentravee. Dakruiter, waarin
een klok, in 1763 door Johannes Specht te Rotterdam
gegoten. Inwendig : in de burgemeesterskamer een eenvoudige marmeren schoorsteen en in de secretarie een
kastenbetimmering (XVIIId). In het gebouw worden
bewaard een ruiterpistool (XVIII), een mondstuk van
een brandspuitslang en twee zegelstempels (alles XVIII A).
e. De R. K. KERK (H. Martinus), als kapel vermeld
in 1261, in 1316 parochiekerk, f 1400 door een ander
gebouw vervangen, 1648-1800 in handen der Hervormden, na brand (1873) hersteld volgens plannen van
dr. P. J. H. Cuypers door den architect J. van Langelaar,
bestaat uit een, vijf traveeën diep, oorspronkelijk eenbeukig schip met latere, langs den toren doorgetrokken,
zijbeuken (+ 15 20--vóór 1 5 64) ; een dwarspand ; een
drie traveeën diep, 8/ 1 o-gesloten koor, waartegen aan
de noordzijde een traptoren en aan de zuidzijde een
sacristie (alle in 1499 gereed ; de overige aanbouwsels
mo dern) en een bij de oudere kerk behoorenden, bij de
restauratie grootendeels vernieuwden toren. Tusschen de,
niet juist in de as der zuilen gestelde, steunbeeren met
bergsteenen kantblokken en banden, zijn de spitsboogvensters, met grootendeels vernieuwde bergsteenen harnassen
en flamboyant maaswerk, geplaatst, in elke zijbeuktravee
onder een afzonderlijken geveltop, waarachter een dwars
zadeldakje in het dak van den middenbeuk snijdt. Tusschen
de dwarsdaakjes (inwendig : boven de zuilen !) later aangebrachte vensters.
Aan de zuidzijde een rijkgeprofileerde korf bogige
ingang. Het dwarspand heeft door kantblokken verlevendigde en in een hogelspitsje eindigende beeren en
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spitsboogvensters met vischblaastraceeringen. Het koor
eenvoudige hooge, tweemaal-versneden beeren en eveneens laat-gothische spitsboogvensters (de venstertraceeringen in beide grootendeels nieuw). Inwendig dankt het
schip, welks beuken door ronde, met spitsbogen verbonden zuilen worden gescheiden, zijn tegenwoordig
aanzien aan de restauratie. In het koor kruisrib- en
straalgewelven op muurzuiltjes zonder kapiteelen. In
de sacristie een kruisribgewelf op kraagsteentjes.
Vóór de sacristie een gedenksteen (1635), afkomstig
van de vroegere pastorie.
In de pastorie twee portretten: van pastoor Thomas
Verschuuren (XVII B, doek) en van pastoor Arnoldus
van Arendonck (XIXa, doek).
2. De NED. HERV. KERK (1819, naar ontwerp van den
Waterstaatsopzichter N. Plomp) heeft een classicistischen
voorgevel. Zij bezit:
Gesneden eiken preekstoel (XVIIId, leuning waarschijnlijk XVIIIa), afkomstig uit Katwijk.
Koperen lezenaar (XVIIIc) en voorlezerslezenaar
(XIXa).
Twee koperenkronen(XVII), afkomstig uitWaalwij k(?).
g. Markt. A III. Gepleisterde classicistische gevel
(+ 183o).
PUTTEN.
g. Thans gesloten STANDAARDMOLEN, in verval: slechts

één wiek over. Zal worden afgebroken.
RAAMSDONK.
Raamsdonk.
Het RAADHUIS (+ 176o--178o) is een rechthoekig
baksteenen gebouw met een bordes en een open torentje
op het midden van het wolfdak; de treden en balustrade
d.
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der stoep, alsook de omlijstingen der vensters en der
deur, deze bekroond door een gebogen fronton, waarop
een door wapenschilden geflankeerd Justitia-beeld, zijn
van hardsteen. In het torentje een klok, gegoten door
Petit en Fritsen, zonder jaartal.
In het raadhuis worden bewaard een eiken bolpoottafel en een ijzeren kist, beschilderd met bloemen en
landschappen (beide XVIII).
e I. De NED. HERV. KERK (H. Bavo), na brand in
1716 in den tegenwoordiger toestand gebracht, j 1872
opnieuw door brand geteisterd, bestaat uit een, vier
traveeën diep, schip (+ i g oo) van drie beuken onder
een zadeldak; een dwarspand (XVc); een driezijdig gesloten, drie traveeën diep, koor (XVc) en een toren
(+ 1 3 00, hersteld in 1927--1930 door den architect
Suyling) ; te weerszijden van den toren en tegen den
zuidvleugel van het dwarspand moderne aanbouwsels.
Het schip, welks zijbeuken gedeeltelijk langs den toren
zijn doorgetrokken, heeft eenvoudige, tweemaal versneden beeren met zandsteenen kantblokjes en afdekkingen; in de travee vóór het dwarspand aan de noordzijde een venster met zandsteenen middenstijl en laat
maaswerk en in de travee ernaast aan de zuidzijde een
ingang met een hardsteenen omlijsting (XVIIIc). De
noordervleugel van het dwarspand (de zuidzijde is gemoderniseerd) en het koor hebben rijkversneden beeren,
versierd met spaarnissen met zandsteenen maaswerk,
kantblokjes en pinakels, en vensters met eveneens door
zandsteenblokken verlevendigde hol-geprofileerde neggen.
In de meest westelijke koortravee aan de zuidzijde een
dichtgemetseld geprofileerd korfboogpoortje met uitgekraagde zandsteenen deklijst, waarboven een nisje ; in de
meest oostelijke aan de noordzijde een moderne ingang. De
zonder steunbeeren, met vierkanten traptoren aan de
20
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zuidoostzijde, vlakopgaande toren bestaat thans uit vier
door waterlijsten gescheiden geledingen, daar de vijfde
(latere) in 1924 is gesloopt, waarna de toren bij de restauratie een lage vierzijdige afdekking heeft gekregen. De
benedenste geleding heeft een hardsteenen ingangspoort
(XVIIIc), de tweede en derde spitsbogige spaarvelden
met baksteenen neuzen, de vierde telkens twee kleine
korfbogige galmgaten. In den traptoren een gemetselde
wenteltrap. Inwendig worden hoofd- en zijbeuken van
het met latere stucgewelven gedekte schip gescheiden
door ronde zuilen op achtkante voetstukken en met ronde
lijstkapiteelen; het als bergplaats in gebruik zijnde koor
heeft een moderne open kap.
Aan de buitenzijde van het koor een steen, behoorende
bij een grafkelder, met wapen en opschrift : 1726. De
kerk bezit :
Gegoten koperen doopbekken- en lezenaarhouders
(XVIII A).
Avondmaalszilver : vier bekers (18 3 o), een groote en
twee kleine broodschotels (1828).
Op het kerkhof een grafzerk (1620). In de afrastering
twee hardsteenen hekpalen (XVIII B).
2. De moderne R. K. KERK (H. Bavo) bezit:
Verguld koperen monstrans (XVIIc) met Korinthische
zuiltjes, vleugelstukken met engeltjes en een torentje,
waarin madonna.
Gedreven koperen bolkroontje, tweemaal zes-lichts,
met opschrift : Adriana van Son 1792.
Dergelijk koperen kroontje (XIXa), tweemaal zes-lichts.
g 1.. A 103. Boven het middenvenster: „pastorie
van Raamsdonck", boven de deur een wapen en: 173o.
2.. A io6. Boven de deur : „Fransch- en Nederduitsch
schoolhuis van Raamsdonck, 1787"; thans woning.
3. B 5 6. Oude boerderij met jaarankers : 1657.
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Raamsdonkveer.
c. De moderne R. K. KERK (0. L. Vr. Hemelvaart)
bezit :
Gegoten koperen bolkroon (XVII) met balusterstam,

tweemaal acht-lichts.

RAVENSTEIN.
Demen.
In 186o moet hier een gouden munt van keizer
gevonden zijn.
e. Bij de moderne R. K. KERK (H. Willebrordus), in
1 8 5 7 gebouwd door den architect P. J. H. Cuypers, staat
nog de toren (XV) der vroegere, in 18 90 door dezen
architect ommanteld, verhoogd en van een traptoren
voorzien.
a.

Justinus

Dennenburg.
a.

In dit gehucht is een WOERD ontdekt.

De R. K. KERK (H. Michaël) bestaat uit een lang
éénbeukig schip van drie traveeën (XI of XII, later
verhoogd), een hooger en breeder koor van twee traveeën
met 3/8-sluiting (XVIa) en een toren (in oorsprong vermoedelijk XIII, verhoogd en ommanteld XVIa). De
muren van het schip zijn tot 2/ 3 hunner hoogte opgetrokken van tufsteen in onregelmatig verband (aan de
zuidzijde thans door een beklamping van baksteen uit
185o aan het oog onttrokken) en daarboven uit baksteen
met banden van tuf (pleisterwerk ?); het heeft thans drie
gothische spitsboogvensters, doch sporen van oorspronkelijke kleine rondboogvensters zijn nog zichtbaar, evenals (aan de noordzijde) van een (dichtgemetselden), door
een ellipsboog overspannen, ingang. Het koor heeft eene.
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voudige, tweemaal-versneden beeren, in den boven het
schip uitrijzenden, door een rollaag afgedekten, sluitgevel
een gekartelde lijst. De ongelede, door een lage vierzijdige
spits gedekte toren, met tufsteenen blokken op de
hoeken en om de deurnis, vertoont een enkele waterlijst
en onder de tegenwoordige rondbogige galmgaten sporen
van spitsbogige; nis met door segmentboog overtoogden
ingang, waarboven een kruis. Inwendig : in het schip een
met rozetten versierd (XVIII) stucgewelf, in het koor
netgewelven met geprofileerde ribben op gebeeldhouwde
kraagsteentjes. De kerk bezit:
Houten hoofdaltaar (± i 7oo).
Communiebank (XIX A).
Eiken preekstoel (+ 1700) met snijwerk.
Orgel (:1: 1700).
Zerk (1614), vóór den toreningang.
Drie schilderijen (XVI, een paneel, twee doeken) :
Passietafereelen.
Koperwerk : lavabo (XV) met twee maskerkoppen aan
de hengsels en dierenkoppen aan de tuiten ; zeven gegoten
kandelaars, waarvan één kleine (XVI), twee (± 160o),
drie (XVII).
Klok, in 1787 door Henricus en Everardus Petitgegoten.
Deursen.
a. In een WOERD zijn hier in 1858 een groot aantal
urnen ontgraven.
e. De R. K. KERK (H. Vincentius), gebouwd in 1 745,
bezit :
Koorkap (XVIIId) van zilverbrocaat met borduurwerk op zijde.
Twee klokken, waarvan één in 1589 gegoten en één
in 1622 door Henricus Wegewaert te Enkhuizen.
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2. De KAPEL VAN DEN H. ANTONIUS ABT Of VAN DEN
H. ROCHUS (XVIII A), gebouwd van baksteen, bestaat
uit een langwerpig achthoekig schip met stucgewelf en
is geheel onversierd. De kapel bezit :
Grafzerk met wapen van den stichter der kapel Jac.
Ant. van den Broeck en diens sterfjaar 1704.
Twee gesneden houten reliekhouders (175 9), wit geverfd en ten deele verguld.
Een wapenbord van Jac. Ant. van den Broeck, uit
deze kapel afkomstig, is nu in het museum van het
Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
Dieden.
e. De NED. HERV. KERK (buiten gebruik) bestaat uit
het schip der oude kerk (oorspronkelijk XIII, verbouwd
XV B) en een toren (XV B). Het grootendeels in tufsteen
opgetrokken schip met gewijzigde vensters en beeren
heeft aan de zuidzijde . een ellipsvormig overtoogden
ingang. De zonder beeren opgaande toren van drie
geledingen, met veelhoekigen traptoren op den zuidoosthoek, en tot voor kort bekroond met een van vier- tot
achtkant ingesnoerde spits, vertoont over de beide
benedenste geledingen banden van tuf, in de eerste
geleding de hol-geprofileerde spitsbogige ingangsnis met
een ellipsvormig overtoogden doorgang, in de tweede
telkens twee met drie spitsboogjes gesloten spaarvelden,
in de derde rondbogige spaarnissen, waarin gekoppelde
spitsbogige galmgaten. Inwendig is in den oostelijker
schepwand de spitsbogige triomfboog zichtbaar; in de
benedenruimte van den toren een kruisgewelf op natuursteenen ribben.

Huiseling.
a. In dit gehucht zijn twee

WOERDEN

ontdekt.
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De R. K. KERK (H. Lambertus) bezit:
Hardsteenen doopvont (XV of XVI), achtzijdig met
vier koppen aan den bovenrand.
Eiken biechtstoel, samengesteld uit fragmenten van
meubelen (XVII—XVIII).
Eiken preekstoel, waarin fragmenten van meubelen
(XVIII).
Eiken zitbanken (i-7) met gesneden zijwangen.
Houten beeld van den H. Eligius (XVI A), geverfd.
Eiken Pietá (XVI B), geverfd.
Twee klokken, in 1699 door Johan Fremy gegoten.
e.

Neerlangel.
e. Van de R. K. KERK (H. Joannes de Dooper), oorspronkelijk de moederkerk van Ravenstein, een éénbeukig
romaansch gebouw (XI ?, later verbouwd en vergroot)
van tufsteen, waarachter gietwerk, afgebroken in 1869,
is slechts de TOREN over, eveneens van tufsteen (XI ?),
verhoogd (XV ?) in baksteen. De toren heeft geen westingang. In de bovenste der twee tufsteenen geledingen
(dichtgemetselde) rondbogige galmgaten, in de baksteenen geleding spitsbogige. Inwendig heeft de toren
een baksteenen koepelachtig gewelf.

Neerloon.
De R. K. KERK VAN DEN H. VICTOR (182I, na afbraak van de vorige) omvat den verhoogden, onderaan
tot 2 M. hoogte ommetselden en gedeeltelijk vernieuwden
baksteenen TOREN (XIII B) van de vroegere kerk. Vernieuwde ingang. De oorspronkelijke galmgaten (gekoppelde rondbogen) zijn dichtgemetseld. Zij bezit:
Houten Madonnabeeld (XVIIIc), geverfd ; op den
zolder der secretarie twee houten beelden (f 1700),
geverfd.
e.
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Gedreven zilveren monstrans (i 792) met vergulden
stralenkrans.
Twee klokken, waarvan één in 1797 hergoten en één
kleinere oudere klok.
Ravenstein.
e I . De R. K. KERK (H. Lucia), gesticht in 1 73 5, door
brand beschadigd XIX, is een gebouw van baksteen en
bestaat uit een schip op vierkanten plattegrond, gedekt
door een koepelgewelf van stuc en een veelzijdig gesloten koor, aan welks oostzijde een achthoekige toren
is aangebouwd, waarvan de drie bovenste geledingen
zijn vernieuwd. De ommuring van het schip vertoont
afgeschuinde hoeken, versierd met nissen, waarin beelden.
Kroonlijst en koepeldak vernieuwd. Boven den ingang,
als „salvegarde", het wapen van Karel Filips van de PaltsNeuburg, graaf van Megen-Ravesteyn. De kerk bezit :
Houten hoofdaltaar (XVIIIb) met beelden.
Twee houten zijaltaren (XVIIIb) met beelden.
Hardsteenen doopvont (XV), achtzijdig.
Houten preekstoel (XVIIIb) met beelden en medaillons.
Gesneden eiken banken (XVIIIb).
Eiken beelden : Calvarie (XVd, school van Kalkar);
Moeder-Gods (XV B, nieuw gepolychromeerd); H. Barbara (XVI); H. Franciscus en H. Aloysius (XVIII B).
Grafzerk (XVIIIb) voor den fiscaal Joh. Fr. van
Willigen.
Zilverwerk : gedreven, vergulde monstrans (XVII B)
met borstbeelden van heiligen, twee reliekhouders
(XVIIIb), gedreven ciborie (XVIII), ten deele verguld, gedreven ciborie (XIX A), gegraveerd schaakje
(XVIIb), twee ampullen (+ I Soo), wierookvat en
-scheepje (XVIII), twee kandelaars (XVII) met gegraveerde wapens en twee (XVIII A) met medaillons.
Verguld koperen monstrans (+ 15 oo) met een open
303

REEK

torentje, waarin een beeldje van den H. Petrus, overigens
samengesteld uit verschillende fragmenten.
Verschillende houten reliekhouders (XVIIIa), witgeverfd en ten deele verguld.
Godslamp (1836) van rood- en geelkoper; twee koperen
kandelaars (j 15 oo) op drie leeuwtjes, twee (XVI) op
klauwtjes met mannenkoppen, twee (+ 1600) op peervormige bollen.
Twee rood- en geelkoperen wierookvaten (XIX A).
Twee klokken, waarvan één in 1784 door Henricus
Petit en één in 1826 door Petit en Fritsen gegoten.
2. De KERK DER NED. HERVORMDE GEMEENTE, oorspronkelijk een kapel ( ?), in 1641 verbouwd, blijkens opschrift boven den ingang, in 1838 voor de laatste maal
hersteld, is een gebouw van baksteen (thans bepleisterd),
bestaande uit een schip met vierzijdige koorsluiting,
waarin aan de noordzijde een doorgang (XVII) met omraming van geprofileerde baksteen.
In het schip houten muurstijlen met Korinthische
kapiteelen, vlakke stuc-zoldering (XVIIId).
De kerk bezit :
Eiken preekstoel (1639) met geschilderd wapen-Holthuysen en jaartal, de leuning samengesteld uit fragmenten
(waaronder XVIIc).
Twee eiken banken en een eiken balustrade (XVIIb);
gesneden werk (XVIIId) in een deel der banken.
Orgelkast met balustrade (XVIIId).
Grafsteentje (1767).
Spreukbord (1648).
REEK.
a. Een in 1913 hier gevonden Gallo-Germaansch
urntje bevindt zich thans in het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
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e. De R. K. KERK (H. Antonius abt), in 1520 genoemd,
in XVII tot parochiekerk verheven, in 1789 gesloopt
en in 1 803 herbouwd, in 1926 wederom afgebroken en
door een nieuwe vervangen, bezit :
Hardsteenen doopvont (XVd) met vier koppen om
den rand (één kop verdwenen), op zuilvoetstuk (gerestaureerd).
Houten beeld : H. Barbara ( ?, XVI); geverfd beeld
( + 1760) : H. Donatus.
Vijf eiken beelden (+ 1800), alle gepolychromeerd;
twee (+ i800): Mozes, H. Maagd op maansikkel.
Zilverwerk : gedreven monstrans (XVIII), gedeeltelijk
verguld; verguld zilveren reliekhouder (1780); wierookvat (+ I800); gedreven ciborie (XVIII) met vergulde
cuppa; gedreven kelk (XIX A) met vergulde cuppa.
Twee gegoten koperen kandelaars (+ 15 00), twee
groote geslagen kandelaars (± 1800) van rood- en geelkoper.
Twee klokken, o.s. in 181 I door T. P. Clement Drouot
en J. B. Dupont en in 1815 door Henricus Petit gegoten.
g 1-2. Huis A 61 (voormalige orgelmakerij) heeft
een gesneden bovenlicht (XVIII B), waarin een orgel;
huis A 102 een bovenlicht (XVIIId).

3. MOLEN : aan den straatweg naar 's Hertogenbosch
een ronde bovenkruier (1832).
REUZEL.
e. De moderne R. K. KERK (1895) bezit o. m. (?):
Drie klokken, waarvan één gegoten in 1730 door
J. A. de Grave te Amsterdam, één in 1 8 28 door A. van den
Gheyn en A. L. van Aerschot van den Gheyn te Leuven,
en één door Petit en Fritsen.
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g I. Nr. 14 5 . Huis met eenige stuc-zolderingen
(XVIII).

2. Achtkante houten MOLEN, thans beltmolen, voor
eenige jaren uit de Zaanstreek hierheen overgebracht.
De schutterij bezit een zilveren vogel (XVII?)
en platen uit 1606, 1609, 1614, 1615, 168o, 1684, 1700,
171 I, 1731, 1743 (Antwerpsche keur), 175o, 1 7 51, 1770,
1794, 179 7, 1812, 1819 en 1839.
h.

RIETHOVEN.
Een steenen bijl met breeden top, in de gemeente
gevonden, bevindt zich thans in het museum van het
Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch. In de
buurtschap Waalwijk is een URNENVELD met Gallische
en Germaansche urnen ontdekt, terwijl aan de Keersop
in 1909 e. v. een Gallo-Germaansch URNENVELD is ontgraven, waarin vele Gallo-Germaansche urnen en bijbehoorend vaatwerk werden aangetroffen, in kleineren
getale Germaansche, voorts een gepolijste steenen hamer,
een rond bronzen knopje, een bronzen ringetje en een
paar bronzen spelden; deze voorwerpen bevinden zich
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
a.

e. De R. K. KERK (H. Willibrordus) bestaat na de
restauratie (1890-1899 door den architect C. Franssen) uit
een geheel verbouwd en vergroot schip, een dwarspand
(XV), een 3/8-gesloten koor (f 1450) en een toren, die
boven de eerste geleding is vernieuwd. Aan de zuidzijde
van het koor een moderne sacristie. De kerk bezit:
Twee groote klokken (,,Maria" en „Wilbroert"), in
-1478 gegoten door Wouter Kaerwas; angelusklokje, in
1818 gegoten door Petit en Fritsen.
g. WATERRADMOLEN aan het riviertje de Keersop, met
vernieuwd scheprad, thans alleen graanmolen.

3o6

RIJSBERGEN
b. De schutterij van Sint Anna bezit een zilveren vogel
(XVIII) en platen uit 1701, 1720, 1730, 1735, 1743, 1749,
1750, 1760, 1764, 1771, 1780, 1786, 1789, 1792, 1797,
1808 en 1821.

RIJSBERGEN.
a. Een in 1812 onder de buurtschap Tichelt alhier
gevonden ROMEINSCH ALTAAR van witte kalksteen met opschrift: „Deae Sandraudigae cultores templi" bevindt
zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, evenals een in 1842 gevonden bronzen bijl en een celt, welke
toen werden opgegraven tegelijk met overblijfselen van
een ROMEINSCH GEBOUW, fragmenten van baksteenen, stucschilderwerk, ijzerwerk, aardewerk, munten, o. a. van
Vespasianus en van Marcus Aurelius, fragmenten van
Germaansch en Gallo-Germaansch aardewerk, waarvan
het grootste deel thans in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's Hertogenbosch wordt bewaard.
d. In het nieuwe RAADHUIS worden bewaard : twaalf
leunstoelen (XVIII) en drie zegelstempels : één (XVIII)
en twee (+ 1800).
e. De R. K. KERK (H. Bavo), een gebouw van 181o,
is in 1918, en de toren (XV) met aanbouwsels (XVI) in
1919 gesloopt. Het lindenhouten hoofdaltaar (XVII B)
bevindt zich thans, van de verflagen ontdaan, in het Rijksmuseum te Amsterdam. De in de afgebroken kerk aanwezige schilderijen: Laatste Avondmaal (XVI B, paneel),
verlossing van den H. Petrus uit den kerker (XVII B,
doek) en een portret van den kardinaal van Frankenberg
(+ 1800, doek) moeten zich in de pastorie bevinden.
De kerk bezat voorts vroeger :
Zerken voor mr. Adriaen Dul (t 1530), Floris Corn.
Flores (t 1696) en voor den kardinaal van Frankenberg
(t 1804).
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Zilverwerk : vergulde monstrans (1763, merken : Antwerpen IH, 63) en vergulde kelk (XVII, in 1725 geschonken).
Koperwerk : doopschotel (XVII A) en een (1627);
kroon (XVIIId), tweemaal zes-lichts ; godslamp (XVIIId);
kandelaars : gegotene : twee gothische (XV en XV of
XVIa), vijf met balusterstam (XVI) en twee paar dergelijke
Op driehoekigen voet (XVII), twee kleine (XVII), twee
gedrevene (XVII).
Paramenten : kazuifel (XVIIId), twee koorkappen
(XVIIIa en XVIIIc), vaandel (XVIIIc).
Drie klokken, waarvan één in 1 7 52 door Alexius Petit
vernieuwd, één in 1828 door Petit en Fritsen gegoten
en één door Andries van den (Gheyn ?) gegoten.
g. Buurtschap Kaarschot. Aan den in 1897 afgebroken
herinnert nog een gevelsteen (met wapen en :
16 5 6) in een nieuw gebouw.

MOLEN

h. Het St. Sebastiaansgilde bezit een vlag met medaillon
(XVII) : H. Sebastiaan, wimpel (18o6), een zilveren
ketting met vogel (XVII of XVIII) en schilden, o. a.
uit 1722, 1783 en 1789.
2. Het St. Jorisgilde heeft een vlag en wimpel (17o7)
en een zilveren ketting met vogel en schilden, o. a. uit
1 759, 1 774 en 1800.
3. Het St. Bavo- of kolveniersgilde bezit een wimpel
(1841), een zilveren ketting met vogel (XVII of XVIII)
en schilden, o. a. uit 1791 en XIXa.
RIJSWIJK.
d. Het RAADHUIS is ondergebracht in een boerderij
0735, blijkens jaarankers).
30 8

ROSMALEN

e. De NED. HERV. KERK, een zaalgebouw (1854) met
torentje, bezit aan Avondmaalsvaatwerk : een tinnen kan,
twee tinnen bekers en een groot tinnen bord (XVIII),
twee kleinere en een zeer klein tinnen bord (XIX A,
gemerkt J. V. van Engelen).
g.

Het huis nr. 51 heeft ankers : 1 649.
ROSMALEN.

Hintham.

Het NED. HERVORMDE KERKJE, gebouwd in 1887, bezit
een tekst- en een credobord (1768), afkomstig uit een
andere kerk.
Rosmalen.
e 1. De R. K. KERK (H. Lambertus), waarvan het patronaat in 145 I aan het kapittel van 's Hertogenbosch werd
geschonken, ± 1 5 00 van baksteen gebouwd, tijdelijk in
gebruik geweest voor den Hervormden eeredienst, in
1823 aan de Katholieken teruggegeven, is in 1824 inwendig
gewijzigd, midden-XIX onbeholpen gerestaureerd, in
1911 door architect F. Ludewig vergroot (thans wederom
vergrootingsplan door architect H. Valk).
Zij bestaat uit een schip van vier traveeën met zijbeuken (± 1500), die onderling door ronde pijlers gescheiden zijn en een in 1911 verbreed dwarspand (XVI A),
een alstoen aangebouwd koor met bidkapel en sacristie,
zoomede een toren (XV) aan de westzijde van het schip
met een aan de zuidzijde aangebouwde Mariakapel (155o)
in gemeenschap met den zuidelijken beuk en thans
dienende voor bergruimte.
Uitwendig heeft de kerk rechthoekige contreforten en
in de zijwanden van het schip, boven de daken der zijbeuken, evenals in de H. Maria Magdalenakerk te Geffen,
309

ROSMALEN

afwisselend vensters en spaarnissen, die met spitsbogen
zijn afgesloten. Het metselwerk is versierd met banden
van tufsteen. De traceeringen der beukvensters zijn
midden-XIX. De noordelijke zijbeuk heeft aan zijn westzijde een door drie spitsboogjes afgesloten spaarnis, van
welke het middelste boogje hooger reikt en breeder is
dan de beide naastgelegene. Aan de zuid- en de noordzijde
der kerk zijn de oorspronkelijke transeptgevels (vensters
gewijzigd) nog aanwezig, daar de transeptverbreedingen
haar eigen gevels en 5 /8-sluitingen hebben.
De toren, welks benedendeel eveneens van baksteen
met tufsteenen banden is opgetrokken, heeft drie geledingen. De onderste geleding vertoont aan de westzijde
een spitsbogige nis, waarin een (gewijzigde) deuropening
met venster daarboven (een moderne portiek is vóór de
deur aangebouwd) ; de eenigszins inspringende tweede
geleding heeft aan elke zijde twee spitsbogige spaarnissen
en de derde eveneens aan elke zijde twee spitsbogige
galmgaten. Ingesnoerde, vierkante leien spits.
Inwendig: De oorspronkelijke spitsbogen, die de pijlers
van het schip vereenigen, zijn bij de wijziging in 1824
veranderd in rondbogen, terwijl de pijlers van Ionische
kapiteelen in gips zijn voorzien en onder het voormalige
houten tongewelf een gestuccadoord steekgewelf is aangebracht, rustend op een klassieke kroonlijst. Het oude
dwarspand heeft rijke stergewelven, welke rusten op
sierlijk gebeeldhouwde kapiteeltjes.
De Mariakapel, aan de westzijde van den noordelijken
beuk, heeft een vijfzijdig kruisgewelf met op kraagsteentjes
rustende ribben. Op een dezer kraagsteentjes het jaartal
155o, op een ander : „Ave Maria Immaculata".
Over de benedenruimte van den toren een kruisribgewelf op kraagsteenen.
De kerk bezit :
Gesneden houten communiebank (nieuw gepolychro310
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meerd) met het jaarcijfer 1759 (geschilderd) op een nagebootst geopend boek en in de linkerhelft een familiewapen en tijdvers.
Eiken preekstoel (midden-XIX, Belgisch werk) met
twee in metaal uitgevoerde monogrammen (XVIII) onder
de trap.
Houten orgelkast en orgelgalerij (XIX A).
Houten corpus op kruis (XVI B) aan de buitenzijde
der Mariakapel, in een moderne nis.
Geel- en roodkoperen godslamp (XIX A), twee koperen
koorkandelaars (XIX A), zes koperen altaarkandelaars
(XIX A).
In de voormalige Mariakapel, thans bergruimte, een
beweening van Christus (geteekend M. S. Vos i591, doek).
Klok, in 1761 gegoten door Alexius en Petrus Petit.
g 1. Woonhuis met gevelsteen (klimmende leeuw

met wapenschild) en gevelankers, vormende het jaartal
1786, naast de St. Lambertuskerk.
2. Gevelankers, vormende het jaartal 1625 aan een
huis langs den weg, die van den hoofdstraatweg Nijmegen—'s Hertogenbosch naar het dorp voert.
3. MOLEN : ten Z. van de spoorbaan een standaardmolen (1 73 2, voorheen Rijksmolen), waarin een steen
met twee wapenschilden onder een gravenkroon.
ROZENDAAL.
Nispen.
e. De door den architect Jos. Th. Cuypers in 193o
gebouwde R. K. kerk (0. L. Vrouw Hemelvaart) staat
tegen den TOREN (XIV, verhoogd XV of XVIa, spits XIX,
hersteld in 1931 door genoemden bouwmeester,waarbij een
nieuwe traptoren is aangebracht) der voormalige oude
kruiskerk (XV of XVIa, afgebroken in 193o). De beide
onderste, in baksteen van grooter formaat dan de klokken31 I

ROZENDAAL

verdieping opgetrokken geledingen, worden versterkt
door aan de westzijde dubbele, aan de oostzijde enkele
beeren, welke oorspronkelijk slechts tot op de gedichte
galmgaten in de tweede geleding doorgingen; de door
een rondboogfries afgesloten topverdieping heeft aan
iedere zijde twee spitsbogige galmgaten. Spitsbogige
ingangsnis met blokken, waarbinnen korfbogige ingang.
De kerk bezit:
Ijzeren kaarsenstandaard (XVIII).
Zes gegoten koperen kandelaars (XVII) en zes groote
geslagene (XVIII).
Kazuifel (+ i 7 5 o).
Missaal (1773) in lederen band.
In de pastorie werden bewaard een doek (XVIIb):
Christus aan den geeselpaal, en een gefineerd juweelenkistje (+ 1700).
De orgeltribune met eiken fraai gesneden balustrade
(1634) en de gesneden orgelkast (1662) zijn niet herplaatst
in de nieuwe kerk.
g. De BOERDERIJ P 71 bevat een groote schouw
(XVIIb) in „Rubensstijl" met wangstukken van gepolijste
hardsteen en een houten gemarmerde kroonlijst.
Rozendaal.
d.

IVereldl jke openbare gebouwen.

Het geheel gewijzigde RAADHUIS heeft van den oorspronkelijken aanleg (XVId) in hoofdzaak slechts de
door riblooze kruisgewelven met gordelbogen op middenzuilen en kraagsteenen overdekte benedenhal over, thans
inwendig door muren in drie vertrekken verdeeld.
e. Kerkelijke gebouwen.

I. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper) is een
classicistisch gebouw, in 18 39 gebouwd tegen den TOREN
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(XVI ?, later verhoogd) der voorgaande, welks lage
vierzijdige spits toen door een open achtkant koepeltje
is vervangen en waarvoor, na afbraak van de westelijke
beeren, een zuilenportiek is geplaatst. De in andere steen
dan de onderbouw opgetrokken klokkenverdieping heeft
kantblokken en gekoppelde galmgaten met geprofileerde
natuursteenen kanten. De kerk bezit :
Hoofdaltaar en preekstoel uit den tijd van den bouw;
twee zijaltaren (XVIIIa).
Zilverwerk: fraai gedreven monstrans (XVIIIa,
merken: Antwerpen, gekroonde W); schotel (XVIIb)
en collecteschaal (XVII, merken: Breda, P).
Koperwerk: gedreven doopschotel (XVIa) en twee
fraaie gegoten kandelaars (XV) met ronden voet op drie
engelfiguurtjes.
Drie klokken, waarvan een in 1635 door Antoine
Coubillot, een in 1640 door Martin Marchal en in 1718
door Guilielmus Witlockx te Antwerpen gegoten.
2. De NED. HERV. KERK, een classicistische zaalkerk
(I8I o) aan een pleintje, van de straat gescheiden door
een ijzeren hek tusschen hardsteenen stijlen, bezit het
volgende Avondmaalszilver :
Twee gegraveerde bekers (1663, door Adriaen Swaens;
merken: roos, B en id met tusschenpijltje), twee dergelijke
(1678; merken: Breda, L, anker) en twee gladde (XVIII);
zilveren wijnkandeksel (XVIId); twee schotels (1681
en 1693, merken : Breda, I ( ?), anker) en een met hoog
gedreven rand (1693, merken: Breda, anker) en een
(1723; merken: leeuwtje, L, roos).
g. Particuliere gebouwen.
I . Molenstraat io 5 . Gepleisterde trapgevel (XVIIb)
met toppilaster op kopje en zes krulankers.
2. De R. K. PASTORIE bij de Markt heeft een een21
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voudigen gevel (1762) met hardsteenen omlijsting van
deur en bovenlicht en kozijnen.
3. Achterstraat 44. Puntgevel (XVIII) eindigend in
trapje met toppilaster op kopje.
4. Markt 49. Gepleisterde classicistische gevel (+ i8 3 0)
met houten fronton.
5. Achterstraat 26. Dergelijke gevel (+ i 830).
6-9 . Details : Molenstraat tusschen 47 en 49, steen:
„In den biecorf" 1777; boven deur Kalfdonksche straat 2
een oud huisteeken : gebeeldhouwd lam; Achterstraat 62,
anker : 1709 ; Hoeve 2 I o, (naar Nispen), steenen : 1705.
10. MOLEN, aan den weg naar Breda : gesloten standaardmolen.
h. Van het St. Sebastiaansgilde is een zilveren halskraag (1611) met twee vogels en zeven schildjes (17641802) in het Rijksmuseum te Amsterdam,
RUKFEN.
Rukfen.
d. In het moderne raadhuis worden vijf zegelstempels
(XVIII) bewaard.
e. De onbelangrijke, kort na 1808 gebouwde R. K.
(H. Martinus), bezit :
Hardsteenen doopvont (XV), de achtkante kuip versierd met koppen.
Zilveren scapulier (+ 1710).
KERK

g. MOLEN :

gesloten standaardmolen.

Sprundel.
d. Voormalig RECHTHUIS, zie onder g.
e. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper), als parochiekerk vermeld in 14 3 2, van 1648 tot 1799 in handen der
Hervormden en toen zeer vervallen, het koor hersteld
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in 180 3 , is in I8 5 7 onder leiding van den bouw kundige
E. Soffers herbouwd. Van de oorspronkelijke eenbeukige
kerk (XVIa) zijn slechts over: gedeelten der oostelijke
dwarspandmuren met door een hogelspitsje bekroonde
beeren, de muren van twee koortraveeën, alles in baksteen met bergsteenen banden, en de toren, welks met
bergsteenblokken versierd en door een spitsboogfries
afgesloten bovendeel vermoedelijk eveneens XVIa, doch
welks benedendeel vermoedelijk ouder is. Inwendig:
stucversiering in neo-gothischen trant; de pijlers, die
middenschip en zijbeuken scheiden, zijn vermoedelijk
overblijfselen der oude buitenmuren. De toren heeft
over de benedenruimte een kruisgewelf met baksteenen
ribben op koppen. De kerk bezit:
Gewit houten beeldje (XVI): H. Christophorus.
Altaarschilderij (XVIIb of c, doek) : Madonna met
H. H. Johannes en Elisabeth.
Koperen kroon (+ 1800), zeven-lichts.
Eiken cartouche (XVIIb) en gesneden bord (175 8)
met de passiewerktuigen.
Godslamp (1789), van rood en geel koper.
Tien gegoten kandelaars (XVIId)
Klok, in 1615 door Pieter van den Gheyn gegoten.
g. In een onaanzienlijk, gemoderniseerd huisje, het
voormalige RECHTHUIS, een gevelsteen, wapen van
Etten met : 1743 en „Hoort wederseyts".
St.

Willebrord.

e. De onbelangrijke, in 1841 gebouwde en J 1910
vergroote, R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit:
Vaasvormige doopvont (XVIIId), van rood en geel
koper.
Mahoniehouten ladenkast (XVIIIc).
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Twee kleine gegoten kandelaars (XVII) en twee gedrevene (+ i 700).
Gesmeed ijzeren kaarsenstandaard (XVIII?)
Zegge.
1. De geheel gemoderniseerde KAPEL VAN 0. L. vr.
bezit een houten beeld (XVII) van de H.
Maagd met nieuwe polychromie.
e

BOODSCHAP

De in 1912 gebouwde R. K. KERK (0. L. Vr.
Boodschap) bezit:
Twee gedreven koperen doopschotels (+ 1600).
Klok, in 1695 door Paschasius Melliart en klokje,
in 1768 door G. du Mery gegoten.
Een tijk gebeeldhouwd fragment (XVIb, Antwerpsch
werk) van een klein altaarretabel: Kruisiging, in hoogrelief tusschen Renaissance-balusters, bevindt zich thans
in particulier bezit te Utrecht.
2.

SAMBEEK.
Mullum.
De R. K. KERK (H. Cornelius), vervangende een
vroegere, thans afgebroken, kapel te Vortum en gebouwd
in 1880, bezit:
Eiken beeld : van H. Cornelius (XV B, nieuw gepolychromeerd).
Koperen, zesarmige kaarsenkroon (XVII).
e.

Sambeek.
e. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper) is een
baksteenen tweeschepige hallenkerk (XV B, in 1702
door brand vernield, sedert bij gedeelten hersteld en
1882--1888 door dr. P. J. H. Cuypers gerestaureerd).
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Inwendig: de twee 5/8-gesloten schepen van gelijke
lengte zijn door pijlers van elkander gescheiden; aan den
meest westelijken pijler en aan de oostzijde van den
toren, overblijfselen van gewelfaanzetten. De toren
(XV B, in 1738 en 1739 voor de eerste maal hersteld)
heeft drie geledingen, waarvan de onderste met banden
van tufsteen is versierd, terwijl de tweede en de derde
aan elke zijde drie nissen met stijlen en traceeringen
van zandsteen hebben. De bekronende borstwering en
het boogfries er onder zijn bij de jongste restauratie
vernieuwd. De kerk bezit:
Houten beeld : H. Johannes (XVIII B).
Schilderij (XVII A, doek) : Verrijzenis.
Zilveren monstrans (XVd) met contreforten, waarin
en waartegen vergulde beeldjes en bekroond door een
toren met Madonnabeeldje.
Klok, in 1 7 59 door Alexius en Petrus Petit gegoten.
g. Het HUIS HATENDONK, thans boerderij, heeft
rondom de woning in den bodem overblijfselen van de
kelders van het kasteel Hatendonk bewaard. In het
woonhuis een steen (XVII B) met wapens-van den
Bergh en -Ritbergh.

SCHAAIK.
De R. K. KERK (H. Antonius abt), in 15 20 vermeld,
XVII tot parochiekerk verheven, sedert verkleind en
later afgebroken, nieuw gebouwd in 1 9o2, houdt den
toren met trap van de voormalige kerk (XV of XVI)
in haar metselwerk verborgen. De kerk bezit:
Houten kruisbeeld (XVI B), vermoedelijk van een
Ca vare.
Drie klokken, in 1835 door Petit en Fritsen gegoten.
Op het kerkhof drie grafkruisen (1665, 1669, 1693).
e.
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SCHIJNDEL.
e. De R. K. KERK (H. Servatius) is een Waterstaatskerk,
in 1839 (blijkens gedenksteen) tegen den toren der oorspronkelijke en grootendeels afgebroken kerk aangebouwd. Aan de hooge schipmuren zijn, onder de kap,
sporen van de oude vensters nog zichtbaar. In den muur
van het gesloopte koor was een stichtingssteen : 1 5 4o.
De TOREN (XVI), gebouwd van baksteen, op vierkant
grondvlak, heeft aan den zuidoosthoek een uitgebouwden
traptoren en telt twee door een natuursteenen lijst gescheiden geledingen, waarvan de onderste geheel vlak
(ingang gewijzigd) en de bovenste in elke zijde een
spitsboognis vertoont, in welker bovengedeelte telkens
een galmgat. Omgaand boogfries onder het dakspits.
De hoogopgaande spits eindigt in een (later aangebrachten) bol.
De kerk bezit :
Koperen kaarsenkroon (XVIII A), tweemaal acht-lichts.
Gedreven zilveren en gedeeltelijk vergulde monstrans
(XVIIa, als die in het Kruisheerenklooster te St. Agatha
en vermoedelijk vandaar afkomstig) met drie torentjes,
waarin beeldjes, in de vleugels beeldjes van de H.H. Petrus
en Paulus, in den voet vier medaillons : Evangelisten.
Verguld-zilveren kelk met rijk bewerkten nodus, geemailleerd wapen en opschrift : in 15 02 aan de kerk te
Schijndel geschonken door Franciscus van Busleiden,
aartsbisschop van Besancon; de zes geemailleerde medaillons in den voet zijn van lateren tijd.
Gedreven verguld-zilveren kelk (XVId), volgens opschrift in 1728 aan de kerk te Schijndel geschonken.
Gedreven zilveren wierookvat met scheepje (middenXVIII).
Missaal met gedreven zilveren medaillons, hoekbeslag
en sloten.
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Twee koperen kandelaars (XVI) op driekantigen voet,
waaronder klauwtjes met mannekoppen.
Koorkap van wit satijn (XVIIId) met geborduurde
bloemen, insekten en bloemenrand ; het schild is nieuw.
2. NED. HERV. KERK (1810).
g I . 2. MOLENS : onder Voort

een standaardmolen
(XVIII A); onder Wijbosch de standaardmolen „De
Zwaluw".
SPRANG.
's Grevelduin-Kapelle.
e. De NED. HERV. KERK (175 o, blijkens een jaartal op
een raamdorpel) is een door pilasters versterkte zaalkerk
van langwerpig achtkanten vorm met een traptoren aan
de zuidzijde en een rijzig houten torentje midden op
het afgeknotte dak ; tegen den zuidgevel een latere
consistoriekamer (18 5 9). Houten ingangspoort met gebogen fronton. Inwendig wordt het, blijkens een steen
in 18 5 9 gestuccadoorde, gebouw door zes zuilen verdeeld
in een middenruimte met verhoogde koof en een omgang,
beide met stucgewelven. De kerk bezit :
Preekstoel (XVIIIc), wit geschilderd en verguld.
Voorlezersbank (XVIIIc).
Koperen lezenaar (XVIIIc).
Orgel (182o) met rijk versierde kas uit 1823, in den
stijl van het Keizerrijk.
Twee heerenbanken met snijwerk (XVIIIc).
Zerk (1695) met gebeeldhouwd wapen.
Avondmaalszilver : twee gegraveerde bekers (XVIII,
merken : 's Hertogenbosch, I. D.) en twee ongegraveerde
(XVIII, merken : 's Hertogenbosch, M).
Tinnen kan (XIX A, gemerkt : T. van der Rist), twee
tinnen bekers (XIX A, gemerkt A. G. Beens, Breda)
en drie groote tinnen schotels (XIX A, gemerkt H. V. M.).
319

SPRANG

Twee klokken, waarvan één in 175o gegoten door
Alexius Petit en één zonder jaartal door Petit en Fritsen.
Sprang.
e. De sinds 1610 NED. HERV. KERK bestaat uit een
driebeukig schip van zes traveeën, waarvan de drie
westelijke (XVc) hooger zijn opgetrokken dan de drie
oostelijke (vermoedelijk 1 1400); een dwarspand met
een 3/8-sluiting aan de zuidzijde (XV A) en een rechte
sluiting aan de noordzijde (XVc); een lager en smaller
3/8-gesloten koor (+ 1400) en een vermoedelijk onvoltooiden toren (XVc, spits in 1 811-1816 gewijzigd),
welks zuidwesthoek in 1612 is ingestort en die in 1910-1911 is gerestaureerd ; bij de aansluiting van koor en
noordelijken dwarsarm een oude aanbouw : gerfkamer
(XVI). Tegen de drie, door een zadeldak met daartegen
aansluitende schilden over de zijbeuken gedekte, westelijke
schiptraveeën staan rijk versneden beeren, versierd met
spaarvelden (de onderste met bergsteenen driepassen
gesloten), hiertusschen vensters met geprofileerde neggen;
tegen de drie oostelijke, onder een zadeldak, eenvoudige
beeren, waartusschen dito vensters. In de tweede travee aan
de noordzijde een latere deur (XVIII). Van het dwarspand
heeft de zuidarm banden van bergsteen, eenmaal versneden
beeren en gedeeltelijk dichtgemetselde vensters met geprofileerde neggen (in één nog met flamboyant maaswerk) ; de
in een puntgevel eindigende noordarm overhoeksche en
overhoeks-versneden beeren (eenvoudiger dan bij de
westelijke schiptraveeën), een groot gevelvenster en een
rijke traceering in de dichtgemetselde zijvensters. Het
koor, met traptoren aan de zuidzijde tegen den schipgevel,
heeft eenvoudige, tweemaal versneden beeren en vensters
met geprofileerde neggen ; aan de zuidzijde zijn een
moderne ingang en een venster gebroken. De van bak320
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steen met bergsteenen banden, blokken en versieringen
opgetrokken toren, met overhoeksche beeren, waarvan
de zuidwestelijke in verbinding met een veelhoekig uitgebouwden traptoren, bestaat uit vier geledingen en een
lage vierzijdige spits, waarin eenvoudige galmgaten zijn
gebroken. De beide onderste geledingen, ook die van
de beeren en den traptoren, verlevendigd door rechthoekige, met neuzen afgezette, de derde en vierde door
spitsbogige spaarvelden ; de bovenste geleding vertoont
bovendien een reeks van rondboognisjes onder de daklijst; het bovendeel der steunbeeren heeft een rijkere
versnijding. Door een ellipsboog gesloten ingang met
holgeprofileerden dagkant en waarboven een spitsboogvenster, gevat in een holgeprofileerde spitsbogige nis.
Inwendig : in het hooge schipgedeelte (het westelijke stuk
tot bergplaats afgescheiden) zuilen met achtkante basementen, in het lage pijlers. De aanbouw bevat beneden
en op de verdieping een baksteenen kruisribgewelf. In
den zuid- en den noordwand van den toren reeksen van
spaarvelden; tweemaal inkassingen voor een gewelf. De
kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII B).
Doophek (168 7, blijkens cartouche) met snijwerk, thans
geel geverfd.
Twee koperen lezenaars (XVIII A).
Avondmaalszilver : twee zilveren Avondmaalsbekers
(XVII, Bredasche keur).
Twee klokken, waarvan één gegoten in 1475 door
Steven Butendijc en één in 175o door Alexius Petit te
Zomeren.
Vóór de kerk eenige zerken met wapens (15 44, 1645,
16S7,166o,16S4-1661,1656-1669,1660-1686, 168o1696, 1700.

g I. 15 5 . Huis (XVII) met eenige uitgekraagde
bogen boven de vensters.
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2. In- en uitgezwenkte gevel (XVIII) met aanzetkrullen en klein fronton.
3-9. Details: nr. 233, jaarankers : 1719; nr. 281,
deurkozijn XVIII; nr. 7o, deur XVIII; nr. 27o, ankers:
1812; nr. 8o, ankers : 1821; nr. 261, ankers: 1823; nr. 301,
ankers : 1825.
I0. Aan de Oudestraat een STANDAARDMOLEN.

STANDDAARBUITEN.
e I. De NED. HERV. KERK 1S een eenvoudig zaalgebouw (i 809) met een modern houten klokketorentje
op het dak. De kerk bezit:
Geverfden preekstoel (XIXa).
Twee zilveren A--ondmaalsbekers, met opschrift (1685,
merken : gekroonde léeuw, gaande leeuw, Y en onherkenbaar wapen).
In het torentje een klok, in 1769 gegoten door G. du
Mery te Brugge.
2. De moderne R. K. KERK bezit:
Gegoten koperen kandelaar (XVIa).
Drie kleine gegoten kandelaars (XVIIa).
Bij het dorp een steenen KORENMOLEN (1786).
Steen met opschrift en jaartal. De kap en de wieken
zijn afgenomen.
g.

STEENBERGEN.
Kruisland.
e. Tegen de onbelangrijke NED. HERV. KERK (XIX)
staat een oude (zeer vervallen) baksteenen TOREN (XV)
van drie geledingen, door natuursteenen waterlijsten
gescheiden: in de bovenste geleding hoekblokjes, één
galmgat o. s. in den zuid- en den noordgevel, twee in
den westgevel. Ingang gedekt door korf boog met baksteenen profiel, waarboven een spitsbogige nis met afge3 22.
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schuinde kanten. Achtkante ingesnoerde spits met ijzeren
kruis (XV). De kerk bezit :
Twee gegraveerde zilveren Avondmaalsbekers (XVIII A,
merken: Amsterdam, letter P en de dooreengestrengelde
letters VS).
Twee gladde tinnen bekers en drie schalen (XVIII ?).
In den toren hangt een klok met fraai fries, in 1643
door Johannes Burgerhuys gegoten.
g. Aan den Molenweg een steenen KORENMOLEN
(XIX).

Steenbergen.
b. Verdedigingswerken.

Van de VERSTERKINGEN, aangelegd in 1629, verbeterd
in 1701, geslecht XIX, bestaande uit een aarden wal met
zes bastions, en als buitenwerken kleine ravelijnen, zijn
nog enkele vergraven overblijfselen aanwezig, alsmede
de grachten van het voormalig FORT HENDRIK, aan de
haven, vroeger bestaande uit een aarden wal met vijf
bastions.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.

Het RAADHUIS (XVII), oorspronkelijk COMMANDANTSis van een classicistischen pleistergevel voorzien
(XIX A); de achtergevel vertoont twee topgevels (XVII),
waarin vensters onder korf bogen. Inwendig : eenige
zandsteenens voluutvormige balkdragers, in de laatste
jaren gedeeltelijk verplaatst. Verder zijn in het gebouw
aanwezig : een houten kist, geverfd, met ijzeren beslag
en slotwerk (XV B), een houten geldkist met beslag
(XVII), waarin oude martelwerktuigen, een gesneden
bank (XVIII A) en twee klokken, waarvan één (hangende
in het koepeltje) in 1476 is gegoten door Jacop van
Rosel en één, lager hangende, met een meanderrand,
gelijk die van de klokken der Ned. Herv. kerk (+ 1800).
HUIS,
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e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK, in 1832 (blijkens gedenksteen) gebouwd ter vervanging van een gothische kruiskerk (H. Servatius), van welke een opmeting in de
consistoriekamer hangt, is een driebeukig baksteenen
gebouw met een classicistischen gevel, bekroond door
een baksteenen toren met Ionische pilasters, waarboven
een open koepeltje. Inwendig : Dorische zuilen met
segmentbogen; de middenbeuk is overdekt door een
gestuct tongewelf, de zijbeuken door gestucte vlakke
kruisgewelven. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVIII B), waaraan een koperen
lezenaar met de gekroonde initialen W. en M. en 1693.
Koperen voorzangerslezenaar (XVIII A).
Drie koperen kaarsekronen (XVII)van twee rijen armen.
Twee klokken met meander en festoenenfries, in 1794
in Antwerpen door J. P. Huaert gegoten.
Op het kerkhof een zerk (162 7) met wapen en cartoucheornament.
IJzeren toegangshek tusschen hardsteenen pijlers met
vaasbekroning (XVIIId).
2. De moderne R. K. KERK (1 900) bezit :
Twee eiken biechtstoelen (± 1800).
Koperen kroon (XVIIa) met balusterstam, maskers
en bekronend Jupiterfiguurtje.
Vier kleine kandelaars en een grooten kandelaar (XVII),
van gegoten koper, met afgebroken voetjes.
Twee zilveren ampullen met ampullenblaadje (XIXa).

g. Particuliere gebouwen.
I. Blauwstraat B 285. Gevelfragment (XVII A) met
twee geprofileerde ellipsbogige tooglijsten en een houten
deuromlijsting met gesneden deurkalf (midden-XVIII).
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2. Blauwstraat B 286. Gevelsteen (XVII) : op een
cartouche twee bijlen en een passer met onderschrift:
„In de twee kerfbijle".
3. Beerestraat 24 5 . Gevelsteen (XVII) : beren, een
gebouw metselend, met onderschrift: „Int Bere Gebou".
STIPHOUT.
a. Een praehistorische bronzen bijl, in i 840 hier
gevonden, bevindt zich in het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
e. Van de voormalige R. K. KERK (H. Trudo), verwoest XVII A, weggeruimd XIXa, staat nog de thans
kaplooze TOREN (+ 1400, verhoogd XVI A). Deze is
een vlakopgaand bouwwerk van vier door holgeprofileerde tufsteenen waterlijsten gescheiden geledingen.
In de onderste geleding een geprofileerde spitsbogige
ingangsnis (aan de plint bergsteenen hoekblokken) met
ellipsvormig overtoogden ingang; de derde geleding
heeft telkens twee flauw-spitsbogige spaarnissen met
(dichtgemetselde) scherp-spitsbogige galmgaten, waarboven het jongere gedeelte van den toren aanvangt;
de vierde telkens vier rondbogige spaarnissen met bergsteenen aanzetten en sluitsteenen, in de middelste waarvan
segmentvormige galmnissen zijn gebroken. Aan de oostzijde is de moet van een niet oorspronkelijk kerkdak,
aan de zuidzijde die van een traptoren zichtbaar. Inwendig
aan de noord- en de zuidzijde korfbogige spaarvelden.
g 1. Het KASTEEL CROY, thans (wereldlijke) stichting
ten behoeve van de armen van Stiphout, is een door
water omgeven, onderkelderd, tot een vierkant gegroepeerd bouwwerk (gewijzigd XVIIId—XIX A), bestaande uit : a. een partij van twee evenwijdige, Oost-West
gerichte gebouwen (XV B) naast elkander en b. daarachter een Noord-Zuid gericht (XVI A); de eerste partij
(a) met een achtkanten toren (+ 1400) op den zuidoost325

STIPHOUT

hoek en aan de noordzijde twee beneden ronde en boven
achtkante torens te weerskanten van den hoofdingang,
het laatste (b) met een ronden toren op zijn noordwesthoek; c. ten 0. van deze groep een voorpoort (XVI A).
a. De zuidoostelijke hoektoren, van baksteen met
natuursteenen sierdeelen, bestaat uit drie door waterlijsten
gescheiden geledingen en een lage achtzijdige spits ; de
(thans grootendeels gedichte) spitsboogvensters der tweede
geleding hebben gemetselde harnassen, evenals de zeer
langwerpige en sterk horizontaal-gedeelde der derde
geleding, welke door een spitsboogfries met driepassen
op kraagsteentjes wordt afgesloten.
De Oost-West gerichte, met twee zadeldaken gedekte,
partij heeft, boven een spitsboogfries, dat zich ook langs
de zijgevels voortzet, topgevels met zadeldakvormig
afgedekte, kanteelsgewijze verhoogde trappen; de zuidelijke gevel (hooger dan de naastgelegene) vertoont reeksen
van rechthoekige spaarvelden, onderbroken door twee
spitsbogige, de noordelijke (lagere) gevel een spitsbogig
spaarveld, geflankeerd door kleine rechthoekige. Van de
torens ter weerszijden van de naar het N. gelegen ingangstravee (sterk gewijzigd, poort XIX A), welke door bemiddeling van een spitsboogfries op gebeeldhouwde
kraagsteentjes in het achtkant overgaan, heeft die op
den noordoosthoek (met lage achtzijdige afdekking) in
zijn benedendeel (gemoderniseerde) spitsboogvensters en
in zijn bovendeel geprofileerde spitsboognissen met twee
rijen (ten deele gedichte) spitsboogvensters, terwijl de
andere, meer naar het W. gelegene, in zijn bovendeel
langwerpig spitsbogige, horizontaal-gedeelde spaarnissen
vertoont, waarboven hij later vernieuwd en van een spits
met peer (XVII) voorzien is.
b. De Noord-Zuid loopende vleugel, met zadeldak
tusschen den rechten gevel aan de zuidzijde en den topgevel
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(oorspronkelijk waarschijnlijk met zadeldakvormig afgedekte trappen) aan de noordzijde, heeft onder de daklijst een, ook langs den ronden toren op den N.W.hoek,
omgaand fries van segmentboogjes op knaagsteentjes,
op den zuidwestelijken hoek onderbroken door de overblijfselen van een rond uitgekraagd, door lisenen ingedeeld hoektorentje.
c. De voorpoort is een rechthoekig gebouw, gedekt
door een zadeldak tusschen trapgevels met achthoekigen
uitgemetselden traptoren aan de noordwestzijde, en waarvan de doorgang aan de oostzijde met een korfboog en
aan de westzijde met een spitsboog is gesloten; aan de
westzijde consoles van een verdwenen kroonlijst.
Inwendig : in den noordoostelijken toren een kamer
met eiken pilasterbetimmering (XVIII), waarin een jachtstuk, gewelf met stucversieringen en een aquarel (XVIII,
door C. H. Phaff), de vroegere brouwerij van het kasteel
voorstellende; hal (eertijds binnenplein) met stucwerk
(XIX A), hamerklavier (+ 1800, door Heinrich en
Pieter Meijer op het Rokin te Amsterdam) en een
staande klok (XVIIIc, uurwerk door Freeman te Londen);
kamer met eenvoudig stucwerk (XVIIId), kastje (XVIIId),
kastje en twaalf stoelen (XIX A), twee geschilderde
portretten (1 794, door M. J. Quadal) in oude lijst,
drie aquarellen met wapens en kwartieren ter nagedachtenis aan vrouwe A. M. J. L. J. A. Schade
van Westrum (-t. 1689), vrouwe Constantia Hoeuff
(-1- 1733), Dirck Willem van der Brugghen (-1- 177o), en
een pastelteekeningvan den laatsten mannelijken adellijken
bewoner G. T. T. A. van der Brugghen; kapel, waarin
kabinetorgel (XVIIId, door Hendrik Hermanus Hes
te Gouda) met muziekstoel; voorts, door het gebouw
verspreid, eenige meubelen (XVIII).
2. Het huis A 1 o heeft ankers : 1716.
327

TERHEIDEN

h. De schutterij van St. Antonius bezit een zilveren
vogel (XVII), waaraan een ronde plaat met 1610 en
opschrift, en voorts schilden uit 1612, 1628, 1714 (twee),
1718, 1741, 1743, 1 760, 1 770, 1 777, 1 79 5, 1798, 1799,
1806, 1813, 1826, 1836 (twee), 1838, 1841, 1844 en 185o/1.

TERHEIDEN.
a. Vroeger zijn onder deze gemeente bij herhaling
Romeinsche munten gevonden, o. a. in 1780 twaalf goudstukken van Nero en twaalf van Vespasianus.
Slikgat.
e. Het moderne CAPUCIJNENKLOOSTER bezit:
Eiken preekstoel (XVIIId).
Twee houten beelden (+ 1700) : HH. Johannes Nepomucenus en Antonius abt, afkomstig uit de R. K. kerk te
Terheiden.
Schilderijen: Mater dolorosa (1577, paneel); twee
(XVIIa, vermoedelijk copieën naar Rubens) : inzameling
van het manna en Mozes water uit de rots slaand; drie
(XVII ?) : de Evangelisten; een (XVII ?, vermoedelijk
copie naar A. van Dyck) ,twee geschonden schilderij en
(XVId en XVII) : Jezus voor zijn rechters en de val
onder het kruis.
Terheiden.
e 1. De R. K. KERK (H. Antonius abt), als kapel
gesticht in 1401, sinds vermoedelijk + 1508 door een
andere vervangen, na brand in 1590 hersteld 1595—I597,
na verwoesting door storm in 1603 in 1617-'18 en waarschijnlijk in 1641 hersteld, van 1648 tot 1800 in handen
der Hervormden, in 1876 gerestaureerd onder leiding
van dr. P. J. H. Cuypers, waarbij o. a. de toren verhoogd
en zijbeuken, dwarspand en koor met gemetselde gewelven overdekt zijn, is in 1922 geheel uitgebrand en
daarna in den te voren bestaanden toestand teruggebracht
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door ir. Jos. Th. Cuypers. De kerkbestaat uit een driebeukig
basilicaal schip ( van vijf traveeën met langs
den, van een oudere en kleinere kerk overgebleven, toren
doorgetrokken zijbeuken, een dwarspand en een 00gesloten koor van drie traveeën (beide XVIa); bij de
aansluiting van koor en dwarspand aan de noordzijde
een achtkante traptoren en aan de zuidzijde een oude
sacristie. De zijbeuken hebben niet juist in de as der zuilen
geplaatste beeren, vensters met fraai geprofileerde baksteenen dagkanten. Dwarspand en koor hebben rij kbehandelde, bij de waterlijst in een hogelspitsje eindigende,
beeren met bergsteenen banden en kantblokken in de
oude vensterneggen; in den noordgevel van het dwarspand een rijkgeprofileerde spitsbogige ingang, waarvóór
een nieuw portaal. Het oude deel van den toren met tot
op geringe hoogte opgaande, dubbele beeren aan de
westzijde, enkele aan de oostzijde — de beeren op den
zuidwesthoek in verbinding met een veelhoekig uitgemetselden traptoren — heeft bergsteenen kantblokken
en wordt boven de, telkens twee, spitsbogige galmgaten
afgesloten door een rondboogfries. Inwendig herinneren
alleen de met bergsteenen banden verlevendigde zuilen,
bekroond met koolbladkapiteelen en verbonden door
spitsbogen, aan den oorspronkelijken toestand (XVI);
het oude korfbogige houten tongewelf van het schip
en de overige boven de moderne kruisgewelven nog
aanwezige houten tongewelven (na 1603, doch in gothischen trant) zijn in 1922 verbrand. De kerk bezit:
Zerken van Gerardt Smidt, serg.-majoor commandant
van het fort ter Heyde (t 1668) en van Matthyssen (t 1727).
Koperen kroon (XV), bekroond met het beeldje eener
heilige.
Houten beeld (XVI, latere polychromie) : H. Antonius
abt; lindenhouten beeld (XVII); ivoren corpus (XVII)
van een kruisbeeld.
22
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Zilverwerk : gedreven kelk in den stijl van het Keizerrijk, geschonken in 1826; collecteschaaltje (XVIIIc) en
ingekort missaalbeslag (XVII).
Gegoten kandelaars : koperen drielichtskandelaar (XV);
vier (XVI) op ronden voet met balusterstam; twee paar
met balusterstam en twee paar kleinere (vermoedelijk
XVII).
De oude klokken zijn bij den brand van 1922 gebroken
en gesmolten.
Een koperen kroon (XVII), tweemaal zes-lichts, uit
deze kerk afkomstig, bevindt zich thans in particulier
bezit te Wassenaar.
2. Als R. K. PASTORIE dient het landhuis „Boomsigt''
(XVII) met hekdammen in den stijl van Lodewijk XIV.
In den tuin twee vazen (XVIIIc), in 1865 hier geplaatst,
drie zandsteenen borstbeelden van fauns, waarvan twee
op voetstukken (XVIIIa). Een uit de kerk afkomstige
ijzeren communiebank (1805) doet dienst als hek.
3. De NED. HERV. KERK, een onbelangrijke zaalkerk

(I 809), bezit:
Eenvoudigen preekstoel (XVIIId), waaraan een koperen
arm met doopbekken (+ 1700).
g I. Een BOERDERIJ (XVII) in het dorp heeft nog een
gedeelte van een zijtrap-gevel, eenige ontlastingsbogen
en ankers. Inwendig een oude balkenzoldering en een
schouw.
2. De HERBERG ' T GOUDEN KRUIS aan den weg naar
Slikgat draagt het ankerjaartal 1750.
h. De schutterij van den H: Antonius bezit een zilveren
ketting met vogel (XVII) en schilden uit 1802 en later.
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Wagenberg.
e. De moderne R. K. KERK (1904) bezit het volgende
zilverwerk :
Gedreven, nieuw-vergulden stralenmonstrans (1 i 600,
merken : sleutel, letter i en ster) in torenvorm ; gedreven ciborie (XVIIId, merken : A B gekroond, kroon,
C); vergulden kelk (+ i 600) en een onversierden kelk
(XVII); wierookvat (XVIId, merken : Antwerpen, W,
vogel op takje).
Verder een koperen doopschotel (XVII).
TETERINGEN.
a. In deze gemeente zou (XIXa) in een bosch op den
weg naar Oosterhout een HUNENSCHANS gevonden zijn.
Molengracht.
g. Eenige kleine BOERDERIJEN (XVII) hebben togen
boven de vensters en kruiskozijnen. In den voorgevel
van de „De Blauwe Kei" (XIX) een gedenksteen : 1648.
Teteringen.
e. De in 192 7, ter vervanging van een uit 1 820, gebouwde R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit:
Hardsteenen doopvont (1787) met deksel van rooden geel koper.
Houten kruis met ivoren corpus (XVII).
Twee beelden (XVIIId) : H.H. Petrus en Paulus, afkomstig van het voormalig hoofdaltaar.
Schilderijen: een (XVIIa, paneel): Madonna en H.
Jozef, en een (XVIII A, doek) : Madonna.
Gedreven, nieuw-vergulde zilveren monstrans (XVIId,
in 1699 aan de abdijkerk van Nijvele geschonken.
Koperwerk : twee zestienarmige kronen (XIX A), van
rood- en geelkoper; twee gedreven schotels (XVII);
331

TILBURG

gedreven godslamp en wierookvat (+ i 800) van rooden geel-koper; zes gegoten kandelaars (+ i600) en verschillende geslagene (XIX A) van rood- en geel-koper.
Twee klokken, waarvan één in 1632 door Johannes
Sithof te Brussel en één in 1820 door Petit en Fritsen
gegoten.
h. De schutterij van den H. Ambrosius bezit een
trommel (XVIII), beschilderd met het beeld van den
H. Ambrosius, en een ketting met schild (18 5 o), waarin
het beeld van dien heilige is gegraveerd.

TILBURG.
a. Voorhistorische oudheden.

In deze gemeente zijn gevonden; een gepolijste bijl
van vuursteen, thans in het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden, en twee bronzen bijlen; voorts in de buurtschap
Hasselt enkele Gallo-Germaansche urnen en aardewerkscherven, thans in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's Hertogenbosch.
d. IVereldl jke openbare gebouwen.

I. Het voor koning Willem II bestemde PALEIS,
1847-1849 gebouwd naar de aanwijzingen van dezen
vorst en in navolging van Engelsche kasteelen, een
gepleisterd rechthoekig gebouw (de oorspronkelijke kanteeling + 1895 verwijderd), met vier ronde hoektorens
en, aan de lange zijden, vooruitspringende middenpartijen, waarvoor bordes-trappen, diende sinds 1866 als
Rijks-H. B. S.; het is thans bestemd tot raadhuis. Tegenover het gebouw de in denzelfden trant opgetrokken
rentmeesterswoning.
2. Het RAADHUIS, een gepleisterd gebouw (met hardsteenen onderdeelen) in classicistischen trant, met bordes
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en uitgebouwd middendeel, is in 18 49 gebouwd door
H. van Tulder.
In het raadhuis worden bewaard : schilderij en : portret
van koning Willem II (XIXb, door prof. N. de Keyser);
bloemenstilleven (XIXa, door G. van Spaendonck);
alpenlandschap (XIX A, door J. A. Knip, pastel). Voorts:
bronzen beeldje van koning Willem II (1844, door Jozef
Geefs); drie zilveren zegelstempels (1734, koninkrijk
Holland, Keizerrijk).
e. Kerkelijke gebouwen.

I. De R. K. KERK (H. Dionysius), de „Heike-kerk",
is een eenvoudig gebouw in Waterstaatsstijl (1827-1829),
bestaande uit een schip van drie even hoog gewelfde
beuken en een koor met 3 /8-sluiting, in 18 95 in neogothischen geest gerestaureerd en met twee kapellen aan
de westzijde uitgebreid door C. van Hoof. Zij heeft nog
den TOREN (XVc) der oude kerk behouden, in 1895 gerestaureerd en vooral in zijn benedendeel zeer gewijzigd
ten gevolge van den aanbouw van een portaal en twee
traptorentjes. Deze toren, opgetrokken van baksteen met
enkele groefsteenen details zonder steunbeeren en met
veelhoekigen, ten deele uitgemetselden traptoren aan de
zuidoostzijde, bestaat uit drie geledingen en een van vier
tot achtkant ingesnoerde, door een lantaarn met peer
bekroonde spits. De middenverdieping heeft spaarvelden,
afgedekt door friezen van elkander kruisende rondbogen;
de door een rondboogfries afgesloten rijk behandelde
klokkenverdieping tusschen kleine contreforten gevatte
spaarvelden, waarin gekoppelde spitsbogige en in één
rondboog gevatte galmgaten, onder welke wederom een
fries van elkander kruisende met zandsteenen neuzen
afgezette rondbogen is aangebracht ; boven de spaarvelden
een spitsboogfries. De kerk bezit:
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Gemarmerd houten hoofdaltaar (XVIII), afkomstig uit
de St. Michiels-abdij te Antwerpen; het bijbehoorend
altaarstuk : de onthoofding van den H. Dionysius, hangt
thans in den noordbeuk.
Houten beeld (XVIII, uit Antwerpen) : H.. Thomas
vanAquino.
Twee gegoten koperen kandelaars (+ i500).
Twee driestellen (XVIII B en + 1800).
Missaal (1773) uit de drukkerij van Plantijn.
Twee klokken, in 1654 gegoten door Marinus Marischal.
2. Hasseltstraat. De HASSELTSCHE KAPEL (H. Maria)
is een éénbeukig geheel gepleisterd gebouw (XV), na
1648 voo r wereldlijke doeleinden gebezigd, doch in 1796
aan de Katholieken teruggeven en hersteld, bestaande
uit een grootendeels ingebouwden westtoren, met een
boogfries boven de gekoppelde spitsbogige en in één
segmentboog gevatte galmgaten, een schip (in later tijd
verhoogd) en een smaller, met riet gedekt, koor met
3/8-sluiting. Zij bezit :
Klok, in 1536 gegoten door Jasper Moer.
3. Goirkestraat. De R. K. KERK (H. Dionysius), de
„Goirke-kerk", is ter plaatse eener oudere schuurkerk
1835-1839 gebouwd door H. Esser en in 1903 van
een nieuwen voorgevel en een andere bedaking der zijbeuken voorzien. De kerk bezit:
Hoofdaltaar (XIX A) met altaarstuk : onthoofding van
den H. Dionysius (1842, door J. A. Wiertz).
Hardsteenen doopvont (i560, blijkens opschrift), thans
als wijwatervat gebezigd.
Gedreven zilveren godslamp (1772).
Kleinen gegoten koperen kandelaar (XVI); zes grootere
koperen kandelaars (XVII B).
Koorkap (+ i800).
334

TILBURG

4. Zomerstraat. De NED. HERV. KERK (1 822-1823,
blijkens gedenksteenen), een zaalgebouw van langwerpig
achtkanten vorm, met torentje op het dak, bezit :
Eiken preekstoel (XVIII A).
Eiken heerenbank en drie eenvoudige eiken banken
(XVIII A).
Koperen lezenaar en doopbekkenhouder (XVIII A).
Orgel (XVIIIc).
Avondmaalszilver : twee bekers (XVIII); een kan
(XVIIId, Bredasche keur), geschenk van Gijsbertus
Steenbergensis, graaf van Hogendorp, vrijheer van
Hofweege, Tilburg etc. ; een schotel (1849, door P. de
Meyer te 's Gravenhage), geschenk van koningin Anna
Paulowna; twee bordjes (+ 185o, door P. de Meyer).
Tinnen kan (+ I75 o) met getorsten buik ; twee tinnen
collectebakjes (XIX A, merk : H. V. G.).
Bijbel (1682) in leeren band met koperen beslag.
Klok, in 1822 gegoten door Petit en Fritsen.
g. Particuliere gebouwen.
I . Tongerloosche Hoefstraat 23. Voormalige hoeve
der abdij van Tongerloo. In een der vensters een gebrandschilderd ruitje met wapen, waaronder : „Adriaen Gheerincx dispensier van Tongerloo anno 1657".
2. Hasselt 5. Jaarankers : 1608.
3. Hasseltstraat 47. In zijgevels jaarsteenen: 1790 en
T. F. S.
4.

MOLEN : achtkante

houten bovenkruier met stelling,

thans buiten gebruik.
h. Van de opgeheven schutterij van St. Joris (gesticht
XVIa) bevinden zich in particulier bezit nog een veertigtal
zilveren schilden, o. a. uit 1613, 1619, 1641, 1649, 1659,
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1 7 1 3, 1 735, 1 75 0 , 1 75 9, 1 76 5, 1 779, 1789, 1807, 1812,
1814, 1815, 1818, 182I, 1824, 1828, 1836, 18 39 , 1842,
184 5 en 1848.

UDEN.
Uden.
á. In 1823 is alhier een munt van Domitianus gevonden en in 1923 is op de Stabroeksche heide door
A. E. Remouchamps een URNENVELD ontgraven, waarin tal
van Germaansche en Gallo-Germaansche urnen en fragmenten van een paar bekertjes, alsmede verscheidene
Romeinsche fibulae (I A) zijn aangetroffen.

I. Het KRUISHEERENKLOOSTER, dat uit een groep
van gebouwen (+ 1700) bestond, met een oudere kerk
(koor XIV B, schip XV), die door een dwarsarm verbonden was met een achthoekige kapel (XVIII) onder
een koepeldak met torentje, is in 1905 door een nieuw
klooster vervangen. Het bezit:
Eiken antependium (XVIII), van elders afkomstig.
Houten beelden : H. Maagd (XIV B, met nieuwe polychromie), kruisbeeld (XV, Rijnlandsch), klein kruisbeeldje (XV, met nieuwe polychromie), vuren beeld van
den H. Bruno (XVII), Maria en H. Johannes (XVIIc),
twee zeer kleine beeldjes der H. Maagd (+ 1680), wit
geverfd beeld van den H. Antonius (1695), H. Quiriacus
en H. Maagd (XVIII, van voormalig hoofdaltaar).
Schilderijen : drieluik (1605), het middenpaneel (gewijzigd) met de geeseling van Christus, op de zijvleugels
de portretten der schenkers met hun kinderen en op de
buitenvleugels de H. Anna en de H. Aegidius; negen
portretten van prioren (1691, 1711, 173o, door Joh.
Keyser, drie XVIII, drie XIX).
Zilverwerk : vergulde monstrans (XVIIa) in torenvorm,
grootendeels vernieuwden kelk (f 15 oo) en gedreven
B.
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vergulden kelk (i5o7, merken : Antwerpen, E, drie rijksappels in schild) met opengewerkten nodus en op nieuwen
voet, ook de pateen hierbij ; kelk (XVIIId), eenvoudigen
kelk (XVIII, merken: 's Hertogenbosch, T. M. 0.), ampullen met blad (+ 1740), wierookvat en scheepje (1739,
merken: 's Hertogenbosch, 0), geschonken door juffrouw Maria Clara aan 't Hooght), twee kandelaars
(XVIIIb).
Koperwerk : twee kleine gegotene (XVI) en twee
(XVId), zes geslagene (XIXa).
Drie kleine bellen, waarvan één in 1529 (door Jan
Moor ?), één in 1623 door Peeter de Clerck en één in
1719 te Amsterdam gegoten.
Het BRIGITTINESSENKLOOSTER is een gebouwengroep, waarin is opgenomen een ouder fragment van
het voormalig kasteel Vorstenbosch, en met een kapel
(1720, vergroot en uitgebreid door dr. P. J. H. Cuypers).
De kapel heeft aan de zuidzijde een bergsteenen portaal;
in een der bijgebouwen een kamer met schoorsteen en
haardplaat (XVII) en een eiken spiegel (+ 1700). Het
klooster bezit :
Hoofdaltaar (XVIIIa, gedeeltelijk vernieuwd).
Dubbele eiken koorbanken (XVI A) met eenig snijwerk.
Gesneden eiken preekstoel (XVIIIb).
Voorzangersgestoelte met twee gesneden paneelen
(XVI) aan de voorzijde.
Reliekkastje (+ 175o).
Orgel (I 757, gedeeltelijk vernieuwd in 1912).
Zerk (1739).
Houten beelden, meest met nieuwe polychromie:
H. Maagd (XIV), Christus' rust op Calvarie (XV), kruisdraging (XV), H. Annatrits (XV, geverfd), H. Catharina
(:1: 15 oo), kleine H. Annatrits (XVI), kruisbeeld met te
2.
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weerszijden beelden van de H. Maagd en van den H.
Johannes (XVI), zwart geverfd beeldje eener abdis (XVI),
H. Franciscus (+ 1600), Christusbeeldje (XVII), kleine en
groote beelden van den H. Petrus en den H. Paulus
(XVIII), gekleed beeldje van den Zaligmaker (XVIII),
twee engeltjes (XVIII).
Schilderij (XVI, paneel) : beweening van Christus.
Twee kristallen kronen (XVIII).
Koperen wierookvaatje (XVII).
Gegoten koperen kandelaars : twee groote en twee
kleine (XV), twee (XVI), twee kleine (j- 1600) en twee
(XVII B).
Een gesneden eiken preekstoel, een aantal beelden en
basreliëfs, alsmede eenige schilderijen (XV en XVI) van
hier afkomstig, bevinden zich thans in het Rijksmuseum
te Amsterdam.
g.

STANDAARDMOLEN.

Volkei.
g I-2. MOLENS : standaardmolen (I 8 I I) aan de oostzijde
van het dorp en een in de buurtschap Heikant, van elders
overgebracht.
VALKENSWAARD.
a. Een gepolijste bijl van vuursteen, een aantal GalloGermaansche en vroeg-Germaansche urnen, bijpotjes en
aardewerkscherven, in deze gemeente gevonden, bevinden
zich in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; in
1 9 1 7 zijn hiervan eenige urnen met een Romeinsche
bronzen munt — in een urn van het eerstgenoemde type
gevonden — aan het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch afgestaan. Een gedeelte van
een GRAFVELD in het z.g. „Gegraaf" is ± 1 909 door
dr. M. A. Evelein systematisch onderzocht.
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De moderne R. K. KERK (H. Nicolaas), ter
vervanging van een oudere (1857) in 1927 gebouwd
door den architect Jan Stuyt, bezit :
Vergulde ciborie (XVIIa).
Verguld zilveren stralenmonstrans (XVIII), sterk gerestaureerd en aangevuld.
e. I.

2. De moderne NED. HERV. KERK, ter vervanging van
een oudere (1815) gebouwd in 1890, bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVII), thans zonder
voet.
Grooten zilveren Avondmaalsbeker (1636).
Kleinen zilveren Avondmaalsbeker (XIX A).
Zilveren Avondmaalsschotel (1827).
Klok, in 1811 gegoten door Henricus Petit.
g. Aan den Dommel de VENBERGSCHE WATERRADMOLEN: graan-, olie- en schorsmolen met nog de twee
oude houten slagraderen. Het molenhuis is vernieuwd.
h. 1. De schutterij van St. Nicolaas bezit een zilveren
vogel (XVIII ?) en platen uit 1609,1770,1786,1796,1 812,
1828, 1846.
2. De schutterij van St. Catharina bezit platen uit
1792, 1797 (Francois Daems, meester valkenier van den
gewezen koning van Frankrijk), 1817, 1819, 18 21, 1 8 25
en 1847.

VECHEL.
a. In deze gemeente zijn in 18o6 in de bedding van
de Aa Romeinsche munten en voorts later TUMULI met
Gallo-Germaansche urnen gevonden.
c

Hardsteenen

POMP (1 8 3 6).

e I . De R. K. KERK (H. Lambertus), in 1856-1862
door dr. P. J. H. Cuypers gebouwd, bezit:
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Eiken beeld (+ 1700).
Zilveren kelk (XIX A).
Twee zilveren ampullen met blad (XVIII).
Koperen fonteintje (XIX A).
Klok, in 1786 door Henricus Petit gegoten.
2. De NED. HERV. KERK, een door pilasters versterkt
langwerpig achtkant gebouwtje (XIX A), bezit:
Geverfden eiken preekstoel.
Koperen doopbekkenhouder en lezenaar (XVIII).
Orgelfront (XIX A).
.Zilveren Avondmaalsbeker (XVIII) op balustervosmagen voet.
g I. A 378. Rechthoekig huis (XVII), aan een der
korte zijden een trapgevel met waterlijst en duivengaten.
2. A 35 . Heerenhuis (f i800) met geblokte hoekpilasters, deuromlijsting met pilasters en door eier- en
parellijsten omzoomde kroonlijst met triglyphen; stoeppalen.
3. A 34. Huis (+ 1800) met soortgelijke deuromlijsting en kroonlijst.
6. A 3 1. Heerenhuis (XIXa) met fraaie deur, deuromlijsting met bovenlicht en vensterroeden; stoeppalen.
Inwendig stucwerk en behangsels, beneden jachttafereelen
en in de bovenzaal allegorie van den gang des levens,
uit den tijd van den bouw.
5. A 28. (Ned. Hervormde pastorie). Gepleisterd
huis (+ 1800) met pilasters als deuromlijsting en door
tand- en parellijsten omzoomde kroonlijst met triglyphen;
ijzeren stoeppalen. Inwendig eenige deuren uit den tijd
van den bouw.
5. A 176. Heerenhuis (+ i800) met geblokte pilasters op de hoeken en te weerszijden van den ingang door
tand- en parellijsten omzoomde kroonlijst en frontons
van twee dakvensters; gesneden deur.
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7. A 21. Afgeknotte gezwenkte (gepleisterde) gevel
(+ 1800).
8. A 174. Gepleisterd huis (j 1800 ?) met eenvoudige kroonlijst en pilasters als deuromlijsting; aan een
korte zijde puntgevel met trapje.
9. Haven A 184. Zeer gewijzigde en gepleisterde
trapgevel (vermoedelijk XVIII).
1o. MOLEN : aan den weg naar Erp een half gesloten
standaardmolen.

VEEN.
De thans NED. HERV. KERK (H. Paulus) bestaat
uit een grootendeels tufsteenen schip (XIII, later, voornamelijk XVI, in baksteen hersteld en zeer verbouwd);
een zuiderdwarsarm (XV, verbreed in 185 3 ); een rechtgesloten koor (+ 13 oo); en eenen toren (f 13 oo, verhoogd in 1648. Het schip, dat thans groote rondboogvensters heeft, vertoont aan de zuidzijde nog een oorspronkelijk (thans gedicht) langwerpig smal spitsboogvenster. De sluitgevel van het koor heeft twee langwerpige smalle spitsboogvensters, waarboven een roosvenster en in den top grillig gevormde spaarvelden. De
zonder beeren vlakopgaande toren bestaat uit drie
geledingen, waarvan de bovenste (1648, blijkens een
cartouche en opschrift) en een van vier- tot achtkant
ingesnoerde spits. Boven de beide onderste geledingen
een tufsteenen waterlijst, boven de derde, met aan iedere
zijde een gedicht rondbogig door een middenstijl in
twee spitsboognissen verdeeld galmgat, een gekartelde
baksteenen waterlijst ; in de vierde telkens een eenvoudige
segmentvormig afgedekte galmopening met borden,
waarboven een ronde wijzerplaat en aan de westzijde
stichtingssteen. Inwendig heeft de kerk thans stuce.
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zolderingen, doch nog sporen van de oorspronkelijke
houten tongewelven.
De toren heeft over de benedenruimte een koepelgewelf en een in den muur uitgespaarde trap met troggewelf naar de verdieping. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (+ 1700) met gesneden paneelen op
de kuip en achterschot.
Eenvoudig doophek (+ 1700).
Koperen doopboog en twee kaarsenhouders (XVII
of XVIII).
Orgel (1839), naar het schijnt afkomstig uit Zaandam.
Eiken heerenbank met wapen- Kretschmar van Veen
en een met monogram A.R.
Grafzerken: oudste (1 5 14), voorts een (i62.6), drie
met gebeeldhouwde wapens, waarvan twee (1646) en
een (1653); verder een (1 7 82) en een (1819).
Twee zilveren Avondmaalsbekers 0648, merken:
Gorinchem, L., lelie), met gemeentewapen.
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1692 en een
in 1 7 11 door Claes Noorden en Albert de Grave te
Amsterdam.
g I--2. MOLENS : twee ronde bovenkruiers.
VELDHOVEN.
Meerveldhoven.
e. De moderne R. K. KERK (H. Lambertus) bezit:
Pijpaarden mirakelbeeldje (XV) van de H. Maagd.
Oerle.
a. Bij het gehucht Halfmijl werden hier omstreeks
het midden der vorige eeuw eenige URNENHEUVELS met
Gallische urnen ontdekt.
e. De moderne R. K. KERK (1911)bezit:
Twee klokken, in 1755 gegoten door Alexius Petit.
342

VELDHOVEN
STANDAARDMOLEN, uit Knechsel hierheen overg.
gebracht.
h. De schutterij van St. Jan bezit een zilveren vogel
(XVII), een beeldje in relief in platten ring gevat met onderschrift : Die schut van Oerle (+ 1600) en platen uit 1602,
1604 ( Rijckart van Vlierden, met wapen),
161 5, 1617, 1620, 1643, 1646, 16S4, 168o, 1686, 1696,
1700, 1711, 1 727, 1736, 1751, 1759, 1764, 1786, 1805,
1808, 1813, 1818, 1823, 1828, 1830, 1835, 1839, 1841
en 1847. Voorts ouden stalen degen.

Veldhoven,
a. Tegenover de steenbakkerij „De Heibloem" zijn
eenige Gallo-Germaansche URNENHEUVELS ontdekt en bij
het gehucht Heers ten Zuiden van Veldhoven eene
Romeinsche NEDERZETTING, welke in 1909 voor een gedeelte is ontgraven. Een groot aantal urnen, een paar
steenen werktuigen uit de eerste, en allerlei Romeinsch
aardewerk (Dianabeeldje, bord, dakpannen, kruiken etc.)
benevens metalen voorwerpen en munten uit de tweede
vindplaats, zijn in het museum van het Prov. Genootschap te 's-Hertogenbosch; een ander deel der
vondsten, uit Heers : Romeinsche scherven van ruwwandig aardewerk en pijpaarden kruiken, eenige munten
en metalen voorwerpen, bezit het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.
e 1. De moderne R. K. KERK (1913)bezit:
Klok, in 1801 gegoten door Henricus Petit.
In de pastorie wordt bewaard een schilderij (+ 1700,
doek) : groep der familie Bertrand, ouders met vier
kinderen in den geestelijken stand.
2. De moderne NED. HERV. KERK (1912)bezit:
Eikenhouten preekstoel (+ 1800) en veertien eenvoudige eiken banken (+ 1800) uit de vroegere kerk.
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Gegraveerden zilveren Avondmaalsbeker (+ i 700).
Tinnen Avondmaalskan en grooten Avondmaalsschotel
(beide XVIII) ; twee kleine tinnen borden (XVIII).
g 1. Nr. 2I0. Oud boerenhuis met jaarsteenen:
i600.

2. Nr. 3o4b. De voormalige R. K. PASTORIE heeft
in den voorgevel jaarankers : 1778. Achterdeur, eenige
zolderingen en schouw uit den tijd van den bouw.
De schutterij van St. Cecilia bezit een zilveren
vogel (XVIII) en negentien platen o.a. uit 1755, 1763,
1810 en 1846.
h.

Zeelst.

.

Een vuursteenen pijlpuntje, in 1910 gevonden
op de heide ten Noorden van Zeelst, bevindt zich in het
museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
a.

De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit :
Eiken preekstoel (XIX A).
Twee zinken, wit geschilderde engelfiguurtjes (XVIII)
met bloemenbak.
Twee schilderijen (XIX A, doek) o. s. H. Dominicus
en H. Willebrordus, vermoedelijk afkomstig van zijaltaren
der vroegere kerk.
Bolkroon (XIXa) van geel en rood koper, twaalf
lichten.
Kelk van gedreven zilver (+ 175 o).
Koperen wierookvat (+ i 800).
Wierookvat van geel en rood koper (XIX A).
Kandelaars : Twee gegotene (XVI) o. s. met één en
twee knoopen, een gegotene (XVII) met balustervormige
schacht, een dergelijke van later type (XVIII), een
e.
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gegoten drievoetkandelaar (XVIII), twee geslagen geelkoperen (XVIII B), twee groote drievoetkandelaars van
geel en rood koper (XVIII B), een drievoetkandelaar
van geel en rood koper (XIX A). Koperen collecteschotel
in stoofvorm (1796).
Drie klokken, waarvan een in 1551 gegoten door
Peeter van den Ghein, een in 1815 door Henricus Petit
en een door Petit en Fritsen.
In de sacristie een eiken kastje (XVIII B), rood geschilderd met beslag.
g. Nr. 519. Rechthoekig huis (175o, blijkens jaarankers), aan de korte zijden twee trapgevels met ingezwenkte zijkanten.
h. De schutterij van St. Joris bezit zilveren platen
uit 1639, 1646, 1653, 1658, 168o, 1687, 1727, 1742, 1751,
1 76 3, 1 773, 1791, 18o1, 181o, 1815, 1822 en 185o.
VELP.
a. In 1854 moeten in deze gemeente een zilveren
en een bronzen munt van Hadrianus gevonden zijn.
e. I. De R. K. KERK (H. Vincentius), in 1 674 verbrand,
sedert hersteld en vergroot, is een gebouw van baksteen,
bestaande uit een schip (XVII d) van drie gewelfvakken,
met driezijdige koorsluiting (XV), ten N. waarvan een
aanbouw (XVIII); een aan de noordzijde aangebouwden
zijbeuk; en een baksteenen toren (beneden XIII B ?, XVII
en later gewijzigd),breed als het schip,van twee geledingen,
waarvan de bovenste dichtgemetselde rondboogvensters
en hierboven dubbele, halfrond getoogde galmgaten
heeft. Ingesnoerde spits. Spitsbogige westingang. Torendeur (XVIII B). De kerk bezit :
Houten altaar (XVIII B).

23
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Houten preekstoel (XVIII B).
Eiken banken (1768).
Vier houten beeldjes op voet (E 1800).
Koperen kaarsenkroontje (f 1600) met vernieuwde
blakers.
Gedreven zilveren monstrans (1662, door Jelis Verheyden te Nijmegen), gedeeltelijk verguld, met figuren.
Twee klokken, o. s. in 1675 door Peter van Trier en
Steven Rutgers, en in 1699 door Johan Fremy gegoten.
2. Het CAPUCI JNENKLOOSTER „Emmaus " , gesticht
in 1645, sedert dien meermalen uitgebreid, is gebouwd
van baksteen en heeft een eenschepige kapel, gesticht
in 1732, gedekt door een vlak tongewelf, waarin het
jaartal 1846. In den westgevel een , ,,salvegarde" : wapen
van Karel Filips van de Palts-Neuburg met het jaartal 1663
en hierboven een nis met omlijsting en fronton van
bergsteen (XVII B), waarin een Moeder Gods van steen
(+ 1700). In den topgevel een jaarsteen : 1133. Het
klooster bezit :
Houten hoofdaltaar (XVII B) met draaiend tabernakel
(met figuren) en schilderij op doek : H. Familie, H.
Johannes, H. Elizabeth.
Twee houten zijaltaren (XVII B), met schilderij op
doek : H. Antonius en H. Franciscus.
Houten preekstoel (XVII B).
Grafzerk (1724).
Eiken Madonnabeeld (XVII) in houten nis.
Houten Madonnabeeld (+ 1700); vier (geverfde)
houten beelden (XIX A). Eenige houten beeldjes
(XVIII) in een zandsteenen nis (XVII B) boven den
doorgang naar het klooster.
Twee bergsteenen reliefs (XVI c): kruisiging en
geeseling.
Beschilderden vleugel van een veelluik (XVIIa):
Christusfiguur (in grisaille) aan de buitenzijde, heiligen
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aan de binnenzijde; anderen beschilderden vleugel,
(gedagteekend 1616) : H. Antonius abt (in grisaille) aan
de buitenzijde en kruisiging met heiligen en donateurs
aan de binnenzijde.
Verschillende schilderijen in de spreekkamer, waaronder een graflegging (XVIc, paneel); ook in den refter,
waaronder een kardinaalsportret (XVIb).
Schilderij (XVII A) : Goede herder, op een tabernakeldeurtj e.
Twee velums met goudborduursel (XVIIIa) op latere
stof.
Gesneden eiken kist (XVII); gesneden eiken kist
(XVIIa), waarvan de zijstijlen tevens pooten; eiken kast
(XVIIc) op bolpooten, met dubbele deuren, waarin
getoogde paneelen en gesneden ornament.
In de kapel: verschillende, meest afgesleten, zerken,
o.a. een (1 7 24) van Everdina Jacoba Wilhelmina, vorstin
van Anholt Berenburg, gravin van Weede, en een zestal
priesterzerken (XVIII B). Ook eenige wapenborden, o. a.
voor den gouverneur van Maastricht, Claude Tserclaes,
graaf van Tilly (t 1723) en zijn vrouw (t 1743), voor
Willem de Raet (t 1736) en zijn vrouw (t 1753), voor
Johan Fr. van Scherpenzeel (t 1734) en zijn vrouw
(t 1752), een voor Jac. A. Borret (t 1768) en zijn vrouw

(t 1773)•
VESSEM.
Knechsel.
a. Omstreeks het midden der vorige eeuw is ten Noorden
van dit dorp een URNENVELD ontdekt en in 1910-1912
een ander ten Westen aan den weg naar Hoogeloon;
een vrij groot aantal Gallo-Germaansche urnen en bijbehoorend vaatwerk, uit dit laatste afkomstig, wordt
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bewaard in het museum van het Provinciaal Genootschap
te 's Hertogenbosch.
e. De moderne R. K. KERKbezit:
Koperen bolkroon (XVIII).
Eenige koperen kandelaars (XVII).
Klok, in 1776 gegoten door Alexius Petit.
h. De schutterij van St. Monulphus en Godulphus
bezit een platten zilveren vogel (XVIII, ?) en platen uit
1775, 1776, 1779, 1797, 1805, 1827 en 1840.
Vessem.
e. De R. K. KERK (H. Lambertus) is in 1881-1882
door den architect H. Bekkers op de oude grondslagen
vernieuwd, doch de toren (XV) is behouden gebleven.
Deze is een rechtopgaand baksteenen bouwwerk, met
overhoeksche beeren aan de west-, rechte aan de oostzijde,
bestaande uit drie geledingen en eene van vier- tot achtkant ingesnoerde spits. De tweede geleding heeft langwerpige, met twee spitsboogjes gedekte, spaarvelden;
de derde geleding, met spitsbogige spaarvelden, waarin
gekoppelde spitsbogige galmgaten zijn gebroken, wordt
afgesloten door een rondboogfries. De kerk bezit:
Twee koperen bolkroontjes, zeven-lichts (± 1800).
Zilveren ciborie (+ i500) met, tegen de wanden der
cuppa en op de torenspits, vergulde heiligenfiguurtjes
in relief. Gerestaureerd in 1886 door H. Esser, waarbij
o. m. de gegraveerde voet geheel is vernieuwd.
Twee zilveren ampullen met blad (1816).
Koperen lavabo (XV, deksel vernieuwd), met twee
kopjes aan de uiteinden van het handvat.
Missaal (+ 1800), met zilveren beslag.
Twee klokken, o. s. gegoten in 1716 en 1726 door
J ean Petit.
g I. A 49. Boerderij, volgens jaarsteenen uit 1769
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2. A 87. Jaarsteenen: 1776 en korfbogige ontlastingsbogen in den vernieuwden voorgevel.
3. A 8 2. Deurkalf. In den zijgevel jaarsteenen : 179I.
h. De schutterij van het H. Sacrament bezit een
zilveren vogel (XVIII, ?) en platen uit 1629, 1700, 1735,
1 747, 1 757, 1 76 3, 1768, 1 772 , 1 777, 1784, 1789, 1804,
1816, 1818, 1824, 1837, 1842 en 1847.

Wintelre.
a. Een Germaansche urn, van hier afkomstig, bevindt zich in het museum van Provinciaal Genootschap
te 's-Hertogenbosch.
g.

STANDAARDMOLEN (1741).

h. De schutterij van 0. L. Vrouw en H. Willebrordus bezit platen uit 1697, 1700, 171 I, 173 8, 1749,
1 759, 1 767, 177 2, 1 777, 1785, 1798, 1814, 1824, 1837
en 1841.
VIERLINGSBEEK.
Groeningen.
a. Een kwartsen bijl en een paar Romeinsche munten,
onder vele andere in deze gemeente gevonden, bevinden
zich in het museum van het Provinciaal Genootschap
te 's-Hertogenbosch, een bronzen bijl, een Romeinsch
bekertje en bordje in het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden.
De KAPEL VAN DE H. H. ANTONIUS EN NICOLAAS
(XV) is gebouwd van baksteen, gewijzigd XVIII, hersteld
in 1822, en bestaat uit een schip met driezijdig gesloten
smaller koor. Zij heeft steunbeeren met geprofileerde
baksteenlijstjes, ter hoogte van de versnijdingen. Bepleise.
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tering (XVIII) met mortel, waarin baksteenpoeder. De
kapel bezit:
Houten altaar (XVIIId).

g I. Aan den grooten weg B nr. 217 een woonhuis
met in- en uitgezwenkten topgevel (XVIIIb) van baksteen, verdeeld door horizontale uitgemetselde banden,
2.

MOLEN : ronde

bovenkruier (1828).

3.

WATERRADMOLEN

met overdekt slagrad.

Vierlingsbeek.
d. Aan de Maas het VEERHUIS DE STAAY, met tegen
het bordes gemetselde wapensteenen en bolbekroningen
(XVIId), afkomstig uit het huis Makken of uit het
XIXa gesloopte huis Ten Hove in Helden (L.).

e I. De

(H. Laurentius) is een gebouw van baksteen, XIXa voor de eerste maal en
XXa door den architect C. Franssen opnieuw hersteld en tevens vergroot. Zij bestaat uit een schip (XVdXVI) van vier traveeën met zijbeuken, onderling gescheiden door ronde pijlers ; een dwarspand, dat bij de
vergrooting is aangebracht ten koste van de twee meest
oostelijke gewelfvakken van het schip; een iets ouder
koor (XVc—d) van twee traveeën met 5/8-sluiting; en
een toren (+ 15 00). Schip, zijbeuken en koor zijn gedekt
door kruisgewelven, wier ribben op muurschalken rusten,
in het koor met gebeeldhouwde kapiteelen en consoles.
Gewelfschildering in het koor (vernieuwing ?).
De toren, mede van baksteen, niet midden vóór het
schip geplaatst, heeft drie geledingen, waarvan de twee
bovenste aan elke zijde met drie nissen, voorzien van
traceeringen van bergsteen, zijn versierd. Aan de zuidzijde
een uitgebouwde traptoren, die bij de jongste restauratie
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van boven is ingekort. Ingang met bovengeplaatst venster
binnen een spitsbogige nis, wier omlijsting door geprofileerde tufsteen wordt gevormd. De kerk bezit :
Twee met beeldhouwwerk versierde eiken biechtstoelen (XVIIc).
Grafsteen 0537) met wapens en kwartieren - van den
Byllant en - Schenck van Nydeggen.
Koperen kaarsenkroon (XVII, ten deele vernieuwd).
Zilverwerk: vergulden Miskelk (1723), verguld schenkblad (1725), twee ampullen (XVIIId), wierookvat met
scheepje (XVIIIb).
Twee kleine koperen kandelaars (XVII B).
Kazuifel, twee dalmatieken, enz. (XVII), van zijdedamast.
Twee klokken, o. s. in 1623 door Peter van Trier en
in 1713 door Mamees Fremy gegoten.
Op het kerkhof twee grafkruisen (16 3 1 en 1665).
2. De NED. HERV. KERK bezit:
Vóór den ingang : grafzerk (1 709) met wapen, voor
ds. Nanning de Greve.
Zilveren Avondmaalsbeker (1648) met gegraveerd ornament, wapen en later opschrift; zilveren Avondmaalsbeker (1846) met gegraveerd ornament, in vorm overeenkomend met den vorigen.
Tinnen schenkkan en vier tinnen borden (XVIIId).
3. De SYNAGOGE DER NED. ISRAËLIETISCHE GEMEENTE
(1756) is een gebouw van baksteen op rechthoekiger
plattegrond en heeft aan elke smalle zijde een in- en uitgezwenkten topgevel, door uitgemétselde banden in drie
deelen gedeeld. De naar de straat gekeerde lange gevel
draagt in de muurankers het jaar der stichting.
VLIJMEN.
e I. D e NED. HERV. KERK (H. Johannes de Dooper),
in 1 5 43 verbrand, daarna hersteld, wederom verwoest
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en ten deele andermaal door de Hervormden voor hun
eeredienst hersteld, is een baksteenen gebouw (XVI),
bestaande uit een schip van vier traveeën zonder koor,
daar dit plaats heeft moeten maken voor de predikantswoning. Geen contreforten. Inwendig, langs de wanden,
hooge spitsboognissen, waarin de (gewijzigde) vensters.
Aan de noordzijde, tusschen de nissen, vlakke pilasters,
die te halve hoogte van de nisbogen eindigen en vermoedelijk korbeelen hebben gesteund. Het schip is thans
gedekt door een gedrukt stuc-tongewelf. Aan de westzijde een vierkante baksteenen toren van drie geledingen,
waarvan de onderste met vlakke wanden en een gedruktspitsbogige portaalnis, waarin een tympan van metselwerk; de tweede met hoek- en middenlisenen, door
boogfriezen van gedrukte boogjes verbonden, waarboven
een strook metselwerk met een rondboognis in het
midden; de derde geleding met gekoppelde rondbogige
galmgaten in een rondboognis ; onderlangs de achtkante
ingesnoerde leien spits een rondboogfries en een uitgemetselde waterlijst. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (midden-XVII) met boogpaneelen op
balustervoet.
Koperen lezenaar, doopbekkenhouder en zandlooper
(XVIII) aan den preekstoel.
Twee gesneden eiken heerengestoelten (midden -X VIII),
waarvan het aan de zuidzijde geplaatste met overhuiving.
Vier houten spreukborden (1659).
Onder den houten vloer moeten enkele grafzerken
(XVII—XVIII) liggen.
Twee klokken in 1719 gegoten, waarvan één door
Jean en Joseph Petit.
2. De R. K. KERK (H. Johannes de Dooper), + 1860
gebouwd, bezit:
Rijk gebeeldhouwden eiken preekstoel (XVIIa, in
1820 uit België overgebracht) met klankbord en trap,
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rustend op gegroefde zuiltjes en met boogpaneelen en
figuren.
Madonna met kind (XVIII A), van zacht hout (geverfd).
Christus aan den geeselpaal (XVIII A), van zacht hout
(wit geverfd).
Verguld-zilveren kelk (XIX A).
Missaal met gedreven zilveren beslag, voorstellende
de twaalf Apostelen, den H. Augustinus en den H.
Norbertus (een geteekende en gekleurde opdracht vermeldt het jaar 1776).
Klok, in 1655 gegoten.
In de pastorie een eiken kast (XVIIa) met ebben
inlegwerk en een staande klok (XVIIId) van notenwortelhout met Engelsch uurwerk.
VUCHT.
a. In deze gemeente zijn een paar Romeinsche munten
aangetroffen, thans in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's-Hertogenbosch.
e 1. De NED. HERV. KERK is een gedeelte van de
voormalige St. Lambertus-kerk (XVI), oorspronkelijk
gevormd door een schip met dwarspand en koor, benevens een westtoren (1560). De kerk, die, na reeds
onder Maarten van Rossem te hebben geleden, in 1603
door de terugtrekkende Staatsche troepen in brand werd
gestoken en in 1619 werd hersteld „te beginnen aan het
choor", kwam na 1629 aan de Hervormden en is 1819
in den tegenwoordigen toestand gebracht. Het schip
is verdwenen, zoodat de kerk thans bestaat uit het oorspronkelijke (herstelde) koor van drie traveeën met driezijdige sluiting en het middelste gedeelte van het oorspronkelijke transept, terwijl de kruisarmen, die verlaagd
werden (XVII), aan de noordzijde tot consistorie en aan
de zuidzijde tot kosterswoning zijn ingericht. De kerk
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is opgetrokken van baksteen met banden van tufsteen
tot aan de waterlijst der vensters. Onder deze waterlijst
bevinden zich aan de koorwanden zeven reliëfs (XVI)
in steen gekapt, die sterk geschonden, maar aan welke
nog voorstellingen uit de Passie te herkennen zijn.
Inwendig heeft de kerk thans een stuc-plafond (1822)
ten behoeve waarvan de koorvensters zijn ingekort,
zooals blijkt uit hetgeen aan de buitenzijde van de oorspronkelijke vensters zichtbaar is. Van het kruisingsgewelf zijn inwendig .de vier schildbogen zichtbaar.
De baksteenen toren (156o, XVI B door bliksemslag
gehavend, XVII hersteld, in 1822 in tegenwoordigen
staat gebracht blijkens gedenksteen) is in drie geledingen
opgetrokken op vierkant grondvlak en vertoont van
buiten afwisselende lagen metselwerk en tufsteen. Op
de hoeken steunbeeren en aan de noordzijde een uitgebouwde traptoren. In de onderste geleding bevindt
zich aan de westzijde een geprofileerde spitsboognis,
waarin een vlakgetoogde deuropening met een (dichtgemetseld) spitsboogvenster ; de tweede geleding, afgesloten door een boogfries, vertoont aan elke zijde
drie nissen (aan de noordzijde met bergsteenen bladversieringen), waarboven blinde bogen, in de middelste
nis een rondvenster; de derde geleding heeft aan elke
zijde drie diepe, geprofileerde nissen, waarin galmgaten
met opengewerkte borstweringen en waarboven geprofileerde gekoppelde spaarnissen. Boven deze geleding
een houten balustrade (vermoedelijk een gemetselde
vervangende). De contreforten zijn zeer rijk versierd,
onderaan met nissen, dan met uitgemetselde, overhoeksgestelde, ten deele door pilasters geflankeerde pijlers en
eindelijk, in de bovenste geleding, met driehoekige, van
hoekvullingen voorziene pijlers. De kerk bezit :
Eiken preekstoel (XVII A) op balustervoet, met koperen lezenaar.
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Grafzerk met wapen van Andries van Kessel en zijn
vrouw (t 1672); grafzerk (16...) van Henricus de Vassinhac.
Twee zilveren Avondmaalsbekers (XVIIa) met gegraveerd ornament en het wapen van Vucht op den
eenen, op den anderen gegraveerd : de forten Isabella
en Antony, benevens het wapen van Pieter Olikan;
zilveren broodschaal met opschrift (1728).
Bij de kerk een zerk voor P. A. vanWydenkeller (t 179o).
Een uit deze kerk afkomstig wapenbord voor mr. Chr.
P. van Beresteyn (t 1758) is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
2. De R. K. KERK (H. Petrus) is in 1884 door den
architect C. Weber gebouwd ter plaatse van een middeleeuwsche (XV B), van 1648-1824 door de Hervormden
gebezigde, in 1824 verbouwde kruiskerk, met een ouderen
tufsteenen toren. Zij bezit :
Twee eiken biechtstoelen (XIXb).
Wit marmeren doopvont op balustervoet met koperen
deksel, waarboven een palmhouten beeld : Johannes de
Dooper (XVIIId).
Eiken beeld (XV A) : H. Machutus in zittende houding,
modern gepolychromeerd.
Zilveren wierookvat met scheepje (XVIIId) ; zilveren
ampullen-blaadje (XVIIId, hersteld).
Eiken corpus (XVIb) op modern houten kruis.
Vier rood- en geelkoperen kandelaars ( I 1800) op
het hoofdaltaar.
In de kerk, bij den ingang, vier borden van paarse
tegels (XVIIId), voorstellende tafereelen uit het leven
van Christus.
g I. Het KASTEEL MAURIK, oorspronkelijk het „Heyms-

huis" genaamd, is een bouwwerk van baksteen, dat herhaaldelijk is veranderd en van bijgebouwen voorzien,
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terwijl andere gedeelten zijn verdwenen. Het werd van
1504-1509 gebouwd voor j Jan Heym, later hoogschout van 's Hertogenbosch en de Meierij. Vermoedelijk
was Jan Heijns de architect, een der bouwmeesters van de
Bossche kathedraal. Uitwendig is het gebouw i891--I892
gerestaureerd door den architect L. C. Hezenmans. Het
kasteel heeft nog zijn grachten, waarover een ophaalbrug.
De hoofdpoort is geflankeerd door twee, uit het water
oprijzende ronde torens, die van onderen achtkantig zijn.
Twee andere ronde torens aan den gevel rusten op gemetselde overkragingen. Op de binnenplaats tegen den
achtergevel een hoogopgaande traptoren. Van de vroeger
aanwezige kapel getuigt aan de buitenzijde nog een
steunbeer, die met traceerwerk versierd is. In den muur,
tusschen de torens gemetseld, is een uit de kerk afkomstige
grafzerk met alliantiewapen en kwartieren voor Aert Heym
(t 1562) en zijn vrouw de Cock van Opijnen (t 1555).
Inwendig is van het oude niets meer over. In de uitgebreide nederhuizing zijn de plaatsen, waar zich de
slachterij en de brouwerij bevonden, aan enkele overblijfsels herkenbaar.
2. Op het voormalig landgoed Ouwerkerk een graftombe (1813) met de wapens-Martin van Geffen en
-van Hanswijk.

WAALRE. .
Aalst.
De moderne R. K. KERK (Maria Presentatie) bezit:
Monstrans (XVIII B, Antwerpsche keur) van gedreven
zilver, met vergulden stralenkrans ; kelk (XIX A) van
gedreven zilver ; twee ampullen met blad (XVIII B,
Antwerpsche keur) van gedreven zilver.
g. Nr. 10. Jaarsteenen: 1729.
h. De schutterij van St. Antonius en St. Catharina
e.
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bezit een zilveren vogel, verbonden aan een plaatje,
waarop : „Bartel Willems 1605", en achttien platen, o. a.
uit 1628, 1820 en 1850.
Waalre.
e 1. De voormalige R. K. KERK 1) is een éénschepig
gebouw, bestaande uit een schip (in oorsprong XII,
vergroot XVc naar het W. en verhoogd), een dwarspand
en koor (i8 51, ter vervanging van een koor XVa) en
een toren (XV B, spits vernieuwd in 1 703 ). Het benedendeel der muren van het thans bijna geheel gepleisterde
schip -- met uitzondering der westelijkste travee — bestaat
uit groot formaat tufsteen; het bovendeel der muren
bevat hier en daar banden van tuf. De baksteenen toren
heeft drie boven waterlijsten eenigszins terugspringende
geledingen, met overhoeksche, rijk gedetailleerde steunbeeren en een veelhoekigen, ten deele uitgemetselden
traptoren aan de zuidwestzijde. In de eerste geleding
aan de westzijde een met een ellips overtoogden, in een
spitsboognis gevatten ingang; in de tweede aan iedere
zijde twee langwerpige, met twee rondboogjes gedekte
spaarvelden; in de derde, welke door een spitsboogfries
wordt afgesloten, spitsbogige spaarnissen, waarin gekoppelde spitsbogige galmgaten.
In den toren drie klokken, waarvan één gegoten in 1698
door Alexis Julien, één in 173 9 door Georgius du Mery
op last van Gregorius Schouppe, „abbas et dominus
Echternacensis", en één in 1815 door Henricus Petit.
2. De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit :
Modernen preekstoel met snijwerk (XVII) van den
ouden aan de leuning.
Schilderij (XVIII, doek) : wonder der H. Wilgefortis.
Koperen bolkroon (XVII), twaalf-lichts.
i) Dwarspand en koor zullen afgebroken, het schip en de toren gerestaureerd worden.
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Monstrans (175 o) van verguld gedreven zilver.
Kandelaars : twee gegoten geelkoperen (XVI) met drie
knoopen en vetvanger met gekanteelden open rand, twee
gegotene (XVII) met balustervormigen stam, twee zeer
groote geslagen drievoetkandelaars (XVIII), twee kleine
geslagene (± 1800), acht groote (XIX A) en vier wandarmen (XIX A) van rood- en geelkoper.
Koperen collectebus en twee eenvoudige collecteschalen in stoofvorm (XVIII).
g I. Het voormalige KASTEEL DER HEEREN VAN
WAALRE, in de buurtschap Loon, is in 1867 bijna geheel
afgebroken. Binnen de grachten staan thans twee BOERDERIJEN, waarvan één met een brok oud muurwerk, twee
zijgevels met rollaag en uitmetselingen. Inwendig: kelders
met gemetselde tongewelven en eenige gesneden sleutelstukken.
2. Nr. 253. BOERENHUIS met jaarsteenen en versierde
jaarankers : 1663.
3-4. Twee WATERRADMOLENS : de Loondermolen in
de buurtschap Loon op den Dommel, en de Volmolen,
even voorbij de samenvloeiing van Dommel en Keersop,
beide met nieuwe ijzeren slagraderen.
h. De schutterij van het H. Willibrordus bezit een zilveren vogel 0653, wapen-van der Clusen) en vier en dertig
platen, o. a. uit 1763, 1774, 1802, 1804, 1806, 1810, 1815,
1816, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1838, 1840,
1842 en 1847. Enkele oude platen bevinden zich in het
Museum „Het Steen" te Antwerpen en in het Rijksmuseum te Amsterdam.
WAALWIJK.
Baardwijk.
d. In het voormalige RAADHUIS zal de oudheidkamer
voor de Langstraat worden ondergebracht.
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e. I . Van de omstreeks 1 9 10 afgebroken NED. HERV.
KERK staat nog de in 1924 gerestaureerde TOREN, een een-

voudig, oorspronkelijk uit twee door een zaagtandlijst gescheiden geledingen ( 1 1 3 00) bestaand baksteenen bouwwerk, later verhoogd en bekroond met een van vier- tot
achtkant ingesnoerde spits (XV). In de tweede geleding
aan iedere zijde twee gekoppelde (bij de restauratie dichtgemetselde) galmgaten, gevat in een nis, welke aan de
westzijde met een rond-, aan de zuid- en oostzijde met
een segment- en aan de noordzijde met een gebroken
boog zijn gesloten. In de derde geleding telkens twee
eenvoudige rondbogige galmgaten.
In den toren hangen twee klokken, oorspronkelijk
gegoten in 1683 door Jan Fremy en hergoten in 1752
door Alexius Petit.
2. De moderne R. K. KERK (H. Clemens) bezit twee
koperen bolkronen (+ 1700), twaalf-lichts.
Bezooien.

e. De NED. HERV. KERK (i6io) is een rechthoekige
zaalkerk met torentje op det dak ; aan de noordzijde een
onderkelderde achtkante, op de hoeken door pilasters
versterkte uitbouw met tentdak, welke als consistorie
dienst doet. Spitsboogvensters. Inwendig : houten tongewelf, in den grafkelder onder den uitbouw een achtdeelig kruisgewelf op ribben. De kerk bezit :
Eenvoudigen geverfden preekstoel, doophek en bank
(XVII).
Koperen lezenaar en kaarsarm met twee blakers (XVII)
op den preekstoel; koperen voorlezerslezenaar (XVIII).
Avondmaalszilver : beker (XVII); voorts een groote
en twee kleine tinnen schotels (XVIII).
Waalwijk.

e i. De thans NED. HERV. KERK (H. Joannes Baptista)
bestaat uit een drie traveeën diep schip van drie beuken
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onder een zadeldak (XVd, hersteld in 1617, blijkens
ankers in den voorgevel), een zeer breed dwarspand (XVc)
en een (niet voor den dienst gebruikt) koor (+ 145o)
van drie traveeën met 3/8-sluiting; op de kruising een
achtkant houten, door een balustrade omgeven torentje
(XVIIa), bekroond door een peervorm.
In den oostelijken buitenmuur `an den noordarm
zijn drie door spitsbogen verbonden zuilen met achtkante
voetstukken en kapiteelen zichtbaar, welke gemeenschap
gaven met een verdwenen aanbouw, waarvan ook
aan de noordzijde van het koor sporen voorkomen en
tot welks verdieping een thans dichtgemetselde opening
boven in de eerste travee van het koor toegang gaf..
Ten W. van de kerk moeten vroeger de grondslagen
van een + 1464 gebouwden, XVIc verwoesten, toren
zijn opgegraven.
De met een ijzeren kruis bekroonde voorgevel van
het schip heeft twee overhoeksche beeren en twee beeren
te weerszijden van den ellipsvormig overtoogden ingang
(waarboven een hoog dichtgemetseld spitsboogvenster
met overpleisterd maaswerk), alle eindigend in overhoeksche metselingen. De zijbeuken hebben eenvoudige
beeren en aan de zuidzijde flauw, aan de noordzijde
scherper, spitsbogige vensters met geprofileerde dagkanten; het venster in de tweede travee aan de zuidzijde
is echter met een Tudorboog gesloten. Zandsteenen
waterlijst, rechthoekig omgevoerd om de spitsbogige
ingangsnis met holgeprofileerden dagkant in de tweede
travee aan de zuidzijde en om den door een ellipsboog
gedekten ingang in de derde travee aan de noordzijde.
In de dichtgemetselde vensters van de afgescheiden eerste
travee (bergplaats) flamboyant maaswerk in baksteen.
Het dwarspand heeft in de met overhoeksche beeren
versterkte gevels grootendeels dichtgemetselde, door
kantblokken verlevendigde gekoppelde spitsboogvensters
36o
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met holgeprofileerde neggen en ten deele nog de oude
(gepleisterde) baksteenen traceeringen, waarboven een
nisje, en, in de zijwanden soortgelijke enkele vensters.
Bij den zuidarm zijn de rijker versneden beeren versierd
met door zandsteenen driepassen gesloten spaarvelden,
kantblokken en gebeeldhouwde bekroningen en is de
bergsteenen waterlijst rechthoekig omgevoerd om den
met een segmentboog gesloten, in een holgeprofileerde
spitsboognis gevatten ingang ; de ingangspartij heeft,
evenals de rollaag van den top, kantblokken. Tegen het
koor eenvoudige steunbeeren ; dichtgemetselde scherpspitsbogige vensters met grootendeels nog het oude
baksteenen maaswerk. Inwendig : zuilen met achtkante
basementen en lijstkapiteelen; tongewelven. In den zuidarm is een achtkante traptoren ingebouwd ; de noordarm
is tot een „winterkerk" afgescheiden. In het koor zijn
aanzetten van een overwelving in steen bewaard gebleven.
De kerk bezit :
Gegoten koperen lezenaar (XVIII).
Gegoten koperen doopbekkenhouder (XVII).
Orgel (1823).
Twee zilveren Avondmaalsbekers (18 1 9).
Klok, in 169 3 gegoten door Johan Vermi.
2. De moderne R. K. KERK, gebouwd ter vervanging
van een Waterstaatskerk uit 1827, heeft op den voorgevel
twee vazen (XVIII B) en als toreningang een bergsteenen poortje in den barokken Antwerpschen trant van
± 163o, welke ook de voorgaande kerk versierden.
Zij bezit :
Zilverwerk : kelk (XIX A), stralenmonstrans 0715),
kleinen reliekschrijn in monstransvorm (XIX A), twee
ampullen (XIX A), een wierookscheepje (XIX A), zes
kandelaars (XVIII B) en twee kleinere kandelaars
(XVIII B).

WANROOI

Koperwerk : drie gegoten kandelaars op drie pootjes
(twee XVI, één XVII), twee gegotene zonder pootjes
(XVII), zes groote geslagen verzilverde (XVIII), twee
dito kleinere (XIX A).
g I. Nr. 133—I35. Huis (XVII) met, aan de voorzijde in het midden, een topgevel met trappen, toppilaster
en uitgekraagde deklijst om het venster.
2. Nr. 217. Ingezwenkte halsgevel (XVIII A) met
aanzetkrullen.
3. Nr. 182-184. Huis (XVIII) met door pilasters
geflankeerde ingangstravee, kroonlijst en deur.

WANROOI.
Onder deze gemeente zijn praehistorische steenen
bijlen gevonden.
a.

e. De R. K. KERK (H. Cornelius), in i 55 I tot parochiekerk verheven, sedert vergroot en gesloopt, nieuw gebouwd door den architect C. Franssen in 191o, bezit:
Houten beeld: H. Cornelius (XV, geheel opgesneden
en nieuw gepolychromeerd); twee eiken biechtstoelen
(XVIId).
Zilverwerk : monstrans van geslagen zilver (171o) met
vergulden stralenkrans, monstrans met vergulden stralenkrans (XIXa), ciborie (i7o2), kelk (XVIIId) met gegraveerde medaillons.
Twee zijden dalmatieken (XVIIIb) met geborduurde
banden (XVd), waarin beelden van de H.H. Hieronymus
en Gregorius.
Schild van een koorkap (XVd) met hersteld borduurwerk : H. Familie, op nieuw goudlaken.

g.
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Het Ham een standaardmolen (I 8 I I ).

WASPIK

WASPIK.
e I. De thans NED. HERV. KERK (H. Joannes Baptista)
bestaat uit een driebeukig schip van vijf traveeën, een
dwarspand en een als consistorie en bergplaats dienend
koor van drie traveeën met 3/6-sluiting (alles XV B
slecht hersteld in j 1865 en later in 1898). Op
de kruising een zeskante open dakruiter. Het schip
heeft een voorgevel met in het midden twee beeren te
weerszijden van den met een Tudorboog gedekten ingang
in zandsteenen omlijsting, waarboven een groot venster
met eens geprofileerden dagkant. Vóór dezen gevel
hardsteenen pijlers met eenvoudig hek uit 185o. De zijbeuken van het schip hebben eenvoudige, tweemaal versneden, dwarspand en koor driemaal versneden beeren
met zandsteenblokken. In de vierde travee aan de zuidzijde een poortje met kortboog en geprofileerde baksteenen dagkanten; aan de noordzijde een moderne ingang. In het koor hebben de dichtgemetselde vensters,
in enkele waarvan sporen van baksteenen stijlen voorkomen, nog hun holgeprofileerde neggen; de derde
travee heeft aan de zuidzijde een korfbogig poortje,
voorts drie moderne ingangen. Inwendig : over de hoofden zijbeuken van het schip, welke door ronde zuilen
worden gescheiden, stucgewelven, waarboven het oude
houten gewelf nog zichtbaar is, terwijl in het koor de oude
schenkels, trekbalken, muurstijlen en karbeelen gedeeltelijk bewaard bleven. De kerk bezit :
Preekstoel (+ 1770) met cartouches en rijk gesneden
trapleuning ; hardsteenen voet met Lod. XVI motieven.
Doophek (1771 door Petrus Verhoeven, blijkens
cartouche, waarboven het wapen van Holland).
Twee koperen lezenaars en doopbekkenhouder.
Orgel (1767), waarvóór de geschilderde wapensCousebant en -Wassenaer.
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Twee met snijwerk versierde portalen (176 7), waarboven
in cartouches vier wapens van kerkmeesters.
Deur met omlijsting (± 1770) in den scheidingswand
tusschen schip en koor.
Twee zwartgeverfde psalmborden (+ 1770).
Avondmaalszilver : twee bekers (XVIII) met gegraveerd
wapen.
Tinwerk: wijnkan, twee bekers (XVIII) en een paar
kandelaars (XVIIId).
Klok, in 1774 gegoten door Alexius Petit en zijn zoon
Henricus.
In de consistoriekamer een houten schoorsteen
(XVIII A).
Drie wapenborden (1 748, 1757, 1809) betreffende het
geslacht Cousebant, langen tijd bewaard in het koetshuis
naast de kerk, zijn thans overgebracht naar het museum
van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
2. De R. K. KERK (H. Bartholomeus), een Waterstaatskerk (1841), bezit:
Altaar, communiebank, twee biechtstoelen en preekstoel uit den tijd van den bouw.
Twee kroontjes (XIXa), tweemaal zes-lichts.
Kandelaars : twee gegoten koperen (XV) met hoogen
gedraaiden voet; twee gedreven koperen (f 1 5 00) met
voet, nodus en vetvanger met zwellingen; twee tinnen
(XVIIId) in zuilvorm.
Paramenten: kazuifel van modern rood fluweel, doch
met oud borduurwerk (XVIa) op de kolom en het kruis,
voorstellende o. s. de Geboorte, de vlucht naar Egypte,
Jezus in den Tempel, de aanbidding der Koningen, het
Pinksterfeest en de ontmoeting van Maria en Elisabeth,
de Blijde boodschap, de verloving der H. Maagd; kelkvelum, versierd met ranken-borduurwerk, gouden pareltjes (XVI), met bursa.
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Klok, in 1841 gegoten door Petit en Fritsen.
g I. Het huis B 63 (1661, volgens thans ten deele
verdwenen ankers) heeft eenige Tudor- en korfbogige
ontlastingsbogen en een boogtrommel boven de deur
met geprofileerde deklijst, waarbinnen een barokke traceering.

2. Het BOERENHUIS F 8 in de buurtschap Waspik
Boven heeft o. a. een gebeeldhouwden gevelsteen met
wapen (geel varken in roode wei), waarboven een leeuwenmasker en waaronder cartouche met „niet sonder Godt
anno 1609", en op de deur, waarboven uitgekraagde
boog, een fraai gesmede slotplaat (1608).
3. Het BOERENHUIS A 74 (XVIII) in dezelfde buurtschap heeft spaarbogen boven de vensters.
DE WERKEN.
Sleewijk.
De NED. HERV. KERK, een langwerpig achtkant modern
gebouw, bezit :
Eiken preekstoel (XVIII) met pilasters aan de kuip.
Koperen lezenaar en doopbekkenhouder (XVIII).
Op het kerkhof een zerk (1662).
g. MOLENS een

achtkante watermolen en een ronde

bovenkruier.
WERKENDAM.
e. De NED. HERV. KERK, oorspronkelijk een zaalkerk
(XVIIIa) met toren (herbouwd in 1775, blijkens gedenksteenen), heeft door een latere vergrooting aan de zuidzijde den T-vorm gekregen. Vlakke hoekpilasters en uitmetselingen; rondboogvensters (één later in spitsboogvenster gewijzigd). De vlakopgaande, spaarzaam met
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bergsteen versierde toren wordt bekroond door een
inspringend vierkant met van vier- tot achtkant ingesnoerde lage spits ; aan iedere zijde twee halfrond
gedekte, in een rondboognis gevatte, galmgaten. De
kerk bezit :
Eiken preekstoel (± 1800).
Koperen lezenaar (+ 1800).
In een bergruimte ligt een zerk (1754) voor Frederik,
graaf van Gronsfeld, Rees enz. ; vermoedelijk nog enkele
zerken onder den houten vloer.
Overschilderd tien-gebodenbord (XVII of XVIII) met
Mozesfiguur ten voeten uit.
Twee klokken, waarvan één gegoten in 1645 door
Cornelis Ouderogge en één in 1775 door Alexius Petit.
g I. Nr. 55 2. Ingezwenkte halsgevel (1740, blijkens steen) met krullen en fronton.
2. Nr. 551. Gepleisterde trapgevel (XVIII) met
gezwenkte trappen.

WESTERHOVEN.
a. Een paar breedtoppige bijlen van kwarts, in 1839
onder deze gemeente gevonden, bevinden zich thans in
het museum van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen te 's-Hertogenbosch.

De moderne R. K. KERK (H. Servatius) bezit :
Twee klokken, waarvan één in 1442 door Jan Zeelstman
en één in 1556 door Peter van den Ghein gegoten.
g. WATERRADMOLEN : graan- en oliemolen aan het
riviertje de Keersop, thans met ijzeren slagrad.
h. De schutterij van St. Anna bezit een zilveren vogel
(XVIII) en platen uit 1761, 1765, 1767, 1 777, 17$ 2 , 1787,
1791, 180I, 1808, 1814, 1819 en 1829.
e.
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WIJK.
Aalburg.
e. De NED. HERV. KERK is een éénbeukig met drie
zijden gesloten gebouw (herbouwd blijkens steen in 163o)
met een toren (XIV, later verhoogd), beide geheel zonder
bergsteenen sierdeelen. Eenvoudige tweemaal versneden
beeren, aan de zuidzijde gemoderniseerd ; de oorspronkelijke spitsboogvensters — evenals de korfbogig overtoogde ingangen — gedicht en door rondboogvensters
vervangen. De vlakopgaande toren van twee geledingen
met een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits heeft in
de bovenste geleding twee gekoppelde rondbogige galmgaten boven twee soortgelijke dichtgemetselde. De kerk
bezit :
Geverfden preekstoel (XVIII).
Twee koperen lezenaars (XVIII).
Twee koperen ,houders voor een zandlooper en twee
kaarsen, enkele kaarsenhouders en elf bankkandelaars
(XVIII).
Orgel (XIX A), in den stijl van het Keizerrijk.
Zerk (1 7 26) voor den predikant M. Verhoeven.
Twee koperen kronen, tweemaal zes-lichts (op een
H. K. M. en J. L.V. K.) en twee eenmaal zes-lichts (XVII).
Avondmaalszilver : twee bekers en schotel (alle 1733);
voorts van tin : kan, twee bekers en twee kleine schotels
(XVIII of XIX A).
Twee klokken, o. s. gegoten in 1358 en 15o8.

g. Halverwege Wijk een MOLEN : hooge ronde steenen
bovenkruier.

Biesheuvel.
g. WIPMOLEN

met onbedekt scheprad.
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Wijk.
e. De NED. HERV. KERK (H. Martinus) bestaat uit een
driebeukig schip (herbouwd XVIII), een thans als vergaderlokaal dienend, driezijdig gesloten tufsteenen koor
(XIV I) ) en een toren (XV A), aan welks oostzijde de
moet van een hooger kerkdak. Het sinds XVIII met
twee zadeldaken, thans vlak gedekte schip heeft aan de
noordwest- en de noordoostzijde nog brokken muurwerk
van tuf met gedichte spitsboogvensters. Het verlaagde
en verbouwde koor heeft lage beeren en een geprofileerde
waterlijst. De zonder beeren rechtopgaande toren met
beneden rond, hierboven veelhoekig uitgemetselden traptoren aan de noordwestzijde, bestaat uit drie geledingen
en een van vier- tot achtkant ingesnoerde spits. Beneden
een in spitsboognis gevatte korfbogige ingang : de tweede
geleding (ook van den traptoren) heeft aan iedere zijde
twee met twee spitsboogjes op console gesloten spaarvelden met daarboven een uitgekraagd rondboogfries
(aan de westzijde geheel, aan de zuidzijde grootendeels
verdwenen); de met eenige kantblokken verlevendigde
derde vertoont twee galmgaten, beneden met twee rondboogjes en daarboven door een middenstijl in twee spitsboognissen gedeeld, terwijl de traptoren hier rondbogige
spaarvelden heeft. Inwendig worden de beuken van het
met stucgewelven gedekte schip gescheiden door zuilen
met veelhoekige voetstukken en heeft de traptoren een
gemetseld schroefgewelf. De kerk bezit :
Geverfden preekstoel (XVII).
Koperen zandlodperhouder en kaarsenhouder (XVIII).
Twee koperen kronen (XVIII), waarvan één tweemaal
zes- en één tweemaal acht-lichts, met uitgehakt wapenschild.
I) Volgens Coppens III,
koor in 142o voltrokken.
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blz. 74, en Schutjes V, blz. 971, werd dit

WILLEMSTAD

Avondmaalszilver : een beker (1 7 1 3 ) met gegraveerd
ornament en een onversierden (XVIII), zilveren schotel
met wapen en rankornament (XVIII) ; voorts van tin : kan
(XVIII, gemerkt I. V. L.), twee schotels (XIX A) en twee
tinnen bussen (XVIII, gemerkt Jos. P. Vos).
WILLEMSTAD.
Tonnekreek.
c. Vóór de hoeve Dijkzigt aan den zeedijk een
PI JLER (XVII) met schilddragenden leeuw.

BRUG-

Willemstad.
b. Verdedigingswerken.

De VESTINGWERKEN (XVId—XIXa), aangelegd in 15 8 5
volgens bestek van den ingenieur Adriaen Anthonisz,
later voortdurend gewijzigd en verbeterd, bestaan uit
een aarden omwalling met zeven bastions en een vergraven ravelijn vóór de voormalige Landpoort. De hoofdwal is met den dijk verbonden door twee gemetselde
beeren, een andere gemetselde beer sluit de haven af.
Op de beeren „monniken".
d.

I7ereldl jke openbare gebouwen.

I . Het

ook genaamd PRINSENHOF en
tegenwoordig marechausséekazerne, in 1623
gesticht door Prins Maurits, is een rechthoekig gebouw
met een verminkten uitbouw op het Z.O., en wordt
gedekt door een hoog leien dak tusschen twee vernieuwde
topgevels. Het gebouw, dat in 193o met den zandstraal
is afgespoten (behalve aan de achterzijde), is opgetrokken
van roode baksteen met zandsteenen lijsten en ornamentstukken. De voorgevel is versierd met gekoppelde
Toscaansche pilasters, op welke korf- en Tudorbogen
rusten met maskers in de sluitsteenen. Ook in de
GOUVERNEMENT,

INFIRMERIE,
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zijgevels worden de vensters, waarvan die op het
Westen zijn dichtgemetseld, door korf- en Tudorbogen

met maskers gedekt; in de boogtrommels van de verdieping der frontzijde zijn natuursteenen cartoucheversieringen aangebracht. De achtergevel is geheel verbouwd.
Houten gootlijst op zandsteenen consoles, tegen de zijgevels als zandsteenen cordonlijst op consoles doorgevoerd. In het midden van den voorgevel bevindt zich
een zandsteenen poort met pilasteromlijsting en ovaal
licht, bekroond door een gebogen en gebroken fronton.
Op de architraaf boven de pilasters het jaartal 1623.
Inwendig is het gebouw geheel gewijzigd.
Achter het hoofdgebouw de brigadierswoning, een
rechthoekig baksteenen gebouw met twee trapgevels en
houten gootlijst op zandsteenen consoles, omgeven van
latere aanbouwsels.
2. Haven A 3. Het ARSENAAL is een rechthoekig
baksteenen gebouw met houten kroonlijst, in 1793 opgetrokken volgens de eenigszins gewijzigde plannen
(1789, door P. W. Schonk), bewaard in het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg. In den gevel aan de haven
twee poorten met hardsteenen omlijsting.
3. Kerkring. De voormalige KAZERNE (1748) een
uit twee langgerekte baksteenen vleugels met tusschengelegen binnenplaats bestaand gebouw, met aan den
Kerkring een poort met baksteenen omlijsting en houten
fronton is voor eenige jaren gedeeltelijk afgebroken.
4. Het RAADHUIS (1620) is een rechthoekig gebouw
zonder verdieping, gedekt door een zadeldak, met een
toren tegen den korten gevel aan de Voorstraat en een
topgevel in het front, opgetrokken van baksteen met
toepassing van natuursteen voor vensterkozijnen, hoekblokken, banden en omlijstingen. De voorgevel met den
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top, in 1871 geheel gemoderniseerd, is in 19 3 o, in voorbereiding van een restauratie, van de pleisterlaag ontdaan.
In den topgevel met voluutafdekking, oorspronkelijk
door een obelisk bekroond, een nis met Justitiabeeld.
In den achtergevel nog eenige overblijfselen van de
oorspronkelijke vensterkozijnen. Houten goot op klossen
aan de voor- en de achterzijde ; op het dak telkens twee
dakkapellen met beschadigde looden topversiering : gekroonde adelaar ( ?). De toren gaat te halven hoogte van
vierkant in achtkant over, door bemiddeling van baksteenen hoekafschuiningen. Sinds 1793, toen bij het beleg
de oorspronkelijke koepelvormige spits afbrandde, wordt
hij gedekt door een korte leien spits, omgeven door een
ijzeren leuning op een houten kroonlijst. Op de spits
een windwijzer : meermin. Langs een steenen trap tegen
de zuidzijde bereikt men een deur met beschadigde natuursteenen omlijsting, welke toegang geeft tot een ruimte,
overkluisd door een baksteenen stergewelf, welke met
een wijden zandsteenen boog naar de Voorstraat is geopend (oorspronkelijk roepstoel ?). Verder vertoont deze
toren boven den boog een uitgediepte zandsteenen plaat,
twee sierankers, en galmgaten met rondbogen en zandsteenen omlijsting. In den zijmuur van het rechthoekig
gedeelte naast de noordzijde van den toren een poortje
met zandsteenen omlijsting, toegang gevend tot de torenverdiepingen en de stadhuiszolders. Onder de trap naast
den toren een poortje met opschrift : 1 7 86. Inwendig :
kelder met tongewelf en twee zware ronde pijlers in
het midden; voorhuis met twee zandsteenen balkdragers met maskers ; in de burgemeesterskamer vier
iepen stoelen (XVIIId). In den toren hangt een klok
zonder opschrift.
Een geverfd ijzeren geldkist, beschadigd, vroeger op
het raadhuis, bevindt zich tegenwoordig in het gemeentelijk ziekenhuisje.
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5. Het WACHTHUIS bij de voormalige Waterpoort is
een rechthoekig baksteenen gebouw (XVIII B) met ingebouwde galerij, bestaande uit bogen op pijlers met
hardsteenen imposten.
6. Van het WACHTHUIS (XVIII ?) bij de voormalige
Landpoort zijn drie bogen op pijlers over.
e. Kerkelijke gebouwen.
I. De NED. HERV. KERK, gelegen op een vierkant
omgracht kerkhof aan het einde van de Voorstraat, begonnen in 1597, waarschijnlijk gebouwd naar een plan
van Mr. Coenraat van Norenburch uit Dordrecht, omstreeks 1610 in gebruik genomen, in 1791 gedeeltelijk
hernieuwd, is een achtkant gebouw met een onvoltooiden
vierkanten toren tegen den zuidwestmuur, opgetrokken
van baksteen met lijsten en vensterprofielen van Naamsche steen, gedekt door een leien dak met koepelvormigen
top en bekroond door een open koepeltje. Het lage dak
van den toren sluit aan tegen dat van de kerk. Uitwendig
vertoont het gebouw steunbeeren op de hoeken van het
achtkant, zonder versnijding en met natuursteen afgedekt
onder de daklijst. De vensters worden gedekt door
onregelmatig halfronde bogen en hebben geprofileerde
omlijstingen en stijlen van hardsteen. Houten kroonlijst
met consoles. Om het koepeltje op het dak een houten
balustrade (XVIIId). De ingang naar de Voorstraat is
voorzien van een geprofileerden korfboog, waarboven
een steen met opschrift aangaande inwijding (1607) en
herstelling (1791).
De torenromp vertoont overhoeksche steunbeeren op
de vrijstaande hoeken, vensters met natuursteenen kozijnen, door strekken ontlast, en een ingang met geprofileerden korfboog. Een weinig boven de kroonlijst
der kerk wordt het muurwerk afgesloten door een eenvoudige gootlijst op klossen.
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Inwendig : halfronde Toscaansche zuilen met waarschijnlijk onder den vloer verborgen basementen en
hardsteenen kapiteelen in de hoeken. Houten koepelgewelf met acht lichte en acht zware ribben, welke laatste
neerkomen op houten postamenten boven de kapiteelen
der zuilen. In den ,top van het gewelf een rozet. De
kerk bezit :
Eiken preekstoel met klankbord (naar ontwerp van
Jacob Olivier uit Delft en Joost Hendriks uit Dordt
door Joris Adriaens uit 's-Gravenhage gemaakt en in 1609
geplaatst). De kuip rust op een druiper met consoles;
eiken trap (XVIII A). Aan den preekstoel een koperen
lezenaar (XVII A).
Eiken doophek met voorlezersgestoelte (XVII).
Orgel in een nis aan de torenzijde, in 1 774 door Prins
Willem V geschonken, met schelpvormige overhui.
ving.
Eiken schepenbank met overhuiving (als de preekstoel
door Joris Adriaens n. o. v. Jac. 011ivier en Joost
Hendriks).
Eiken officiersbank (XVII A).
Eenvoudige eiken banken (XVII).
Hangzolder op geverfde kolommen, met eiken balustrade en ingesneden: 1661 en: 1664.
Zerken, grootendeels onder de banken verborgen:
één (1606, met wapen), één (1662, met wapen), één (1705,
met wapen).
In den muur een marmeren steen (1762), ter herdenking
van den stadscommandant Fr. Cornabé.
Koperen lichtkroon (XVII) met 2 rijen armen.
Twee tekstborden (1614).
Vier zilveren bekers met wapens en opschrift (1659).
Twee kleine zilveren schalen en een groote, met opschrift, de groote bovendien met wapen (alle 1742).
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In het koepeltje twee klokken, de eene in 1588 gegoten
door Thomas Both, de andere in 1605 door Cornelis
Ammeroy.
Tot het kerkhof geeft aan de zijde van de Voorstraat
toegang een ijzeren hek (XVIIId).
f.

Gebouwen van liefdadigheid.

Voorstraat A 47. Voormalig NED. HERV. WEESHUIS,
tegenwoordig bewaarschool, een eenvoudig huis met
rechte daklijst (XVIIId).
g.

Particuliere gebouwen.

I. Kerkring zuidzijde B 164. Fragment van een gevel
met baksteenen geprofileerde tooglijsten op maskersteentjes • (XVId of XVIIa).
2. Voorstraat A 48. Ingezwenkte topgevel (XVIII)
met rijke ankers.
3. Voorstraat A 52. Ingezwenkte topgevel (XVIII)
met boogvulling, voorstellende een olifant, in den top.
4. Haven B 8. Steen met voorstelling van putti met
gereedschap (XVII), en onderschrift : „In de twee kerfbijlle".
5. Voorstraat A 62/A 61. Steen met wapen en onderschrift : „Lahore fertilis" (+ 1600 ?).
6. Voorstraat B 59. Boven de voordeur een blauw
tegeltableau (XVII) met onderschrift: „De Willemstadtsche Grutterij".
7-10. Ankers : Voorstraat A 41, A 59, B 46 en B 47.
I I . MOLEN „D'Orange-molen" : ronde bovenkruier
met steen: 1734.
WOENSDRECHT.
Hoogerheide.
f. De St. Philomenastichting bezit een verguld koperen
monstrans (:1: 15 oo, zeer gewijzigd).
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g.

MOLEN : ronde

steenen bovenkruier (1744).

Woensdrecht.
e 1. De in 188 7 gewijde R. K. KERK (H. Jozef) bezit
een kleine klok, in 1 75 2 door Johannes Specht te Rotterdam gegoten.
2. Van de op een heuvel gelegen voormalige R. K.
KERK, tijdens den tachtigjarigen oorlog verwoest en
daarna hersteld, bleef bij de afbraak na 18 3 0 bewaard de
reeds langen tijd kaplooze en thans zeer vervallen en
geheel met klimop begroeide TOREN (XIV A, verhoogd
XV B). Het is een vlakopgaand, door lage dubbele
beeren versterkt, bouwwerk, waarvan het baksteenen benedendeel twee reeksen van grootendeels gedichte spitsbogige galmgaten vertoont, terwijl de bovengeleding versierd is met kalksteenen banden, blokken
en (om de spitsbogige galmnissen heengevoerde) holgeprofileerde waterlijsten. Korfbogige westingang met
gedicht ovaal venster er boven.
h. De keten van het St. Sebastiaansgilde met twee
gedreven en gegraveerde zilveren vogels : één (XVII),
één (XVIII of XIX), en schilden, o. m. uit 1 772, 1775,
1778, 1792, 1803, 1806, 1809, 1812, 1815, 1818, 1826,
1842, 1846 en 18 5 0, wordt thans ergens in Gelderland
bewaard.
WOUDRICHEM.
a.

Vroeg-historische oudheden.

Tusschen deze gemeente en Sleewijk moet omstreeks
1805 een koperen Romeinsche munt van Constantijn
den Groote gevonden zijn.
b.

Verdedigingswerken.

I. De WATER- Of GEVANGENPOORT is een rechthoekig,
thans vrijstaand, eenvoudig baksteenen bouwwerk (XV)
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met zadeldak. Op den noordoosthoek een op boogfriezen
rustende, veelhoekig uitgekraagde arkel en boven den
spitsbogigen doorgang, waarvan het gewelf in 1898 is
uitgebroken, drie nisjes. Inwendig een steenen trap met
troggewelf.
2. De tegenwoordige OMWALLING bestaat uit een
hoogen waterkeerenden muur aan de rivierzijde, dubbele
vooruitspringende bastions op de hoeken (op den zuidoosthoek een enkel bastion) en een ravelijn in de gracht
aan de oostzijde.
c. Pomp.

Hoogstraat. Hardsteenen POMP (vermoedelijk XVIII),
thans buiten gebruik.
d.

Iereldljk openbaar gebouw.

Hoogstraat. Het RAADHUIS (1 59 2, blijkens cartouche)
is een, thans gepleisterd en gemoderniseerd, onderkelderd
gebouw, waarvóór een bordes met twee schildhoudende
leeuwtjes. De ongepleisterde achtergevel heeft in den
top nog eenige trappen en hoekblokken.
e.

Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK (H. Martinus), gebouwd XV,
herbouwd XVIIa, hersteld in 1841 en 1922, bestaat uit
een driebeukig schip van drie traveeën onder één zadeldak
met langs den toren doorgetrokken zijbeuken, een dwarspand, een koor van vier traveeën met 5/I o-sluiting en
een toren (XV B—XVI A ; sinds 1717 zonder spits,
thans met een ijzeren nooddak, in restauratie); aan de
zuidzijde van het koor de moet van een afgebroken aanbouwsel. De beeren van schip en dwarspand in den
zuidarm met overhoeksche versnijdingen hebben bergsteenen hoekblokken.
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De TOREN bestaat uit drie geledingen. Van zijn overhoeksche beeren — waarvan de noordwestelijke over de
benedenste en de zuidoostelijke over de bovenste geleding in verbinding met een veelhoekig uitgemetselden
traptoren — zijn de westelijke beneden vierkant uitgebouwd en met bergsteenen blokken, alsmede met
slanke spaarvelden verlevendigd; langs de volgende
geledingen hebben alle beeren dergelijke spaarvelden en
gekoppelde bergsteenen pinakels. Ellipsvormig getoogde
bergsteenen ingang, gevat in hooge spitsboognis met
holgeprofileerden dagkant. De beide bovenste geledingen
hebben slanke geprofileerde met driepassen versierde
spaarnissen, waarvan die in de tweede geleding grootendeels nog ruitvormige medaillons en die in de derde
geleding ronde medaillons met profielkoppen in reliëf
(+ 1525) hebben bewaard; hierboven (bij de tweede
geleding aan noord- en zuidzijde thans verdwenen)
een rondboogfries, waarvan de boogvelden met bergsteenen schelpen gevuld ; in de middelste ,spaarvelden der
bovenste geleding zijn galmgaten gebroken. Inwendig
worden de beuken van het zeer gewijzigde schip, op één
van welks trekbalken het jaartal 1621 voorkomt, door
zes pijlers en twee zuilen gescheiden. Van de op
kapellen gelijkende dwarsarmen dient de zuidelijke
als consistorie en de noordelijke als portaal. Het als bergplaats gebezigde koor heeft overblijfselen van op eenige
hoogte boven den grond beginnende schalken. In den
toren beneden consoles (maskers) met aanzetten van
gewelfribben. De kerk bezit :
Preekstoel (XIX A).
Wit geschilderd orgel (168o, blijkens cartouche), afkomstig uit de Kloosterkerk te 's Gravenhage.
Avondmaalszilver : twee gladde bekers en drie schotels
(XVIII ?); voorts twee tinnen kannen (XVIIId).
25
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2. De R. K. KERK (183 8, blijkens steen) is een onbelangrijk zaalgebouw en bezit:
Houten altaar (1840) met altaarstuk, voorstellende de
aanbidding der herders (1839, door van der Hulst).
Gesneden communiebank (j 1840).
Kleine zilveren ciborie (XVIIa, merken : Utrecht, V in
schild, monogram A V = Adam van Vianen).
In de pastorie een pastoorsportret (1836, doek).
g. Particuliere gebouwen.

I. Molenstraat 61. Huis (XIV, doch gewijzigd XVIIa,
178o en 1904), gedeelte van een voormalig grooter gebouw (klooster ?), met in den westelijken zij-geveltop
nog eenige zadeldakvormig afgedekte trappen. Op de
verdieping aan de voor- en achterzijde vensters met
ellipsbogen, waarin blokken en sluitsteenen, en metselmozaïek in de boogtrommels. Deur (XVIIIc). Inwendig
nog een paar gothische sleutelstukken. Een bedstede
met snijwerk en : 161 9 is naar Amsterdam verkocht.
Verminkte gevels van het Zuidhollandsche (,,Dordtsche") of verwant type:
2. Hoogstraat 286-287. „In den gulden engel"
(I 593). Beneden gewijzigde gevel met bergsteenen blokken
en banden en holgeprofileerde baksteenen waterlijsten
met kopje in het midden. Tegen de verdieping geprofileerde korfbogige ontlastingsbogen met metselmozaïek
in de boogvelden boven de vensters, waartusschen gekartelde zuiltjes (ten deele verdwenen) op kraagsteenen
en met Korinthische kapiteelen, waarop gezwenkte,
boven de vensters rechthoekig omgeknikte bogen rusten.
Gevelsteen: engel in een nis, waaronder een cartouche.
In den nog van eenige der trappen voorzienen, maar
thans recht afgesneden top uitgekraagde togen op kopjes
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om de ontlastingsbogen met metselmozaïek. Tusschen
de topvensters een alliantiewapen. Sierankers.
3. Hoogstraat 288. „In den salamander". Overeenkomstige gevel (1606, blijkens den gevelsteen). Deur
XIX A.
4. Hoogstraat 291. Soortgelijke, nog meer verminkte
gevel (+ 1600). Metselmozaïek en twee gebeeldhouwde
kraagsteenen in het fries boven de onderpui.
5. Hoogstraat 43. Soortgelijke gevel (1645, blijkens
cartouche). Op de verdieping uitgezwenkte, doch niet
rechthoekig omgeknikte togen.
6. Hoogstraat 44. Verwante gevel (+ 1595), doch
slechts met zwaargeprofileerde ontlastingsbogen tegen
de verdieping, + 1900 nog met klaverbladmotieven in
de boogvelden.
7. Hoogstraat 284. „In de vergulde helm". Dergelijke
gevel (i6oi, blijkens jaartal).
8. Hoogstraat 285. „In 't herdt". Soortgelijke gevel
(1601, blijkens cartouche) als nr. 7, doch met geprofileerde
togen op kopjes om de ontlastingsbogen.
9. Hoogstraat 45. Dergelijke gevel (1608, blijkens
cartouche) als nr. 7.
1o. Hoogstraat 17. Gepleisterde trapgevel (1605,
blijkens een thans verdwenen steen) van hetzelfde type.
I I. Hoogstraat 21-22. Verminkte gevel (XVII A)
van hetzelfde type als de vorige.
12. „De Witt's poortje" (1611, blijkens jaartal in fries),
van bergsteen. Geblokte pilasters met Ionische kapiteelen
en hoofdgestel boven doorgangsboog met sluitsteen,
bekroond door een driehoekig fronton, waarin alliantiewapen.
Verder eenige latere gevels :
13. Topgevel (1758, blijkens steen in de pui).
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14. Hoogstraat nr. 300. Geheel baksteenen gevel
(XVIII) met middenrisaliet, verlevendigd door geblokte
pilasters. Rechte kroonlijst.
15. Op den stadswal een MOLEN : hooge achtkante
bovenkruier met stelling.
Details.
1-3. Hoogstraat nrs. 3 o en 34, vensters met gepleisterde korfbogige togen; Hoogstraat nr. 2 9 5, deur
(XVIIIc).
WOUW.
c. Vóór het Raadhuis op het Marktplein twee hardsteenen POMPEN (1768), bekroond door wapens.

d. In den gevel van het nieuwe RAADHUIS een klok,
in 1740 gegoten door G. v. Everbroek.
e. 1. De R. K. KERK (H. Lambertus), genoemd in 12.77,
vergroot XVIa, hersteld en gewijzigd in 1 1801, gerestaureerd in 1882 door Dr. P. J. H. Cuypers, in de
jaren 18 97 -1898 van nieuwe houten gewelven voorzien,
is een gebouw (XV—XVIa), bestaande uit een schip van
drie beuken onder één dak, een transept, een 6/12-gesloten
koor en een zwaren toren (XV), alsmede een sacristie in
den hoek van den zuiderarm en het koor.
De kerk is uitwendig geheel bekleed met witte kalksteen. Dwarsschip en koor hebben spitsboogvensters,
het schip rondboogvensters, alle met nieuwe traceeringen.
In de topgevels van het dwarspand nissen met geheel
vernieuwde traceeringen. In den top van den zuiderdwarspandgevel een steen : 1614. Onder de groote
vensters der dwarsschipgevels twee dichtgemetselde ingangen. De zijbeuken schijnen oorspronkelijk langs
de zijden van den toren te hebben doorgeloopen. In38o
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wendig : zuilen en bogen, dateerende van de vernieuwing
(1801); de houten gewelven van schip en dwarsschip zijn
modern. Het koor is gedekt door een steenen kruisgewelf. De kruispijlers hebben kapiteelen met dubbelen
bladrand en veelhoekige voetstukken. Op den zolder van
. de sacristie sporen van een weggebroken gewelf en een
dichtgemetselde opening naar het koor.
De toren (XV), van baksteen met banden van ledesteen, heeft steunbeeren, eindigend in pinakelversnij dingen.
De zes geledingen zijn verdeeld door lisenen en boogfriezen. Een korte, ingesnoerde leien spits dekt den
zwaren romp. Boven den geprofileerden korf boog van
den ingang een leeg nisje en een spitsboogvenster. De
zijmuren vertoonen dichtgemetselde spitsbogen naar de
verdwenen westelijke einden der zijbeuken alsook gewelfmoeten. Inwendig resten van een uitgebroken kruisgewelf.
De kerk bezit :
Twee geschilderde houten altaren met pilasteromlijstingen (XVII ?). In het zuidelijke een schilderstuk
(XVII, Antwerpsche school, doek), voorstellende den
H. Leonardus gevangenen troostend.
Eiken koorgestoelte met groote heiligenbeelden (16901699 door A. Quellinus jr., Lod. Willemsen en Hendr.
Verbruggen, naar ontwerp van Jan Balth. Bouvaert), afkomstig van de abdij van St. Bernard aan de Schelde,
sinds 1828 in deze kerk opgesteld. Twee van de medaillons,
die oorspronkelijk de rugzijden versierden, hangen nu
aan weerszijden van den westingang ; vier andere zijn
aangebracht op de moderne kuip van den preekstoel,
de overige aan de biechtstoelen. Verschillende fragmenten
bevinden zich verder op den zolder van de sacristie,
terwijl andere zijn vertimmerd in een bank op het
koor.
Gestoken eiken communiebank (XVIII B ?), van welke
zich fragmenten bevinden in twee tafels op het koor.
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Twee eiken biechtstoelen (XIX A ?), voorzien van
beelden en reliëfmedaillons, afkomstig van het koorgestoelte.
Marmeren doopvont (XVII); de voet is gewijzigd.
De moderne kuip van den preekstoel staat op een
gebeeldhouwden voet (XVII ?), voorstellende den H.
Martinus.
Eiken beeld (X VI A) : H. Sebastiaan, afkomstig van
het voormalig St. Sebastiaansgilde, tegenwoordig op den
preekstoel geplaatst; geschilderde lindenhouten groep
(XVII B, vermoedelijk door Engelbrecht Pompe), voorstellende de H. Familie; houten beeld : H. Lambertus
(XVII ?), op den zolder der sacristie; hier ook fragmenten
van een afgebroken altaar (XVII).
Schilderij (XVIII, Vlaamsche school, doek) : val van
Christus onder het kruis.
Schilderij, copie (XVIII) naar Rubens, voorstellende
den H. Hieronymus en de H. Agnes.
Koperen lavabo (XVIIId), vervaardigd te Bergen-opZoom.
Twee groote en zes kleine koperen kandelaars (XVIII).
Twee klokken, waarvan één met medaillons, gegoten
in 166 5 te Antwerpen door Joannes le Fevre, en één
met saterfries, in 1 7 23 gegoten te Antwerpen door
Guilelmus Witlockx.
Op de torenverdieping : een torenkruis (XV ?).
Naast de kerk een grafmonument voor kolonel George
Carleton (t 1814).
Een rijk gesneden tabernakel (XVII) is sinds 1914 in
kratten opgeborgen op den zolder der voormalige
pastorie.
A 246. De voormalige R. K. PASTORIE,' tegenwoordig „huize St. Jozef", heeft een hardsteenen deuromlijsting (1727) met gesmeed ijzerwerk voor het boven2.
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licht. Naast de deur een klein venster met gesmeed ijzeren
traliewerk, waarop rozetten en wapenschildjes (XVI).
g. MOLEN : onder Moerstraten een standaardmolen.
ZEELAND.
e. De moderne R. K. KERK (H. Jacobus den Meerdere)
bezit :
Twee eiken beelden (XV B en XVI A) : H. Barbara
en H. Maria Magdalena.
Fraai gedreven zilveren monstrans (XVIa) in torenvorm.
Vier gegoten koperen kandelaars (XVII B).
Koorkap met oud borduurwerk en verguldsel en twee
kazuifels (XVII).
Drie klokken, waarvan één in 1663 door Peter van
Trier en twee in 18o1 door Henricus Petit gegoten.
ZEVENBERGEN.
Zevenbergen.
d.

IVereldl jke openbare gebouwen.

Het voormalig RAADHUIS, nu gebruikt voor verschillende gemeentebureelen, is een rechthoekig baksteenen
gebouw (XVIII A) met pannendak, waarop een koepeltje
met klok. Houten kroonlijst en fronton met wapen der
stad, houten deuromlijsting. Hardsteenen stoep met opgangen aan weerszijden en hardsteenen lantaarnpalen,
waartusschen gesmeed ijzeren leuning (XVIII). Inwendig :
in het voorhuis een geverfde steenen leeuw met het
stadswapen (XVII ?).
e.

Kerkelijke gebouwen.

I. De NED. HERV. KERK (St. Catharina) is een grootendeels gepleisterd baksteenen gebouw met toren (XV en
XVI), hersteld in 1844, bestaande uit een driebeukig
schip van vier traveeën, een dwarspand van dezelfde
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hoogte als de zijbeuken en een rechtgesloten koor.
De toren staat in den hoek van het koor en den
noordarm. Tegen den noorderzijbeuk naast het dwarspand een uitgebouwde kapel van gelijken vorm als het
dwarspand. Het schip, welks drie beuken door een
leien dak worden gedekt, wordt aan de westzijde door
een topgevel afgesloten, evenals koor, dwarspand en
kapel. Brandgevel tusschen schip en koor. Spitsboogvensters met ijzeren ramen, een rond venster in den
westgevel en een dichtgemetseld spitsboogvenster met
oorspronkelijke baksteenen traceeringen in den sluitgevel van het koor. Steunbeeren. Inwendig (geheel gewit) : zuilen op voetstukken en met lijstkapiteelen,
verbonden door spitsbogen, welker profielen met stuc
zijn bijgewerkt; houten tongewelven: in het schip een
gedrukt spitstongewelf, in het koor een spitstongewelf,
in het dwarspand en de kapel gedrukt segmentbogig,
in de zijbeuken halfsegmentvormig; ribben en kiel van
peerkraal profiel; in het koor rusten deze ribben op
geprofileerde draagsteenen. Spitsbogige triomfboog tusschen koor en schip; trekbalken in het middenschip en
de zijbeuken.
De geheel gepleisterde toren bestaat uit drie geledingen,
bekroond door een houten spits van twee open verdiepingen (XVIIIc). In de bovenste geleding aan elke
zijde twee galmgaten; steunbeeren tegen de vrijstaande
zijden. De steenen romp wordt afgesloten door een
ijzeren balustrade; in de ijzeren balustrade van den
ondersten koepel het jaartal 1767. In den toren gelijkvloers een ruimte, slechts van het koor uit toegankelijk,
gedekt door een kruisribgewelf.
De kerk bezit :
Eiken preekstoel met klankbord (XVIII B), met
koperen doopbekkenhouder en doopbekken (XVII)
aan de trap.
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Eiken doophek (XVII, voor eenige jaren uitgebreid), met koperen voorzangerslezenaar (XVII). Een
fragment van het vroegere orgel : een geverfde gesneden
bekroning (XVIII A) hangt tegen den westmuur van
het middenschip.
Eiken (voormalige) schepenbank (XVII A, geverfd).
Voormalige kerkvoogdenbank (XVIII c) met gesneden overhuiving, (geheel geverfd). Fragmenten van
eiken schotwerk (XVII, alles geverfd), in de banken
van het koor.
Grafmonument (XVI B, zeer beschadigd) van toetssteen voor Jehan de Ligne, graaf van Aremberg, bestaande uit een tombe in een nis, overhuifd door een rondboog. Op elk der boogsteenen een wapen aan de voorzijde en een aan den dagkant ; tegen den achterwand
van de nis een opschrift in omlijsting en een alliantiewapen.
Grafzerken (grootendeels onder de banken verborgen),
een (1599, met wapens), een 0600, met wapen), een
(1601, met wapen), een (1602-1606, met wapen), een
(1604, met wapens), een (XVIIa) in den zuidarm, een
(16 3 6, met wapen), een (164 7, met wapens en putti) in
den zuidarm, een (1660, met wapen).
In den zuidelijken dwarspandsarm een verhooging,
waarop twee grafzerken; de een van 1647 met wapens,
putti en doodsemblemen, de ander (XVIIa) met cartoucheornament.
Twee psalmborden (+ 1700).
Drie klokken, één gegoten door Petrus de Dorme(?,
Douwe ?) in 1410( ?), de beide andere in 1817 door Petit
en Fritsen.
De toegang tot het kerkhof wordt aan de Markt
gevormd door een ijzeren hek tusschen twee hardsteenen
pijlers (XVIIIb).
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2. De R. K. KERK, een Waterstaatskerk (1837), bezit:
Eiken communiebank (XVIII) met beeldhouwwerk.
Eiken orgelkas met snijwerk (XVIII).
Vier eiken biechtstoelen (XVIII) met beeldhouwwerk.
Eiken preekstoel (XVIII).
Op den zolder der kerk een beschadigd houten heiligenbeeld (XVII ?).
Vier kleine en twee groote gegoten koperen kandelaars
(XVII).
Twee koperen kaarsekronen (XIX A).
In de sacristie : koperen lavabo (XVIII d).
In het torentje op den voorgevel een klok van Petit
en Fritsen, zonder jaartal.
In de pastorie bevindt zich een schilderij (XVII,
copie naar Rafael of zijn school ?).

g. Particuliere gebouwen.
Trapgevels, enkele met geprofileerde tooglijsten op
consoles boven de vensterbogen (als te Breda, Geertruidenberg en Heusden) :
I. Zuidhavenkade A 314. Trapgevel (XVIc, top
veranderd XVII A, gerestaureerd). Geheel vernieuwde
pui, waarin in cement het jaartal 1 55 1 is aangebracht.
Fragmenten van vier top-pinakels, waarvan de twee
bovenste op gebeeldhouwde kraagsteenen. Zandsteenen
lijsten, vensterboogvelden. Drie gevelsteenen met wapens,
waarvan twee in cartouchevormen en de middelste steen
gedekt met een tympanon. Ankers.
2. Markt A 399, hoek Zuidhavenkade. Grootendeels
'gepleisterd huis, met trapgevel (XVI d of XVIIa) aan
de Markt, en waterlijst aan de Zuidhavenkade.
3. Molenstraat A 220. Trapgevel (XVII A, gerestaureerd), van gele en roode baksteen, met zandsteenen
blokjes en deksteenen. Boven de vernieuwde pui een
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baksteenen lijst met zandsteenen koppen. Vensters met
geprofileerde neggen en Tudorbogen met geprofileerde
tooglijsten op kraagsteentjes ; in de boogtrommels
vlechtwerk van baksteen. Vensterkozijnen vernieuwd.
4. Zuidhavenkade A 411. Trapgevel (XVII A) met
fragment van een overhoekschen toppinakel op gebeeldhouwden kraagsteen.
5. Zuidhavenkade A 409. Fragment van een gepleisterden trapgevel (1629), Vensters met ellipsbogige
geprofileerde tooglijsten op kraagsteentjes. In de twee
bovenste vensters oorspronkelijke kozijnen en luiken.
Gevelsteen (1629).
6. Molenstraat A 23 5 -2 3 6. Trapgevel (XVII A) met
zandsteenen dekstukken. Ankers.
7. Stationsstraat A 6. Gepleisterde trapgevel (XVII A)
met toppilaster op kraagsteen met masker. Ankers.
8. Molenstraat A 211. Trapgevel (XVII) met ankers.
Gevels van later type :
9. Noordhavenkade A 501. Gepleisterde halsgevel
met bergsteenen waterlijst. Rijke ankers.
10. Zuidhavenkade A 317. Puntgevel (XVII A).
Toppilaster met schildhoudende leeuw en op gebeeldhouwden kraagsteen.
I I. Molenstraat A 226-227. Gevel (XVIII B) met
rechte kroonlijst en houten deuromlijsting.
12. Lange Noordstraat A 748. Puntgevel met jaarankers : 1789. In den gevel een ouder knaagsteentje ingemetseld.
I3. Molenstraat A 192. Gevel met rechte kroonlijst
en houten deuromlijsting (XIX A).
14-15. MOLENS : aan de haven een korenmolen, waarvan het metselwerk mogelijk nog XVII is ; in de Achterstraat een hooge, geheel steenen korenmolen.
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Details :
I. Noordhavenkade A 549. Gevelsteen met cartouche
en: 15 96; twee ankers.
2. Noordhaven, tusschen A 539 en 540. Poortje
(XVII A) met zandsteenen boog, imposten en pijlers;
sluitsteen met masker.
3. Molenstraat A 195. Ankers.
4. Markt A 342. Gevelsteen (XVIII A) : Abraham's
offer.
Zevenbergschenhoek.
1. Bredasche straatweg hoek Zeedijk. Hoeve met
jaarankers : 164o.
g

ZOMEREN.
e. De voormalige R. K. KERK, een kerk in Waterstaatsstijl van omstreeks 1829, is verbouwd tot vergaderlokaal.

2. De tegenwoordige R. K. KERK (H. Lambertus)
bezit de volgende meubelen uit de voorgaande:
Rijk gesneden eiken hoofdaltaar (± 175o), o. m. met
levensgroote beelden van de H.H. Franciscus, Jozef,
Augustinus en van Elia, en twee altaarstukken (1753,
door 0. E. Pirotte), o. s. voorstellende H. Joannes den
Dooper, H. Anna en Maria.
Eiken communiebank (1750, later vergroot).
Orgel (+ i800).
Twee steenen wijwatervaten (XVIIId) in vaasvorm.
Twee houten kandelaarhouders (XVIIId).
Zilverwerk : kelk (+ i 5 oo, Bossche keur) met achtlobbigen, gegraveerden voet en nodus met acht knoopen;
twee ampullen (1633) met bijbehoorend blad met gegraveerd wapen-van den Broeck.
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Twee groote klokken, in 1802 en 180 9 en een klein
klokje in 1802 gegoten door Henricus Petit.
Een rouwbord (1665) met het wapen-van Kessel is
overgebracht naar het museum van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch.
3. De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Gesneden eiken preekstoel (1740).
Koperen doopbekken- en lezenaarhouder(beide +1750).
Zilveren Avondmaalsbeker (XVIII, Bossche keur) met
gegraveerd ornament; voorts een tinnen kan (XVIII).
I. A 99. Huis (1693, blijkens ankers) met topgevel met uitmetselingen, eindigend in een pilaster.
2. B 95. Huis (1721, blijkens ankers). Aan een der
korte zijden een trapgevel met uitgezwenkte trappen.
3--4. MOLENS : in het dorp een halfgesloten standaardmolen (1811), met spaan gedekt; onder Beemd
een dergelijke standaardmolen (1543, voorheen domeinmolen).
g

Details.
1-7. B 6, ankers : 1751, oude ruiten; A 85, ankers:
bovenlicht ; B 152, ankers : 1759; B 1 77, ankers:

1764,

18oi, oude ruiten; B 4, ankers: 1801; B 1 76, ankers:
1812; B 112, ankers: 1813.
h. De schutterij van St. Joris bezit : zilveren vogel
(XVIII) en schilden uit 1 7 10, 1752 en 1762.

ZON.
Een vuursteenen pijlpuntje, uit deze gemeente afkomstig, bevindt zich in het museum van het Provinciaal
Genootschap te 's-Hertogenbosch; voorts moet hier
omstreeks 1806 een zilveren Romeinsche munt uit den
tijd van Trajanus gevonden zijn.
a.

389

ZON

Breugel.
e. De R. K. KERK (H. Genoveva), van 1648-1810
in handen der Protestanten, bestaat, na de afbraak (1822)
van het dwarspand, uit een schip van vijf, een smaller
koor van drie traveeën met 5/8-sluiting en een toren
(alle XV B, de kerk inwendig hersteld in 1829, de torenspits verlaagd in 1800). De van baksteen met een aantal
tufsteenen sierdeelen opgetrokken toren, met overhoeksche en overhoeks versneden beeren aan de westzijde en
met een in het verlengde van den oostwand uitgemetselden
traptoren aan de zuidzijde, bestaat uit drie geledingen:
de eerste heeft een holgeprofileerde, door twee segmentbogen op kraagsteentjes gedekte ingangsnis met ellipsvormig getoogden ingang en voorts spitsbogige spaarvelden met neuzen, welke ook bij de tweede geleding
voorkomen; de, door een rondboogfries afgesloten,
derde vertoont aan iedere zijde tweemaal drie smalle
driepasvormig gedekte spaarvelden, in de middelste
waarvan galmgaten boven nisjes met driepassen. Inwendig over het koor een netgewelf, welks ribben
rusten op gebeeldhouwde kraagsteenen, over het schip
een modern gewelf. De kerk bezit:
Verguld koperen ciborie (XVIIE) met medaillons op
den voet.
Twee klokken, waarvan één gegoten in 152 9 door
Jaspar Moer en één in 1757 vergoten door Alexius Petit.
en
1569): voor Lambertus Aertsz van Culenborch en zijn
vrouw Elysabet, en voor Jenneken Aelbert Lambertsdr.
Op het kerkhof twee zerken met wapens (i 5 5

8

Zon.
Het RAADHUIS (XVIII B, gerestaureerd en vergroot
in 192o) is, wat het oudste gedeelte betreft, een rechthoekig, door een zadeldak (waarop een klokkespitsje)
d.
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tusschen sluitgevels gedekt, gebouw met een vooruitspringende, door een ingezwenkt halsgeveltje bekroonde,
ingangstravee. Hiervóór een hardsteenen stoep met gesmede leuning. Gesneden deuromlijsting en bovenlicht,
waarin een stralende zon.
De R. K. KERK (H. Petrus) bestaat uit een driebeukig basilicaal aangelegd schip (± i5 oo) van vier
traveeën, een koor (verhoogd 1 186o) van twee traveeën
met driezijdige sluiting en een toren (XVIa). Deze van
baksteen met vele natuursteenen sierdeelen opgetrokken,
toren met overhoeksche beeren tegen den noordwesthoek
en met een veelhoekig uitgemetselden traptoren op den
zuidwesthoek heeft drie geledingen : de eerste vertoont
een geprofileerde spitsbogige ingangsnis, geflankeerd
door langwerpige, rondbogig gesloten spaarvelden, de
tweede door twee rondboogjes op kopjes gedekte spaarvelden, de derde heeft spitsbogige spaarvelden met gekoppelde rondbogige galmgaten, weder geflankeerd door
smallere, gedeeltelijk rechthoekig gedekte, velden en
wordt afgesloten door een fries van kleine spaarnisjes.
Gemoderniseerde spits. De kerk bezit:
Zilveren kelk (± 1 750).
Twee zilveren ampullen met blad (XVIII).
Gegoten koperen kandelaars : één op hoogen schijfvormigen voet (XV), drie met balustervormigen stam
(: i600, twee door den smid Peter Janssen) en twee
met gecanneleerden stam (f 16 5o).
Twee klokken, waarvan één gegoten in 1562 door
Jan Moor en één in 1829 door Petit en Fritsen.
e.

g I. Huis A 4. Voormalig schoolhuis : door pilasters
omgeven ingang.
2.

Ten Z. van het dorp een

STANDAARDMOLEN.
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h 1. Van de voormalige schutterij van St. Barbara
worden op het raadhuis nog bewaard : een zilveren vogel
(XVII, merken: Leuven, V, boompje) en schilden uit
1713, 1808 (twee), 1819, 1825, 1838, 1847 en 1850.
2. De schutterij van St. Catharina bezit een zilveren
vogel (XVIIa, merken : H, lelie) en schilden uit 1597,
1609, 1613 (twee), 1614, 1632, 1638, 1669, 1826, 1828,
1838, 1842 en 1844, 1846 en 1848.

ZUNDERT.
Achtmaal.
e. De in 1862 gebouwde R. K. KERK (H. Cornelius)
bezit een klein paneel (XVII B) : de cijnspenning.
Groot-Zundert.
d. Het RAADHUIS is een eenvoudig classicistisch gebouw (+ 1830).
e 1. Van de voormalige R. K. KERK (XVI A, afgebroken in 1928) staat nog de TOREN (XVI, na
brand hersteld in 1696, in 1788 andermaal hersteld),
met dubbele hoekbeeren, overgaande in lisenen, welke
door een rondboogfries zijn verbonden. Lage achtkante
traptoren tegen het midden van den zuidwand. Segmentvormig getoogde ingang met bergsteenen kanten en
onder het fries aan iedere zijde twee rondbogige galmgaten. Inwendig over de benedenruimte een kruisribgewelf op geprofileerde kraagsteenen.

De moderne R. K. KERK (H. Trudo) bezit de volgende meubelen uit de vorige:
Marmeren hoofdaltaar, afkomstig uit de voormalige
St. Michaëlsabdij te Antwerpen, thans buiten gebruik
en in gedeelten opgesteld (XVII A, naar teekening van
Rubens door Hans van Mildert), op het fronton de
2.
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beelden van de H. Maagd, H. Michaël en H. Norbertus,
Tanchelinus vertredend ; rugtabernakel en altaarstuk (1809,
naar Rubens door Q. van Amelsfoort te 's Hertogenbosch).
Twee marmeren zijaltaren, eveneens uit de St. Michaëlsabdij, het eene (167.., door Artus Quellinus den jongere)
met schilderstuk (door Erasmus Quellinus, hersteld in
1930): de verschijning der H. Maagd aan den H. Herman
Jozef, en één met schilderstuk (door Fruytiers of F.
Boeyermans, hersteld in 1930) : de verheerlijking der
H. Maagd.
Twee gebeeldhouwde eiken biechtstoelen (XVII).
Drie gedreven koperen doopschotels : één (XVI),
twee (XVII).
Vier gegoten koperen kandelaars (XVII) en acht gedrevene (XVII).
Oud deurtje van fraai gesmeed traliewerk (XVI), van
muurkastje in de oude sacristie.
Drie klokken, o. s. in 1767 en 1768 door Alexius Petit
en in 1829 door Petit en Fritsen gegoten.
In de pastorie een kamer met geschilderd behangsel
(1793, door W. Vereyk).
g. Ten N. van het dorp een groote open

STANDAARD-

MOLEN.

h 1. Het kloveniersgilde van den H. Willibrordus bezit
een zilveren ketting, waaraan een gedreven en gegraveerde
vogel, en eenige schilden, het oudste uit 1798, alsmede
twee vuursteengeweren.
2. De schutterij van St. Joris bezit een zilveren
ketting met vogeltje (XVIII) en schilden (XIX), een
zijden wimpel met medaillon (XVIId) en een zijden vlag
met medaillon (XVIII).
26
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Klein-Zundert.
e.

De in 191 1 gebouwde

R. K. KERK

(H. Willibrordus)

bezit :
Koperen doopvont (XVIId).
Twee houten beelden (XVI, latere polychromie) : Mater
dolorosa en H. Anna.
Vier sterk gerestaureerde schilderijen.
Gedreven verguld-zilveren monstrans (+ 1700, merken:
Antwerpen, DO en jaarletter V).
Gedreven koperen godslamp en wierookvat in Lod.
XIV stijl.
Twee groote en vijf kleine gegoten koperen kandelaars
(XVII).
Gesmeed ijzeren lezenaar met kaarsarm (XVI of XVII).
Zijden kazuifel (XVIIId).
Klok, in 1727 door Alexis Julien en Gulielmus van
Everbroeck gegoten.
In de pastorie twee oude schoorsteenen, één van Namensche steen en wit marmer in Rubensstijl en één in den
stijl van Lodewijk XIV, met schilderij (XVIIIa) : de
leerlingen te Emmaus. Verder een kruisbeeld met ivoren
corpus (XVII).
h. De schutterij van den H. Willibrordus bezit een
zilveren ketting met vogel (XVIII) en schilden, en een
vlag, waarop de figuur van den heilige (XVIII, hersteld
in 1887).

ZWALUWE.
Hooge-Zwaluwe.
Het RAADHUIS 1s een eenvoudig baksteenen gebouw (XIXb) met twee uitspringende zijvleugels en een
hardsteenen stoep ; op het dak een torentje met klok.
d.
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In het Raadhuis bevindt zich een ontwerp-teekening
(1836) van het gebouw.
e 1. De NED. HERV. KERK (1639-1641, na afbraak
van een oudere, gebouwd met steun van Prins Frederik
Hendrik, blijkens een steen in den noordmuur), hersteld
in 1859, geheel uitgebrand in 1900, en vervolgens met
behoud van het oude muurwerk herbouwd door den
architect A. K. Kruithof te Rotterdam, is een baksteenen
gebouw, dat veel overeenkomst vertoont met de gelijktijdig gebouwde kerk van Renswoude (U.); in plattegrond een Grieksch kruis, waarop een vierkante middenbouw met vier lagere, ondiepe kruisvleugels verrijst.
Pyramidaal leien dak over het middenvierkant, en hierop
een open koepeltje (XXa, grootendeels naar de oorspronkelijke vormen); lessenaarsdaken over de kruisarmen. Tegen den meest oostelijken muur een vierkante
traptoren. Op alle hoeken, ook die van het hooge vierkant, steunbeeren met ingezwenkten buitenkant, vensters
met spitsbogen.
2. De moderne R. K. KERK (H. Willibrordus) bezit:
Eiken biechtstoel (XVIII B).
Eiken preekstoel met klankbord (XVIII, Antwerpsch
werk), afkomstig uit Zevenbergschenhoek.
In de sacristie: koperen godslamp (XVIIId).

Lage-Zwaluwe.
e 1. De moderne R. K. KERK (1878) bezit:
Koperen kaarsenkroon (XVII).
Koperen godslamp (XVIIId).
Koperen crucifix (XVIIId).
Geborduurde kazuifel met bloemen en vogels op
een grond van gouddraad (XVIII ?).
In de pastorie bevinden zich een schilderij : Christus
bij Martha en Maria (XVII B, Vlaamsch), een schilderij :
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Christuskop (XVII, Vlaamsche school) en een (XVII ?) :
de Blijde boodschap.
2. De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Zilveren Avondmaalskom en vier bekers en vijf bijbehoorende schotels, met bewerkte randen en opschriften (1 8 16).
Moerdijk.
De NED. HERV. KERK is een onbelangrijk zaalgebouw
(1815), onder één dak met de pastorie. Op het dak een
koepeltje. Te weerszijden van den ingang een steen ter
herinnering aan de stichting. De kerk bezit:
Eiken preekstoel (XVII A) met snijwerk en veranderden voet, geheel wit geverfd, met koperen lezenaar
(XVII) en doopbekkenhouder (XVII ?).
Koperen koorzangerslezenaar (XVIII ?).
Klok zonder opschrift, in het koepeltje.
e.
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OVERZICHTEN EN REGISTERS.

Chronologisch overzicht der voornaamste
bouwwerken.
ABDIJEN.

XVI.

Heeswijk (van Berne).
BANPALEN.

17...

XVIII ?

Andel (Neerandel).
Andel (Neerandel).
BEGRAAFPLAATSEN.
Germaansche en Gallo-Germaansche:

Alfen, Baarle-Nassau, Bergeik, Deurne, Goorle, Heze, Kuik,
Luikgestel, Maashees, Mierde (Hulsel), Oploo, Riethoven, Uden,
Valkenswaard, Vechel (tumuli), Veldhoven, Vessem (Knechsel).
Romeinsche:

Boksmeer, Kuik (ook een Romeinsche weg).
BOERENWONINGEN.

Berlikum („de kleine Wamberg").
Oosterhout (aan den weg naar Dongen).
1600.
Veldhoven (nr. z i o).
± 1600?
Eersel (Schadewijck B 21).
1608-1609. Waspik (Waspik Boven, F 8).
1614.
Gilze („de oude pastorie").
XVIIa.
Alfen (A 51).
Hoeven (achter de kerk).
5640.
5640.
Zevenbergen (Zevenbergsche hoek').
Berlikum (D S7: Heikantsche hoeve").
1655.
1657.
Raamsdonk (B 56).
5658.
Diesen (A 71-74
1663.
Waalwijk (nr. 253).
XVI B ?
XVI.
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1688.
1698.
XVII.
XVII ?
1725.
1732.
1736.
1743.
1745.
1758.
1769.
1775.
XVIII.

Gemert (Handel, A 65).
Berlikum (Loofaert, A i i I).
Etten (Leur, H 57-58); Terheiden.
Diesen (A 15); Moergestel (B 1i9); Ossendrecht (Calfven, C 7).
Maarheeze (Soerendonk, B 35).
Leende (C 17).
Borkel (nr. 2o).
Bokstel (C 12).
Borkel (nr. Ioi).
Mierde (Lage Mierde, Arendonksche Baan A 58: „De Sijter").
Vessem (A 49).
Borkel (nr. 92).
Oorschot (Zwanenburg); Waspik (Waspik Boven, A 74).
GESTICHTEN VAN LIEFDADIGHEID.

XVI A.

's Hertogenbosch (R. K. weeshuis, gewijzigd in 1662 en 1695
tot weeshuis verbouwd in 1778 en 1855).
XVI ?-XVIII. Geertruidenberg (voormalig weeshuis).
I63I-1635.
Bergen-op-Zoom (overblijfselen gasthuis in St. Catharinagesticht).
1643.
Breda (oudemannenhuis).
1646.
Bokstel (gasthuis, oudste deel).
168i.
Etten (St. Paulushof je).
XVII-XIX A. Breda (Begijnhof).
XVIIId.
Geertruidenberg (oude mannen- en vrouwenhuis); Willemstad
(voormalig Ned. Herv. weeshuis).
XVIII B.
Bergen-op-Zoom (Ned. Herv. weeshuis).
1838.
's-Hertogenbosch (Reinier van Arkel).
GOUVERNEMENTS- EN RECHTERLIJKE GEBOUWEN.

1623.
1631.
1743.
1768--1769.
1771.
1790.

Willemstad (Gouvernement of Prinsenhof).
Engelen (Bokhoven, voormalig rechthuis).
Rukfen (Sprundel, voormalig rechthuis).
's-Hertogenbosch (gouvernementshuis).
Bergen-op-Zoom (voormalig gouvernementshuis, thans
bureelen).
Breda (voormalig gouverneurshuis, in oorsprong E i6o6)
HERBERGEN.

VIIa.
1688.
175o.
XVIII.
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Etten („De oude zwaan").
Hoeven (Dorpstraat A 114: „Het Hooghuis").
Terheiden („'t Gouden kruis").
Maarheeze (C 34: „Hof van Holland").

KAPELLEN.
(Zie ook : kerken.)
Os (voorm. kapel te Schaik).
XVa.
Mil
(ruïne
0. L. Vrouwekapel).
± 1 45 0
Eersel (voorm. 0. L. Vrouwekapel, thans raadhuis).
XVc.
's-Hertogenbosch (St. Anthonis, voorgevel, torentje 1751).
1491.
Kuik (St. Agatha, Kruisheeren).
XV B.
XV. Bergen-op-Zoom (St. Margrietenklooster, thans grootendeels
Luth. kerk); Tilburg (Hasseltsche kapel); Vierlingsbeek (Groeningen, gewijzigd XVIII).
Bokstel (Kasteel van Stapelen); Maashees (Holthees).
XV ?
XV of XVI. Breda (voorm. St. Joostkapel).
Megen (Haren, Franciscanessen).
1520.
Prinsenhage (Gageldonk).
XVIa.
Berlikum (voorm. kapel te Kaathoven, hersteld in 1631);
± 1535.
Breda (St. Wendelinskapel, thans Waalsche kerk).
Aarle (0. L. Vrouw in 't Zand, zuidarm 16o8).
1S97.
Gilze (Molenschot).
XVI.
Ginneken (Heusdenhout).
± 1600.
Boksmeer (Carmelitessen).
168z.
Gemert (Esdonk).
1695.
Herpen (Koolwijk, later vergroot).
XVII B.
Uden (Brigittinessen).
1720.
Velp (Capucijnen).
1732.
Megen (Macharen).
1733.
Boksmeer (bij het kasteel).
1737.
Ravenstein (Deursen).
XVIII A.
Gemert (Deel A 17).
XVIII.
Ginneken (Strijbeek); Luikgestel.
XVIII ?
XVIII of XIXA. Ginneken (Galder).
Leende (Leenderstrijp).
XIX A.
KASTEELEN EN LANDHUIZEN.
± iz88.
XIII B.
XIV.
XIV?
± 1450.
XVb—c.
XV B.

Oosterhout (Strijen, bouwval van toren).
Helmond (verbouwd XVI, thans raadhuis).
Ooien (grondmuren, restant voorgebouwen XVI, verbouwd
XIX A).
Engelen (Bokhoven, bouwval kasteel).
St. Oedenrode (Henkenshage, herbouwd ± 1850).
Gemert (Duitsche orde, oude fragmenten; nieuw hoofdgebouw
174o).
Deurne (uitgebreid XVII B); Dussen (in oorsprong ± 130o,
gewijzigd XVIIa).
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Bokstel (Kasteel van Stapelen, drie torens).
Gassel (Tongelaer, hoektoren); St. Michielsgestel (NieuwHerlaar, traptoren).
Nieuwkuik (Onsenoort, toren; huis, thans klooster XVIII B).
XV ?
XV—XVI A. Stiphout (Croy).
Heeswijk (geheel gewijzigd).
XV—XVI.
Bergen-op-Zoom (Markiezenhof, in oorsprong XIV, een
1495-1532.
gedeelte vernieuwd : 1700).
Vucht (Maurik, zeer gewijzigd).
15 o4—I 509.
Breda (zuidel. en oostel. vleugels 1668-1681, voorgebouw
1S36-1538.
in hoofdzaak 1510 e. v.).
Berlikum (de Wamberg, gewijzigd in 1620 en 1769, thans
1560.
vergroot).
Asten (ruïne en voorhof); St. Michielsgestel (de Groote
XVI.
Ruwenberg, toren binnenplaats).
XVI—XVII A. Helvoort (Zwijnsbergen, verbouwd in 1817).
Geldrop (middenbouw).
1616.
Ginneken (Bouvigne).
XVIIa.
Oosterhout (de blauwe Kamer, th an s proosdij St. Catharinadal).
1645.
St. Oedenrode (de Bocht, XVIIIb gewijzigd, thans bij AugusXVII A.
tinessenklooster).
1660-1665.
Heze (achtergedeelte 1735).
Mil (de olde Driel, voorhof; woning verbouwd 1763).
XVII B.
Loon-op-Zand (Kaatsheuvel, Zuidewijn); Terheiden (Boomsigt,
XVII.
thans R. K. pastorie).
Prinsenhage (Burgst).
± 1750.
Oorschot (Oud-Beijsterveld, thans missiehuis).
1775.
Loon-op-Zand.
1777.
1782.
Boksmeer (gedeelte, thans ziekenhuis).
Oostelbeers (de Baast, geheel gewijzigd in 1854).
XVIII.
Prinsenhage (Boschdal).
± I 800.
Tilburg (Paleis Willem II, R. H. B. S., in de toekomst raadhuis).
1847-1849.
Hilvarenbeek (Groenendaal).
XIX A.
XV B ?
XV.

KERKEN.

XI of XII.
XII A.
XII.
XIII.
± 1300.
XIV.
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Ravenstein (Dennenburg, schip later verhoogd).
Oorschot (Ned. Herv. kerk).
Waalre (schip, gewijzigd XVc).
Veen (schip, gewijzigd XVI en koor).
Deurne (schip, verbouwd).
Dussen (zeer gewijzigd); Eten (Babylonienbroek, koor; schip
herbouwd in 1664); Eten (Meeuwen, koor; schip vernieuwd

1659-1660); Hilvarenbeek (middenschip); Wijk (koor; schip
herbouwd XVIII).
Uitwijk.
XIV?
XIV of XV. Giesen.
± 1400.
's-Hertogenbosch (St. Jan, koor met omgang) ; Leende (koor);
Loon-op-Zand (koor); Sprang (koor, oostelijke schiptraveeën).
1420.
Beugen (oude gedeelten).
Gemert (schip, zeer gewijzigd).
XVb.
Almkerk (koor); Bergeik (het Hof, koor); Bokstel (schip).
XV A.
Loon-op-Zand (schip en dwarspand).
Hilvarenbeek (koor, onderbouw dwarspand); Riethoven (koor).
± 1450.
Halsteren (voorm. R. K. kerk, koor, oorspr. XIV).
1457•
Gemert (koor).
1476-1482.
Raamsdonk (dwarspand en koor).
XVc.
St. Oedenrode (R. K. kerk, koor).
1498.
Etten (zeer gewijzigd); Linden.
XVd.
Almkerk (dwarspand, overblijfselen schip); Deurne (dwarsXV B.
pand, koor); Eten ; Ginneken (dwarspand en koor, schip
herbouwd 163o-1631); Halsteren (voorm. R. K. kerk, schip
en dwarspand) ; Herpen (koor) ; Moergestel (herbouwd in 1610) ;
Oosterhout (R. K. kerk) ; Oploo (St. Anthonis) ; Oploo (Ledeakker) ; Prinsenhage (dwarspand, koor, sacristie) ; Sambeek;
Ravenstein (Dieden, oorspr. XIII) ; Waalwijk; Waspik (Ned.
Herv. kerk); Zon (Breugel).
XV,
Bergen-op-Zoom (Groote kerk, hersteld in 1752); Berlikum
(Ned. Herv. kerk); Bladel (Netersel, koor; schip herbouwd
XIXa) ; Boksmeer (schip, in 1885 vergroot en koor); Breda
(Groote kerk) ; Diesen ; Eersela Geertruidenberg
; Grave
•
(overblijfselen schip); 's-Gravenmoer ; Hedikhuizen ; Helvoort
(XVI en later gewijzigd); Leende (schip en dwarspand); Lit
(gewijzigd); Mierde (Lage Mierde, schip); Mil (St. Hubert);
Nunen (Gerwen) ; Oostelbeers (Middelbeers); Sprang (dwarspand, westelijke schiptraveeën); Riethoven (dwarspand en
geheel verbouwd schip); Velp (koorsluiting; schip XVIId);
Woudrichem (Ned. Herv. kerk, herbouwd XVIIa).
XV?
Made.
Middeleeuwsch. Ravenstein (Ned. Herv. kerk, verbouwd in 1641).
's-Hertogenbosch (St. Jan, dwarspand, schip en verschillende
XV—XVIa.
kapellen) ; Wouw.
XV of XVI. Engelen (Ned. Herv. kerk).
XV B—XVI A. Oorschot; Vierlingsbeek.
Breda (Norbertinessenklooster, thans kazerne).
1498-1504.
Dongen (Ned. Herv. kerk, dwarspand en koor; schip, thans
± 1500.
ruïne, herbouwd 1640-1644) ; Engelen (Bokhoven, vergroot
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in 1610); Gilze (zeer gewijzigd); Grave (Ned. Herv. kerk,
oorspr. bij Franciscanessenklooster); Hoeven (dwarspand en
koor ; schip 1821); Raamsdonk (schip) ; Zon (koor verhoogd
d 1860).
Andel (Neerandel, gewijzigd gedeelte).
± I5oo?
Grave (koor).
1506-1516.
XVIa. Boksmeer (dwarspand en koor) ; Ravenstein (Dennenburg, koor);
Rukfen (Sprundel, fragmenten); Terheiden (dwarspand en
koor).
I 52o-156o. Prinsenhage (schip).
1533.
's-Hertogenbosch (St. Catharina, koor).
Terheiden (schip).
15 42—I 546.
XVIb.
Chaam.
XVI A.
Bakel (schip) ; Bergeik (het Hof, schip en dwarspand) ; Breda
(Groote kerk, sluiting kooromgang, kapellen, kapittelzaal).
Rosmalen (oude gedeelten); Zevenbergen (Ned. Herv. kerk).
Boksmeer (dwarspand).
1552-1556.
's-Hertogenbosch (voorm. St. Jacob).
± 1584.
XVI B.
Grave (dwarspand); Heusden (Ned. Herv. kerk, koor XVIIb).
XVI. Den Dungen (gewijzigd in 1821); Geffen (schip); Hilvarenbeek
(zuidbeuk schip, zijbeuk en bovendeel dwarspand); Vlijmen;
Vucht.
Willemstad.
1597--1610.
1610.
Waalwijk (Bezooien).
1614.
Etten (Leur, in voorsprong 1284, vergroot in 1697).
1616-1619.
Klundert.
1630.
Wijk (Aalburg, herbouw).
1639-1641.
Zwaluwe (Hooge-).
1649.
Nieuw-Vosmeer.
1657.
Ooien (Teefelen).
1670.
Megen (Minderbroeders).
1689.
's-Hertogenbosch (Luth. kerk, geheel verbouwd 18 2 8-1829).
XVIId.
Dinteloord.
± 1700.
Eten (Drongelen).
XVII of XVIII. Eten (Genderen); Eten (Heesbeen).
XVIIIa
Werkendam (vergroot).
1735.
Ravenstein (R. K. kerk).
XVIII A.
Gernert (Handel, schip).
1750.
Sprang ('s-Grevelduin-Kapelle).
1756.
Vierlingsbeek (synagoge).
1784.
Breda (Luth. kerk)
1792.
Made (Drimmelen); Engelen (R. K. kerk, vergroot XIX A),
XVIII.
Alem.
1803.
Eten (Doeveren).
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1808.

St. Michielsgestel (Ned. Herv. kerk); St. Oedenrode (Ned.
Herv. kerk).
1809.
Hilvarenbeek (Ned. Herv. kerk); Oud-Gastel; Standdaarbuiten;
Terheiden (Ned. Herv. kerk).
1810.
Ooien (Ned. Herv. kerk); Oosterhout (Ned. Herv. kerk);
Rozendaal (Ned. Herv. kerk); Schijndel.
1811.
Oosterwijk.
1812. Bergeik (Het Hof, Ned. Herv. kerk, herbouwd in 1857);
Bokstel (Ned. Herv. kerk); Budel; Eersel (Ned. Herv. kerk,
herbouwd in 1861).
Deurne (Ned. Herv. kerk); Zwaluwe (Moerdijk).
1815.
Hoeven (Ned. Herv. kerk).
1817.
1819.
Maashees; Oudenbosch; Prinsenhage (Ned. Herv. kerk).
1820.
Bladel (Ned. Herv. kerk).
1821.
Eersel (Steensel, koor in oorsprong XV); 's-Hertogenbosch
(Ned. Herv. kerk); Ravenstein (Neerloon).
Dinter.
1822.
Tilburg (Ned. Herv. kerk).
1822-1823.
1824.
Nunen.
XIXa.
Hoogeloon.
Hoogeloon (Hapert).
1826.
Tilburg (Heike-kerk).
1827-1829.
Dongen (R. K. kerk).
1828-1830.
Heze.
1828-1833.
Os (synagoge).
1831.
1832.
Steenbergen.
Tilburg (Goirke-kerk).
1835-1839.
1836.
Beek.
1836-1837.
Breda (H. Antonius van Padua); Breda (Begijnhof).
Maarheeze (Soerendonk).
1836-1838.
Berlikum (R. K. kerk); Ooien (R. K. kerk); Zevenbergen
1837.
(R. K. kerk).
Woudrichem (R. K. kerk).
1838.
St. Michielsgestel (R. K. kerk); Rozendaal (R. K. kerk);
1839.
Schijndel (R. K. kerk).
1839-1840.
Asten (Ommel).
Heusden (R. K. kerk).
1840.
Rukfen (St. Willebrord, vergroot); Waspik (R. K. kerk).
1841.
's-Hertogenbosch (St. Petrus banden).
1842-1843.
Luikgestel.
1843.
Erp.
1843-1844.
Borkel (schip); Lieshout.
1844.
Aarle (R. K. kerk).
1844-1846.
Breda (synagoge).
1845.
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1846.
1847.

184 9 .
XIX A.
XIX.

Vlierden.
Aarle (Ned. Herv. kerk); Helmond; 's-Hertogenbosch (Waalsche
kerk).
Nistelrode (Vorstenbosch).
Asten ; Herpt ; Oosterhout (Dorst); Ossendrecht; Vechel.
Steenbergen (Kruisland).
KLOKKENHUIZEN.

1669.
± 1800.

Bergeik (het Hof).
Eindhoven (Strijp).
KLOOSTERS, REFUGIEHUIZEN, BEGIJNHOF.

Eindhoven (Marienhage, vleugel, hersteld XVII A).
XV.
XV en later. 's-Hertogenbosch (zusters van Orten, overblijfselen).
's-Hertogenbosch (voorm. refugiehuis van Marienhage, thans
d 1 540.
oude gedeelte pastorie van St. Pieter).
's-Hertogenbosch (voorm. refugiehuis St. Geertrui te Leuven).
XVI A ?
's-Hertógenbosch (voorm. refugiehuis van Berne, fragment).
XVI.
Kuik (St. Agatha, Kruisheeren, poortgebouw; bakhuis XVII).
± i600.
Oosterwijk (St. Catharinenberg, oude gedeelte).
1617.
Velp (Capucijnen, meermalen uitgebreid).
1645.
Oosterhout (Norbertinessen).
1647.
Megen (Minderbroeders).
1648-1653.
Megen (Haren, Franciscanessen, oude gedeelte).
XVII A.
Boksmeer (Carmelieten); Huibergen (oude gedeelte, voorm.
XVIIc.
Wilhelmieten, thans bij Instituut St. Marie).
Boksmeer (Carmelitessen, herhaaldelijk gewijzigd).
1682.
XVII—XIX A. Breda (Begijnhof).
Uden (Brigittinessen).
1720.
KRUISGANGEN.

XV.
1648-1653.
XVIIc.
1682.

Kuik (St. Agatha, Kruisheeren, fragment).
Megen (Minderbroeders).
Boksmeer (Carmelieten); Huibergen (voorm. Wilhelmieten).
Boksmeer (Carmelitessen).
MARKTGEBOUWEN.

1722.
1772.
1796.
XVIII.
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Breda (voorm. vleeschhal, thans _ boterhal, gevel; poortjes
1614-1617).
Geertruidenberg (vischhal).
Heusden (vischmarkt).
Breda (vischmarkt).

MILITAIRE GEBOUWEN.
1618-162 I.'s-Hertogenbosch (voorm. kruithuis, thans wapenmagazijn).
Steenbergen (voorm. commandantshuis, thans raadhuis).
XVII.
Willemstad (voorm. kazerne).
1748.
Breda (voorm. hoofdwacht, thans bureelen).
1766.
Geertruidenberg (arsenaal).
177o-1778.
Breda (voorm. groot-arsenaal, thans kazerne).
1771.
Breda (wapenmagazijn, oorspr. tuchthuis).
1 774.
Bergen-op-Zoom (voorm. groot-arsenaal, thans kazerne).
XVIIIc.
Bergen-op-Zoom (voorm. militair provoost, thans bureelen en
1783.
bergplaats).
Willemstad (arsenaal).
1793.
Willemstad (voorm. wachthuis bij de waterpoort).
XVIII B.
Geertruidenberg (voorm. havenkazerne).
XVIIId.
XVIIId of XIXa. Geertruidenberg (voorm. hoofdwacht).
Grave (voorm. wachthuisje ? aan de Maaskade); Willemstad
XVIII ?
(overblijfselen wachthuisje bij de voorm. landpoort).
Geertruidenberg (voorm. wachthuisje bij de waterpoort).
1836.
MOLENS.
Standaardmolens (thans bijna alle gesloten) :

Asten, Bakel (1752 vernieuwd), Bergeik (het Hof en Weebosch)1
Berlikum, Beugen (166o), Boekel, Boksmeer (in oorsprong
1465), Borkel, Deurne (in oorsprong XVI), Geffen (twee,
waarvan een 1681), Grave, Hees (in oorsprong 1514), Heeswijk,
Hoeven, Leende, Maarheeze (Soerendonk), Mierde (Lage,
'733 ?), Mierloo (twee), Moergestel, Nistelrode (16...), St.
Oedenrode (in oorsprong ± 129o), Oorschot (Stratum),
Oploo (twee, waarvan een te St. Antonis), Ossendrecht (twee,
waarvan een te Putten), Oud-Gastel (twee), Rosmalen (1732),
Rozendaal, Rukfen, Schijndel (twee), Sprang, Uden (drie
waarvan twee te Volkel), Vechel, Veldhoven (Oerle), Vessem
(Wintelre), Wanrooi (Het Ham, 181 I), Wouw, Zomeren (Beemd,
1 543 en 1811), Zon, Zundert.
lVaterradmolen.r:

Bladel (1848, tevens bovenkruier), Bokstel, Dommelen (gemoderniseerd), Eersel (Steensel), Eindhoven (Gestel, Tongelre
en Woensel), Helmond, Lierop, Nunen (Nederwetten en Opwetten), St. Oedenrode, Oploo, Riethoven, Valkenswaard,
Vierlingsbeek (Groeningen), Waalre (twee), Westerhoven.
Wipmolens:

Almkerk (Duil en Gantelwijk), Dussen (Muilkerk), Eten
(Meeuwen, polder Babiloniënbroek), Wijk (Biesheuvel).
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Bovenkruiers (meest ronde steenen korenmolens).
Aarle (beltmolen), Almkerk (Doornsche watermolen),
Beers (1850), Bergeik (beltmolen), Bladel (1848, met stelling,
tevens waterradmolen), Boekel (`wee achtkante houten),
Borkel (achtkant), Budel (1846), Dinteloord (17.68 en 1846),
Dinter (XIX A) Dussen (drie, een achtkante en een ronde
watermolen), Escharen (1818), Eten (Meeuwen, watermolen
1740), Fijnaart (1725 , en XIX A), Haps (± 1800), Heusden,
Lit (± 1800), Megen (Haren, 1842), Mil (1847), Nieuw-Vosmeer (1740), Nistelrode (1798), Ooien (1828), Oud-Heusden
(1847), Reek (1832), Reuzel (achtkante houten beltmolen),
Steenbergen (XIX), Tilburg (achtkant), Veen (twee, een
watermolen), Vierlingsbeek (1828), De Werken (twee te
Sleeuwijk, waarvan een achtkante watermolen), Wijk (Aalburg),
Willemstad (1734), Woensdrecht (Hoogerheide 1744), Woudrichem (met stelling), Zevenbergen.
POMPEN.

XVIIIb.
XVIII.
1768.
1790.
1798.
XVIII B.
• i800.
1809.
1836.

Geertruidenberg (twee) ; Prinsenhage (Markt).
Woudrichem (Hoogstraat).
Wouw (twee, Markt).
Ginneken (Markt).
Grave.
Geertruidenberg (twee); Oud-Gastel (Markt).
Oudenbosch (Markt).
Baarle-Nassau (Baarle, dorpsplein).
Vechel.
POORTGEBOUWEN.

XIII.
XIV A.
XIV B.
XV.
± 1500.
I517—I521.
± 1550.
XVId.
XVI.
• i600.
1681.
XVII B.
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's-Hertogenbosch (overblijfselen Leuvensche poort, gewijzigd).
Bergen-op-Zoom (Gevangenpoort, uitgebreid XVI A).
Megen (Gevangentoren).
Woudrichem (Waterpoort).
Beek (Eikenlust).
Breda (kasteel, poort voorgebouw).
Prinsenhage (Gageldonk, voorm. kasteel).
Gemert (voorpoort voorm. kasteel).
Asten (voorpoort kasteel).
Heeswijk (poortgebouw kasteel).
Grave (Hampoort).
Mil (de olde Driel).

POORTEN VAN HUIZEN.

Bergen-op-Zoom (raadhuis, zijpoort); Berlikum (Middelrode,
Seldensate).
± 1500. Bergen-op-Zoom (Markiezenhof en Kerkstraat 4); Berlikum
(Middelrode, Hoeve Assendelft) ; Breda (stallen Academie en
voorm. huis van Renesse.)
's-Hertogenbosch (huis „de Munt").
XVIa.
Breda (kasteel, poorten hoofdgebouw).
1536-1538.
's-Hertogenbosch (traptoren pastorie St. Pieterskerk).
± 1 540.
's-Hertogenbosch (voorm. v. Deventergasthuis, St. FranciscusXVI A.
school, Ruische poort).
Woudrichem (de Witt's poortje).
1611.
Breda (huis Wijngaarde).
1614.
Breda (voorm. vleeschhal).
1614-1617.
Ginneken (Ulvenhout); Oosterhout (Heuvel).
XVIIa.
Breda (Catharinastraat 18 en (Nieuwstraat 2I); Waalwijk (aan
± 1630.
toren R. K. kerk).
Breda (Oude Vest 18-19 A).
1632.
's-Hertogenbosch (tuin Kruisstraat 5); Zevenbergen (tusschen
XVII A.
Noordhaven A 539 en S4o).
Boksmeer (verbindingsgebouw Carmelietenklooster).
1653.
's-Hertogenbosch (groot-ziekengasthuis).
1661.
's-Hertogenbosch (kruithuis).
XVII B.
's-Hertogenbosch (voorm. huis Ridderstraat, thans achter
XVII.
raadhuis) ; Hoeven (voorm. posthuis) ; Lieshout (huize Ribbius).
XVII of XVIII. Mierloo (inrijpoort voorm. kasteel).
Gemert (hoofdgebouw voorm. kasteel).
1740.
Willemstad (kazerne).
1742.
Breda (inrijpoort huis Brecht).
1792.
XV B.

RAADHUIZEN.

XV.
1513.
1588.

1592.
XVId.
1611.
1620.
1621.
XVIIa.
1633.

27

Bergen-op-Zoom (in hoofdzaak, behalve gevel).
Oorschot (in oorsprong 1463).
Heusden (uitgebreid in 1635).
Woudrichem (gewijzigd).
Rozendaal (zeer gewijzigd).
Bergen-op-Zoom (voorgevel, bordes 1740, achtergevels 1619).
Willemstad.
Klundert.
Grave (fragmenten).
Halsteren.
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1670 e.v.
's-Hertogenbosch (kelders i 5 29—I 5 3 0, torentje 1649).
XVII.
Steenbergen (oorspr. commandantshuis, gevel XIX A).
XVIII A.
Zevenbergen (voormalig raadhuis).
: 1760-1780. Raamsdonk.
1766-1768.
Breda (gevel).
1768-1769.
Geertruidenberg.
1776.
Etten; Lieshout.
1791.
Erp.
1792.
Prinsenhage.
XVIII B.
Oudenbosch; Zon.
XVIII?
Fijnaart (gewijzigd).
Berlikum.
1800.
Helvoort.
XIXa.
Zundert.
± 1830.
1843.
Bokstel.
1849.
Tilburg.
XIX A.
Dinteloord; Hoeven.
SCHOOLGEBOUWEN.
± 1500.
XVIIa.
1707.
1787.
XVIII?

Bergen-op-Zoom (overblijfselen voorm. Latijnsche school,
thans museum).
Kuik (St. Agatha, fragment gymnasium der kruisheeren).
Boksmeer (voorm. gymnasium der Carmelieten).
Raamsdonk (voorm. Fransch en Nederduitsch schoolhuis).
Zon (A 4, voorm. schoolhuis).
TORENS (van kerken).

XI ?
XIIIb.
XIII A.

Ravenstein (Neerlangel, verhoogd XV ?).
's-Hertogenbosch (St. Jan, verhoogd XVb, spits XVII):
Berlikum (verhoogd XVI).
XIII. Eten (Genderen, bij herhaling verhoogd); Hedikhuizen (verhoogd XIV of XV); Ravenstein (Dennenburg, verhoogd en
gewijzigd XVIa); Ravenstein (Neerloon, zeer gewijzigd); Velp
gewijzigd).
XIII—XVI.
Herpt.
± 1300.
Almkerk (verhoogd XVd); .klmkerk (Uitwijk); Deurne;
Raamsdonk; Veen; Waalwijk (Baardwijk).
XIV A.
Eten (Meeuwen); Oostelbeers (verhoogd XV).
XIV B.
Andel (Opandel); Eersel.
XIV. Ginneken (gewijzigd ± 165o); 's-Gravenmoer; Halsteren
verhoogd XV B); Herpen; Heusden (verhoogd in 1587);
Nunen (Nederwetten); Rozendaal (Nispen, verhoogd ± 1500,
spits XIX); Wijk (Aalburg, verhoogd).
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Eten (verhoogd); Eten (Heesbeen); Hoogeloon; Stiphout
(verhoogd XVI A).
: 1400?
Prinsenhage (grootendeels vernieuwd); Terheiden.
Berkel (Enschot).
XVa.
XV A. Bergen-op-Zoom (spits XVIII); Bladel (spits 1760); Megen
(Macharen); Mierde (Hooge-); Mierde (Lage-);St. Oedenrode
(N. H. kerk); Wijk.
Eindhoven (Woensel, spits 1801); Geffen; Goorle; Loon-op: 1450•
Zand.
Beek; Bladel (Netersel, verhoogd in 1861); Boksmeer; GeerXV.
truidenberg; Kuik; Luikgestel; Mil (St. Hubert); Oostelbeers
(Middelbeers); Rosmalen; Steenbergen (Kruisland); Vessem;
Wouw; Zevenbergen (spits 1767).
Breda (Groote kerk, spits 1694-1702).
1468-1509.
Sprang.
XVc.
Boksmeer.
XVd.
XV B. Beers (verhoogd in 1890); Beugen; Eersel (Duizel) ; Eersel
(Steensel); Esch; Leende; Linden; Oploo (St. Anthonis);
(Oudgastel, spits 1696); Ravenstein (Dieden); Sambeek;
Waalre; Zon (Breugel).
XV B—XVI A. Woudrichem.
Berchem; Hoeven; Vierlingsbeek.
i 1500.
XV of XVI. Breda (St. Joostkapel); Schaik.
Oosterhout.
1519-1527.
Oorschot; Rukfen (Sprundel, benedendeel ouder); Zon.
XVIa.
Alfen.
XVIb.
Bakel; Chaam; Diesen.
XVI A.
Hilvarenbeek (spits XVI en 1615); Moergestel.
± 1550.
Vucht.
1 5 60.
St. Michielsgestel.
XVI B.
Dongen; Engelen (Bokhoven, gewijzigd in 1836); Ginneken
XVI.
(Galder); Haren; Schijndel; Vlijmen; Zundert.
XVI ?
Rozendaal.
Etten.
1771.
Werkendam.
1775.
+ 1400.

VERDEDIGINGSWERKEN.

XIII.
XIV A.
XIV B.
XV.
XVIa.
XVIc.

Zie ook: Poortgebouwen.
's-Hertogenbosch (overblijfselen Leuvensche poort, gewijzigd).
Bergen-op-Zoom (Gevangenpoort, uitgebreid XVI A).
Megen (Gevangentoren).
Woudrichem (Waterpoort).
Breda (kasteel, granaat- en duiventorens).
Heusden (gedeelten aarden omwalling).
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Klundert (overblijfselen omwalling met kroonwerk).
Steenbergen (overblijfselen aarden omwalling, verbeterd 1701).
's-Hertogenbosch (later bemuurden, wal met bastions aan de
zuidzijde, omwalling forten de Citadel en Isabel).
Grave (Hampoort).
1681.
XVII—XIX A. Woudrichem (aarden omwalling).
Bergen-op-Zoom (ravelijn).
± 1700.
Geertruidenberg (aarden versterkingen).
1833-1837.
Hedikhuizen en Oud-Heusden (schansen).
XIXb.
1583.

1629.
XVII A.

WEGBEELDEN EN BEELDHUISJES.

XVI.
± 175o.
XVIII B.

Aarle (Hoogakkers, hagelkruis).
Megen (Macharen, nieuw bidhuisje met H. Odrenda).
Boksmeer (het Zand, , houten kruisbeeld); Gemert (weg naar
Handel, beeldkastje met H. Maagd).
WOONHUISGEVELS.

's-Hertogenbosch (Markt 79-81).
's-Hertogenbosch (Lepelstraat 12); Woudrichem (Molenstraat
61, gewijzigd XVIIa).
Heusden (Hoogstraat I).
± 1500.
Heusden (Putterstraat 0 6o).
1521.
XVI A Bergen-op-Zoom (Kremerstraat 222); Breda (huis Brecht,
thans militair hospitaal); 's-Hertogenbosch (St. Jacobskerkhof
75).
Oorschot (A 253, voorm. kapittelhuis, in 1679 gewijzigd).
± 155o.
's-Hertogenbosch („de drij hamerkens", Hinthamerstraat 57) ;
XVIc.
Zevenbergen (Zuidhavenkade A 314, top gewijzigd XVII A).
1 575 .
Grave (Gasthuisstraat 8).
Helmond (Markt 7).
1594.
Woudrichem (Hoogstraat 44).
± 1 S 95 .
Breda (Haagdijk 22).
XVId.
XVI B.
Breda (Torenstraat, hoek Brugstraat).
Grave (achter het stadhuis 20: achtergevel en Hoofsche straat 14:
XVI.
achter- en zijgevel).
XVI ?
Bergen-op-Zoom (Markt 36).
± i600. Breda (Haagdijk 82); Geertruidenberg (Markt 56); Grave
(Brugstraat 2-4, Oliestraat 6-8, Hamstraat 25, 26); 's-Hertogenbosch- (Korte Putstraat 27—Lange Putstraat 16); Willemstad (Kerkring Zz. B 164); Heusden (Breestraat Z 121, Hoogstraat 0 133); Woudrichem (Hoogstraat 291); Zevenbergen
Markt A 399)•
16oí.
Woudrichem (Hoogstraat 284 en 285: „In de vergulde helm"
en „In 't herdt").

xV B.
XV.

q.I 2

1603.

Geertruidenberg (Markt 47); Heusden (Nieuwstraat hoek
Vischmarkt).
1604.
Heusden (Breestraat Z 1za).
1605.
Heusden (Ridderstraat W 10 7); Woudrichem (Hoogstraat 17).
6
106.
Woudrichem (Hoogstraat 288: „In den Salamander").
1608.
Woudrichem (Hoogstraat 45).
1613.
Breda (Haagdijk 7 8); Oorschot (Huize Groenberg, zeer gewijzigd).
161 5 .
Woudrichem (Hoogstraat 43).
1619.
's-Hertogenbosch (kosterij St. Catharinakerk); Heusden (Oudheusd. eind W 9).
XVIIa. Breda (huis Wijngaarde, Catharinastraat 9, Haagdijk 74-76,
Haagdijk 11, Boschstraat 168); Geertruidenberg (Markt 50);
's-Hertogenbosch (Orthenstraat 3: „de gulden hopsack",
Markt 5; Snellestraat 28-Begijnstraatje 1; Korte Putstraat
9-9 A; St. Jacobsstraat 25-27, Oude Hulst 42); Heusden
(Hoogstraat, naast 0 104, Oudheusd. eind W 29 en 3 2, fragm.,
Vischmarkt 65, Wijkschestraat-hoek Vischmarkt, Wijksche
straat W 117, Drietrompetterstraat N 17, Ridderstraat W 1o8
en III-112).
1629.
Zevenbergen (Zuidhavenkade A 409).
1633.
Oosterwijk (Kerkstraat zza).
1635.
's-Hertogenbosch Vischstraat 28: („de steur").
± 1635.
's-Hertogenbosch (Smalle Haven 23-24: „Dit is in Vlijmen").
1638.
's-Hertogenbosch (Hooge Steenweg 32); Heusden (Vischmarkt 68).
1645.
Bergen-op-Zoom (Lieve Vrouwenstraat 41);
1646.
Geertruidenberg (Veenestraat 94).
XVIIb.
Rozendaal (Molenstraat 105).
XVII A. Bergen-op-Zoom (Haven Zz. 19); Boksmeer (Steenstraat 20);
Breda (Groote Markt 6z); Etten (Leur B ail en B 137);
Geertruidenberg (Havendijkstraat 141, Veenestraat 8 2, Koestraat 99-loo); Grave (Hamstraat 28, 19 en 2 3); 's-Hertogenbosch (Vughterstraat 131, Haven 90-91, II I,Vughterstraat
155); Steenbergen (Blauwstraat B 285); Woudrichem (Hoogstraat 21-22);Zevenbergen (Molenstraat A azo, Zuidhavenkade
A 411; Molenstraat A 2 35 -2 3 6, Stationsstraat A 6).
: 1650.
Grave (Markt 6); 's-Hertogenbosch (Postelstraat 40).
Oorschot (hof van Solms, thans St. Franciscushof).
± 1660.
1661.
's-Hertogenbosch (Vischstraat 6); Waspik (B 63).
1665.
's-Hertogenbosch (Vughterstraat Ioz-Io8 : „de vier azen" e.a.);
Breda (Havermarkt 2 1).
I 671.
's-Hertogenbosch (Karrenstraat : „In de put").
XVIIc.
Breda (Groote Markt 56); 's-Hertogenbosch (Haven 11 2,
Vughterstraat 141).
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's-Hertogenbosch (Vughterstraat 75-77).
Lit (B 42).
's-Hertogenbosch (Schapenmarkt 2).
Boksmeer (Steenstraat); Budel (nr. 7o en nr. 147);Etten (A
146) ; Megen (A 118); Oorschot (Markt A 336) ; Sprang (nr.
155) ; Waalwijk (nr. 133-135); Zevenbergen (Molenstraat A 2 I I).
XVII-XVIII. Ossendrecht (C 7: Huize Calfven).
Oorschot (A 102).
1715.
1724.
's-Hertogenbosch (Hinthamerstraat i59).
XVIIIa.
Boksmeer (Steenstraat); 's-Hertogenbosch (Postelstraat 46-48,
achtergevel ± i600); Waalwijk (nr. 217).
Breda (Veemarktstraat 23).
1728.
± 1730.
Breda (Veemarkt 24).
's-Hertogenbosch (Kolperstraat).
1 745•
Werkendam(nr. 552).
1740.
XVIIIb.
Breda (Catharinastraat 16); 's-Hertogenbosch (Waterstraat ia).
XVIII A.
's-Hertogenbosch (Hinthamerstraat 141) ; Oorschot (Markt,
A 64: „In de bonte os" en Markt A 67).
2750.
Veldhoven (Zeelst nr. 519).
± 1750.
's-Hertogenbosch (Hinthamerstraat 55).
1769.
's-Hertogenbosch (hypotheekkantoor).
Geertruidenberg (Koestraat 83).
1770.
1776.
's-Hertogenbosch (Peperstraat 19).
1791.
Breda (Boschstraat 35).
XVIIId.
Boksmeer (het Zand B 86); Breda (Haven 4); St. Michielsgestel
(huize Zegenwerp); Oosterhout (Heuvel).
XVIII B. Geertruidenberg (Markt 104 en Markt 22) ; Grave (Rogstraat
en St. Jorisstraat 21, Maasstraat 7, Hamstraat 22 en 2 7, Hoofsche
straat 24); Heusden (Wijksche straat W 12o).
XVIII. Eindhoven (Vrijstraat 46); 's-Hertogenbosch (Ridderstraat 21,
Kruisstraat 34-36, Hinthamerstraat 169, Kruisstraat 5, Kerkstraat 67); Heusden (Pelschestraat 0 62) ; Made (Drimmelen
D 58-59); Sprang (Dorpstraat bij de kerk) ; Waalwijk (nr.
182-184); Werkendam (nr. 55i) ; Willemstad (Voorstraat
A 48 en A 52).
's-Hertogenbosch (Verwerstraat 47, Oude Dieze 9, pastorie
± 1800.
St. Jacob, Hinthamerstraat).
XIXa. 's-Hertogenbosch (Korenbrugstraat 16, inwendig overblijfselen
XVII); Hilvarenbeek (Marktplein A 175); Vechel (heerenhuizen
Dorpsstraat).
± 1830.
Ginneken (eenige woonhuizen); Rozendaal (Markt 49 en
Achterstraat 26).
's-Hertogenbosch (0. L. Vrouwe Broederschap, Hinthamer1846-1847.
straat).
Bladel (A 274); Grave (Hoofsche straat 15).
XIX A.
1677.
1686.
XVII B.
XVII.
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VOOR- EN VROEGHISTORISCHE WOONPLAATSEN.
Germaansche :
Eten (Genderen, woerd), Linden (woerd in de Voord), Megen
(Macharen, woerden), Ravenstein (Dennenburg, Deursen,
Huisseling, woerden), Teteringen (hunnenschans).
Romeinsche :
Lieshout (nederzetting), Rijsbergen (gebouw, altaar), Veldhoven (nederzetting).
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Register van kunstenaars en ambachtslieden.

Bladz.
Beeldhouwers.
(Ook beeldsnijders en steenhouwers.)
Alexander, Aug
58
85
Baurscheit, P.
177
Bloemaerts, Cornelis
88
Blommendaal, Jan
Geefs, Jozef
333
Geld, H. van der ...... 177, 190, 274
Gysenhart, Hendrick
59
Hoeven, Jacobus van der (zie ook
169
onder lijstemakers)
Carrier, Ambrosius
59
58
Carrier, Guillaume
182
Kuipers
177
Laffertee, P.
Meer, van der
55
179, 392
Mildert, Hans van
Monogrammist P. V. H.... 249
zo8
Naber
149
Nole Colijns, Jan de
180
Norenborch jr., Coenraet van
Notelaer, Jan
59
382
Pompe, Engelbrecht
218
Pompe, Walterus
208
Quelhorst
104
Quellinus, A.
381, 393
Quellinus jr., A.
56, 66
Royer, L
178
Schissler, Gregorius
381
Verbruggen, Hendr.
363
Verhoeven, Petrus
416

Bladz.
Werkens, Jan
Willemsen, Lod
Xavery, J. B.

43
381
44, 209, 210

Boekdrukker.
190,334

Plantijn

Bouwmeesters.
(Aannemers, architecten en ingenieurs.)
Aa, Adrianus van der
72
Aalst, W. van
14, 151
Anthonisz, Adriaen
369
Bekkers, H
348
62
Blootelingh, Gijsbert
Bologna, zie Vincidor.
i88
Bolsius, J.
381
Bouvaert, Jan Balth.
272
Darkennis I, Jan
172, 178
Darkennis II, Jan
202
Dobbe, H. C.
114
Dongen, Jan van
114
Dongen, J. A. van
272, 173
Duhamel, Alard
Esser, H.
334
86
Frankefort, H.
Franssen, C. 2, 15, 125, 149, 162, 216,
306, 350, 362.
Frowein, J. F. L.
57
273
Gils, Jac. van
203
Godschalk, J.

.Bladz.

Bladz.

Gogh, Peter van
I 68
Groenendael, J. van
106
Hanrath, J. W.
58, 156
Heeswijk, H. van
172, 193
Herbach, Melchior
6o
Heyns, Jan
172, 356
Heijst, L. van
219
Hezenmans, L. C. .. 1 72, 174, 272, 356
Hoof, C. van
333
Hoog Hzn., G. de
76, 119
Huysers Az., Pieter
70
Keldermans, Anth
18
Keldermans, Rombout
18, 24
Kessel, Willem van
172
Keyser, H. de
194
Coehoorn, Menno van ...... 18, 140
Kooken
216
Kruithof, A. K
395
Cuypers, atelier
131, 284
Cuypers, A. J. F.
61
Cuypers, Jos. Th. 4, 48 , 90, 131, 139,
18 3, 2 35, 268, 311, 329.
Cuypers, P. J. H. 39, 66, 83, 131 , 134,
269, 280, 295, 299, 316, 328, 3 37,
339, 38o
Laffertee, J. H.
182, 189
Langelaar, J. J. van 3, 134, 280, 295
Leeuw, Oscar
18 5
Leur, H. C. van de
285
Liemd, zie Schutkens,
Lith, Dirk van der
168
Looyen, J. L.
197
Ludewig, F.
309
Meijling
194
Molkenboer, Th.
158
Nabbe, J. M.
172
Nieukerken, A. van
61
Nieukerken, J. van
6i
Nieukerken, J. J. van
6i
Norenburch, Coenraet van
372
Persoons, Claes Jeremiasz
168
Plantenga, J. H.
I 36
Plomp, N.
296

Poppel, Jan van
272
Rappard, van
1
Riele Gzn., W. te
134
Roman, Jacob
54, 169
Roy, B. I. de
22
Schonck, Philip Willem .. 58, 112, 37o
Schutkens van Liemd, Han Cornelis
49
Seters, C. van
119
Soffers, E.
315
Springer
268
Steur, A. J. van der ..... 81,136,137
153
Stornebrink
Stuyt, Jan
4, 180, 183, 339
297
Suyling
Tepe, A.
43
Tulder, H. van 92, 127, 262, 287, 333
96, 241, 258, 309
Valk, H. W.
105
Veghel, A. van
172
Veneman, St. L.
Vincidor da Bologna, Thomas 54
197, 276
Vingboons
Voorburg, Sam. Theophile van .. 167
130, 214
Vredeman de Vries
185
Warmond, van
89
Warten
Weber, C.... 153, 230, 258, 2 59, 355
167
Wege, Jan van der
Geelgieters.

126
105
Demeny, Cl..... 8o, 240, 266, 272, 288
179
Druuf, Otto van
391
Janssen, Peter
Monogrammisten:
96
,? F. D. P.
? H. K. M.
367
? J. L. V. K.
367
89
?J. T.V.B
? C. 0. V.
3o
256
N. H. L. K.
Ariaen, Jan
Borghart
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Bladz.
Specht, Joh. (zie ook onder klokgieters)
Tricht, Jan Aerts van

29

177

Geschutgieters.

Challengie, Jan de
Swijs, Johan

171

59

Glasschilder.

Diepenbeck, A. van

46

Goud- en zilversmeden.
Berkel, Th. van
88, 186, 284
Brom, J. H.
7o
? Douden, A.
105
Dulcken, Petrus
232
Esselbeeck, Michiel
179
Esser, H.
348
Graaf, Dirk van de
122
Koning, Sebastiaan
137
25
Kusel, Phil.
25
Manlich, Dan.
Meyer, P. de
335
Monogrammisten:
A B gekroond
331
A E aaneen, gekroond
292
A E D en L dooreen
70
A S met rozet
209
B en visch in gekroond schildje 281
HI
i86
R(?)
89
B WB
209
D 0
394
FH
88
H
72
H S
,z8
IB
29
ID
319
IH
308
240
IS
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Bladz•
ISF
J D onder kroon
J K gekroond
L D hartje met ster
MJK
N D
P
TM0
✓ H
✓ S dooreen
Somer II, Wierick
Spieringh, Bern.
Swaens, Adriaen
Verheyden, Jelis
Verschuylen, J. P. A.
Vianen, Adam van

182
209
229
92
270
130
79
337
5o
323
155
281
313
346
151, 182
378

Meesterteekens (enkel):
anker
91, 313
bol met kruis
i z6
boompje
392
72
druiventros
242
griffioen
229
? hart gekroond
290
hert omziend
72
hoofd
163, 34 2, 392
lelie
277
lelies (3)
218
lelies (3) in hartschild
31
molentje
209
rijksappel
rijksappels (3) in schild
337
115, 122, 313
roos
229 (?), z89
roos gekroond
ruit in schildje
71
3o
schildjes waarboven kruis
268
sleutel
82, 331
ster
5o, 88
ster met kroon
284
vogel
331
vogel op takje
103
vogeltjes (2) en II
113, 149
zon

zwaan in schild
zwaan gekroond in schild

Bladz.

Bladz.

151
104

205
Fremy, Cl.
Fremy, Mamertus (Mame(e)s) 9o, 97,
I07, I26, 186, 351
Fritsen zie Petit
Gheyn, A. L. van Aerschot van den 305
Gheyn, Andreas van den 35 , 3 05 , 3o8(?)
i38
Ghein, Hans van den
5, 1 I0
Gheyn, Jan van den
Gheyn, Peter van den (i551-'S6) 136,
345, 366
Gheyn, Peter van den (1614-'16) 25,
1 35, 315
Gheyn, Peter van den (1734)....
5
Grave, de
. • 1 4, 97
342
.
Grave, Albert de
25o
Grave, Arnoldus de
25, 305
Grave, Jan Albert de
Hachman, Albert
245
Haze (Hase), Melchior de ... 171, 182
16
Helmond, Jacobus de
171, ,8o, 219
Hemony, F
171, 219, 247
Hemony, P.
163
Hintum, Godefridus de
242
Hoerke, Johannes
242
Hoerke, Wilhelmus
69
Horst, Henrick ter
221, 226
Huaert, J. J.
Huaert, J. P (?)
324
109
Huerieveke, Joris
113
Humbloet, Claudius
246
Janssen, Conradt
Jul(1)ien, Alexis 13, 96, 132, 133, 158,
236, 267, 275, 286, 291, 357, 394
128
Jullien, Godefroy
98, 306
Kaerwas, Wouter
224
Clerck, Jacobus de
Io,, 337
Clerk, Peeter de
133
Coll, Jan van
Coubillot, Antoine
313
3o, 23o
Crans, Ci prianus
Lefever (Fevre, le), Johannes 113, 382
86
Le Vache, J. B.
313
Marchal, Martin

Kalligrafen.
Coerten, Johanna Jac.
Nijmegen, W. van

204
209

Kartograaf.
Hogenberg, Frans

9.7

Klaviermakers.
Meijer, Heinrich
Meijer, Pieter

327
327

Klokgieters.
Aerschot, zie van den Gheyn
Ammeroy, Cornelis
374
Asten, Jan van
244
289
Bakker, Gerrit
8
Bembach, Jan van
Borch, Henrick van der
244
204, 374
Both, Thomas
261, 323
Burgerhuys, Johannes
164
Burgerhuys, Michaël
321
Butendijc, Steven
223, 264
Chaudoir, J.
Delapaix, Franciscus 1, 262, 263, 293
Dorme (?, Douwe ?), Petrus de 385
Drouot, C. ... ... 14, 234 (?), 3 0 5 (?)
234, 305
Drouot, (F?) T. P. C
Dumery, zie Mery, du
14
Dupont, F. B.
Dupont, J. B.
305
115
Ende, Gisbertus van den
380, 394
Everbroek, Gulielmus
Fevre, le, zie Lefever
Fiefvet, Francois
149
Fremi, Dominicus
37
102, 302, 34 6, 359
Fremy, Jan

419

Bladz.

Bladz.

Marischal, Marinus
334
Mellia(e)rt, Pasch67, 316
Mery, Georgius du 138, 219, 316, 322,
357
Michelin, Josephus ..... 126, 248, 249
Moer, Gobbel
102, 244
Moer, Jaspar 35, 42, 5 2 , 73, IOI, 210,
219, 237, 242, 2 55, 264, 334, 390
Moer, Willem 35, 5 2 , 73, IOI, 210, 237,

305, 306, 308, 317, 3 20, 33 2 , 335, 345,
3 6 5, 3 8 5, 386, 39 1 , 393
Plumere, Josephus
1
Rosel, Jacop van
323
Rutgers, Steven
346
Seest, Pieter
2
Simon, N.
219
Simonis, Franc
262
Simons, T.
264
Sitho(e)f, Johannes
71, 332
Specht, Johannes (zie ook onder
geelgieters)
295, 375
Steylaert, Adriaen
185
Trier, Heinrich van
263
Trier, Johannes van
I3
'
Trier (Tryer), Peter van 13 (?), 239,
34 6 , 35 1 , 383
Turck, Martinus
278
Vache, le, zie Le Vache.
Vechel, Jan van
45
Venloe, Jan van
122
Vermi, Johan
361
Voigt, Christianus
143
Voigt, Rutgerus
143
Waghevens, Georgius
25
Waghevens, Jacob
135
Waghevens, Jan
219, 244
Wegewart, Hendrik ..... 1 53, 2 93, 300
Wegewaert, Willem
133
Wierinck, J. B.
291
Witlockx, Guilielmus ....68, 3 I 3, 382
Wou, Gerardus de
2I0, 281
Zeel(s)tman, Jan
Ioo, 224, 366

242, 264

Monogrammist H. V. T..... 107
Moor, Jan ..... 139, 182, 337 (?), 391
Muller, N.
14, 97
Neurenberg, Hans Falck van . . .
5o
Nierinck,,, Jan Baptista
226
Noorden, Claes
342
Notemans, Jacob
18o
Osten Johs
35
Ouderogge, Cornelis
122, 366
Ouwerog, Jan
89
Paix, de la, zie Delapaix.
Paris, Jan
137
Petit, Alexius 5, 39, 50, 8o, 82, 89, 90
93, 96, IO2, 109, 126, 150, 1 5 1, 182
214, 224, 2 34, 240, 242, 246, 255
259, 262, 267, 281, 287, 308, 311
3 1 7, 32o, 321, 343, 348 , 359, 364,

366, 39 o , 393
Petit, Everardus
300
Petit, Henricus 3, 12, 89, 93, 96, IOI,
I26, 1 34, 1 47, 1 53, 161, 182, 224,
238, 242, 248, 2 54, 2 59, 267, 278,
286, 287, 300, 304, 3 0 5, 339, 340,
343, 345, 357, 3 6 4, 3 8 3, 389

Petit, Jean II, 37, 40, 86, 104, 128,
1 43, 16 3, 2 34, 26 7, 2 75, 278, 349,
352
Petit, Jozef ..... I I, 84, 104, 158, 352
Petit, Petrus 5, 8o, 82, 182, 246, 262,
281, 311, 317
Petit en Fritsen 41, 86, 87, 92, 102, 107,
1 34, 151, 153, 158, 161, 205, 237, 242,
246, 269, 271, 279, 281, 293, 297, 304,

420

Koperslager.
Brem, Cornelis van

186

Landmeter.
Verhees

132

Bladz.
Lijstemakers.
Hoeven, Jacobus van der (zie ook
onder beeldhouwers)
Verheijden, Frans

170
59

Orgelmakers.
Galtussen, Garmer
Geerkens, P. J.
Germessen, Galtus
Hayete, D. L.
Heineman, F. G.
Hes, Hendrik Herm
Hocque, Fl.
Oeckelen, Cs. van

178
41
178
247
178
327
178
IIo

Schilders.
(Ook teekenaars.)
Amelsvoort, Quirinus van 167, 200, 393
178
Anthony, J
59
Baen, Jan de
170
Beerstraten, A. van
127
Beschey, B.
179
Bloemaert, Abraham
Boeyermans, F.
393
171
Bolomey, B.
215
Bolswert, S. a
Bosch van Aken, Hieronymus 190
17o
Brandon, J. H
171
Bree, Math. van
Deventer, Johannes van
233
171
Dielman, P. E.
171
Dubois, D.
67
Dunselman, J.
Dijck, A. van . . 92, IOI, 115, 222, 328
I 83
Francken
31, S9, 72, 78
Frederiks, J. H.
Fruytiers
393
Geest, W. de
59
18 I
Gips
264, 265
Gogh, Vincent van
170
Haanen, A.

Bladz .

65
Hans de glasschrijver
67
Heiwegen, P.
65
Hesterman, J. H.
169
Hooghe, Romein de
Ioo
Horemans, Jan
Hulst, van der
378
179
Jansen, Gerh.
179
Janson, Abraham
226
Caseloff, A.
336
Keyser, Joh.
Keyser, N. de
333
Knip, J. A.
333
31
Collien, E.
181
Laar, van de
Lairesse, de
59
171
Langhe, J. de
215
Lebrun
209
Marot, Jacob
215
Matsijs, Quinten
127
Meyer
Monogrammisten:
D. Q.
218
181
H. V. O
171
Moreelse
S9
Mij tens, D.
169
Nijmegen, Elyas van
181
Nuiven, M.
248
? Parée
327
Phaff, C. H.
56
Pieneman, N.
388
Pirotte, 0. E.
179
Por, Jac.
327
Quadal, M. J.
Quellinus, Erasmus
393
73
Quellinus, J. E.
386
Rafael
170
Ravestein, van
Roemerswaal, Marinus van .. 69, 204
Rubens, P. P. 127, 151, 170, 215, 218,
3 28 , 3 $2, 392, 393
170
Schouman, A.
65
Scorel, Jan van
23
Sonius (?), Witken
421

Bladz.

Bladz.

Spaendonck, G. van
333
Teniers
72
Thulden, Th. van I o, 169, 170, 179,
181, 182.
204
Venne, Adriaen van de
393
Vereyk, W.
I 8i
Verhaeghen, P. J.
179
Verschaeren, J. A.
311
Vos, M. S.
202
Weyden, Rogier van der
Wiertz, J. A.
334
Wild, de
59
Wissink
59
204
Wijntrack, D.
Adriaens, Joris
Arwin, M. T. van

373

Hendriks, Joost

373
373
178

I15

Tingieters.
Beens, A. G.
Bogaert, F. v. d.

422

5o,

H. V. M.
I. V. L.
C. V. H.
V. D. B.
Pickee, D.
Reynders, Abraham
Rist, T. van der
Sonnan, Pieter, E.
Vos, Jos. P.
Meesterteekens:
klauw, recht
klauw, tweeknoppig

Schrijnwerkers.

Olivier, Jacob
Symons, Frans

Engelen, J. V. van ....
M onogrammisten:
F. v. D. E.
H. V. G.

319
50

1 33, 309
190
335
319
369
284
130
I13
IIO
319
50
369
190
190

Uurwerkmakers.
Freeman
Gohier, Daniel
Perrin, Daniel
Reus, Casper
Roy, Peter van
Wouterszoon, Peter

327
73
73
282
68
I 8o

Register op persoonsnamen
(behalve kunstenaars en ambachtslieden).
Bladz.
A.

Adama
113
Aelbert Lambertsdr., Jenneken 390
Aerts, Frans
265
Aeswijn van Brakel, Judith van 28
Alexander de Groote
215
Amstel, van
250
Anholt Berenburg, Everdina Jacoba
Wilhelmina, vorstin van, gravin
van Weede
347
Aremberg, zie : Ligne.
296
Arendonck, Arnoldus van
Arcadius, keizer
39
Arkel, van
157
Asperen, Henrick van
I0I
Assendelft, van
66, 74
Asten, Jeanneton van
148
248
Augustus, keizer
Aumale, J. C. D., graaf van ... .
28
Auvergne, zie : Tour.
Auweninge, Margareta
178
Azijnman, K.
202
B.

65
Backer, Joos de
Balen, Jacobus van
178
Basseliers, Caspar
137
Beek, v. d., kerkmeester
1o
Beck, zie : Holstein.
Becx, Josina
201
Belderbusch
131, 132
Beresteyn, Mr. Chr. P. van ..... 355

Bladz.
Bergaigne, bisschop
251
Bergen, van
59
Bergen ( ?), Peter van
67
Bergh, graven van den 43, 44, 47, 317
Bergh, Oswald Alb. Franc., graaf
van den
44
Berckel, Aleida van, Jvr
189
Berckel, Heylwich van
99
Berkel, Hillegonda van
264
Berkel, zie ook : Eyck.
Bernaige, Pieter van
8z
Bertrand
343
Bie, de, zie : Pelgrom
Bleiswijk, Diedrik van
1II
Bloeyman
162
Boer, A. v. d.
259.
Boetselaer, Otto van, abt
155
Bogaerde, van den
155, 156
Bogaerts
226
Bogaerts, Siardus, prior
226
Bock
173, 178
Bokhoven, Cornelia van
262
Boll
,o8
Bommel, van, zie : de van der
Schuere.
Boonaerts, Anna
189
Borgnival, zie : Dendermonde.
105
Borhey, fr. Thomas de
Borret, Jac. A.
347
Boubert, Jan de
67
Brakel, zie : Aeswijn.
Brecht
73
423

Bladz.
Brecht de Dommelbergh, M. H.
J. Rosier van, vaandrig
Breda en van der Leck, Elisabeth
van
Bree, Willem van
Bresserus, Petrus, kanunnik
Brimeu, de
Brimeu, Karel van, graaf van Megen
Broechem, zie : Rheydt.
Broeck, van den
Broeck, Ant. van den
Broekhuyzen, van
Bronckhorst, van
Brugghen, Dirck Willem van der
Brugghen, G. T. T. A. van der
Brugmans, Johannes, pastoor...
Bruynincx, Antonius, kanunnik .
Busleiden, Franciscus van, aartsbisschop
Buycx, Josyna
Buys

C, zie ook K.
220

282
187
50
24
250

388
301
85
234
327
327
2
178

318
137
161

Bijbelsche personen:
154, 290, 388
Abraham
213
Adam en Eva
388
Elia
147
Holofernes
Isaac
181
181
Jacob
179, 274
Jesse
149
Josua
Judith
147
149
Kaleb
23
Lazarus
Loth
288
Maria
395
Martha
395
305, 328, 366
Mozes
Profeten
274
204
Saba, koningin van
204
Salomo
Bye, de, zie : Pelgrom.
Byllant, van den
351
424

Bladz .

Chalons, Renée van

59

D.

Daems, Francois
339
215
Darius III van Perzië
Darkennis, Jan
178
189
Dekkers, J. A. H.
Dendermonde van Borgnival, Jan
66
van
Deventer, van
193
231
Deventer, fr. Johannes van ....
i88
Diepen–Heeren, J. M
202
Dinghemans, Wouter
Dirven, Jan
113
Disco, A. J. M.
34
336
Domitianus, keizer
Dommelbergh, zie : Brecht.
246
Doorn, van
67
Draeck, Francocse
Driel, Kathrine Jordensdochter van 178
Dubbelen, Mgr. van den
199
307
Dul, Mr. Adriaen
139
Dun, Peter van, pastoor
E.

231
Egmont, Margareta van
59
Engeland, Maria (I) Stuart van
Engeland, Maria (II) Stuart van 55, 59,
170, 324.
338
Evelein, Dr. W. A
265
Eyck, Floris Berkel van
264
Eyck, Jhr. Floris van
265
Eyck, Jhr. Johan van
96
Eyck, Lucas van
Eyck, Jhr. Rodolf van
99
137
Eyckbergh, Henrick
F.

Fabri (?), kanunnik
Fabritius, Albert

67
6

Bladz.
6
Fabritius, Willem
Fey
275
307
Flores, Floris Corn.
Frankenberg, kardinaal van . . 222, 307
163
Freischen, Elisabeth
zo8
Friesheim, van
Friesheim, J. Th., baron van 209, 210
66
Froenhusen, Joris van
G.
67
Galen, Willem van, kanunnik
356
Geffen, Martin van
142
Gelder, Arnoud, hertog van
189
Gelingh, Johan
IIo
Gent, Sofia Amalia Maria van
Gheerincx, Adriaen, dispensier . . 335
24
Glimes, Jan II van
24
Glimes, Jan III van
24
Glimes, Jan IV van
28
Glimes, Johanna de
351
Greve, ds. Nanning de
Grevenbroeck
256
256
Grevenbroeck, Erasmus de
161
Grevenbroeck, Jhr. Corn. van
256
Grevenbroeck, Theodore de
171
Griensven, Hesther van
181
Grobbendonk, A. van
Gronsveld, Frederik, graaf van 366
H.
Hadrianus, keizer
Haen, Jacob de
Hanswijk, van
Heeren, J. G.
Heeren, W. J
Heeren, zie ook : Diepen.
Heiligen:
Aegidius
Agnes
Aloysius
Ambrosius
Anastasia
28

287, 345
142
356
i88
i88

336
248, 382

245, 303
257, 262, 332
282

Bladz.
232
Andreas
Anna . . 44, Ioo, 132, 163, 164, 214,
218, 2 35, 2 39, 245, 250, 2 57, 264,
271, 33 6, 337, 388, 394.
Antonius 47, 50, 257, 264, 33 6, 346
Antonius abt 82, .I04, 542, 179, 232,
239, 262, 271, 328, 3 29, 347.
Apostelen 122, 143, 163, 178, 181,
274, 353.
52, 288
Appolonia
Augustinus . . 37, 154, 282, 353, 388
Barbara 12, 37, 153, 178, 2 35, 2 39,242, 2 57, 3 0 3, 305, 3 8 3 .
1o
Bernardus
336
Bruno
Christophorus 23, 24, 33, 6 7, 226,
242, 315.
Dionysius
334
Dominicus . 127, 181, 183, 284, 344
Donatus
305
Drie Koningen ...... 249, 25I, 284
3oz
Eligius
Elizabeth 44, 142, 248, 251, 275, 315,
346, 364.
52
Elisabeth van Thuringen
Evangelisten 11, 4o, 108, 583, 218,
235, 318, 328.
Franciscus ... 73, 2 57, 3 0 3, 33 8 , 388
183, 346
Franciscus Xaverius
51
Gabriël
120
Gertrudis
362
Gregorius
Herman Jozef
393
Hieronymus . . 65, 69, 204, 3 62, 382
Hubertus.... 65, 105, 116, 257, 287
142, 179, 257
Jacobus maior
67
Jacobus minor
Joachim
214, 245
Johannes 1, 11, 16, 73, 93, 127, 135,
142, 150, 163, 177, 178, 190, 257,
3 1 5, 3 1 7, 33 6, 33 8 , 346.
Johannes de Dooper 174, 222, 262,
269, 355, 388.
425

Bladz.

Bladz.

Johannes Nepomucenus 45, 278, 286,
328.
Joris 6o, 66, 87, 88, 126, 205, 218,
223.
Jozef ...... 183, 214, 236, 331, 388
245, 246
Carolus Borromeus
Catharina .. 140, 143, 181, 235, 257,
262, 287, 337.
Clara
44
Clemens
254
8o, 104, 316, 362
Cornelius
Cornelius, paus
44
Crispinus
79
Crispinianus
79
155, 262
Cunera
177, 382
Lambertus
103
Laudelinus
46, 92, 291
Laurentius
Leonardus van Vechel 181, 182, 381
Lodewijk
251, 275
12, 37, 52, 153, 183
Lucia
102, 148, 155, 382
Maarten
Machutus
355

Odrenda
249
Paulus II, 42, 132, 183, 257, 262,

Margareta

2

Maria (H. Maagd) 1, 4, 9, 16, 32,
35, 37, 40, 44, 46, 47, 51,
52, 66, 70, 73, 100, 103, 104,
I06, I15, I26, I27, 129, 131, 132,
134, 135, 142, 150, 163, 164, 174,
1 77, 1 7 8 , 179, 182, 183, 1 9 0, 198,
210, 214, 222, 225, 232, 235, 236,
2 4 8 , 2 5 0, 2 5 1 , 257, 262, 26 7, 275,

302, 3 03, 3 05, 315,
3 1 7, 3 2$ , 33 1 , 33 6, 337, 33 8, 342,
346, 353, 3 64, 3 88 , 393, 394.
Maria Magdalena 135, 143, 181, 232,
383.
Martelaren van Gorcum ... 182, 214
130,, 214, 2 33, 393
Michaël
Nicolaas
179
Norbertus 4, 37, 1 54, 225, 282, 291,
353, 393.
28 9, 293, 298,

q.26

291,

318, 331, 338.

Petrus II, 42, 5o, too, 13 2, 179, 249,
2 57, 262, 2 74, 29 1 , 307, 318, 331,
338.
Quiriacus
336
Quirinus
149
145
Rochus
Sebastiaan 34, 87, 122, 163, 218, 225,
283, 290, 308, 382.
Servatius
52
204, 221
Thomas
Thomas van Aquino
334
Thomas van Kantelberg
245
179
Victor
Wilgefortis
357
Willebrordus
II, 35, 86, 344
65
Helena, keizerin
Hemert, van
III
III
Hemert, Johan Maurits van
I8I
Herssel, Willem Dierck van
Hertroys, Hendrik, valkenier ...
90
Hessen-Cassel, Maria Louise van 215
113
Heusden, Beatrix van
204
Heusden, Boudewijn van
Heym, Aert
356
Heym, Jhr. Jan
356
231
Heymen, Hildegondis
67
Heys, Adr., kapelaan
267
Hildeware, gravin
Hoeuff, Constantia
327
Hogendorp, Gysbertus, graaf van 335
Hohenlohe, Filips, graaf van ...
79
Holstein-Beck, Anthoni Gunther
186
van, generaal
Holthuysen
304
Holtrop, Heinrich van, commanI28
deur
242
Holwerda,' Dr. J. H
Hooght, Maria Clara aan 't .
337
127
Hoorne

Bladz.
Horne, de
Hulten, Jan van
Huygens, Wilhelma Henrietta

51
66
6

I.
Immerzeel, Engelbert van

103

J.
Justinus, keizer

14, 299
K.

Caestecker, de
85
Calderon, Diego Davila, kapitein 142
Cantecroy, kanunnik
50
Karel de Groote
1 80
382
Carleton, George, kolonel
Cassiopinus, Dominicus, stadscommandant
I2I
Kerckhof, van den, pastoor ....
267
Kerkhofs
248
Kerling, Nicolaas
66
Kessel, van
389
Kessel, Andries van
355
Kessel, Herman van, deken ....
49
Kessel, Jan van, schout
49
Ketulle, Lodewijk de
28
Kinckenroy, Martinus de
179
Clusen, van der
358
Cock van Opijnen, de
356
Columbanus, pater
185
Commodus
36
Constantijn de Groote 65, 83, 190, 239,
375
Coopius, Stephanus, stadscommandant
I2I
Kooijmans
165
Coppens
368
Cornabé, Fr., stadscommandant 373
Cornkoper, Adriaen, president der
schepenbanken
114
Corncooper, Maria Cornelia
114
67
Cornput, Henricus

Bladz

157
Maria Th. E. . . . . . . i58
Cousebant
3 6 3, 364
Kretschmar van Veen
342
Crohnen, J. G. baron van ...... 262
Cronstrom, I., baron van
152
Culenborch, Elysabet
3 90
Culenborch, Lambertus Aertsz
390
Cuperinus
172
Cuypers, Dr. Petrus Johannes ...
225

Cortenbach

Cortenbach,

L.
Lagerwey, J.
Lannoy, Maria de
Lanschot, J. E. van
Lautermans, M
Leck, van der, zie : Breda.
Ligne, Jehan de, graaf van Aremberg
Litzenborch, Martinus van, vicarisgeneraal
Loë, de (?)
Loë van Wisse, Bertram Wessel,
baron de, commandeur
Loeman, Th., prior
Loon, van
Loon, Mr. Gerard van
Loon, Maria van

I2I
24
31
188

385

218
131

I27

231
15r

151
66

M.
Magalla, Daniël, drost
159
Malsen, Coenraed van, abt ... 1 54, I55
Marcus Aurelius, keizer
307
Marcus Curius Dentatus ..... 167, 170
Marnix van St. Aldegonde, Elisabeth van
28
Martini
161
Masius, Gisbertus, bisschop . . 178, 224
Mattemburgh, Maria E. Th. van 225
Mattemburgh, Pieter Andries van 225
Matthysen
329
427

Bladz.

Bladz

Matthijsen van Weert, pater..... 181
183
Mean, Oda de
Merlar
173, 176
Merode, Richard van 275
Merwede, Dierick van den ...... III
Meulen, Jhr. Daniël van der ... . 20I
28
Micault, Eleonora
20I
Monogram L. V. D.
288
Monogram S boven T
Montmorency, Helena, gravin van 103
28
Morgan, Anna
28
Morgan, Charles
Mythologische en legendarische personen:
204
Cimon
Diana
343
161
Hercules
Jupiter
324
204
Neptunus
204
Pera
Sandraudiga
307
204
Venus

Nassau, Willem V, graaf van 151, 171,
373.
Nassau, Willem I, koning
171
Nassau, Willem II, koning 171, 332, 333
Nassau, Willem III, koning
171
Nassau, Willem Frederik van
59
Nassau–Dietz
272
Nelis, de, bisschop
222
Nero, keizer
328
Nobelaer, Justus de
113
0.

Oesterzeel, Jeronimus van
Olikan, Peter
Oomen, Adrianus, pastoor
Oostenrijk, Karel V van
Oostenrijk, Maria Theresia van
Oostenrijk, Maximiliaan van
Ophovius, Michaël, bisschop
Opijnen, zie : de Cock.
Oranje, zie : Nassau.
Orchier
Overstraten, Mr. Gerard van

67
355
293
192
171
155
151

178
24

N.
P.

171
Napoleon
66
Nassau, Engelbrecht I van
66
Nassau, Engelbrecht II van
Nassau, Frederik Hendrik, graaf
149, 171, 215, 395
van
Nassau, Hendrik III van
54, 57
Nassau, Jan I van
66
Nassau, Justinus van, gouverneur 58
Nassau, Maurits, graaf van 171, 215,
228, 369.
282
Nassau, Odilia van
Nassau, Willem I, graaf van . 171, 215
Nassau, Willem II, graaf van 59, 171,
215.

Nassau, Willem III, graaf van 54, 55,
5 6 , 59, 88, 170, 171, 324.
Nassau, Willem IV, graaf van 171, 229
428

279
Paan, Jacobus
Palts–Neuburg, Karel Filips van de,
graaf van Megen
303, 346
Peelen, pastoor
46, 47
Pelgrom de Bie, Cath., kanunnike 202
Pelgrom de Bye
187
Pieck, Bartha
IIo
Philips, Dr. A. F .
I00
Plompen, Micgiel Jansein
255
66
Polanen, Jan I van
66
Polanen, Jan II van
66
Polanen, Johanna van
282
Polanen, Machtildis van
67
Pottre, Dominicus de
Pretorius, Andreas August, graaf
66
van
267
Pulser, de, pastoor

Bladz.
R.

Raet, Willem de
Ravesway, Amerensia van
Reimerswaele, Adriaen van .....
Remouchamps, A. E.
139,
Renesse, van
Renesse, Frederik van
Renesse, Magdalena van
Reyen, van der
Rheydt, gez. van Broechem, Willem
van der
Ribbius
Ritbergh
44,
Ritberghe, Maria Leop. Cath. van
Roefs, Iken
Roefs, Peter
Rossem, Maarten van
Rotarius, M., predikant
Rusland, Anna Paulowna van
Ruys, wed. Wouter
Rijckens, Jan Francis, drossaart

347
28
28
336
74
66
67
149
28

238
317
44
IOI
IOI

353
109

335
179
98

Bladz.
Sickingen ad Eberburgum, Fred.
Damian de
Scipio
Sluys, Jan Jansz. van der
Smeth, de
Smidt, Gerardt, serg.-majoor commandant
Smits, Hendrick, pastoor
Smits, Mr. J
Solms
Son, Adriana van
Sonnius, Franciscus, bisschop
Sopers, Theod.
Spierinck,. Theodorus, abt
Sprangh, Adriaen van
Stappen, Magdalena van der
Stepraedt, van
Steynoert, Jhr. Vranck van
Storck, Johan
Stuart, zie : Engeland.
Sweerts de Landas, baron
Swijters, Willem Servaas, burgemeester

132
59
181
84

329
240
188
276
298
199
189
155
127

51
25o
5o
269
276
I 14

S.
T.

Schade van Westrum, A. M. J. L.
J. A.
327
Schenck, Maarten
23 I
Schenck van Nydeggen
351
Schenck van Nydeggen, Arent 231
Schenck van Nydeggen, Isabel 231
Schenck van Nydeggen, Johan 231
Schenck van Nydeggen, Liffardt. 231
Scherpenzeel, Johan Fr. van
347
Scherpenzeel–Heusch, Jan Lodewijk, baron van
256
Schonborn (?), von
I3 I
Schouppe, Gregorius, abt ..... 97, 357
Schuenen, Willem Pankraas, pastoor 278
Schuere, ridder de van der
189
Schuere, de van der–van Bommel 189
Schutjes
368
Schuylenburch, Cornelia van
III

Tanchelinus
4, 393
Theodar, Elisabeth
183
Throikmarton, ridder William
244
Tilly, zie : Tserclaes.
Torck, Godert
231
Torck, Jhr. Willem
110
Tour d'Auvergne, de la
20
Tour d'Auvergne, Francois Egon
de la, markies van Bergen
24
Trajanus, keizer ....107, 251, 287, 389
Tserclaes, Claude, graaf van Tilly 347
Turlobbe
220
Tuyll van Serooskerken, van . 127, 215
Tuyll van Serooskerken, Anna
Elisabeth van
15 2
Tuyl van Serooskerken, Jhr. Fred
Christ. H. van
237
429
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Tuyl van Serooskercke, Jeronimus
van
28
Tuyll van Serooskerken, Reinoud
Diederik van
215
Tuytelaers, Adriaen Coernils . . .
10
Tuytelaers, Cornelis Jan
10

Wassenaar, van
127, 363
Wassenaar tot Warmond, Hendrik
van
131
Water, de
179
Weerdt, Anna Cath. van
179
Weert, zie ook : Matthijsen.
Wesselman
158
Westreenen, van
215
Westrum, zie : Schade.
Willemszoon, Dierik, pastoor
91
Willigen, Joh. Fr. van, fiscaal
303
Willems, Bartel
357
Witt, de
379
6
Witt, Henrietta Christina de
Wydenkeller, P. A. van
355
231
Wylach, Christoffel van
231
Wylach, Ot van
Wyngaarde
. 75
72
Wyngaarde, Jan van de

V.
Valentinianus, keizer
256
Vassinhac, Henricus de
355
Veen, zie : Kretschmar.
Ven, H. F. J. van de
189
Verheyen, Henr
231
Verhoeven, M., predikant
367
Verschuuren, Thomas, pastoor . . 296
Vervloet, Marg.
225
Vespasianus, keizer ...... 36, 307, 328
Vladeracken
178
262
Vladeracken, Gheraert van.....
Vlierden, Rijckart van
343
Voet, generaal
56
29
Volbergen, Jacob Johan van.. . . .
225
Voordeel, Fr. Corn., prior
W.
Wamel, van
Was, Gerard, Jhr.
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275
256

Z.
191
Zoësius, bisschop
Zoutman, Johan Arnold, schoutI21
bij-nacht
199
Zwijsen, Mgr.

Topographisch register.

Bladz.
A.

Aa (Rivier) . . . . . 36, 89, 159, 165, 339
Aalburg
367
Aalst
356-357
I-2
Aarle
Aarle-Rikstel
20I
Achtmaal
392
,
231-233, 318
Agatha, St,
Aken
37
Alde Driel, De (Kasteel)
258
2-3, 240
Alem
Alfen
3-5
Alkmaar (zilverwerk aldaar vervaardigd)
I22
Almkerk
5-7
Altena
7
Amersfoort
178
Amsterdam Ioo, 214, 21 9 . - Rijksmuseum 57, 79, 115, 149, 155, 161,
162, 180, 210, 307, 314, 338, 355, 358.
- Hamerklavier aldaar vervaardigd
3 2 7 . - Klokken aldaar gegoten 2, 14,
97, 11 5, 3 0 5, 337, 34 2. - Koperwerk
aldaar vervaardigd 179, 186. - Uurwerk aldaar vervaardigd 73. - Zilverwerk aldaar vervaardigd 72. 89, 179,
323.
7-8
Andel
Antonis, St
176, 285-286
Antwerpen 17, 31, 65, 104, 115, 178,
181, 221, 222, 334, 39 2. - Mus.
„Het Steen" 358. - Beeldhouwwerk
aldaar vervaardigd 316. - Borduur-

Bladz.
werk aldaar vervaardigd ioo. Houtsnijwerk aldaar vervaardigd 82,
86, 91, 149, 395 . - Klokken aldaar
gegoten 68, 113, 149, 226, 313, 324,
3 82. - Orgel aldaar gebouwd 247. Uurwerk aldaar vervaardigd 182. Zilverwerk aldaar vervaardigd 16, 3I,
70, 7 2, 94, 98, ioo, 113,126(?), 149,
151, 155, 182, 225, 226, 237, 240,
268, 281, 306, 308, 3 1 3, 33 1 , 337,
357, 394.
Assendelft (Hoeve)
39
8-9
Asten
8
Asten (Kasteel)
Augsburg (zilverwerk aldaar ver25
vaardigd)
181, 219
Averbode (Abdij)
B.

Baardwijk
Baarle
Baarle-Hertog
Baarle-Nassau
Baast, De (Huis)
Babyloniënbroek
Babyloniënbroek (Polder)
Bakel
Bavel
Bedof
Beek
Beek (Prinsenhage)
Beekvliet (Huis)
Beemd

358-359
9-I0
10
9-10
278
107-108
III
11-I2

135
9
12-13

293
252
389
43

I
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13
Beers
België 352. — Houtsnijwerk aldaar vervaardigd 92.
14
Berchem
289
Berg (de)
14-17
Bergeik
Bergen op Zoom 17-34. — Koperwerk
aldaar vervaardigd 382. — Zilverwerk
aldaar vervaardigd 25.
Berkel
35
Berlikum
36-39
Berlijn (zilverwerk aldaar ver25
vaardigd)
292, 381
Bernardusabdij
Bern(e) (Abdij) 36, io8, 153,154, 188
318
Besancon
Bethanië (Klooster)
187, 202
Bethlehem
181
248
Bethlehem (Klooster)
177
Bethsaida
Beugen
39-40, 42
Bezooien
359
Biesheuvel
367
Blaarthem
99
281
Blaauwe Kamer, De (Huis) .
Sladel
40-42
Blauwe Kei, De (Boerderij) ..... 33'
Bocht, De (Kasteel)
268
Boekel
42
103-104
Bokhoven
104
Bokhoven (Kasteel)
Boksmeer
42-47
Bokstel
48-52, 126
Bokstel (Huis)
187
Boomsigt (Landhuis)
330
Borkel
52-53
Boschdal (Huis)
293
Bouvigne (Huis)
137
Bovendonk (Groot Seminarie)
221
Brakel
205
Breda 53-79, 1 37, 283, 3 86. — Orgel
aldaar gebouwd no. — Tinwerk
aldaar vervaardigd 319. — Uurwerk

aldaar vervaardigd 282. -- Zilverwerk
aldaar vervaardigd 70, 7 1, 82, 91,
1 37, 256, 3 1 3, 321, 335.
Breda (Kasteel)
53
Breugel
390
Broek
256
Brugge (klok aldaar gegoten) 138, 322
Brussel (Musée du Cinquantenaire) 242.
Houtsnijwerk aldaar vervaardigd 293.
— Klokken aldaar gegoten 71, 332. —
Zilverwerk aldaar vervaardigd 99.
Budel
79-81
Burgst
294
294
Burgst (Huis)

432

C,

zie ook : K.
io,

Chaam

81-82

D.

Deel (Buurtschap)
128
Delft I5I, 373. — Zilverwerk aldaar
vervaardigd 151.
299
Demen
299-300
Dennenburg
82-86
Deurne
84
Deurne (Kasteel)
300-301
Deursen
Deventer (klok aldaar gegoten) 69. —
Orgelkast aldaar vervaardigd 208.
301
Dieden
87-88
Diesen
Diest (klok aldaar gegoten) .....
41
165, 187
Dieze (Rivier)
88-89
Dinteloord
Dinter
89
io8
Doeveren
Dommel (Rivier) 251, 264, 268, 339, 358
213
Dommel, kleine (Rivier)
90
Dommelen
268
Dommelrode (Kasteel)
90-92
Dongen

Bladz .

Doorn
6
Dordrecht 37 2, 373 . — Tinwerk aldaar
vervaardigd 113. — Zilverwerk aldaar
vervaardigd 209.
Dorst
279
Drimmelen
246-247
Drongelen
io8
Drunen
92
Duil (Polder)
6
Duinendaal (Huis)
262
Duizel
95-96
Dungen, Den
92-93
Dussen
93-95
Dussen (Kasteel)
94
E.
Echternach (Abdij)
9 6, 97, 357
Eersel
95-99
Egypte
100, 214, 364
Eikenlust (Huis)
I2
Eindhoven
99- 10 3) 244
Etshout
293
Elzendael (Huis)
46
Emmaus
284, 394
Emmaus (Klooster)
346
Engelen
103-105
Enkhuizen (klok aldaar gegoten) 300
Enschot
35
Erp
105
Esbeek (Buurtschap)
220
Esch
106-107, 156
Escharen
107
Esdonk (Buurtschap)
128
Eten
107-1I1
Etten
112-115, 315
Eyck (Kasteel)
99
F.
Fellenoord
Fijnaart

102
11 5 -116

Bladz.
G.
Gageldonk
294
Gageldonk (Kasteel)
294
Galder
13 5 -136
Gantelwijk (Polder)
6
Gassel
I16-I17
Gastel
290
Geertruidenberg •
117-124, 386
Geertruidenabdij, St
193, 201
Geffen
125-126, 309
Geldrop
I26-127
Geldrop (Kasteel)
126
Gernert
127-133
Gemert (Huis)
20I
Gemonde
52
Genderen
109-110
Gent (uurwerk aldaar vervaardigd) 68
Gerwen
262-263, 265
Gestel
I0o--101
Giesen
133
Gilze
133-135
Ginneken
10, 135-138
Goirke
334
Goorle
138-140
Gorinchem (zilverwerk aldaar vervaardigd)
209, 342
Gouda (klok aldaar gegoten) 1 33 . —
Orgel aldaar gebouwd 327
Grave
140-146
's-Gravenhage 179, 373, 377 . — Kanonnetjes aldaar gegoten S9. -- Uurwerk
aldaar vervaardigd 7 3 . — Zilverwerk
aldaar vervaardigd 29, 7 z, 281,
335.
's-Gravenmoer
146-147
's-Grevelduin-Kapelle
319-320
Grimhuysen (Slot)
138
Groenberg (Huis)
276
Groenendaal (Huis)
219
Groeningen
349-350
Groot-Zundert
392-393

433
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H.
Haarlem (zilverwerk aldaar ver3o, 122
vaardigd)
342
Halfmijl
Halsteren
34, 147-149
362
Ham, Het
131-132
Handel
223
Hapert
Haps
149-150
150-152
Haren
248
Haren (Megen)
56
Hasselt
Hasselt (Buurtschap) .... 33 2, 3 34, 335
Hatendonk (Huis)
317
317
Hatendonk (Kasteel)
Hedikhuizen
152-153
261
Heensche molen
Heers
343
Hees
153
81
Heesakker
iio
Heesbeen
Heeswijk
153-156
Heeswijk (Kasteel) .... 106, 155, 176
Heeze, zie Heze.
338
Heikant (Buurtschap)
39
Heikantsche hoeve
Heike, Het
242, 333
35o
Helden
156-159
Helmond
Helmond (Kasteel) ...... 16, 156, 201
1S9-162
Helvoort
162-164
Herpen
164-165
Herpt
155
Herpt (Abdij)
's Hertogenbosch 151, 152, 165-202, 224,
3 09, 356. - Mus. Prov. Genootschap
I, 3, 9, 1 4, 1 5, 8 3, 9 8, 99, 10 7, 139,
140, 146, 156, 158, 180, 213, 231,
238, 239, 242, 245, 251, 257, 301,
304, 3 06, 3 07, 3 2 5, 33 2, 33 8, 343,
344, 348 , 349, 353, 364, 366, 389. Houtsnijwerk aldaar vervaardigd 177.

434

- , Koperwerk aldaar vervaardigd 8o,
105, 240, 266. - Schilderij aldaar
vervaardigd 393. - Zilverwerk aldaar
vervaardigd 8, 42, 5o, 88, 103, 104,
I06, 158, 162, 163, 182, 186, 218,
242, 2 77, 284, 292, 3 1 9, 337, 388,
389.
Heusden 7, 121, 152, 203-213, 292, 386
138
Heusdenhout
Heymshuis
355
213-216
Heze
215
Heze (Kasteel)
216-220
Hilvarenbeek
Hintham
309
220-222
Hoeven
15-16
Hof, Het
Holland (zilverwerk afkomstig
69, 116, 137, 229
uit)
Holthees
245
Hoogakkers
I
222-224
Hoogeloon
Hooge-Mierde
253-254
Hoogerheide
374-375
Hooge Zwaluwe
394-395
256
Hout, Het (Buurtschap)
35o
Hove, Ten (Huis)
264
Hoydonk (Klooster)
Hubert, St.
256-257
225-226
Huibergen
301-302
Huiseling
Hulsel
254
2
Hurkens, Ter (Huis)

J.
162
177, 221

Jachtlust (Huis)
Jordaan
K.
Kaarschot (Buurtschap)
Kaathoven
Kaatsheuvel
Calfven (Huis)

308
37
240-241
289

Bladz.

Bladz.

Kampen 5 8. - Klokken aldaar gegoten
1 53, 293.
181
Kana
224
Kasteren
Catharinadal, St. (Klooster), Breda 71
Catharinadal, St. (Klooster), Oosterhout
281
Catharinenberg, St. (Klooster)
284
296
Katwijk
227
Keen
Keersop (Rivier)
306, 358, 366
Kermisberg
254
Kessel
2-3
Keulen (orgel aldaar gebouwd) 178
Kirchberg a/J
79
245
Kleef (klok aldaar gegoten)
Klein-Dongen
92
Klein-Zundert
71, 394
226-230
Klundert
Knechsel
343, 347-348
Koevering (Buurtschap)
268
Kol (Buurtschap)
102
IO2
Coll, te (Huis)
163, 164
Koolwijk (Buurtschap)
Kranendonck
244
Kranendonck (Kasteel)
244
230
Kromvoort
Cronenburch
34
Croy
159
Croy (Kasteel)
325
Kruisland
3 22 -323
230-234
Kuik
- Klok aldaar gegoten
234

164, 231, 242, 269, 306, 3 07, 332,
33 8 , 343, 349.
Leur
I14-I15
Leuven 151, 193 - Klokken aldaar
gegoten 35, 305 - Zilverwerk aldaar
vervaardigd 99, 122, 392.
237-238
Lierop
Liesel
86
Lieshout
238
Limburg (Huis)
283
Limoges
245
Linden
239
Lit
239-240
240
Litooien
Livorno
86
Victoria and AlbertLonden 201.
Museum 180. - Uurwerk aldaar vervaardigd 327.
17
Loo, Het
358
Loon (Buurtschap)
240-242
Loon-op-Zand
242
Loon-op-Zand (Kasteel)
262
Lotharingen
Loovaart
39
Luik
37
242-243
Luikgestel

L.

Lage Mierde
254-255
Lage-Zwaluwe
395-396
286
Ledeakker
Leende
234-237
236-237
Leenderstrijp
Leiden 178. - Museum v. Oudheden 3,
9, 1 5, 39, 43, 8 3, 107, 139, 140, 149,

M.

240
Maaren
Maarheeze
243-244
Maas (Rivier) ...... 203, 239, 270, 350
245-246
Maashees
Maastricht 347. - Koperwerk aldaar
vervaardigd 177. - Zilverwerk aldaar
vervaardigd 50, 99, 127, I28, 158,
240, 267.
248, 249
Macharen
246-248
Made
35o
Makken (Huis)
Maren
3
Io0, 192
Mariënhage (Klooster)
Maurik (Kasteel)
355
435

Bladz.

Bladz.

Mechelen i8, 24, 135. — Doopvont
aldaar gegoten 65. — Houtsnijwerk
aldaar vervaardigd 218. — Klokken
aldaar gegoten IIO, 185.
98
Meerhout
Meerveldhoven
342
II0-III
Meeuwen
248-251
Megen
Michaëlsabdij, St.
39 2, 393
. 202, 251-253
Michielsgestel, St
277-278
Middelbeers
Middelrode
3 8 , 39
Mierde
253-255
255-256
Mierloo
256
Mierloo (Kasteel)
256-258
Mil
IO2
Mispelhoef
Moerdijk
396
258-259
Moergestel
Moerstraten
383
289
Moleneind
Molengracht
331
Molenheide
3, 9
Molenschot
134-135
Mortel, De
133
Muilkerk
95
316
Mullum

259-260
Nieuw-Kuik
261
Nieuw-Vosmeer
311-312
Nispen
261-262
Nistelrode
271
Notel (Buurtschap)
262
Nuland
262-265
Nunen
Io
Nijhoven
Nijmegen 2 3 0, 231. — Orgel aldaar
hersteld 178. — Zilverwerk aldaar
vervaardigd 346.
331
Nijvele

N.

204
Naarden
Nazareth (Klooster)
275
263-264, 265
Nederwetten
Neerandel
7
86
Neerkant
Neerlangel
302
302-303
Neerloon
Nemelaar, de (Kasteel)
151
40, 41-42
Netersel
Nieuwenhof (Kasteel)
2S9
69, 70
Nieuwervaart
253
Nieuw-Herlaar (Kasteel)
436

0.

265-269
Oedenrode, St.
269
Oefelt
Oerle
342-343
Ommel
9
260
Onsenoort (Kasteel)
269-271
Ooien
270
Ooien (Kasteel)
271-277, 284
Oorschot
277-279
Oostelbeers
279-283
Oosterhout
284-285
Oosterwijk
7-8
Opandel
285-287
Oploo
265
Opwetten
186,202
Orten
213, 287-288
Os
288-289
Ossendrecht
276
Oud-Beysterveld (Kasteel)
246
Oud-Drimmelen
Oude Kerkhof (Buurtschap) . 216
289-290
Oudenbosch
290-292
Oud-en-Nieuw-Gastel
290-292
Oud-Gastel
292-293
Oud-Heusden
356
Ouwerkerk (Landgoed)
164
Overlangel
245, 246
Overloon

Bladz.

Bladz.

P.
Parijs
Philipsdorp
Ponte Molle
Postel (Abdij)
Prinsenhage
Putten

78
I00

65
158
2 9 3-296
116,296

R.
296-299
Raamsdonk
299
Raamsdonkveer
299-304
Ravenstein
Reek
304-305
Renswoude
395
Reuzel
40, 305-306
238
Ribbius (Huis)
Riel
3, 5
306-307
Riethoven
284
Roermond
Roosten, De
99
125, 309-311
Rosmalen
Rotterdam 168, 395. — Klokken aldaar
gegoten 122, 289, 295, 375 . —
Koperwerk aldaar vervaardigd 29.
311-314
Rozendaal
314-316
Rukfen
216
Rul, De (Buurtschap)
253
Ruwenberg, de Groote (Huis)
Rijen
135
39, 4o
Rijkevoort
307-308
Rijsbergen
172
Rijsel
308-309
Rijswijk

S.
Sambeek
Schaaik
Schadewijck (Buurtschap)
Schaik (Buurtschap)
Schelde (Rivier)
Schijndel
Seldensate (Huis)

Sleewijk

316-317
317

98

287
289, 292, 381
318-319

38
365, 375

328
Slikgat
Soerendonk
244
265
Soeterbeek (Huis)
276
Solms, Hof van
Someren, zie : Zomeren.
319-322
Sprang
Sprundel
3-14-315
205
Spijker
Staay, De (Veerhuis)
350
292
Stampersgat
322
Standdaarbuiten
Stapelen (Kasteel)
51
Steenbergen
322-325
Steensel
98
Stevert
99
Stipdonk
237
159, 325-328
Stiphout
Strabroeksche heide
336
Straten
277
I0I
Stratum
138
Strijbeek
282
Strijen (Kasteel)
99, I00, IOI, 237
Strijp
Sijter, De (Boerderij )
255

T.
Teefelen
Terheiden
Ter Over
Teteringen
Thabor
Tichelt (Buurtschap)

270-271
328-331

3
331-332
181
307

127, 242, 332-336
Tilburg
178
Tirol
Tommel
9
117
Tongelaer (Kasteel)
I0I-102
Tongelre
Tongeren

230

Tongerloo (Abdij)
Tonnekreek
Tulder (Buurtschap)
Turnhout
Twijnmeer (Huis)

335
369
219

93
52
437
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U.
Uden
336-338
108
Udenhout
Io
Uilekoten
187
Uilenburg
6-7
Uitwijk
138
Ulvenhout
Utrecht (museum en partic. verzameling)
316, 245. — Zilverwerk aldaar hersteld 70. — Zilverwerk aldaar vervaardigd 378.

362
Wanrooi
Waspik
363-365
Waspik Boven (Buurtschap) ..... 365
33o
Wassenaar
17
Weebosch
248
Weerd
Werken, De
365
365-366
Werkendam
366
Westerhoven
315-316
Willebrord, St.
Willemstad
369-374
Wintelre
349
Woensdrecht
374-375
102-103, 192
Woensel
Woudrichem
375-38o
380-383
Wouw
319
Wijbosch
Wijer, De (Huis)
47
367-369
Wijk

V.

Valkenswaard
338-339
Vechel
339-341
Veen
341-342
Veldhoven
342-345
Velp
345-347
Venbergen
339
Venloo 122. - Klok aldaar gegoten 246
Venraai
43
Vessem
347-349
Vierlingsbeek
349-351
86
Vlierden
Vlijmen
1 95, 351-353
Volkel
338
Voord, de
239
Voort (Buurtschap in Hilvarenbeek), 2 16
319
Voort (Schijndel)
98
Vorst
261-262
Vorstenbosch
Vorstenbosch (Kasteel)
337
316
Vortum
Vucht
353-356
W.

Waalre
356-358
358
Waalre (Kasteel)
219, 296, 358-362
Waalwijk
Waalwijk (Buurtschap)
306
3 31
Wagenberg
38
Wamberg, De (Huis)
38
Wamberg, De kleine (Boerderij) .
438

Y.
56

Ysselstein
Z.

342
Zaandam
306
Zaanstreek
Zand, Het
43
Zeeland
383
Zeelst
344-345
Zegenwerp (Huis)
253
316
Zegge
383-388
Zevenbergen
388,395
Zevenbergschenhoek
Zomeren 388-389. — Klokken aldaar
gegoten 84, 3 21.
Zon
389-392
161, 240
Zuidewijn (Kasteel)
Zuidhollandsche Polder
95
Zundert
392-394
394-396
Zwaluwe
276
Zwanenburg (Boerderij)
25o
Zwolle
161
Zwijnsbergen (Kasteel)
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