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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

I

Voorbericht.
o

Afdeeling A der bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1918, n . 66, ingestelde
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg heeft in opdracht het samenstellen en
uitgeven van een geïllustreerde beschrijving van alle in Nederland aanwezige
monumenten van geschiedenis en kunst, dagteekenend van vóór 1850, - taak,
welke zij overnam als voortzetster van de in 1903 opgerichte Rijkscommissie tot
het opmaken en uitgeven van een inventaris en een beschrijving van de
Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst.
Het doel van den arbeid der genoemde Afdeeling is: materiaal bijeen te brengen
ten bate der kunstgeschiedenis door het leveren van beschrijvingen der in Nederland
bestaande monumenten, met aanwijzing van hunne architectonische en historische
ontwikkeling en van de feiten, die daarop onmiddellijken invloed hebben geoefend.
Zij stelt zich voor aan de beschrijving der monumenten in elke provincie één deel
te wijden, gesplitst in zóóvele stukken als de omvang der stof zal noodig maken.
De provincie Gelderland is, overeenkomstig een in 1927 vastgesteld plan van
indeeling voor het geheele land (waarbij zooveel mogelijk oude historisch-politieke
en sociale eenheden in het oog zijn gehouden), verdeeld in een drietal stukken,
waarvan het eerste: het kwartier van Nijmegen wederom in drieën is onderverdeeld;
nl. in a. de Bommeler- en de Tielerwaard, b. de Over- en Neder-Betuwe met Beesd,
Renooi en Huisen en de heerlijkheden Buren en Kuilenburg; c. de stad en het Rijk
van Nijmegen en het land van Maas-en-Waal. De beschrijving van het onder a
genoemde onderdeel vormt den inhoud van den hierbij in twee afleveringen
gepubliceerden band.
De beschrijving is geschied volgens de voorschriften van een in 1904
vastgestelden, in 1918 eenigszins gewijzigden leidraad. De stof is aldus begrensd,
dat alleen worden beschreven: a. alle bouwwerken en onderdeelen daarvan,
gedagteekend van vóór 1850, die eenig belang hebben uit het oogpunt van kunst
of geschiedenis’ en voorts ‘b. alle voorwerpen, die aan de onder a genoemde
voorwaarde voldoen en op eenige wijze met een bouwwerk in verband staan’. De
beschrijving houdt ook rekening met den inhoud van openbare en particuliere
verzamelingen, met dien verstande, dat slechts de belangrijkste voorwerpen hieruit
worden beschreven, de overige beknopt, naar categorieën, opgesomd. Met
verdwenen monumenten houdt zij zich niet bezig, tenzij uit hun constructie voor de
bouwgeschiedenis van nog bestaande belangrijke gevolgtrekkingen kunnen worden
gemaakt. De opgave van literatuur strekt zich niet verder uit dan tot die werken,
welke bij de samenstelling der beschrijving met vrucht zijn geraadpleegd; er is dus
niet naar een bibliografisch overzicht gestreefd. Ook de vermelding van afbeeldingen
beperkt zich in het algemeen tot die, welke duidelijk den oorspronkelijken, of althans
een vroegen staat (in plattegrond of in opstand) van een monument, of een
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gewichtig onderdeel daarvan, weergeven; reproductie van zulke oude teekeningen
of prenten geschiedt bij uitzondering.
Aan het beginsel, dat de monumentenbeschrijving alleen het bijeenbrengen van
materiaal voor de kunstgeschiedenis ten doel heeft, is streng vastgehouden.
Samenvattende kunsthistorische beschouwingen over dit materiaal worden dus
vermeden. Zij zouden trouwens weinig doelmatig zijn, daar de deelen des lands,
die in ieder stuk dezer uitgave worden beschreven, te klein zijn om ze,
kunsthistorisch, als gesloten geheelen te beschouwen.
1)
Archivalia worden niet vermeld ; de opgave en de bewerking der bronnen is, op
een enkele uitzondering na, beperkt tot hetgeen in druk is verschenen.
Ter vergemakkelijking van het gebruik van dit werk mogen de volgende aanwijzingen
dienen:
In elk der beide Waarden zijn de behandelde gemeenten gerangschikt naar de
alfabetische volgorde van hare namen, bij welker spelling, evenals voor de overige
nog gebruikelijke geografische namen, de schrijfwijze der door het Aardrijkskundig
2)
Genootschap uitgegeven ‘Woordenlijst’ is aangenomen . De beschrijving eener
gemeente bestaat uit: den naam en het wapen der gemeente en de beschrijving
der plaatsen (dorpen, gehuchten), die haar samenstellen, in alfabetische orde. Elk
der plaatsbeschrijvingen begint c.q. met eene opgave der voor de locale geschiedenis
belangrijke literatuur en geeft vervolgens eenige korte historische aanteekeningen
betreffende de feiten, die op het lot der monumenten van invloed kunnen zijn geweest
en voorts, indien daartoe aanleiding is, over de ontwikkeling van den plattegrond
van de plaats. Dan volgen:
a.
de voor- en vroeghistorische oudheden, en vervolgens de monumenten van
bouwkunst sinds de vroege Middeleeuwen en wel ingedeeld in de volgende
groepen:
b.
verdedigingswerken: poorten, wallen, torens, enz.;
c.
bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen langs den weg,
kruisen, pompen, grenssteenen, enz.
d.
wereldlijke openbare gebouwen;
e.
kerkelijke gebouwen;
f.
gebouwen van liefdadigheid, van wetenschap, van onderwijs;
g.
particuliere gebouwen;
h.
musea, particuliere verzamelingen, varia.

Bij gebouwen, die in verloop van tijd voor verschillende doeleinden hebben gediend,
geeft voor de plaatsing in een dezer groepen die bestemming den doorslag, welke
uit hun karakter het duidelijkst spreekt.
De beschrijving van een gebouw bestaat uit eene opgave van de literatuur,

1)

2)

Wat natuurlijk niet belet, dat gaarne gebruik is gemaakt van gegevens uit de archieven, ook
al zijn ze nog niet in druk verschenen, die door anderen gevonden en ter beschikking werden
gesteld.
Op de kaart van plaat I is van deze spelling afgeweken, omdat dit de afdruk is eener bestaande
kaart.
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c.q. ook van afbeeldingen, een beknopt overzicht van zijn geschiedenis, zooals
deze uit de literatuur is op te maken, en dan de eigenlijke beschrijving, in de volgorde
van plattegrond, uitwendig en inwendig. Zij wordt besloten met eene opgave der tot
het gebouw behoorende voorwerpen, bij kerken ook van die in gebruik voor den
eere-dienst. In of aan het eind van de beschrijving is telkens de dateering van het
gebouw en zijn onderdeelen, of van het voorwerp, toegevoegd, in den regel
aangegeven door een eeuwcijfer, gevolgd door A of B ter aanduiding van de eerste
of tweede helft eener eeuw, of door a, b, c of d, om een der vierendeelen van de
eeuw aan te wijzen. Indien het gebouw de overblijfselen of sporen van architectonisch
belangrijke lotgevallen vertoont, volgt op de beschrijving een beknopt overzicht van
zijn bouwgeschiedenis, waarin de beschreven bouwkundige gegevens mèt de
schriftelijk-documenteele zijn verwerkt. (De hoofdperioden dezer bouwgeschiedenis
worden in de teekeningen van plattegrond en doorsneden door verschillende
arceering wedergegeven.)
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel mogelijk
door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij kerken stééds als waren
zij zuiver georiënteerd. D e w o o r d e n ‘r e c h t s ’ e n ‘l i n k s ’ w o r d e n g e b r u i k t
i n s u b j e c t i e v e n z i n (behalve in de beschrijving der geslachtswapens, waarbij
het voorschrift der heraldiek blijft gelden).
Alfabetische klappers op de behandelde zaken, de plaats- en de persoonsnamen,
met een naar de verschillende bedrijven geordend register van de kunstenaars,
kunstnijveren en ambachtslieden, wier namen in het boek voorkomen, worden aan
het eind ervan toegevoegd. Een chronologisch overzicht der behandelde
monumenten vindt men op hunne soortnamen in het zaakregister.
Aan de afbeelding der monumenten is bijzondere zorg gewijd. Bij de teekeningen
heeft als beginsel gegolden, dat zij steeds, zonder eenige verandering of toevoeging,
den toestand weergeven, die tijdens de opneming werd gevonden doch dat, indien
door bijzondere omstandigheden een oorspronkelijker staat met zekerheid kon
worden vastgesteld, afzonderlijke teekeningen dezen mogen weerspiegelen. De
vanwege de commissie gemaakte opmetingen (plattegronden en doorsneden op
de schaal 1:100, details meestal op de schalen 1:10 of 1:20) zijn geheel gebaseerd
op driehoeksmeting, zoodat voor hare nauwkeurigheid kan worden ingestaan. Zij
moesten dus voor de reproductie in dit boek doorgaans sterk worden verkleind.
Het hier volgende stuk is bewerkt door den hoofdcommies bij het Rijksbureau, den
heer F.A.J. VERMEULEN, waarbij de beschrijving der schilderijen geschiedde onder
medewerking van Dr. H. SCHNEIDER, conservator van de verzameling-Hofstede de
Groot.
De opmetingen zijn verricht en geteekend (in de jaren 1909-1911) door den heer
G. DE HOOG Hz, toenmaals architect-teekenaar bij de voorgenoemde Rijkscommissie,
behalve die (1875) van het kasteel Ammerzoden, waarvoor
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de teekenaar bij het toenmalig bureau-Mulder R. REDTENBACHER, en die van de kerk
te Kerkwijk, waarvoor de architect bij het Rijksbureau W.C.L.A. SCHEEPENS
verantwoordelijk zijn. De foto's zijn genomen grootendeels door den heer DE HOOG,
overigens door den heer J.P. ANTONIETTI, bouwkundig ambtenaar bij het Rijksbureau.
Den druk van dit boek heeft de Algemeene Landsdrukkerij bezorgd, de clichés
zijn vervaardigd door de firma H.J. MAKS JR te 's-Gravenhage. De kaart op plaat I is
afkomstig van de Topografische inrichting.
Voor het grootste gedeelte van de oplaag is kunstdrukpapier gebezigd; een vijftigtal
exemplaren, bestemd voor openbare archieven en boekerijen, is echter gedrukt op
papier van meer duurzaamheid, waarop de clichés iets minder scherp uitkomen.
Er blijft nog over erkentelijkheid te betuigen jegens degenen, die bij de
totstandkoming van dit werk hulp en raad hebben gegeven.
De vriendelijke ontvangst genoten bij vele autoriteiten en particulieren zij allereerst
herdacht: in het bijzonder de groote bereidvaardigheid, waarmede de heer J.C.
BARON VAN WASSENAAR VAN NEDER-HEMERT gelegenheid verstrekte de verzameling
familieportretten en andere schilderijen op het kasteel Neder-Hemert te beschrijven
en te fotografeeren; evenzeer die van nu wijlen den heer D.W. VAN DAM VAN BRAKEL
te Brakel, die alle vrijheid gaf om de hem toebehoorende ruïne van het voormalige
kasteel en van het Spijker te onderzoeken en te fotografeeren en bovendien
verschillende inlichtingen verstrekte. Dank is voorts in het bijzonder verschuldigd
aan Ir. D.W. VAN DAM VAN HEKENDORP te Overveen, om zijn welwillendheid een deel
der proeven door te zien, vooral met het oog op de hem in het bijzonder vertrouwde
genealogie der voornaamste families dezer streek, en verschillende waardevolle
gegevens uit zijne archivalische aanteekeningen te verstrekken. Op een woord van
bijzonderen dank hebben ook aanspraak Jhr. Mr. Dr. W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND,
te 's-Gravenhage, de heeren H. BECKERING-VINCKERS te Zalt-Bommel, de zoo grondige
kenner van de geschiedenis zijner stad, N.F. CAMBIER VAN NOOTEN, burgemeester
van Zalt-Bommel, die herhaaldelijk medewerking verleende, Mr. C.G. SCHATTENKERK,
burgemeester van Tiel, F. VAN HOOGSTRATEN, burgemeester van Zuilichem, F.W.
MIJNLIEFF te Tiel, pater R. BURGERS O.F.M., rector van het klooster der Clarissen te
Ammerzoden, W. PELETIER te Huis-ter-Heide (Utrecht), en het genealogisch-heraldisch
bureau ‘De Nederlandsche Leeuw’ te 's-Gravenhage, voor velerlei inlichtingen,
evenals de heer A.O. VAN KERKWIJK, directeur van het Koninklijk kabinet van munten
en penningen te 's-Gravenhage, voor gegevens betreffende de munten van Hedel
en Zalt-Bommel.
's-Gravenhage, April 1932.
De Afdeeling voornoemd,
L.J.M. KEULLER, wnd. voorzitter.
E.J. HASLINGHUIS, secretaris.
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PLAAT I.
Kaart van de Bommeler- en de Tielerwaard.
Schaal 1:200000
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Inleiding.
Overzicht der geschiedenis van de Bommeler- en Tielerwaarden.
+

De Bommeler- en Tielerwaarden (pl. I) vormen een gebied, dat, zooals hierna zal
+
blijken, reeds zeer vroeg eene staatkundige eenheid werd en thans behoort tot
Grondgebied.
de provincie Gelderland.
+

Geographisch en waterstaatkundig is elk der beide waarden een afzonderlijke
eenheid. De Bommelerwaard, met het later hier aan toegevoegde Heerewaarden, +Grenzen.
wordt begrensd ten Noorden door de Waal, die haar scheidt van de Tielerwaard,
ten Oosten door de aan Heerewaarden grenzende gemeente Dreumel in het Land
van Maas en Waal en door een bocht van de Maas, ten Zuiden en ten Westen door
de Maas, die na zich bij Neder-Hemert te hebben gesplitst, met een arm
noordwestwaarts in de Waal stroomt en aldus tevens de grens vormt tusschen de
provincies Gelderland en Noord-Brabant. Dwars door de Bommelerwaard loopt in
de richting Noord-Zuid de Meidijk, den Waalmet den Maasdijk verbindend, waardoor
twee polders ontstaan: één boven en één beneden dien Meidijk. De laatstgenoemde
wordt ten Westen door den zoogenaamden Brakelschen en Poederooischen
achterdijk bepaald.
De Tielerwaard wordt ten Westen en ten Noorden nagenoeg geheel begrensd
door de rivier de Linge, die haar van de Nederbetuwe scheidt, met uitzondering van
een smalle strook in het Noord-Oosten, thans behoorende onder de gemeente Tiel
en ten Noorden van de Linge ingesloten door de gemeenten Zoelen, Maurik en
Lienden van de Nederbetuwe; ten Oosten wordt zij begrensd door de tot de Betuwe
behoorende gemeente Echteld en door de Waal, die verder westwaarts stroomend
ook de zuidgrens vormt en de scheiding tusschen de Tieler- en de Bommelerwaard.
+

De Bommelerwaard bestaat uit de gemeenten Ammerzoden, Brakel, Driel, Gameren,
+
Hedel, Heerenwaarden, Hurwenen, Kerkwijk, Neder-Hemert, Poederooien,
Gemeenten.
Rossum, Zalt-Bommel en Zuilichem.
In de Tielerwaard liggen de gemeenten Deil, Est en Op-IJnen, Geldermalsen,
Haaften, Herwijnen, Ophemert, Tiel, Varik, Vuren, Waardenburg en Wadenooien.
+

De eigenaardige waterstaatkundige toestand van dit gebied maakt het vrijwel
onmogelijk iets te zeggen omtrent de oudste historische perioden. Zeker is alleen,
dat het beloop der verschillende armen van de Rijn en Maasdelta's vroeger
aanmerkelijk verschilde van het tegenwoordige. De beide waarden
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zullen aanvankelijk, en wellicht nog tot omstreeks 1300, grootendeels een
1)
moerasland zijn geweest met hier en daar enkele bewoonde oorden .
Overblijfselen van een Romeinsch castellum aan de Waal onder Rossum
gevonden, munten en andere Romeinsche voorwerpen aan den dag gekomen te
Gameren, Geldermalsen, Hurwenen, Rossum, Tiel en Zalt-Bommel, dateerend uit
de eerste tot de vierde eeuw na Christus, wijzen er op, dat althans reeds te dien
2)
tijde de Romeinen hier nederzettingen hadden . Veel vroeger dan omstreeks het
begin onzer jaartelling zullen zij echter niet in deze streken zijn doorgedrongen. Zij
vonden hier bij hunne komst de Batavi, een stam der Catti, die omstreeks 30-20
vóór Chr. van den rechteroever van den Rijn (vermoedelijk uit de streek van
3)
Wiesbaden) hierheen waren gekomen en den Noord-Gallischen stam der Menapii
hadden verdrongen. Overblijfselen van deze Germaansche Bataven hebben we te
zien in de twee woerden die in de Tielerwaard, bij Enspijk aan de Linge en onder
Waardenburg aan de Waal zijn gevonden.
Wanneer in het eind der 3de eeuw de Romeinen en de geromaniseerde Batavi
zijn teruggetrokken voor de omstreeks 280 opdringende Germaansche stammen,
ligt dit land weer verlaten en woest, doortrokken van water, ‘bijna geen land’ volgens
een getuigenis van Eumenius in zijn lofrede op eene expeditie (291) van keizer
Constantius Chlorus tegen de Germanen.
Keizer Julianus de Afvallige weet in een korten veldtocht in 358-359 de toen hier
huizende Chamaven en Quaden terug te drijven, maar de Salische Franken en de
Saksen, die hier en in het aangrenzende Toxuandria waren binnengedrongen, moet
4)
hij tenslotte in het bezit dezer streken laten . Wanneer dan in 402 de Romeinsche
garnizoenen voor goed van den Rijn terugtrekken, komen de Franken en Saksen
ongehinderd binnen. Van een - blijkbaar nog schaarsche - bewoning in deze periode
getuigen de weinige Frankische en Saksische voorwerpen tot dusver aan den dag
gekomen.
In de zesde eeuw kwam dit gebied definitief in Frankisch bezit. Onder Karel den
Groote wordt de Frankische heerschappij voor langen tijd bevestigd.
Het gebied der tegenwoordige Bommeler- en Tielerwaarden maakt dan deel uit van
de nog altijd eenigszins geheimzinnige gouw Teisterbant, die we voor het eerst
vermeld vinden in een oorkonde van 709, waarbij Aengelbert aan bisschop Willebrord
een ‘casata’ te Bern schenkt ‘in pago Testeventi super Mosam’ (SLOET, Oorkondenb.,
o

5)

n . 2) . In 772 is sprake van de villae Heusden

1)
2)
3)
4)
5)

Vgl. P.J. Blok en A.W. Byvanck, De Romeinsche tijd en de Frankische tijd (Geschiedk. atlas
van Nederland). 's-Gravenhage, 1929, blz. 3-4 en blz. 8.
Voor bijzonderheden deze vondsten betreffend zie men de beschrijving der genoemde
plaatsen.
Blok en Byvanck, A.w., blz. 6-7.
Blok en Byvanck, A.w., blz. 6.
De naam Teisterbant zou reeds vermeld zijn, ‘ter gelegenheid der komst van Willebrord in
697 te Emmerik’ (V. SPAEN, Inleiding III, blz. 128).
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o

en Buren ‘in pago Testrebenti’ (SLOET, Oorkondenb., n . 9), in 815 wordt de ‘pagus
o

Testarbant’ genoemd (SLOET, A.w. n . 27).
Van deze gouw Teisterbant, die herhaaldelijk verward is met de zuidelijk hieraan
grenzende gouw Toxuandria, staan alleen de noordelijke en oostelijke grenzen vast:
ten Noorden werd zij begrensd door de Lek tot bij Dorestad, ten Oosten door de
Betuwe, ongeveer gelijk nog tegenwoordig, zoodat bijv. Tiel in Teisterbant, maar
Dodewaard in de Betuwe lag. Aan de zuid- en aan de westzijde zijn de grenzen
onzeker. Met stelligheid kan alleen gezegd worden, dat de landen tusschen Lek en
Waal, voorts de Bommelerwaard, en ten Zuiden van de Maas de landen van Heusden
en Altena tot deze gouw behoorden. Vermoedelijk liep de grens van Tiel
zuidwestwaarts langs de limieten van het land van Heusden en Altena, zoodat daar
1)
de toenmalige Oude Maas de zuidgrens vormde ; aan de westzijde viel zij naar het
2)
schijnt samen met den benedenloop der Linge en met de latere Hollandsche grens .
Bij de verdeeling van het Karolingische rijk te Worms, in 839, wordt deze gouw
afzonderlijk genoemd als ‘comitatus Testrabenticus’. Zij behoort dan tot de landen
die aan keizer Lotharius I werden toegewezen, eene verdeeling, die bij het verdrag
van Verdun in 843 gehandhaafd bleef.
Blijkbaar was Teisterbant dus tusschen 815 en 839 een graafschap geworden.
Volgens VAN SPAEN echter zou het geen graafschap zijn geweest in den zin dien wij
thans aan dit woord hechten: ‘Het was een Gouw, Pagus, alwaar de Keizers en
Koningen, het zij één, het zij meer Graaven te gelijk, als Amptenaaren, aanstelden’,
zoodat men wel zou kunnen spreken van graven i n Teisterbant, maar niet van
graven v a n Teisterbant (Inleiding, blz. 128). In ditzelfde tijdvak vallen de eerste
rooftochten der wikingen die hierheen werden gelokt door de rijke handelshavens
in deze streken: Dorestad, dat zij in 834 en 835 plunderden, en Tiel, van oudsher
de hoofdplaats van Teisterbant, dat in de 9de eeuw waarschijnlijk evenzeer geteisterd
werd, al is hiervan niets met zekerheid bekend. Wel weten we, dat nog de laatste
tochten der wikingen naar ons land, omstreeks 1010, ook de handelsstad Tiel
3)
golden .
Het verdrag van Meersen van 9 Augustus 870, waarbij het rijk van Lotharius werd
verdeeld tusschen Karel den Kale en Lodewijk, koning van Duitschland, noemt de
‘comitatus Testrabant’ onder de gebieden die aan Lodewijk toevielen (SLOET,
o

Oorkondenb., n . 54).
De eerste der heeren in Teisterbant, die de geschiedenis met zekerheid kan
aanwijzen, is graaf Waltgerus, wiens eigenlijke graafschap in de omstreken van
Muiden en langs de Vecht gelegen was, maar die tevens in de eerste helft der 10de
eeuw aanzienlijke goederen in Teisterbant bezat. Deze graaf Waltgerus was gehuwd
met Alberade, met wie hij prachtige kerkgewaden aan de kerk te

1)
2)
3)

Cf. L.Ph.C. van den Bergh, Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, 2e druk.
's-Gravenhage, 1872, blz. 199 vv.
Blok en Byvanck, A.w., blz. 14.
Jan de Vries, De Wikingen in de lage landen bij de zee. Haarlem 1923, blz. 305 vv.
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Tiel zou hebben geschonken, welke door de Noormannen in 1009 werden geroofd
(Alpertus Mettensis, De diversitate Temporum, p. 102, aangehaald door V. SPAEN,
Inleiding, III, blz. 161).
Na dezen komt als eerste voor Ansfried, graaf van een deel van Brabant, wien
ook een deel van Teisterbant behoorde. Opgevoed door een broeder zijns vaders,
Rodbertus, aartsbisschop van Trier (931-956), vergezelde hij in 961 keizer Otto I
naar Italië. Hij was gehuwd met Hersint of Hilsundis, die gravin van Strijen wordt
1)
genoemd, en met wie hij in 992 de abdij Torn in Limburg zou hebben gesticht .
Hunne eenige dochter, Benigna, is de eerste abdis van Torn. Na den dood zijner
echtgenoote werd graaf Ansfried in 995 tot bisschop van Utrecht benoemd, en als
zoodanig schonk hij aan het klooster Hohorst bij Amersfoort goederen in Driel en
2)
in Hemert , en aan de kerk van Utrecht bezittingen bij Tiel. Het handschrift, dat deze
laatste schenking vermeldt, zegt dat Ansfried zijne woonplaats te Driel had en dat
hij heer van ongeveer de geheele Bommelerwaard is geweest.
Bij oorkonde van 20 September 996 schonk Frethebold, ‘miles, nobili parentum
prosapia genitus’, aan de kerk te Utrecht de curtis Here (Hier, bij Neerijnen) en wat
hij te IJne (Neerijnen) en te Ukele (Heukelom) in het graafschap Teisterbant bezat
o

(SLOET, Oorkondenb., n . 115. - Vgl. V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 177-178).
De eigenlijke opvolger van Ansfried als heer in Teisterbant schijnt zijn neef graaf
Unroh, Unruoch of Hunerik te zijn geweest. Althans noemt keizer Otto III in een
oorkonde van 11 April 999 de villa Bommel als gelegen ‘in comitatu Hunerici comitis,
o

in pago Testerbantia’ (SLOET, Oorkondenb., n . 120); en op 6 Februari 1000 geeft
dezelfde keizer aan de kerk te Aken de curtus Tiel ‘in comitati Unrohi comitis in pago
Testerbant’. Wanneer de wikingen in 1009 Tiel hebben verwoest, worden zij verjaagd
3)
door graaf Unruoch of Hunerik, bijgestaan door den Hamelandschen graaf Balderik .
In 1010 is graaf Hunerik tegenwoordig bij de uitvaart van bisschop Ansfried. Koning
Koenraad II schonk in 1026 aan de St. Maartenskerk te Utrecht een graafschap ‘in
Testerbant situum’, met de bepaling, dat de bisschop van Utrecht tot het besturen
o

hiervan iemand kan aanwijzen, dien hij wil (SLOET, Oorkondenb., n . 154). Dit
graafschap omvatte het gebied van Hunerik, dus een groot deel van de Bommeleren Tielerwaarden (V. SPAEN, Inleiding, blz. 186), en het leenheerschap hierover
kwam derhalve in het vervolg den bisschop van Utrecht toe.
Ook Meinwerk, bisschop van Paderborn bezat, als zoon van graaf Imo en

1)

De oorkonde betreffende deze stichting is onecht gebleken, het feit zelf zou echter juist kunnen
zijn. Vgl. hieromtrent: Jos. Habets, De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij
o

2)

Torn, I, blz. XIII vv., en Muller en Bouman, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, I, n . 142.
De bekende Ansfriedoorkonde van 1006, die deze schenkingen vermeldt, is eveneens onecht
(Vgl. Tenhaeff, Diplom. studiën, blz. 213 vv.), maar de schenking zelf wordt bevestigd in een
o

3)

oorkonde van 1028 (SLOET, Oorkondenb., n . 155).
J. de Vries, De Wikingen, blz. 307 en 309.
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Adela, verschillende goederen in Teisterbant, waarvan hij in 1031 Gameren, Haaften,
Hellouw, Nieuwaal en Tuil aan zijne abdij Abdinghof schonk. Na zijn dood in 1036
zullen zijne erfgoederen weer aan den keizer vervallen zijn, die ze toen in leen
schijnt te hebben gegeven aan graaf Gerard, een zoon of kleinzoon van dien Gerard,
die, omstreeks 1020 met zijn broeder Rutger uit Vlaanderen hierheen gekomen,
door den keizer met Gelre, Wassenberg en een aantal andere leenen was begiftigd,
waaronder ook in Teisterbant. We vinden althans in een oorkonde van 23 Maart
1053, betreffende de nalatenschap van bisschop Meinwerk, Teisterbant vermeld
o

als gelegen ‘in comitatu Gerhardi comitis’ (SLOET, Oorkondenb. n . 168). Op grond
hiervan kan men dus aannemen, dat sinds omstreeks 1020 de gouw Teisterbant
was opgenomen in het graafschap Gelre van Gerard I. Van deze gouw ontvingen
de graven van Gelre in het vervolg een gedeelte, ongeveer de tegenwoordige
1)
Tielerwaard , in leen van den bisschop van Utrecht (V. SPAEN, Inleiding, blz. 189).
Met een deel van de Bommelerwaard langs de Waal, en met het graafschap
Redinchem, behoorde dit tot de oudste bezittingen der Geldersche graven in de
Nederkwartieren. Het overige gedeelte van de Bommelerwaard, met de stad
Zalt-Bommel, benevens Tiel en Zandwijk, kwam aan de hertogen van Brabant, die
het waarschijnlijk in leen ontvingen van de kerk van Utrecht. Naarmate in den loop
der 12de eeuw graafschappen en heerlijkheden als afgeronde eenheden tot stand
kwamen, werden de gouwen daarin opgelost. Zoo vinden we dan ook de gouw
Teisterbant voor het laatst vermeld bij Caesarius van Heisterbach, in 1222; na dien
2)
tijd worden de deelen slechts bij hunne bijzondere namen aangeduid .
In den loop der 13de eeuw kwam ook de Bommelerwaard in de macht der
Geldersche graven. In 1285 verdedigde heer Gerard van Rothem (Rossum), richter
en dijkgraaf in de Bommelerwaard den rivierovergang bij Hedel in dienst van den
graaf van Gelre tegen den hertog van Brabant; in 1307 gaf de graaf een algemeen
dijkrecht aan de Bommelerwaard, waarbij een dijkgraaf en zes heemraden werden
aangesteld, wat echter niet gold voor de hooge heerlijkheden Rossum, Ammerzoden
en Neder-Hemert (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 345). Tiel en Zandwijk echter bleven
in den strijd tusschen graaf Reinald I en hertog Jan I van Brabant, die eindigde met
den voor Gelre zoo noodlottigen slag bij Woeringen (5 Juni 1288), aan Brabant
behooren.
Op 19 October 1316 gaf graaf Reinald niet alleen stadsvrijheid en privilegiën aan
Zalt-Bommel, maar tevens vernieuwde en bevestigde hij het landrecht van Bommel,
Tieler- en Bommelerwaarden, bekend onder den naam van ‘Eening’.
Deze eening was een gemeene wet voor de verschillende dorpen en ‘curtes’, die
met hunnen ‘byvanck’ en hunne ‘familia’ (hofgenooten) onder verschillende heeren
behoord hadden, maar aldus te samen aan het gezag en de

1)
2)

Vuren en Dalem zijn eerst in de 15de eeuw aan Gelderland gekomen.
Cf. van den Bergh, Middel-Nederl. geogr., blz. 204.
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rechtspraak van den graaf werden onderworpen. De eening schijnt het oudste in
Gelderland bekende landrecht te zijn geweest, dat vermoedelijk reeds onder graaf
Otto III († 1270) was verkregen, maar waarvan de giftbrief was verloren gegaan.
Graaf Reinald I nu, liet hierom de oorkonde opnieuw op schrift stellen naar het
geheugen van ouden van dagen, en verklaarde hierbij dat hij Bommel tot stad verhief
en dat deze door een rechter en acht schepenen zou geregeerd worden, welke
rechtbank tevens zou vonnissen in de ambten van Tieler- en Bommelerwaarden,
‘exceptis villis Tyel, Zantwyc, Asperen, Hedel et aliis villis’. Waarschijnlijk werden
met dit ‘aliis villis’ bedoeld de voormalige hooge heerlijkheden Ammerzoden,
Neder-Hemert en Poederooien, wier heeren het territoriaal gezag van den graaf
o

nog niet hadden erkend (NIJHOFF, Gedenkw., I, n . 167 en blz. XCV).
In 1327 gaf graaf Reinald aan Bommel, de Bommeler- en de Tielerwaard een
dijkrecht, waarbij aan de acht schepenen van Zalt-Bommel nog vier schepenen van
de Tielerwaard en vier van de Bommelerwaard werden toegevoegd; en bij handvest
van Maandag na Vrouwendag Assumptio 1335 werden de beide waarden van de
stad Bommel gescheiden en verdeeld in vier gerichtsbanken, waarvan twee, Deil
1)
en Tuil in de Tieler-, en twee, Driel en Zuilichem, in de Bommelerwaard .
Vermoedelijk waren toen al de dorpen, door de splitsing der heerlijkheid Malsen die zich aan beide zijden van de Linge uitstrekte en zoowel een deel van de
Tielerwaard als van Buren en Kuilenburg omvatte - onder het gezag van den graaf
van Gelre gekomen, met uitzondering van de in de Bommelerwaard langs de Maas
gelegen, hierboven genoemde hooge heerlijkheden (JAC. ANSPACH, De voormalige
heerschap Malsen. Leerdam, 1894, blz. 8 en 9).
Afgezien van deze hooge heerlijkheden, waartoe behalve die in de Bommelerwaard
ook Dalem in de Tielerwaard behoorde, en welker heeren de hoogere jurisdictie
bezaten, waren alle dorpen in beide waarden zoogenaamde ‘dagelijksche’
heerlijkheden, welker bezitters nog in de 14de eeuw niet den naam van heeren,
maar van ‘voogden’ of ‘richters’ voerden, en slechts een beperkte jurisdictie, het
dagelijksch of buurgericht bezaten (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 342 vv.). Te samen
vormden Bommeler- en Tielerwaarden sinds het begin der 14de eeuw één ambt,
waarin een door den graaf aangesteld ambtenaar, de ambtman, het landsheerlijk
2)
gezag uitoefende . Als eerste ambtman, gezamenlijk over beide waarden vindt men
vermeld heer Gerrit de Cock van Bruchem, in 1336 en in 1359 (V. SPAEN, Inleiding,
III, blz. 346).
Toen graaf Reinald II, de Zwarte (1318-1343), huwde met Alionora, zuster van
Eduard III, koning van Engeland, en hij zijn bondgenoot werd, verwierf

1)

2)

De dorpen van de Tielerwaard werden onderscheiden in Linge- en Waaldorpen, wat ten
aanzien van de rechtsbedeeling de splitsing in de banken van Deil en van Tuil tengevolge
heeft gehad. Cf. A.H. Martens van Sevenhoven, Marken in Gelderland (Geschiedk. atlas v.
Nederland). 's-Gravenhage 1925, blz. 173.
Zie hieromtrent ook: A.H. Martens v. Sevenhoven, Schets van de geschiedenis der burgerlijke
gemeenten in Gelderland, in: ‘GELRE’, XXIV (1921), blz. 4.
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hij door diens toedoen van keizer Lodewijk van Beieren de hertogelijke waardigheid
over Gelre (1339). Deze verhooging bracht voor de Geldersche vorsten de volledige
landsheerlijke macht mee. Reeds in 1334 had Reinald een eind weten te maken
aan de twisten met Brabant over Heusden en Tiel, doordat hij eerstgenoemde plaats
afstond, maar in ruil daarvoor Tiel met Zandwijk en het thans aan de Bommelerwaard
gehechte Heerewaarden in bezit kreeg. Achtereenvolgens kwamen nu, in den loop
der 14de eeuw, ook de hooge heerlijkheden van de Bommelerwaard aan den hertog
van Gelre: Neder-Hemert in 1332, Poederooien in 1395, Ammerzoden (met Wel)
eveneens in het eind derzelfde eeuw. Die van de Tielerwaard volgden in de 15de
eeuw: Dalem in 1423, de voormalige abdij Mariënweerd - die geographisch niet tot
de Tielerwaard behoorde, maar waarschijnlijk hiertoe werd gerekend, omdat zij lag
op een eilandje gevormd door de Linge en een nu verlamden tak daarvan - vóór
1)
1428 .
Aldus vormden de beide waarden dan tenslotte een gesloten geheel onder de
heerschappij van den hertog van Gelder; een geheel dat in later tijd - wanneer is
mij niet gebleken - werd ingedeeld bij het Kwartier van Nijmegen. Sinds 1347 waren
beide waarden herhaaldelijk het tooneel van den strijd tusschen hertog Reinald III
(met de Hekerens) en zijn broer Eduard (met de Bronkhorsten), waarbij in 1361
Reinald op een waard tusschen Tiel en de Waal door Eduard werd geslagen en
gevangen genomen. In het begin van 1377 sloten de Hollandsche edelman Jan van
Blois, derde echtgenoot van vrouwe Mechteld, een halfzuster van Reinald en Eduard,
met de meeste edelen en zes steden, waaronder ook Tiel, een definitief verbond
tegen de Bronkhorsten. Ook in later tijd is vooral de Bommelerwaard het slagveld,
eerst tusschen Gelderschen en Brabanders, daarna tusschen Staatsche en
Spaansche troepen. Zoo lezen we herhaaldelijk van invallen der Bosschenaars, die
in het derde kwart der 15de eeuw, in den oorlog tusschen Gelre en Maximiliaan van
Oostenrijk, de zijde der Bourgondische partij hadden gekozen. In 1512 trokken
tweeduizend man uit 's Hertogenbosch bij Hedel over de Maas en brandden en
plunderden in de streek van Driel en Rossum. Toen zij door de Gelderschen werden
verjaagd, kwamen zij het jaar daarop ter wraakoefening terug.
De Hervorming deed zich hier gelden sinds 1526, toen Gerard Geldenhauer voor
het eerst Luther's leer te Tiel van den kansel verkondigde (ACQUOY, blz. 3), maar
eerst na 1559 werd de oppositie tegen het Spaansche gezag algemeen. Toen in
1572 in Holland de algemeene opstand uitbrak, werd deze streek, met de sterke
vesting Bommel als middelpunt, vooral na het verlies van Dordrecht voor Alva van
groot strategisch belang, met het oog op de verbindingen tusschen Amsterdam en
Utrecht en het Zuiden. De verrassing van Bommel door de geuzen in Juli, op 31
Juli 1572, was dan ook een zware slag voor de Spaansche zaak, en onmiddellijk
stelde Alva alle pogingen te

1)

A.A. Beekman, De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300 (Geschiedkundige atlas
v. Nederland). 's-Gravenhage 1929, blz. 36.
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werk om de stad te hernemen, waartoe de bevelhebber Hierges opdracht kreeg de
veldgewassen in de Bommelerwaard geheel te verwoesten. Dit plan vond echter
geen instemming bij Hierges, die in plaats hiervan de kasteelen aan de overzijde
van de Waal, Tuil en Waardenburg, benevens het dorp Haaften bezette. De prins
van Oranje wist hem echter in het voorjaar van 1573 te verdrijven, zoodat Bommel
en de Bommelerwaard Staatsch bleven. In den winter van 1581 deed een Spaansch
leger, onder aanvoering van Karel van Mansfeld, een inval, om waard en stad weer
onder Spaansch gezag te brengen.
Sinds 1574 waren de stad en het ambt Bommel, dus Bommeler- en Tielerwaard,
als Staatsgezind onder Holland (eigenlijk onder het speciale stadhouderschap van
den prins) gekomen. Maar na de Pacificatie van Gent, toen samenwerking van alle
gewesten tegen Spanje waarschijnlijk werd, kwam Gelderland weer aan de zijde
van Bommel te staan. Met het oog op de betaling der krijgslasten door het Kwartier
van Nijmegen, waartoe het afgescheiden ambt van Bommeler- en Tielerwaard niet
bijdroeg, wendde zich de Nijmeegsche landdag van November 1577 tot den prins
met de mededeeling en het verzoek, ‘dat de stad Bommel en de heerlijkheden en
dorpen in Bommeler- en Tielerwaard, Beesd en Renoy gezamenlijk uitmaken met
de stad Tiel een achtste deel van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen;
dat daarom Bannerheeren, Ridderschappen en Steden niet kunnen toestaan dat
dit deel van het vorstendom gescheiden zal worden en dat zij ook niet begrijpen
hoe zij op last van de Staten-Generaal door een contract of anderszins iets moeten
inruimen ten nadeele van deze landen zonder hun voorafgaand advies of
goedkeuring; en dat alzoo Zijne Excellentie het genoemde gebied bij het vorstendom
1)
moge laten verblijven volgens oud gebruik’ .
Hiermede begonnen de onderhandelingen over de z.g. ‘reductie van Bommel’,
de hereeniging van de Bommeler- en Tielerwaarden met het Kwartier van Nijmegen
en het gewest Gelderland, eene hereeniging, die, hoewel door het ambt niet
gewenscht, en door de stad Bommel zelfs jarenlang om financieele redenen fel
tegengewerkt, onder de dreiging van het Spaansche offensief, dat in 1589 in de
Bommelerwaard vastliep, in 1590 tot stand kwam.
In 1599 vielen de Spaansche troepen, onder Claude la Barlotte, nogmaals in de
Bommelerwaard en trachtten in de Tielerwaard door te dringen. Prins Maurits echter
en graaf Ernst van Nassau wisten, met behulp van Fransche troepen onder De la
Noue, de Spanjaarden tot wijken te dwingen. Sindsdien bleef het grondgebied dezer
waarden in Staatsche handen. Weliswaar deden Spaansche benden in 1605 en
1626 pogingen tot strooptochten en trachtte de graaf van de Berg in 1629 bij zijn
omtrekkende beweging naar de Veluwe, tot ontzet van 's Hertogenbosch, ook de
Betuwe en de Tielerwaard binnen

1)

D. Brouwer, De Reductie van Bommel (1572-1602). Arnhem 1918, blz. 14.
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te dringen, maar deze aanvallen werden afgeslagen en hadden geen verdere
gevolgen (Vgl. SLICHTENHORST, I, blz. 46-47).
Toen in 1672 het Fransche leger uit het Kleefsche oprukte naar de Nederlanden,
zond het een onderafdeeling onder bevel van den graaf De Lorge naar de
Tielerwaard, teneinde de streek te brandschatten. Bij Rumt werd deze afdeeling
door een kleinen troep voetvolk, onder kapitein Johan Bouwensch, zoon van den
Tielschen burgemeester Gerard Bouwensch uiteen-geslagen en op de vlucht
gedreven. In het volgend jaar echter werden de waarden door de troepen onder
Condé en Turenne bezet, welke zeer drukkende bezetting in April 1674 met den
aftocht der Franschen eindigde.
In October 1794 bezetten de voor de Franschen terugtrekkende Engelsche en
Hessische troepen tijdelijk ook de Bommeler- en Tielerwaard. Zij moesten echter
tengevolge van den ijsgang wijken, waarna generaal Daendels in December met
vijftienhonderd man bij Driel over de Maas trok en de waarden in Januari 1795 door
het leger van Pichegru werden bemachtigd. Weliswaar beproefden in September
1799 uitgeweken Oranjegezinden een gewapenden inval in Gelderland, waardoor
vooral in de Bommelerwaard onder de boeren eenige beweging ontstond, maar de
nationale garden der steden, gesteund door vrijwilligers, drongen de uitgewekenen
1)
spoedig weer over de grens, zoodat hier half September alles was afgeloopen .
Bij de staatsregeling der Bataafsche republiek van 1798 waren de twee waarden
administratief gescheiden: de Bommelerwaard werd ingedeeld bij het Brabantsche
departement van de Dommel, terwijl de Tielerwaard onder het Geldersch-Utrechtsche
departement van den Rijn kwam. In 1804 werden zij weer samengevoegd als ring
IV van het departement Gelderland, eene indeeling, die in wezen bleef ook
gedurende het korte bestaan van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon.
Na de inlijving van Nederland bij het Fransche Keizerrijk, op 9 Juli 1810, ontstond
andermaal een scheiding doordat de Bommelerwaard werd ingedeeld bij het
‘Département des bouches du Rhin’, de Tielerwaard bij het ‘Département de l'Issel
supérieur’.
Nadat ons land in 1813 van het Fransche juk was bevrijd, verviel deze indeeling
niet onmiddellijk; alleen de Fransche namen werden vertaald. Bij het souverein
besluit van 26 Februari 1814 werd het deel van Gelderland, dat in Maart 1810 aan
Frankrijk was gekomen en toen met oostelijk Brabant tot het departement Bouches
du Rhin was vereenigd, bij het departement Boven-IJsel gevoegd, waardoor dus
Bommeler- en Tielerwaard weer werden samengebracht. Toen bovendien de
grondwet van 28 Maart 1814 de vroegere provinciën en hare grenzen van vóór 1795
herstelde, keerde voor dit gebied staatkundig de oude toestand terug, temeer waar
bij souverein besluit van 26 Maart 1814 de in 1795 afgeschafte heerlijke rechten
weer werden ingevoerd, zij het dan zonder het recht van aanstelling van het bestuur
der heerlijkheden; de heeren mochten

1)

Vgl. omtrent dit en het volgende: J.C. Ramaer, De Fransche tijd (1795-1815), in:
Geschiedkundige atlas van Nederland. 's-Gravenhage 1926.
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evenwel voor dit bestuur een den vorst niet bindende voordracht doen en zichzelf
tot schout voordragen. De nadere bestuursregeling, ingevoerd door de koninklijke
besluiten van 5 November 1815 en 11 Februari 1817, verdeelde het platteland in
hoofdschoutambten, gesplitst in schoutambten of gemeenten, een regeling die
derhalve aanknoopte bij de in het ambt van Bommeler- en Tielerwaard reeds van
ouds bestaande indeeling in ambts- en dorpsbesturen. De nieuwe reglementen van
1824 en 1825 schaften de namen hoofdschoutambt en schoutambt af en vervingen
deze door de namen district en gemeente; de schoutstitel werd vervangen door
dien van burgemeester. De bevoegdheid der bezitters van heerlijkheden om tot de
aanstelling van regenten en ambtenaren mede te werken werd uitvoeriger geregeld.
Al deze regelingen zijn echter tenslotte terzijdegesteld door de gemeentewet van
19 Juni 1851, die gelijkstelling van steden en platteland bracht en tevens de
afschaffing der heerlijke rechten wat de samenstelling van gemeentebesturen betreft.
Hiermede werd de toestand geschapen, die, ook wat de grensregelingen betreft, in
1)
de beide waarden tot heden in hoofdzaak is blijven bestaan .
+

Voor nadere historische bijzonderheden aangaande de afzonderlijke heerlijkheden
+
en gemeenten, alsmede voor hare wapens, zij verwezen naar de beschrijving.
Wapens.
+

Volgens de Tielsche kroniek zou de Frankische koning Dagobert in 618 te Tiel,
+
dat een Gallische haven genoemd wordt, zijn geland, en zou hij in de nabijheid
Kerkelijke
2)
geschiedenis.
(‘apud portum Gallie Tyell’) een kerkje (‘oratorium’) hebben gebouwd .
Beda bericht, dat het Christendom in het oude Teisterbant het eerst zou zijn
verkondigd door bisschop Suidbert († 713), die, naar de overlevering wil, in deze
streek de eerste kerken stichtte te Malsen en te Woudrichem.
Bisschop Willebrord en later, in de 8ste eeuw, het klooster Lorsch verwierven
door schenking verschillende bezittingen in de gouw Teisterbant (SLOET,
Oorkondenb., nrs. 2, 3, 27). In 838 en in 850 kreeg de kerk van Utrecht goederen
in de streek der tegenwoordige waarden (SLOET, Oorkondenb., nrs. 33 en 41).
In een oorkonde van 24 Juni 896, waarbij Zwentebold, koning van Lotharingen,
aan de kerk van Utrecht voorrechten verleent te Deventer en Tiel, wordt
laatstgenoemde plaats vermeld als gelegen in het Utrechtsche bisdom (SLOET,
Oorkondenb., nr. 69).
De eerste stellige vermelding van een kerkelijke stichting in deze streek vinden
we intusschen eerst in een oorkonde van 20 April 950, waarbij de Roomsch koning
Otto I aan de St. Maartenskerk te Utrecht schonk ‘monasterium in

1)

2)

A.H. Martens van Sevenhoven, Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten in
Gelderland vóór de invoering der gemeentewet van 1851, in: ‘GELRE’, XXIV (1921), blz. 31
vv.
Chronicon Tielense, blz. 7. - Vgl. ook Rink, Beschrijving der stad Tiel, blz. 5 vv.
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loco Tiala constructum, com nova atque lapidea, in eodem loco, civitate, omnibusque
ecclesiis, prediis, familiis, etc.,... omnibusque ad prefatum monasterium vel ad
ecclesias, a Waldgero et filio eius Radbodone, nec non et Attone, et illorum
antecessoribus, ad iam dictum monasterium in proprium concessas’ (SLOET,
o

Oorkondenb., n . 92). Deze Waltgerus, dien we hierboven reeds leerden kennen
(blz. VII) als heer in Teisterbant in de eerste helft der 10de eeuw, had dus
verschillende goederen afgestaan aan een toen reeds bestaand ‘monasterium’ te
Tiel, waaronder we hier, gezien de tezelfdertijd gebruikte benaming ‘ecclesia’, wel
een klooster moeten verstaan. De Tielsche kroniek echter zegt, dat Waltgerus ‘in
transactis temporibus apud Tyelam ecclesiam honestissimam construxit, in qua
sanctimoniales longo tempore servicio divino mancipate sunt’ (A.w., blz. 56). Blijkbaar
wijst dit op de kerk, waarin Waltgerus, volgens de traditie, in het tweede kwart der
1)
10de eeuw een kapittel zou hebben gesticht . Vast staat in ieder geval, dat de kerk
2)
te Tiel behoorde tot de oudste kapittelkerken van ons land .
Behalve van de kerk te Tiel kennen we in dit gebied nog slechts één
stichtingsdatum, namelijk van de kerk te Aalst, die in 1133 werd opgericht als kapel
van de thans Brabantsche parochie Wijk, aan de overzijde der Maas. Voor zoover
ons van de overige kerken data bekend werden, zijn het slechts die der toevallige
eerste vermeldingen, en wel: Kerk-Driel ten tijde van den H. Willebrord, Zandwijk
1028, Gameren, Haaften, Nieuwaal en Tuil in 1031, Zuilichem in 1143, Drumt in
1200, Zennewijnen in 1229, Heesel en Varik in 1250, Hedel in 1292, Zalt-Bommel
in 1303, Geldermalsen in 1315, Westerooien in 1399, Rossum in 1438, Neder-Hemert
zuidzijde in 1459, Neder-Hemert noordzijde in 1474, Ammerzoden in 1507, Brakel
in 1571.
Wat de rechtsverhouding dezer kerken betreft dient voorop te worden gesteld,
dat in het bisdom Utrecht, waaronder zij ressorteerden, het bezit van een eigen
kerkhof, van de sepultura, of zelfs van het jus baptismale volstrekt nog geen bewijs
3)
was van parochiale rechten . Zoo kon dus een kerk in dit gebied haar kerkhof, doopen begraafrechten hebben en niettemin als ‘filia’, of ‘appendix’ - zooals ze in de
latere middeleeuwen werden genoemd - afhankelijk zijn (capella) van een elders
gelegen ‘moederkerk’, gelijk we dit hier zien bij de hierboven reeds vermeldde kerk
van Aalst, als dochter van de moederkerk te Wijk in het land van Heusden. Omtrent
de onderlinge verhouding der overige kerken kan ik verder nog het volgende
meedeelen: Neder-Hemert was een dochterkerk van de parochiekerk te Aalburg
(even ten Zuiden van Wijk en eveneens aan de overzijde der Maas gelegen), die
de moederkerk was van bijna het geheele land van Heusden benoorden de Maas;
Tuil was de moederkerk van Haaften, Hellouw, Gameren en Nieuwaal;

1)

Wij komen hier nader op terug bij de beschrijving van de stad Tiel, waarheen zij verwezen
voor verdere bijzonderheden en litteratuur.

2)

Cf. Moll, Kerkgeschiedenis II , blz. 316. - Vgl. JOOSTING EN MULLER, Bronnen II, blz. 53 vv.
JOOSTING EN MULLER, Bronnen II, blz. 109.

3)

1
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Waardenburg was de moeder van de kerken te IJnen (later Neerijnen) en Opijnen;
Heeselt had als appendix de kerk te Varik; de H. Walburgiskerk te Tiel was de
moeder van Zennewijnen; Geldermalsen (oorspronkelijk Malsen) had vermoedelijk
een dochterkerk te Meteren; Rumt en Gellikum waren dochters van de benoorden
de Linge gelegen parochiekerk Beesd; Spijk was vermoedelijk de moeder van een
capella te Dalem. Tot collegiale kerken met een grooter of kleiner kapittel werden
verheven: Tiel, in de eerste helft der 10de eeuw; de St. Martenskerk te Zalt-Bommel,
in 1303; Haaften in 1399; Rossum in 1499; Neder-Hemert (noordzijde) in 1474 (eerst
in 1512 bekrachtigd).
+

Kloosters zijn in de Bommeler- en Tielerwaarden vrij talrijk geweest. Dat te Tiel
reeds in de eerste helft der 10e eeuw een klooster bestond hebben wij hierboven +Kloosters.
gezien. Als de voor deze streek stellig belangrijkste stichting dienen we de
voormalige abdij van Praemonstratensen B. Marie in Insula of Mariënwaert te
noemen, in 1129 gesticht door Alveradis, gravin-weduwe van Hendrik van Cuyk,
1)
en bevolkt met Praemonstratensen uit Laon . Hoewel de abdij Mariënwaert
geographisch niet tot de Tielerwaard behoorde, daar zij met haar gebied ten Noorden
2)
van de Linge lag, werd zij toch altijd tot de Tielerwaard gerekend . Hoewel de abdij
in 1661 reeds ‘gheheel geruïneert’ wordt genoemd, en er toen nog slechts
‘fundamenten, kelders ende eenighe oude mueren’ van waren te vinden (ARCHIEF
AARTSBISD. UTRECHT, XXI, blz. 199), die thans geheel zijn verdwenen, vermelden
wij haar hier om den ongetwijfeld belangrijken invloed dien zij op hare omgeving
heeft uitgeoefend in den loop der middeleeuwen. De abdij bezat in de Tielerwaard
de kerken van Enspijk, Gellikum en Rumt (JOOSTING en MULLER, Bronnen, II, blz.
425). Verdere vrouwenkloosters waren dat van de Dominicanen te Westrooien,
onder Zandwijk, in 1399 gesticht, sedert 1435 een klooster van Dominicanessen,
in 1572 verwoest (ARCHIEF AARTSBISD. UTRECHT, XXIX, 1903, blz. 59 vv. en 350);
een Augustijnen Cellebroedersklooster te Tiel; een Regulierenklooster van de
kloostervereeniging te Windesheim en een Karmelietenklooster te Zalt-Bommel. De
overige kloosters waren, voorzoover mij bekend, allen nonnenkloosters, en wel:
een Praemonstratenser nonnenklooster te Zennewijnen, in 1229 gesticht door de
abdij Zerschen bij Xanten; het geheel verdwenen nonnenklooster Marienacker te
Rossum, waarvan de orde onbekend is; het H. Maria Magdalenaklooster van
Regularissen (1420) in de Nonnenstraat te Bommel en dat van de H. Cecilia
dierzelfde orde te Tiel; en tenslotte het H. Agnesklooster van Franciscanessen
(Tertiarissen) te Tiel.

1)

2)

James de Fremery, Het cartularium der abdij Mariënweerd, Fr. G. van den Elzen, Ord. Praem.,
De stichtingsoorkonde van Mariënweerd, in: Archief aartsbisd. Utrecht, XXI (1894), blz. 165
vv.
A.A. Beekman, De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300, blz. 36.
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+

De Hervorming heeft zich in de beide waarden vroegtijdig doen gelden en kreeg
+
spoedig een groote uitbreiding. Vervolgingen op grond van Luthersche ketterij
Hervorming.
vinden we reeds vermeld te Tiel in 1526, te Zalt-Bommel in 1535 en 1542. In
1566 had beeldenstorm plaats in de kerken te Kerk-Driel en te Zalt-Bommel en ook
de St. Maartenskerk te Tiel werd in ditzelfde jaar omgezet. Vooral het optreden van
den hervormingsgezinden ambtman Claas Vijgh en diens zonen Johan, Dirk, Adriaan
en Karel, trouwe aanhangers van den prins van Oranje, was hierbij van beslissenden
invloed. In het eind der 16e eeuw waren de meeste kerken in Hervormde handen
overgegaan.
+

Zooals JOOSTING waarschijnlijk heeft gemaakt omvatte de in 695 nieuw gevormde
diocese Trecht (Utrecht) niet alleen het toen eerst kort geleden door de Franken +Kerkelijke indeeling.
veroverde ‘Frisia citerior’, maar bovendien die aangrenzende noordelijkste deelen
van het Merovingische rijk, die niet tot de oudere Romeinsche diocesen (civitates)
Keulen, Tongeren en Doornik hadden behoord. In dit geval zou de zuidgrens van
het bisdom Utrecht niets anders zijn dan de grens, die in Romeinschen tijd de civitas
Batavorum van die der Gallisch-Romeinsche civitates der Ubii, Tungri en Menapii
had gescheiden (JOOSTING en MULLER, Bronnen, II, blz. 49). Deze grens wordt
gevormd door de Waal tot Heerenwaarden, daarna door de Maas tot Striemont.
Teisterbant, met de latere Bommeler- en Tielerwaard, behoorde dus geheel tot het
bisdom Utrecht. De beide waarden ressorteerden onder het archidiaconaat Tiel,
met uitzondering van Driel (Kerk-Driel) dat aanvankelijk behoorde onder het decanaat
Woudrichem, maar later een zelfstandig decanaat Villa de Driel werd, staande onder
den proost van Oudmunster te Utrecht.
De vernieuwing der bisdommen in 1559 had tengevolge, dat de bestaande
Nederlandsche bisdommen Luik en Utrecht door paus Paulus IV werden onttrokken
aan het gezag van den aartsbisschop van Keulen en dat in de plaats hiervan drie
nieuwe Nederlandsche aartsbisdommen kwamen: Mechelen, Kamerijk en Utrecht
met nieuwe diocesen. Bij pauselijke bul van 11 Maart 1560 werd een nieuw bisdom
's Hertogenbosch opgericht en ingedeeld bij het aartsbisdom Mechelen. Deze nieuwe
diocese omvatte krachtens de pauselijke bepalingen het bisdom, de stad en de
Meijerij van 's Hertogenbosch, het land van Ravenstein en Megen, het land van
Heusden en van Altena, de Langstraat, het dekenaat Gheel en ook de
Bommelerwaard. Dit uitgestrekte rechtsgebied, waarvan Sonnius de eerste bisschop
werd, was aanvankelijk in zes, in 1571 definitief in tien decanaten ingedeeld, waarbij
de Bommelerwaard onder het decanaat Zalt-Bommel kwam, de volgende zeventien
parochiën omvattend: Aalst, Ammerzoden, Bommel, Brakel, Bruchem, Driel,
Gameren, Heerewaarden, Hedel, Hemert, Hurwenen, Kerkwijk, Nieuwaal,
Poederooien, Rossum, Zuilichem, Wel.
Tengevolge van de Hervorming vervielen elf van deze parochiën, zoodat tenslotte
in 1731 een nieuwe indeeling noodzakelijk werd waarbij Hurwenen
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met de parochie Rossum werd vereenigd en de volgende vijf parochiën ontstonden:
Ammerzoden, Driel, Hedel, Rossum (met Hurwenen), Zalt-Bommel. Bij het herstel
der R.K. hiërarchie in 1853 werd de kerkelijke provincie teruggebracht binnen de
bestaande grenzen van het koninkrijk, omvattend het aartsbisdom Utrecht met vier
bisdommen: Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda en Roermond. De derde synode
van 's Hertogenbosch, in 1865, verdeelde dit bisdom in veertien decanaten, waarvan
het decanaat Zalt-Bommel de Bommelerwaard tot rechtsgebied heeft gekregen,
met de parochies Ammerzode, Bommel, Driel, Hedel, Hurwenen, Rossum, Velddriel,
en de niet tot de Bommelerwaard behoorende parochie Empel (SCHUTJES, II en III).
In tegenstelling met de Bommelerwaard bleef de Tielerwaard steeds deel uitmaken
van het bisdom Utrecht. Thans ressorteert dit gebied onder het Utrechtsche decanaat
Kuilenburg, waarbij we opmerken, dat Geldermalsen en Meteren behooren onder
de niet in de Tielerwaard gelegen parochie Buren. De verdere parochies in de
Tielerwaard zijn Gellikum, Rumt, Tiel en Varik. De Hervormde gemeenten in de
Bommelerwaard vormen den ring Bommel, behoorende tot de classis Bommel, die
thans onder het Provinciaal ressort Gelderland staat. Wat de Tielerwaard aangaat
behooren de Hervormde gemeenten Drumt, Tiel en Wadenooien tot den ring Tiel,
onder de classis Tiel, terwijl de Hervormde gemeenten te Beesd, Deil en Enspijk,
Est, Geldermalsen, Gellikum, Haaften, Hellouw, Herwijnen, Meteren, Ophemert (en
Zennewijnen), Opijnen en Heeselt, Rumt, Tuil, Varik, Vuren en Dalem, Waardenburg
en Neerijnen onder den ring Tuil der classis Bommel ressorteeren.
+

De dorpen van de Bommeler- en de Tielerwaard zijn naar hun aanleg te verdeelen
+
in rivier- of dijkdorpen en binnendorpen. De dorpen der eerstgenoemde groep
Dorpsaanleg.
vertoonen als regel een langgestrekte bebouwing te weerszijden van den dijk,
naar het type van het wegdorp dus, waarbij de woningen met de lange zijde naar
den dijk dikwijls zoodanig zijn opgetrokken, dat de vensterdorpels ongeveer ter
hoogte van de kruin van den dijk liggen, zoodat veelal een stoepje of klinkerpaadje
afwaarts naar den ingang voert. Aan de binnenzijde van den dijk loopen eenige
evenwijdige wegen, bij wijze van opritten, naar beneden den polder in. Ook te
weerszijden van deze zijwegen zijn woningen met de lange zijde naar de straat
opgetrokken. Daar de oude kerken nagenoeg georiënteerd zijn gebouwd, liggen zij,
tengevolge van den oostwestelijken loop der rivieren, met hare lange as doorgaans
ongeveer evenwijdig aan den dijk, uiteraard langs de binnenzijde, en wel zoo, dat
de toren met den westelijken ingang aan een der dwarswegen staat. Zeer zuiver
vinden we dit type bij dorpen als Aalst, Gameren, Nieuwaal, Poederooien, Rossum
en Zuilichem in de Bommelerwaard, en Deil, Geldermalsen, Gellikum, Hellouw,
Herwijnen, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Rumt, Tuil, Varik, Vuren, Waardenburg
en Zennewijnen in de Tielerwaard.
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Eenigszins een uitzondering hierop maken rivierdorpen als Brakel, waar de kerk
meer binnenwaarts is gelegen aan een groot met boomen beplant plein of brink,
omgeven door woningen, in deels open, deels aaneengesloten bebouwing, waardoor
evenals te Ammerzoden, Enspijk, Haaften, Hedel, een meer gesloten vorm naar
het type van het komdorp ontstond.
Veel minder talrijk zijn de binnendorpen, die min of meer een open kringbebouwing
vertoonen, met ongeveer in het midden, op een kerkhof of op een pleintje - het
voormalig kerkhof - de dorpskerk. Aldus Bruchem, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk,
in de Bommeler-, Est en Meteren in de Tielerwaard. Kerkdriel, dat opmerkelijk is
door de breede pleinvormige middenstraat, waaraan de machtige kerk op een
kerkhof is gelegen, maakt door het meer gesloten karakter zijner bebouwing welhaast
den indruk van een landstadje.
Overigens is de bebouwing, vooral in de meer aanzienlijke dorpen van dit gebied,
sterk vernieuwd, waardoor een gemoderniseerd beeld is ontstaan.
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Ammerzoden.
Deze gemeente omvat de dorpen Ammerzoden en Wel en de
buurschappen Slijk-Wel en Wordragen, welke tezamen de Hooge
heerlijkheid vormden, die sinds het einde der 15e eeuw aan de van Arkels
behoorde en het laatst (tot 1874) in het bezit was van Louis, baron de
Woëlmond.
Het wapen bestaat uit een schild van zilver, waarin twee beurtelings
+
gekanteelde roode dwarsbalken - het wapen-van Arkel - gedekt door
een gouden antieke kroon met vijf punten en gehouden door twee
aanziende leeuwen van goud. - Afgebeeld bij D'ABLAING V. GIESSENBURG

+

Wapen.

o

(Gelderland, pl. I, N . 2).

Ammerzoden.
J.S. VAN VEEN,

Landrechten van Ammerzoden, in: Versl. Vad. Recht, IV,
blz. 594. Als oudste spellingen komen in de 11e en 12e eeuw voor:
Ambersoy; in de 14e eeuw: Ameroyske Broeke en Ammersoyen;
omstreeks 1560: Amelroije en Ameroijen; in een brief van Otto van Arkel
van 1617: Ammerzoden; in 1618: Ammersoijde. In zijne ‘Beschrijvinge
van de Stad van 's-Hertogen-Bossche’ van 1670, schrijft Jacob van
Oudenhoven nog: Amersoijen. De Kon. Akademie van Wetenschappen
heeft in 1864 voorgesteld te schrijven: Ammersooi. ‘En dit heeft zeker
meer van de ware spelling - aldus de Nomina Geographica - dan Amelrode
en Ammerzoden’. - NOMINA GEOGR., II, blz. 102-106. - HOEUFFT, Taalk.
Bijdr., blz. 116, 117. - J.S. VAN VEEN, Geldersche plaatsnamen, in ‘GELRE’,
XII (1909), 462.
Ammerzoden wordt voor het eerst vermeld in 1050 als Ambersoy (VAN
+
DEN BERGH, Oorsprong enz., in NIJHOFF, Bijdr., V, blz. 240).
+

+

Literatuur. Naam.

+

Geschiedenis.

Kerken.
1. De thans Ned. Hervormde kerk, gedeeltelijk ruïne, is in eigendom en onderhoud
bij de Nederduitsch-Hervormde gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke
gemeente.
Jaarverslag der Provinciale Geldersche archeologische commissie over
+
1904, in ‘GELRE’, VIII (1905), blz. XXVI-XXX. - Jaarversl. der Prov. Geld.
archeol. comm. over 1910, in ‘GELRE’ XVI (1911), blz. XXVI en XVII (1912),
blz. XXVIII (betreffende herstellingen aan den toren).
In 1590 zijn nagenoeg alle stukken, betrekking hebbende op de kerk, bij
+
den brand van het kasteel vernietigd. Dat de ‘vicarye of capelrye op 't
huis Amersoye’, waarvan in Augustus 1441 melding wordt gemaakt, te
vereenzelvigen zou zijn met de dorpskerk, zooals de schrijvers van het
Jaarverslag der Geld. archeol. comm. over 1904 (‘GELRE’, VIII, blz. XXVI)
meenen, is op zijn minst twijfelachtig, daar het slot, voor zoover we kunnen
nagaan, steeds een eigen kapel had in een der torens (SCHOTEL,
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Literatuur.

+

Geschiedenis.

Ammerzoden, in NIJHOFF, Bijdr. IV, blz. 125-126. JOHN BOX, Chronicles of
the castle of Amelroy or Ammerzoden. London, 1870, p. 19).
De eerste stellige vermelding dezer kerk vinden we dan in de
stadsrekening van 's-Hertogenbosch van 1507-1508, waarin als haar
bouwmeester Willem van Bullestraten wordt genoemd.
De kerk zal in 1583 in Hervormde handen zijn overgegaan, zooals een
hierna te vermelden opschrift in den toren doet onderstellen.
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In 1672 werd zij door de Fransche troepen onder George Duras, graaf
de Lorge, ‘zonder noodzaak en moedwillig’ verwoest (JOHN BOX, Chronicles
of the castle of Amelroy or Ammerzode, p. 42).
+

De kerk ligt vrij op een grasveld, omgeven door hoog geboomte en afgesloten door
o

een ijzeren hek. Zij is georiënteerd met eene afwijking, in het schip van 19 , en

+

Ligging.

o

in het koor van 17 naar het Zuiden.

Afb. 1. Plattegrond van de ruïne der kerk te Ammerzoden.
+

De kerk (afb. 1) bestaat uit een driebeukig schip van drie traveeën en een
+
dwarspand ongeveer even diep als de middenbeuk breed is, een koor gesloten
Beschrijving.
Plattegrond.
met zeven zijden van een twaalfhoek, en eenen vierkanten westtoren met een
halfachtkanten traptoren, later tegen de zuidzijde opgetrokken; een dergelijke
traptoren bevindt zich in den hoek tusschen den zuidelijken dwarsarm en den
zuidbeuk. Tegen den noordmuur van den toren staat een later aanbouwsel.
De middenbeuk, van de zijbeuken gescheiden door ronde zuilen van 1 M.
middellijn, is hart op hart der zuilen gemeten ongeveer 8.20 M. breed. De zijbeuken
zijn ongeveer 3.50 M. breed. De steunbeeren van den zijbeuk zijn niet, gelijk die
tegen den noordbeuk, in de assen der zuilen geplaatst, waardoor het onregelmatig
karakter van den plattegrond wordt verhoogd.
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Het binnenwerks ongeveer 26 M. breede en 7.80 M. diepe dwarspand is thans,
doordat men den triomfboog heeft dichtgemetseld, gescheiden van het koor. Het
koor, binnenwerks 14 M. diep en 7.80 M. breed, wordt gevormd door twee ongelijke
rechthoekige traveeën, in de oostelijkste waarvan twee zijden van het koorpolygoon

Afb. 2. Ruïne der kerk te Ammerzoden van het Zuiden.

zijn opgenomen, zoodat de sluiting zelve bestaat uit vijf zijden.
De toren, binnenwerks ± 3.50 M. in het vierkant metend, is met zijn oostelijk deel
in den westgevel der kerk geplaatst, eenigszins schuin ten opzichte van de lengte-as.
De totale lengte van schip en koor, zonder den toren, bedraagt 37.85 M. Van
+
schip en dwarspand staat nog slechts het benedengedeelte der muren, die,
verbrokkeld en met klimop begroeid, een schilderachtige ruïne vormen. Het schip +Uitwendig. Schip.
is opgetrokken van roode baksteen (formaat: 0.22 × 0.105 × 0.05 M.; 10 lagen:
0.60 M.), om de zeven lagen afgewisseld door een laag tufsteen, terwijl eveneens
tufsteen is gebruikt voor de waterlijsten, plinten, traceeringen in de spaarnissen der
steunbeeren en in de neggen van de thans dichtgemetselde vensters. De noorden de zuidbeuk worden elk gesteund door drie rijk-versneden beeren, bestaande
uit twee versnijdende rechthoekige benedengeledingen, waaruit zich een driehoekig
bovengedeelte ontwikkelt. In de voorvlakken van de twee rechthoekige geledingen
zijn nissen uitgespaard, in den kop gevuld met korfbogige traceeringen van tufsteen
(afb. 2).
In de derde zuidelijke travee van het Westen is een ingang aangebracht, welks
opening later rechthoekig is gewijzigd en van een houten bovendorpel voorzien,
maar waarvan nog rest de met profielsteen spitsbogig omlijste boogtrommel, waarin
een nisje, dat oorspronkelijk wellicht een heiligenbeeld droeg.
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Overblijfselen van een dergelijken, thans dichtgemetselden ingang, bevinden zich
in de overeenkomstige travee van den noordelijken schipmuur.
+
Het dwarspand is opgetrokken van roode baksteen (formaat: 0.245 × 0.115 ×
+
0.055 M.; 10 lagen: 0.66 M.) in staand verband, evenals in de schipmuren
Dwarspand.
afwisselend met lagen tufsteen. Tegen de beide hoeken van den noordelijken
en van den zuidelijken gevel zijn groote overhoeksche steunbeeren opgetrokken,
verschillend van die tegen het schip, doordat zich uit de rechthoekige

Afb. 3. Ruïne der kerk te Ammerzoden uit het Zuid-Oosten.

onderste geleding dadelijk een driehoekig gedeelte ontwikkelt, langs welks zijvlakken
twee vierkante en schuin afgedekte beertjes opgaan en waarboven een met een
driehoekige versnijding terugspringende vierkante bovengeleding is gemetseld (afb.
3). Twee overeenkomstig behandelde beeren staan tegen de oostelijke muren en
een tegen den westmuur van den noordelijken arm, waarbij de noordelijke schipmuur
is aangesloten. Gelijkerwijs sluit de zuidelijke schipmuur aan bij den traptoren, die
tegen den westmuur van den zuidelijken kruisarm in de plaats van een steunbeer
werd gebouwd. In beide kruisarmen zijn groote, tot op de halve hoogte
dichtgemetselde spitsboogvensters aangebracht, waarvan die in de beide eindgevels
geflankeerd worden door hoogere en smallere spitsboognissen. Sommige dezer
vensters en nissen dragen in den kop nog
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overblijfselen van zandsteenen traceeringen. In het midden der eindgevels bevinden
zich, onder de waterlijst, dichtgemetselde korfbogige ingangen met dagkanten van
profielsteen.
+
Een groot verschil in behandeling met het tot hier besproken gedeelte der kerk
+
vertoont het koor, eenvoudig opgetrokken van roode baksteen (formaat deels:
Koor.
0.24 × 0.115 × 0.06 M.; 10 lagen: 0.75 M.; deels: 0.275 × 0.135 × 0.07 M.; 10
lagen: 0.85 M.) en aanmerkelijk lager dan dwarspand en schip: de daklijst ligt
beneden de toppen der transeptvensters en de waterlijst sluit aan op 0.30 M. onder
die van het dwarspand (afb. 3). Ook de tweemaal versneden steunbeeren, waarmede
de koormuren zijn versterkt, werden eenvoudiger gemetseld: geheel rechthoekig
van vorm, hebben zij eene eerste versnijding bij de waterlijst, terwijl de tweede
versnijding door een driehoekig zandsteenen dekstuk zadeldakvormig wordt
bekroond, waarna zij met een schuine afdekking aansluiten onder de daklijst. De
negen slanke spitsboogvensters, die boven de waterlijst nagenoeg de volle hoogte
der traveeën beslaan, zijn voor de helft gedicht, toen het koor tot Hervormde kerk
werd ingericht, terwijl het benedengedeelte werd vervormd tot rondbogige
lichtopeningen. Vijf van deze vensters behielden nagenoeg hunne - onderling gelijke
- traceeringen, die zijn samengesteld uit een vierpas, gevat tusschen twee met toten
versierde spitsbogen, een systeem waaruit blijkt, dat de vensters oorspronkelijk
tweedeelig waren. In de eerste koortravee aan de zuidzijde, in den hoek tegen het
dwarspand, bevinden zich overblijfselen van een dichtgemetselden ingang. In de
tweede travee aan de noordzijde zijn moeten zichtbaar van een zadeldak en
daarbeneden van een gewelf en van een dichtgemetselden ingang, klaarblijkelijk
sporen van eene gesloopte sacristie. De bedaking van het koor is vernieuwd en de
plint gecement.
+
De toren is opgetrokken van dezelfde roode baksteen als het schip (formaat:
+
0.22 × 0.105 × 0.05 M.; 10 lagen: 0.60 M.) en bestaat uit drie door waterlijsten
Toren.
gescheiden geledingen en een ingesnoerde achtkante spits. Tegen de westelijke
hoeken, en niet in verband met den torenromp gemetseld, staan twee zware,
driemaal versneden steunbeeren, die tot de waterlijst tusschen de eerste en de
tweede geleding rechthoekig zijn opgetrokken, om vervolgens over te gaan in een
driehoekig deel, gemetseld in den trant van de contreforten van het dwarspand. In
de bovenste geleding bevinden zich aan de noord-, west- en zuidzijde gekoppelde
spitsbogige galmgaten met baksteenen middenstijl. Aan de westzijde bevindt zich
een dichtgemetselde korfbogige ingang met geprofileerde dagkanten
(overeenkomend met die in de armen van het dwarspand), waarboven een eveneens
dichtgemetseld spitsboogvenster met gelijke profileering en boog- en negblokken.
In de onderste geleding wordt een dichtgemetselde getoogde opening grootendeels
bedekt door den blijkbaar later aangebouwden traptoren (afb. 4).
+
Deze traptoren, opgaande tot den onderkant der bovenste geleding, is eveneens
+
gebouwd van baksteen (formaat: 0,23 × 0.11 × 0.05 M.; 10 lagen: 0.70 M.).
Traptoren.
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Hij bestaat uit drie geledingen, gescheiden door dubbel geprofileerde, gedeeltelijk
tufsteenen lijsten en wordt gedekt door een met leien bekleed dakje, dat tegen den
zuidelijken torenmuur aansluit. De drie in 't zicht komende muurvlakken zijn, wat de
twee onderste geledingen betreft, versierd met korfbogigeen wat de bovenste
geleding aangaat, met spitsbogige nissen, waarvan de eerstgenoemde in de
afdekkingen en de laatste ook in de dagkanten verlevendigd worden door tufsteenen
blokken. Vensters ontbreken; slechts zijn in de tweede en derde geleding enkele
schietsleuven (met busgaten) aangebracht.

Afb. 4. Voet van den toren en traptoren der ruïne van de kerk te Ammerzoden.
+

Schip en dwarspand vormen tezamen een onoverdekte ruimte, waarin thans
eenige coniferen en struikgewas groeien. Tusschen midden- en zijbeuken staan +Inwendig. Schip en
dwarspand.
te weerszijden nog twee ronde zuilen en een tegen den oostelijken torenmuur
gestelde halve-zuil, alle van baksteen, met eveneens baksteenen achtkante
voetstukken van twee versnijdende geledingen, door tufsteen gescheiden, en
eenvoudig geprofileerde zandsteenen lijstkapiteelen (zie afb. 1). Deze dragen de
met een eenvoudig afgeschuind profiel spitsbogig gemetselde scheibogen,
waarboven de overblijfselen der lichtbeuksmuren opgaan, welke, ter hoogte van
een smalle geprofileerde lijst, die blijkbaar onder langs de bovenvensters liep, zijn
afgebrokkeld. Van de dagkanten dezer vensters zijn nog fragmenten bewaard in
de tegen den toren staande gebleven stukken der bovenmuren van den lichtbeuk.
De oostelijke torenmuur bestaat in zijn benedengedeelte uit groote moppen (0.315
× 0.15 × 0.07 M.; 10 lagen: 0.85 M.), tot waar de moet van een zadeldak ter hoogte
van de toppen der scheibogen oploopt om te eindigen tegen de tweede geleding.
Boven deze moet is het muurwerk opgetrokken van de kleinere baksteen, die voor
den geheelen toren werd gebruikt, en in dit latere muurwerk bevindt zich de moet
van het veel hoogere en steilere zadeldak, dat eertijds den middenbeuk der
+
verwoeste kerk dekte. In het benedengedeelte is de hooge spitsbogige verbinding
tusschen schip en toren met kleine steen dichtgemetseld. Vlak boven de onderste +Gewelven.
dakmoet ziet men sporen van muralen der vroegere middenbeuksgewelven,
terwijl in de overblijfsels van de westelijke
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zijbeuksmuren eveneens sporen van zulke muralen voorkomen. Aanzetten van
steenen kruisribgewelven vinden we overigens in hoofd- en zijbeuken, zoowel als
+
in het dwarspand. De triomfboog is, toen het koor tot Hervormde kerk werd ingericht,
+
dichtgemetseld, waarbij in het midden van dit gedeelte een rondbogige ingang
Triomfboog.
werd aangebracht, terwijl hierboven een puntgevel werd opgemetseld, waarin
een zolderluik (afb. 5).
+
Het koor is bij de inrichting voor den Hervormden eeredienst geheel gewijzigd
+
+
Koor.
en overdekt met een gestucadoord houten tongewelf. De bekapping is vernieuwd,
+
maar heeft nog oude, geprofileerde
Bekapping.

Afb. 5. Koor (thans Ned. Hervormde kerk) der kerk te Ammerzoden, met dichtgemetselden
triomfboog.

eiken baksleutels (XVIIa). Aan de westzijde is boven den ingang een orgelgalerij
op twee zuilen geplaatst, waarheen een trap voert, die is aangebracht tegen den
+
dichtgemetselden ingang in den zuidmuur.
+
De toren heeft een thans door een balkenzoldering gedekte benedenruimte,
Toren
waarboven drie eveneens overzolderde verdiepingen, waarvan de bovenste tot
klokkenzolder dient. Toegang tot deze verdiepingen geeft thans een gemetselde
spiltrap in den traptoren, die evenals de toren in bouwvalligen toestand verkeert.
De benedenruimte was in 1904 nog overdekt met een achtdeelig koepelachtig
ribgewelf, in het midden voorzien van een werkgat en versierd met schilderingen,
waarin o.a. het wapen der Asperens voorkwam (Jaarversl. prov. Geld. arch. comm.
in ‘GELRE’ 1905, blz. XXVIII). Dit gewelf is later - vermoedelijk bij herstellingen in
1904 - weggebroken, en vervangen door de reeds vermelde balkenzoldering. In de
hoeken zijn aanzetten op kraagsteenen en tegen de muren moeten van muraalbogen
bewaard gebleven. Tegen den westmuur zijn, in het dichtgemetselde venster boven
den gedichten westelijken ingang, sporen zichtbaar van een geschilderd opschrift
dat, eenige jaren geleden overgewit, luidde als volgt:
1583.
dierick Willemzoen
dirck. Cornelisz. van
Krimpen . ast . Godt . behaegt
beter benijt dan beclaecht
Dirck Janz ende . sin . so . dirck.
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Zooals wij hierboven reeds opperden, zal dit opschrift zijn aangebracht,
nadat de kerk was overgegaan in handen der Hervormden.
+

Van de thans nog bestaande deelen van het bouwwerk zijn blijkbaar
toren en koor de oudste. Hierop wijst al dadelijk het uitsluitende gebruik
van baksteen, terwijl in dwarspand en schip de ‘speklagen’ zijn toegepast.
Bij het koor wordt een nadere dateering mogelijk gemaakt door de vormen
van steunbeeren en vensters, maar vooral door de overgebleven
traceeringen, die het type vertoonen, dat hier te lande in de eerste helft
der 14e eeuw gebruikelijk was.
Minder eenvoudig staat de zaak bij den toren, die, hoewel opgetrokken
van dezelfde baksteen als het schip, toch onmiskenbaar uit een vroegere
periode moet dateeren. Reeds in plattegrond blijkt, hoe onorganisch dit
onderdeel in den westgevel van het schip staat. Bovendien bleek
hierboven reeds, dat het benedengedeelte van zijn oostmuur in den
middenbeuk bestaat uit groote moppen, waarvan het formaat in ieder
geval wijst op een bouwperiode, die niet veel jonger dan het midden der
13e eeuw kan zijn. De moet van het lage zadeldak, die dit gedeelte
begrenst, bewijst verder, dat wij hier te doen hebben met den westmuur
van een ouder schip, waartegen de oostmuur van den toren later - nader
zal blijken wanneer - is opgetrokken.
Duidelijker laten de bouwperioden zich vaststellen bij het dwarspand en
schip, die beiden, blijkens de toepassing van speklagen, de korfbogige
ingangen en spaarvelden, de profileeringen, en de Brabantsche, veelledige
ontwikkeling der steunbeeren, in den tijd omstreeks 1500 moeten zijn
verrezen. Niettemin zijn ook hier nog twee verschillende tijdperken te
onderscheiden: tegen den westmuur van den noordelijken transeptarm
vinden we een steunbeer, waarmede de noordelijke schipmuur later is
verheeld, terwijl tegen den zuidelijken transeptarm op de overeenkomstige
plaats een traptoren staat, waartegen de zuidelijke schipmuur later is
aangesloten.
Blijkbaar is de bouwgeschiedenis dus deze, dat hier in de 13e eeuw eene
kerk van groote baksteen werd gebouwd, waarvan het koor in de eerste
helft der 14e eeuw door het tegenwoordige is vervangen, terwijl tegen
den westmuur een toren werd opgetrokken. Waarschijnlijk vatte men
omstreeks 1500 het plan op, deze kerk te vergrooten tot eene driebeukige
kruiskerk, waartoe men kort vóór 1507 zal zijn begonnen met den bouw
van het dwarspand, onder leiding van den bouwmeester Willem van
Bullestraten, naar zijn naam te oordeelen een Brabander. In de
stadsrekening van 's-Hertogenbosch vinden we nl. onder het jaar 1507:
‘Item Jan die Vuest, 20 Augusti met eenen besloeten brieff tot Amersoyen
gesonden, aen mr. Willem van Bullestraten, metseler, die aldair aan de
kerken werckende was, omme alhier te comenen, met ons Heeren ende
der stadt te spreken opt stuck van thuys van Poderoyen te helpen myneren
1)
ende neer te leggen’ .
Deze bouwmeester zal kort hierop door een ander zijn vervangen, want
aan het slot van kapitrel 8 dezer zelfde stadsrekeningen staat voor
memorie vermeld, dat aan den steenhouwer Willem van Bullestraten,
1)

R.A. VAN ZUYLEN JR.,

Inventaris der archieven van de stad 's-Hertogenbosch, dl. I
(1399-1568). 's-Hertogenbosch 1863, blz. 142.
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Bouwperioden.

bouwmeester der kerk van Amerzode, eene lijfrente werd bezegeld van
2 gulden ‘in recompensie van synder leempenisse (verlamming)
gecrigenen int raceren ende nederwerpen der Borcht ende thuys van
Oyen.’ Wellicht is het aan dit ongeval toe te schrijven, dat er eene
onderbreking in de werkzaamheden kwam, toen het dwarspand nagenoeg
voltooid stond. Zooals gezegd, blijkt toch uit zijne aansluiting tegen het
dwarspand, dat het schip later, en naar een gewijzigd plan moet zijn
opgetrokken, waarop overigens ook de afwijkende vormen van
steunbeeren en profielen wijzen. Ongeveer tegelijk met dit nieuwe schip,
zal de
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toren (immers van dezelfde baksteen) op de oude grondslagen zijn
vernieuwd en verhoogd.
Tenslotte is dan de traptoren in den hoek tusschen den zuidelijken
torenmuur en het schip gebouwd, op een tijdstip, dat, blijkens de met
bergsteen geblokte, korfbogige afdekking der spaarnissen, de dubbel
geprofileerde lijsten en de schietgaten, reeds vrij ver in de zestiende eeuw
moet liggen.
Wij kunnen hierom aannemen, dat het geheele bouwwerk zal voltooid
zijn tegen 1547, het jaar, waarin de hierna te vermelden klok in den toren
werd gehangen.
+

Om en in de kerk bevinden zich de volgende grafteekenen:

+

Grafzerken.

Vóór den ingang van het tot Hervormde kerk ingerichte koor een hardsteenen
priesterzerk, lang 2,25 M., breed 1.15 M., in het midden waarvan een wapenschild
is uitgehouwen met een riem hangend aan een omgeschreven cirkel (blazoen
onleesbaar), waarboven een kelk met hostie, terwijl de hoeken zijn versierd met de
in vierpassen besloten symbolen der Evangelisten, waartusschen in gothische
is

minuskels het opschrift: ‘Hic jacent sepulte duo pastores h ecclie dns Rodolphus
s

c

c

parrdii(?) et dns Vincentius paredu prim obyt ano XIIII XCVIII sccundus ano XV
XXXVII.’
Vóór den ingang aan de zuidzijde van het schip ligt een dergelijke zerk, gebroken
en sterk afgesleten, in welks midden een wapen, gedekt door een onherkenbaar
helmteeken; langs de randen een grootendeels onleesbaar opschrift, waarvan nog
c

slechts te ontcijferen is: XV ende.........
In de Hervormde kerk is in den zuidoostelijken sluitmuur een groote hardsteenen
zerk gemetseld, lang 2.215 M., breed 1.42 M., in welks midden is gebeeldhouwd
het wapen van Johan Ferdinand baron van Lichtervelde, gehouden door twee herten
en gedekt door een helm, waarop kroon en zwaan als helmteeken, en het opschrift:
‘Hier licht begrave den seer Hoogh edel
wel geboren Heere Mijn Heere Johan
Ferdinand Baron van Lichtervelde in
sijn leven Vrij Heere van Amelroy
Well Wordragen Vellenaer Baurewart
en Croix. Die gestorven is den 22 October 1711
in den ouderdom van 82 Jaeren Dewelcke Hij
over gebracht heeft in alle soorten van ghestelick en sedelicke deughden.
Dat Godt door
sijn genade sal hebben geloont.’
Verder bezit de Ned. Hervormde gemeente: twee gelijke zilveren
+
Avondmaalsbekers (XVIII A; hoogte: 0.132 M., mondwijdte 0.095 M.), met
gegraveerd ornament van ranken en vruchtenguirlandes en een medaillon met
pelikaan, zijn jongen voedend. Merken: Zalt-Bommel, jaarletter K en schildje
(meesterteeken?).
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Avondmaalsbekers.
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+

In den toren hangt een klok met in den bovenrand in Romeinsche letters het
opschrift: ‘Santus. Sebastyanus. wilt vns verwerven ein salige ure als wi sterven. +Klok.
engel. tolhuys. fuend 1547 (2?)’.
Onder dit opschrift een rand van renaissance-ornament met grottesken, en in het
lijf der klok twee medaillons, waarvan een met het beeld van den Verlosser, zijn
kruis dragend, en een met de voorstelling der H. Maagd met het Kind, en het
opschrift: ‘O qui pulchra est et qui decora, Carissima ut dilectus omnipot. sup.
dilectium’. Middellijn 0.78 M.
2. De R.K. kerk, aan den H. Willibrordus gewijd, is in 1899 gebouwd, ter vervanging
eener oudere, voor den bouw waarvan de Staten van Gelderland in 1827 een
subsidie van f 5500. - verleenden (Jaarverslag van Ged. Staten van Gelderland aan
de Staten).
De kerk bezit:
+
Een blank eikenhouten preekstoel (XIX b?) met gesneden paneelen.
+
+
Preekstoel.
Zilveren monstrans, hoog 0.57 M., in torenvorm. Op den, waarschijnlijk
+
gewijzigden, voet staat een stam, welks nodus is versierd met acht vierbladige
Zilverwerk.
noppen, en waarop een entablement rust, dat oorspronkelijk een glazen cylinder
droeg, welke is vervangen door een nieuwe luna met schijfvormig hostieglas. Dit
wordt geflankeerd door (vernieuwde?) vleugelstukken in renaissance-vormen en
bekroond door een op gedreven hermen gedragen torentje (XVI d), waarin een
verguld Mariabeeldje. Op den voet gegraveerd: ‘J. de Gier’. Merken: S en een
onleesbaar merk.
Gedreven verguld zilveren ciborie (± 1700, onlangs gerestaureerd), hoog 0.47
M. De voet is verdeeld in drie door engelenkopjes gescheiden vakken, waarin
voorstellingen van het Paaschmaal der Joden, het offer van Melchisedech en het
wapen-van Arkel en-de Kéthulle. De nodus is versierd met de passie-emblemen
tusschen engelenkopjes. De met dergelijk ornament versierde cuppa draagt een
deksel, met voorstellingen van de bruiloft te Cana, de voetwassching en het Laatste
Avondmaal, waarop drie engelenbeeldjes een kroon houdend. Merken: Zalt-Bommel,
jaarletter G, meesterteeken (?): schildje met drie klaverblaadjes.
Verguld zilveren kelk (XVIII A), hoog 0.24 M. Voet, nodus en cuppa versierd met
gedreven engelenkopjes en lamberkijns. Merken: Augsburg (pijnappel), en
,
1)
meesterteeken van Joh. Friedr. Bräuer (± 1753) . Zilveren reliekdoosje (± 1800),
gemerkt V M, met reliek van den H. Antonius van Padua.
Missaalband met zilveren beslag (XIX A), op het voorblad met een voorstelling
van den H. Franciscus van Assisi, op het achterblad met een van den H. Antonius
van Padua.

1)

o

Vgl. Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen. Augsburg, 1911. S. 174, n . 519.
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In de R.K. pastorie bevinden zich:
+
Een kruisbeeld met palmhouten corpus (XVII B).
+
Een eiken corpus (XVIII B, verguld).
Beelden.
Een lindenhouten corpus (± 1800, geverfd).
Een lindenhouten beeld (± 1750, geverfd), een op een rots tusschen golven
gezeten vrouwenfiguur (het Geloof?) voorstellend, met een kruis en boek in de hand
en een anker naast zich.

Afb. 6. R.K. pastorie te Ammerzoden. Borstbeeld van een dooden man.
+

Een pendule (XVIII d) van wit marmer en verguld koper, op de wijzerplaat gemerkt:
+
‘Piolaine à Paris’.
Meubelen.
Een ijzeren kist (XVI b) met zwaar beslag. In het midden van de voorzijde een
schijnslot in gesmede rozet.
Een marmeren pendule (± 1800).
to

Een thermo- en barometer (± 1800), in wortelnotenhouten kast, gemerkt: ‘D Butti
& Zn. te Amsterdam’.
Verder de volgende schilderijen:
+
1.
Borstbeeld van een dooden man (afb. 6) met zwart calotje, witte kraag,
donker costuum. Op grijzen achtergrond. Paneel: 0.44 × 0.35 M. Onbekend +Schilderijen.
Noord-Nederlandsch meester (XVII A).
2.
Portret van Johannes Ooms O.F.M. (1635-1674), eerste missionaris te
Ammerzoden (afb. 7). Halve-figuur in monnikspij, naar links, naast tafel, waarop
een crucifix, een doodshoofd en een papier met het opschrift: ‘Memento mori’.
In den linkerbovenhoek gemerkt: ‘Aet. suae 31 anno 1666.’ Doek: 0.77 × 0.65
M. Onbekend Nederlandsch meester (XVII c).
3.
H. Maagd met kind, zittend naar rechts in een landschap vóór antieke
bouwvallen. Onbekend (Fransch?) meester (XVII B).
4.
H. Franciscus. Borstbeeld, met doodshoofd in de hand. Onbekend meester
(XVII B).
5.
H. Maagd, en
6.
Boetvaardige Magdalena. Twee halve-figuren in geschilderde ovalen.
Onbekend (Utrechtsch?) meester (XVIII A).
7.
Bezoek van Maria aan Elizabeth. Zeer vrij naar Rubens gevolgde compositie.
Onbekend meester (XVIII).
8.
H. Willebrordus,
9.
H. Lodewijk van Frankrijk, en
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10.

H. Elizabeth van Thüringen. Drie levensgroote halve-figuren. Doek: 1.15 ×
0.87 M. Door P.J. Verhaghen (1728-1811).
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Particuliere gebouwen.
+

1. Het Kasteel Ammerzoden, tegenover de Ned. Hervormde kerk, ten
Noord-Oosten van het dorp gelegen, is sinds 1876 een klooster der zusters
Clarissen.

+

Kasteel.

+

G.D.J. SCHOTEL, Ammerzoden, in NIJHOFF, Bijdr. IV (1884), 123. - ROBIDÉ
V.D. AA, Oud-Nederland. - V. LENNEP EN HOFDIJK, Merkwaardige kasteelen

+

Literatuur.

in Nederland. I, 177. - JOHN BOX, Chronicles of the castle of Amelroy. J.S. VAN VEEN, Koopbrief van het huis en de heerlijkheid Ammerzoden
(1424), in ‘GELRE’, XII (1909), 277. - FR. ISIDORUS TRIENEKENS O.F.M., Het
Clarissenklooster op het kasteel van Ammerzoden. Ammerzoden (1926).
+

Wanneer de bouw van het bestaande slot werd begonnen is onbekend.
Wel is in 1250 sprake van een ‘miles de Ambersoye’ (NOMINA GEOGR., II,
102) en wordt in 1280 Johan van Herlaer genoemd als heer van
Ammerzoden (V. SPAEN, Inleiding, III, 266), maar het kasteel zelf vinden
we voor het eerst vermeld in 1354, toen Arent van Haerlaer, knape, het
huis te Amersoyen in erfleen ontving van Heer Jan van Haerlaer, ridder,
heer van der Ameyde (charter van Woensdag na Pauli conversio 1354,
in het Hollandsche leenregister, volgens vriendelijke mededeeling van
Jhr. Dr. W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND te 's-Gravenhage).

Afb. 7. R.K. pastorie te Ammerzoden. Portret van Johannes Ooms O.F.M.

In 1441 stichtte Johan van Broekhuizen - die in 1424 door aankoop heer
van Ammerzoden was geworden - eene vicarie of capelrie op het kasteel
(SCHOTEL, in NIJHOFF Bijdr. IV, 125).
In 1480 kwam de burcht, door huwelijk, in het bezit van Otto van Arkel,
na wiens dood, in 1567, zijn broeder, Joris van Arkel, met Ammerzoden
werd beleend. Den 13en Februari 1590 werd het kasteel verwoest door
een brand, van welks omvang een getuigenis bleef in de schriftelijke
verklaring van drost, schout, burgemeesteren en schepenen van
Ammerzoden, Well en Wordragen, opgemaakt den 15en Augustus 1606
door den secretaris Adriaan Mauris Moll, ‘datter in timmeragie nauwelijk
een splinter en was overgebleven, dat daar benevens d'Edele
Welgeborene Heere Heere Guorge van Arckel onze lieve weerden Heere,
wiens ziele God genadigh zij, ende met sijne Edele Huys off sloth voors.
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Geschiedenis.

ter selver tijt mede verbrant is worden en den sesden dagh daar na deser
weerelt overleden, gelijk ook in den voors. brand te niete gegaan ende
tot assche gekomen is Zijne Edele huysraat, meubilen, juweelen, boeken,
brieven en papieren, als doen op den voors. Huyse weesende, behalve
dat eenig gout en zilver naderhand uyten asschen ende gruys wederom
mog sijn bevonden,’ enz.
Alleen een ronde toren aan de noord-oostzijde, met een klein gedeelte
van het vierkante gebouw zelf, en de buitenzijde eener poort, die het
jaartal 1564 droeg, zouden volgens overlevering zijn gespaard gebleven
(Robidé v.d. Aa, t.a.p.).
Otto, zoon van den bij den brand omgekomen Joris van Arkel, liet het slot
herbouwen.
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In 1672 moest Thomas Walraven van Arkel eene schatting van bijna 7000
gulden opbrengen aan de Fransche troepen, die Ammerzoden
brandschatten, en redde aldus te nauwernood zijn kasteel van de
verwoesting, die de kerk trof.
Nadat Thomas Walraven in 1693 kinderloos was overleden kwam
Ammerzoden aan Johan Ferdinand baron van Lichtervelde, die in 1711
stierf. Door huwelijk geraakte de burcht achtereenvolgens in de geslachten
De Vilsteren, de Ribaucourt en de Woëlmond. De laatste bezitter was
Arthur baron de Woëlmond, die het kasteel den 31 Januari 1873 verkocht
aan de Katholieke gemeente te Ammerzoden. Nadat het in 1875 door
den Minderbroeder Berardus (Reinier van Haren) inwendig was verbouwd,
werd het den 15en Juni 1876 gewijd als klooster van de orde der Clarissen
en Apostolisch gesloten.

Afb. 8. Het kasteel Ammerzoden van het Noord-Oosten.

In 1893-1894 is, dwars door het westelijk front, en over de volle hoogte,
een groote kapel uitgebouwd door den architect J. van Groenendael,
waardoor het monument verknoeid en ‘het schoonste gezicht op het
imponeerend eeuwenoude gebouw voor altijd verdwenen is’ (FR. IS.
TRIENEKENS O.F.M., Het Clarissenklooster enz., blz. 28).
+

Daar het kasteel, tengevolge van het op het klooster rustende Apostolisch slot, niet
toegankelijk is, moeten wij ons voor de beschrijving hoofdzakelijk bepalen tot de +Beschrijving.
teekeningen en beschrijvingen ontstaan vóór de inrichting tot klooster, aangevuld
door eenige mededeelingen omtrent den tegenwoordigen toestand, welwillend
verstrekt door den Eerw. rector, pater R. Burgers O.F.M.
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+

Het kasteel, oorspronkelijk omgeven door een dubbele gracht (in 1893 grootendeels
gedempt), vertoont de gewone dispositie van een waterburcht: een rechthoekig +Plattegrond.
hoofdgebouw, dat met twee rechthoekig hierop geplaatste vleugels en een
poorthuis een vierkante binnenplaats omsluit. Het geheele complexvormt een
vierkant, op welks hoeken ronde torens zijn uitgebouwd (pl. III en afb. 8). Het
poorthuis ligt in het midden van de noordzijde van dit vierkant, tusschen de zijvleugels
uitspringend. Deels tegen de westzijde van het hoofdgebouw, deels tegen den hierbij
aansluitenden westelijken vleugel, is de latere kloosterkapel opgetrokken, terwijl bij
de noordzijde van den noordwestelijken hoektoren

Afb. 9. Kasteel Ammerzoden van het Noordwesten naar een teekening van C. Pronk.

een later aanbouwsel en een blinde tuinmuur aansluiten, die, met eenige verdere
dienstgebouwen van het klooster (de gewijzigde poort en bouwhuizen van een
vroegeren voorburcht), sinds 1875 een vóór het noordelijk hoofdfront gelegen plein
omvatten, dat eveneens onder het Apostolisch slot begrepen en derhalve
ontoegankelijk is.
+
Uit de in 1875 door R. Redtenbacher vervaardigde opmetingen (pl. II-IV), moet
+
men tot de gevolgtrekking komen, dat het tegenwoordige kasteel ná den brand
Uitwendig.
van 1590 is herbouwd op de oude fundeeringen, waarbij ook een deel van den
onderbouw bewaard bleef. Vooral geldt dit voor het hoofdgebouw en zijne beide
hoektorens, die - voor zoover ter plaatse op eenigen afstand is waar te nemen - nog
voor een aanzienlijk deel het oude muurwerk vertoonen. Tegen de noordzijde van
dit hoofdgebouw zijn met een duidelijken bouwnaad de twee lagere oost- en
westvleugels opgetrokken (afb. 8). De oostelijke vleugel sluit aan bij den
noordoostelijken hoektoren, die tot op ± 11 M. hoogte nog het oude muurwerk bezit,
maar welks bovengedeelte, waarschijnlijk in 1875, ter hoogte van ± 1.50 M. werd
vernieuwd en van een ingezwenkte houten spits voorzien, ter vervanging van een
achtkant met geknikt pyramidedak, dat op een teekening van C. Pronk (afb. 9) en
op de teekening van Redtenbacher (pl. IV) te zien
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Plattegrond en doorsneden der kelderverdieping van het kasteel Ammerzoden.
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is, en dat waarschijnlijk dagteekende van de herbouwing onder Otto van Arkel.
Tusschen dezen en den noordwestelijken hoektoren flankeeren twee korte vleugels
van verschillende hoogte het poortgebouw, welks oorspronkelijke trapgevel (afb. 9)
nà 1875 werd vervangen door een puntgevel. De ingang wordt omlijst door een
rondbogige zandsteenen portiek met geblokte Dorische pilasters en een
gebeeldhouwde bekroning, waarin het wapen-van Arkel en-de Kéthulle, gehouden
door twee aanziende leeuwen.
De noordwestelijke ronde hoektoren is tot ongeveer 14 M. hoogte van oude
baksteen opgetrokken, waarboven later een ± 2.50 M. hoog gedeelte van kleinere
steen is gemetseld, bekroond door een ingezwenkte spits met peer en dakkapellen.
Het geheele gebouw heeft nog meerendeels oude kruisvensters met ellipsvormige
ontlastingsbogen;

Afb. 10. Wapens in het kasteel Ammerzoden: 1. Broeckhuyzen? 2. Du Quarré, 3. Lichtervelde,
4. Vilsteren, 5. Cristyn de Ribaucourt, 6. Onbekend.

in den voet van het noordfront en in de hoektorens, zijn nog eenige kruisvormige
schietgaten aanwezig.
+
Van de inwendige dispositie vóór de verbouwingen in 1875, vindt men vrij
+
uitvoerige, maar niet altijd even duidelijke, en in architectonisch opzicht weinig
Inwendig.
belangrijke beschrijvingen bij Schotel, Box, e.a.
Uit de opmetingen van Redtenbacher blijkt, dat het hoofdgebouw in 1875 bestond
uit een overwelfde kelderverdieping, twee verdiepingen daarboven en een grooten
zolder, verdeeld in drie onderling door deuren verbonden ruimten. De
kelderverdieping wordt door twee muren, zwaar ± 1.10 M., verdeeld in drie ruimten,
waarvan de westelijke bestaat uit 2 × 3 traveeën overkluisd met gedrukt-korfbogige
kruisgewelven op breede, half-zeskante ribben, gedragen door zware ronde pijlers
met achtkante voetstukken en geprofileerde lijstkapiteelen (pl. II). De oostelijke
ruimte wordt gevormd door vier vakken, waarvan drie overkluisd met riblooze
kruisgewelven, gedragen door een in het midden geplaatsten, zwaren achtkanten
pijler.
Overigens is het gebouw in 1873-1875 geheel onttakeld, zoodat zelfs de bij Box
e.a. vermelde schoorsteenen zijn uitgebroken en verkocht. Slechts bevindt zich in
een der torens nog een overwelfde ruimte, waarschijnlijk de voormalige slotkapel,
waarin de wapens, welker afbeelding ons mogelijk werd gemaakt door notities, die
pater R. Burgers welwillend verstrekte (afb. 10).
De omstandigheden, die elk nader onderzoek ter plaatse uitsluiten, maken
+
het moeilijk de gegevens, noodig voor een inzicht in de bouwgeschiedenis
van dit kasteel, te verzamelen. De opmetingen van Redtenbacher echter
doen al aanstonds opmerken,
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dat het hoofdgebouw, de vier hoektorens en de westvleugel in het
benedengedeelte hunner buitenmuren nog het oudste, gemiddeld 2 M.
zware muurwerk hebben behouden (pl. II en III). Terwijl dit muurwerk in
het hoofdgebouw over de opeenvolgende verdiepingen zijn volle zwaarte
behoudt, vermindert het bij de vleugels en bij den noordwestelijken toren
reeds ter hoogte van de eerste verdieping tot ± 0.60 M. Alleen de
noordoostelijke hoektoren en het poortgebouw hebben de zwaardere
muren nog tot de hoofdverdieping bewaard (pl. III).

Afb. 10a. Binnenplaats van het kasteel Ammerzoden naar een teekening van G. LAMBERTS,
1837. (Verzameling Bodel Nijenhuis, Universiteitsbibliotheek te Leiden).

Hieruit besluiten we, dat het verloop der bouwgeschiedenis ongeveer als
volgt is geweest:
Het kasteel, blijkens het ontbreken van een donjon, de afgeschuinde
verzwaringen aan den voet der muren, en de kruisvormige schietgaten
niet vroeger dan tegen het midden der 14e eeuw gebouwd, werd door
den grooten brand in 1590 niet geheel verwoest. Met name van het
hoofdgebouw met zijne beide hoektorens, van den noordoostelijken
hoektoren en van het poortgebouw bleef een groot deel der buitenmuren
staan. De beide vleugels werden blijkbaar geheel verwoest en nà 1590
herbouwd. Een hierna te vermelden fragment van gebrandschilderd glas
wijst er op, dat deze herbouwing omstreeks 1608 gereed zal zijn gekomen.
Bovendien vertoont een teekening van G. Lamberts van 1837, in de
Verzameling Bodel Nijenhuis te Leiden (afb. 10a), welke de binnenplaats
van het kasteel met den westvleugel, den ingang van het hoofdgebouw
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(links) en de binnenzijde van het poortgebouw (rechts) weergeeft, eene
architectuur, die volkomen het karakter der Renaissance van omstreeks
1600 draagt. JOHN BOX, die in 1868 op het slot vertoefde, meende op
grond van de alliantiewapens - van Arkel en - De Kethulle, die hij op
verschillende plaatsen in het gebouw aantrof, dat de herbouwing na den
brand hoofdzakelijk zou zijn geschied onder Thomas Walraven van Arkel,
gehuwd met Johanna Barbara de Kethulle en sinds 1641 beleend met
Ammerzoden (A.w., blz. 32). De bouwstijl is hiermede echter kennelijk in
tegenspraak.
Dat het hoofdgebouw overigens geheel uitbrandde, bewijzen de kelders,
die na 1590 nieuw zijn overwelfd. De gedrukt-korfbogige ribben, en de
profielen der ribben, voetstukken en kapiteelen, zijn in hun archaïstisch
gothiseerend karakter, onmiskenbaar tijdgenooten van de gewelven, gelijk
die nog in het begin der 17e eeuw (± 1616) door Hendrik Hoeimaker S.J.
voor Belgische Jezuïtenkerken werden ontworpen.
Wat de verbouwingen na 1875 betreft, mogen wij ons bepalen tot een
verwijzing naar het hierboven meegedeelde.

Afb. 11. Gevelsteen te Ammerzoden (naar teckening van G. DE HOOG HZN.)

Uit het kasteel afkomstig zijn de volgende voorwerpen:
Een ruitje van gebrandschilderd glas, thans in de pastorie van het klooster, waarop
een wapen is afgebeeld: in goud een dubbele zwarte adelaar, met als schildhouder
een griffioen, en een opschrift:
‘Ghielis hanricksz. brant-scholtus in Ammerzode 1608.’
Een eetservies (XIX A) van blauw Wedgwood voor 24 personen, thans in de
pastorie der R.K. parochiekerk.
Eene kaart (1802-1804) van de heerlijkheid Ammerzoden, eveneens in
laatstgenoemde pastorie.
In de pastorie van het klooster bevonden zich tot voor kort de volgende
+
drie houten beelden (midden-XV), waarschijnlijk uit het Clarissenklooster
te Megen afkomstig: 1e een lindenhouten beeld (later geverfd), de H.
Elizabeth voorstellend, een korfje met rozen in de linkerhand, met de
rechter een kleed werpend over het hoofd van een mannenfiguur aan
haar voeten. 2e Een eikenhouten beeld, de H. Agnes voorstellend, in de
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Beelden.

rechterhand een boek in omslagkleedje houdend; de linkerhand ontbreekt;
tegen haar linkervoet een beschadigd lam. 3e Een lindenhouten beeld
van de Moeder Gods met kind. Het kinderfiguurtje is later vernieuwd.
Deze drie beelden zijn thans in het Franciscanenklooster te Weert.
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2.

3.

+

Voorstraat A 92. In den voorgevel bevindt zich een gevelsteen, een in vlak
relief gehouwen windmolen voorstellend, waaronder: 1802 (afb. 11).

+

Gevelsteen.

+

Voorstraat A 39. In den geheel verminkten en gepleisterden gevel is een
sierlijk gesmeed anker aangebracht, waarin het jaartal: 1833.

+

Ankers.

4. Voorstraat A 38 heeft een dergelijk anker met: 1835 (afb. 12).
5.

+

Voorstraat A 73. Oude boerenwoning met rieten dak en gepleisterden gevel,
+
waarin jaarankers: 1775.
Boerderij.

Afb. 12. Anker te Ammerzoden (naar teekening van G. DE HOOG HZN.)

Wel.
+

Zie NOMINA GEOGR., II, blz. 274.
Omstreeks het jaar 983 wordt Wel vermeld, onder den naam Walle, in
een lijst van inkomsten der abdij te Werden: ‘In Walli I mansus XVIII d....
+

o

In Walli XVIII den.’ (SLOET, Oorkondenb., n . 110, blz. 105). Tusschen de
jaren 1053 en 1071: ‘In Welle, in pago Testerbant, Ibbo, Brio et Winger
habent I bivangum et quilibet quotannis persolvit I bovem, II oves et III
denarios,’ eene belasting, die genoemde personen moesten opbrengen
o

aan de abdij Corvei, ten tijde van abt Saracho (SLOET, Oorkondenb., n .
167, blz. 166).

Kerk.
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Naam.

+

Geschiedenis.

De thans Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de
Nederduitsch-Hervormde gemeente, de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
+

Volgens van der Aa (XII, blz. 249) zou deze kerk aan een klooster
behoord hebben. JOOSTING EN MULLER (Bronnen II, blz. 417) teekenen
hierbij aan, dat van zulk een klooster niets bekend is. Uit de hierboven
aangehaalde documenten blijkt echter, dat Wel in het laatst der 10e eeuw
aan de abdij te Werden, en in de tweede helft der 11e eeuw aan die te
Corvei behoorde. Het gebouw is in 1842 ingrijpend gewijzigd.

+

Geschiedenis.

+

De kerk is achter (benoorden) den Maasdijk gelegen, op een ommuurd kerkhof,
aan de samenkomst van twee dorpsstraten. Zij is georiënteerd met een afwijking
o

van 2 naar het Noorden.
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+

De kerk bestaat uit een driebeukig blind-basilicaal schip van drie traveeën (afb.
+
13). thans

+

Beschrijving.

+

Plattegrond.

Afb. 13. Plattegrond der Ned. Herv. kerk te Wel.

aan de oostzijde rechtgesloten door een muur, die een in 1842 gesloopt koor van
twee traveeën met een driezijdige sluiting (blijkens teekening van Tavernier uit 1786,
afb. 14) vervangt, en uit eenen vierkanten toren met twee lagere aanbouwsels tegen
noord en zuidzijde en een zwaren schuinen steunbeer tegen den zuidwestelijken
hoek. Aan de noordzijde is tegen de oostelijkste travee een portaal

Afb. 14. De kerk te Wel uit het Noord-Oosten naar een teekening van TAVERNIER (1786).

uitgebouwd, ter plaatse van de vermoedelijke sacristie, voorkomend op de genoemde
teekening van Tavernier.
De middenbeuk is 8.10 M. breed, gemeten hart op hart der zuilen, die hem
scheiden van de ongeveer 3.20 M. breede zijbeuken. De toren is binnenwerks 3.85
M. breed en 4.90 M. diep. De lengte van het schip, zonder den toren, bedraagt 13.65
M.
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+

Op den westgevel en den toren na is de kerk in 1842 geheel gepleisterd. De toren
+
heeft drie door geprofileerde tufsteenen waterlijsten (afb. 15) gescheiden
Uitwendig.
geledingen, waarvan de onderste, aan de westzijde, tot 0.60 M. onder de eerste
waterlijst is opgetrokken van tufsteen (aan den voet hersteld met baksteen), terwijl
het hoogere gedeelte bestaat uit baksteen (formaat: 0.24 × 0.11 × 0.055 M.; 10
lagen: 0.725 M.). Hij wordt gedekt door een ingesnoerde vierkante spits, van hout,
met leien gedekt, en bekroond

Afb. 15. Ned. Hervormde kerk te Wel uit het Zuid-Westen.

door een bal met gesmeed ijzeren leliekruis.
In het tufsteenen benedengedeelte van den toren, die oorspronkelijk waarschijnlijk
geen toegang van de buitenzijde had, is later een rechthoekige deuropening
gebroken, hierboven een ronde lichtopening, en weer iets hooger een smalle
rechthoekige opening, gesloten door een houten luik, waarin een venstertje. In de
tweede geleding bevindt zich, aan de westzijde, een kleine rechthoekige lichtopening;
in de bovenste geleding zijn aan noord-, west-, en zuidzijde telkens twee gekoppelde
rondbogige galmgaten aangebracht, met een baksteenen middenstijl en omsloten
door een rechthoekige nis, afgedekt met een fries van vier rondboogjes.
De beide aanbouwsels tegen de noord- en zuidzijde hebben lessenaarsdaken,
die ongeveer te halver hoogte van de tweede geleding tegen den torenmuur
aansluiten. In de westgevels dezer aanbouwsels bevinden zich spitsbogige nissen
(dichtgemetselde openingen), in de zuidelijke waarvan een deur is aangebracht met
een gemetselde stoep van drie treden, terwijl zich in de noordelijke een dubbele
houten deur met twee venstertjes bevindt.
De zijmuren van het schip worden geschoord door eenvoudige, schuin afgedekte
steunbeeren, waartusschen spitsbogige vensters, welker harnassen zijn uitgebroken
en vervangen door houten kozijnen.
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In den bij de slooping van het koor opgetrokken oostelijken sluitmuur zijn twee
rondbogige vensters geopend, terwijl in den puntgevel, door middel van de
bepleistering, de omlijning van een ingezwenkten halsgevel met driehoekig fronten
is afgeteekend.
+
De benedenruimte van den toren is overkluisd met een kruisribgewelf. Zijne
+
binnenmuren zijn geheel gemetseld van
Inwendig.

Afb. 16. Schip der kerk te Wel inwendig naar het Oosten.

baksteen (formaat: 0.267 × 0.128 × 0.72 M.; 10 lagen: 0.885 M.).
Het schip, in 1842 geheel gewijzigd, bestaat uit drie beuken, gescheiden door
zware ronde zuilen, thans met kapiteelen in Dorischen trant, waartusschen nog de
oorspronkelijke spitsbogige scheibogen (afb. 16). Alle drie de beuken zijn in 1842
overdekt met tongewelven van stuc. Boven dat van den middenbeuk zijn nog
geprofileerde schinkels van de vroegere overwelving aanwezig.

Afb. 17. Preekstoel der Ned. Herv. kerk te Wel.
+

Het tufsteenen benedengedeelte van den toren is waarschijnlijk een
overblijfsel van een twaalfde-eeuwsch bouwwerk, dat in het begin der
16e eeuw door het tegenwoordige zal zijn vervangen. Op dezen tijd wijzen
zoowel de pseudo-basilicale aanleg als het formaat der baksteenen en
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Bouwtijd.

de vorm der galmgaten. Het jaartal 1546 der hierna te beschrijven klok
zal het tijdstip der voltooiing aangeven.
De kerk bezit:
+

Een eenvoudigen eiken preekstoel (XVIIA) met gewijzigden voet en trap (afb. 17).
+

Preekstoel.
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+

Een koperen doopbekkenhouder (XVIIA).
+
Twee zilveren Avondmaalsbekers (afb. 18), waarvan een, hoog 0.129 M.,
met breeden gegraveerden rand van band- en rankenornament en een opschrift:

+

Doopbekkenhouder.

+

Zilverwerk.

‘Wel dier gecochte . kerck, Dees . bekers . tot . theych werck bruyckt
als gij tnachtmael doet 1660.’

Afb. 18. Avondmaalsbeker der Ned. Herv. kerk te Wel.

Merken: I, en onleesbaar.
De tweede beker, hoog 0,132 M., heeft een dergelijken, maar smalleren,
gegraveerden rand, en het opschrift:
‘Denckt dan dat Christi bloet Van Sond van vloeck van doot vlost uyt
uwe noot.
1661.’
Geen merken.
+
Voorts een tinnen kan (XVIII). In den toren hangt een klok met het randschrift:
+

Klok.

‘Nicolaus . ende . Martinus . is . mijnen . naem . Jan . moer . maeckten
. mij . int . jaer . M . CCCCCXLVI.’ Middelijn: 0.625 M.

Particuliere gebouwen.
Huis van Malsen, of Slot te Wel.
+

JAC. ANSPACH,

De voormalige Heerscap Malsen en het geslacht van
Malsen. Leerdam, 1894. - H.J.S., Huys van Malsen, in: Buiten 1918, 136.
- C. VISSER, Het slot te Well, in: Eigen Haard 1921, blz. 410.
+
Reeds in 1326 werd Claes van Malsen beleend met ‘sijn goet ter Welle
to Zutfenschen rechte’ (Register der Leenen in het Quartier Nijmegen,
fo. 317). Hetzelfde geschiedde in 1493 met Otto van Malsen, en in 1420
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Literatuur.

+

Geschiedenis.

met Claes Ottozoon van Malsen. Mogelijk liet een dezer edelen het
kasteeltje te Wel bouwen; mogelijk ook, dat het huis, immers behoorende
tot de heerlijkheid Ammerzoden, eerst in 1646 door het huwelijk van Anna
Maria, dochter van Otto van Arckel, den herbouwer van het slot
Ammerzoden (vgl. blz. 18), met Carel van Malsen (± 1672), in het bezit
van dit geslacht

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

29
kwam en vervolgens ernaar genoemd werd. Omstreeks 1735 diende het
tot woning voor den predikant.
Het gebouw, dat in 1849 eigendom was van L.A.A. baron de Woëlmont,
heer van Ammerzoden, wordt dan door v.d. Aa beschreven als een klein
vierkant gebouw met twee hangtorentjes aan de oostzijde met een plat
leien dak, door een balustrade omgeven, eenige bijgebouwen en tuinen,
door grachten omringd, en van eene houten brug voorzien.
In Juni 1884 werd het kasteel geveild en kwam aldus in het bezit van
L.J.D. baron van Slingelandt, die het liet herstellen. In de plaats van het
platte dak werd een hoog wolfdak aangebracht waarbij men naar het heet
1)
(Buiten 1918) het jaartal 1656 zou hebben gevonden ; aan de linkerzijde
van het vierkante oorspronkelijke gebouw werd een nieuwe vleugel
opgetrokken met een ronden hoektoren, waarvan men de oude
fundeeringen had aangetroffen. Het huis is onlangs gerestaureerd.

Afb. 19. Huis van Malsen te Wel naar een teekening van TAVERNIER (1786).
+

Het door een gracht omgeven huis is aan de zuidzijde door een houten brug
verbonden met een voorterrein, waarop eertijds een voorburcht stond, die thans +Beschrijving.
is vervangen door een boerenwoning met stal. Eene teekening in O.-I.-inkt, door Uitwendig.
W. Tavernier in 1786 vervaardigd, geeft een gezicht op het oorspronkelijke huis met
voorburcht uit het zuidoosten (afb. 19). Hieruit blijkt, dat de oostelijke vierkante
vleugel van het tegenwoordige gebouw, met zijne beide hoektorentjes (afb. 20) het
in 1786 bestaande deel is van het slot, en dat toen ook reeds, als thans, de ingang
zich bevond in een aanbouw aan de westzijde, die, destijds schuin afgedekt, in 1884
verhoogd werd en met een gekanteelde lijst bekroond.
Overigens bewijzen de in genoemd jaar gevonden fundeeringen, waarop
de ronde toren aan de zuidwestzijde herbouwd werd, dat oorspronkelijk
dit kasteel zich verder westwaarts uitstrekte dan het op de
achttiende-eeuwsche teekeningen afgebeelde

1)

Zou dit wellicht 1646 moeten zijn, het jaar van het huwelijk van Carel van Malsen met
Anna Maria van Arckel?
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bouwwerk, en dat het dus ongeveer de afmetingen zal hebben gehad,
die het thans, na zijne verbouwing, vertoont.
Inmiddels is deze verbouwing zoo grondig geweest, dat ook van het oudste oostelijk
deel niet veel meer overbleef dan de bemuring, die bovendien uitwendig

Afb. 20. Huis van Malsen te Wel uit het Zuid-Oosten na de restauratie.

nieuw is ommetseld. De gemiddelde zwaarte dezer muren bedraagt 0.95 M.
+
Een der vertrekken heeft een balkenzoldering met gothisch geprofileerde
sleutelstukken.
Overigens is het huis geheel gemoderniseerd.

+

Inwendig.

+

Voor zoover uit den vorm der hangtorentjes en hunne uitkragingen, en
uit de peerkraalprofielen der balksleutels valt op te maken, zal de oostelijke
vleugel in de eerste helft der 16e eeuw zijn gebouwd.
In het huis bevinden zich een beschilderde plank (± 1800) met de voorstelling van
een boerenvrouw (naar het heet een lid der familie Lenshoek te Kerkwijk), en een
horen (XVII?) of z.g. roeper.

Welseind.
In dit gehucht staan, bij een viersprong, twee boerenwoningen:
1. C 185. Eenvoudig huis met pannendak. In den voorgevel een steentje:

In den zijgevel ankers: 1793.
2. C 193. Een dergelijk huis. In den voorgevel ankers: 1834.
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Brakel.
Zie NOMINA GEOGR., III, 62, 308.
Het wapen komt nagenoeg overeen met dat van het geslacht van Brakell:
+
in rood twee afgewende zilveren zalmen, hier echter vergezeld van twee
+
en twintig herkruiste spitsvoetige gouden kruisen, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, in
plaats van de 3 × 3 kruisen in het geslachtswapen.
Vgl. RIETSTAP, Handboek der wapenkunde, 363. - Afbeelding bij D'ABLAING
VAN GIESSENBURG, Gelderland, pl. I, 12.

+

Naam.

+

Wapen.

Afb. 21. Kaart van Brakel met aanduiding van de door den heer van Brakel uit de gemeente
aangegraven gronden naar een teekening in het Rijksarchief te Arnhem.

Op de legendarische stichting van Brakel omstreeks 860 komen wij hierna
+
bij de behandeling van het Huis te Brakel terug. De heerlijkheid Brakel
vinden we voor het eerst vermeld in 1260 (MATTHEUS, Analecta V). Zij
was eene afsplitsing van de landen van Altena en werd een z.g.
‘dagelijksche heerlijkheid’.
In het einde der zestiende eeuw schijnt het dorp Brakel behoord te hebben
tot de heerlijkheid Poederooien, zooals we meenen te moeten lezen uit
een acte van 3 April 1595, waarin schout en schepenen in de heerlijkheid
Poederooien, verklaren, ‘dat onze dorpe ofte heerlicheyt van Poederoeyen,
met het dorp van Braeckel ongeverlick

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Geschiedenis.

32
wel dertich jaeren herwaert tot noch toe ombediickt (= onbedijkt) siin
geweest ende oick geschapen is door onze cleyne middelen ombediickt
ende desolaat te blijven vermits die swaere lasten ende groote schaden
van den inlopenden wateren, by wynter ende somer ons altiit ingecomen
siin geweest.’ (‘GELRE’, XXVI, 144).
In 1632 was een proces hangende tusschen het dorp en den Heer van
Brakel over verschillende perceelen lands, die laatstgenoemde uit de
gemeentegronden had doen vergraven. Bij deze gelegenheid teekende
Nicolaas Geelkerk, landmeter van het vorstendom Gelder en de
graafschap van Zutfen, twee kaarten, die zich thans bevinden in het
Rijksarchief te Arnhem (archief Rekenkamer Inv. no 1001) en waarvan
de belangrijkste hierbij wordt afgebeeld (afb. 21).

Afb. 22. Kerk en Spyker te Brakel in 1735 naar een teekeLing van C. PRONK (?).

Zooals blijkt uit de bijschriften dezer kaarten had de Heer van Hemert, in
zijne kwaliteit als ambtman, deze landerijen wederom doen ‘inruimen en
afhouwen’.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan den H. Martinus (SCHUTJES,
III, 364. - BOSSCHE BIJDR. V, 1923, 140), is in eigendom en onderhoud bij de
Nederduitsch-Hervormde gemeente. De toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
+

Blijkens eene kerkvisitatie van 8 September 1571 had de heer van Brakel
het collatierecht van de parochiekerk, zoowel als van hare vijf beneficiën
of vicariën. Deze waren verbonden aan drie altaren: van de H. Maria, van
1)
den H. Jacobus, en van den H. Antonius .

1)

Th. Goossens, Kerk- en kloostervisitaties in het bisdom 's-Bosch uit de 16e eeuw, in
1

Bossche Bijdr. V (1922-1923), blz. 147 v.v., in tegenstelling dus met Coppens III , blz.
20, die de drie altaren gewijd noemt aan de H. Maagd, aan den H. Evangelist Joannes,
en aan de H.H. Jacobus en Gregorius.
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De Hervorming drong hier reeds spoedig door. De eerste predikant was,
in 1587, Henricus Spudeus (SCHUTJES, III, blz. 365). Sindsdien is het
kerkgebouw in handen der Hervormden gebleven.
+

De kerk ligt vrij op een door een ijzeren hek omsloten grasveld aan een ruim, met
+
hoog geboomte beplant dorpsplein, ten Zuid-Westen van den Holderdijk. Zij is
Ligging.
o

georiënteerd met een afwijking van 17 naar het Zuiden.
+
Tegen een driebeukig schip van vijf traveeën is aan de oostzijde een koor van
+
twee traveeën, gesloten met vijf zijden van een tienhoek, aan de westzijde een

+

Beschrijving.

+

Plattegrond.

Afb. 23. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Brakel.

toren, met een half-zeskanten traptoren tegen den noordoostelijken hoek,
opgetrokken (afb. 23).
De middenbeuk is, hart op hart der zuilen gemeten, 8.10 M. breed; de zuilen
hebben een middellijn van 0.90 M., de totale breedte van het schip met de zijbeuken
is 14.50 M. Het schip bestaat uit vier even groote rechthoekige traveeën, elk 5 M.
diep, en één nagenoeg vierkante travee (omstr. 7.50 M. diep) vóór het koor. In de
derde travee is aan de noordzijde een ingang aangebracht.
Het koor heeft twee rechthoekige traveeën vóór de sluiting en een ingang in den
oostelijken sluitwand.
De toren, die niet zuiver in de as der kerk staat, meet buitenwerks ongeveer 5.80
M. in het vierkant. De totale lengte van schip en koor, zonder den toren bedraagt
binnenwerks 37.25 M.
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+

+

Over een lengte van ongeveer 10.75 M. is het westelijk deel van den noordmuur
van het schip, tot te halver hoogte der vensters, van tufsteen, en hierboven van +Uitwendig.
baksteen (formaat: 0.29 × 0.145 × 0.06 - 0.07 M.; 10 lagen: 0.80 M.) opgetrokken. +Schip.
Het overige, oostelijke gedeelte van dezen muur is geheel van dezelfde baksteen.
De zuidmuur is opgetrokken van baksteen van hetzelfde formaat als de noordmuur,
en evenals deze verspringt

Afb. 24. Ned. Hervormde kerk te Brakel uit het Noord-Oosten.

hij te halver hoogte van de vensters. Ter plaatse van het middelste der
oorspronkelijke vijf vensters in den noordgevel is een rondbogige ingang met
geprofileerde dagkanten aangebracht, de vensters zelf zijn vergroot en rondbogig
gedekt, de vroegere steunbeeren weggebroken. Hoofd- en zijbeuken liggen onder
één doorgaand dak.
+
Het koor, (afb. 24) is opgetrokken van baksteen (formaat: 0.27 × 0.13 × 0.065
+
M.; 10 lagen: 0.74 M.), die in den voet, tusschen de plint en de waterlijst onder
Koor.
de vensters, wordt afgewisseld door banden van tufsteen. De plint heeft een
tufsteenen afdekking. Het gedeelte der bemuring boven de vensterbogen is
vernieuwd van kleinere steen. Tegen de hoeken der koorsluiting staan eenvoudige
eensversneden steunbeeren, waar de waterlijst omheen is gevoerd. In het oostelijkste
muurvak is het venster aan de onderzijde ingekort en een rondbogige deuropening
gebroken, waarvóór een stoepje van drie treden werd gemetseld.
+
De toren (afb. 25) is geheel van baksteen (formaat: 0.24 × 0.12 × 0.0055 M.; 10
+
lagen: 0.63 c.M.), in kruisverband gemetseld, bestaat uit drie een weinig
Toren.
versnijdende geledingen en wordt gedekt door een achtkante, met leien bekleede
spits. In de onderste geleding bevindt zich, aan de westzijde een korfbogige ingang,
met het venster daarboven gevat in een spitsbogige nis; de
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tweede geleding heeft spistbogige spaarnissen met baksteenen traceeringen; in de
derde geleding zijn aan iedere zijde twee spitsbogige galmgaten aangebracht,
waarboven ronde spaarvelden met klaverbladvormige vulling. Op de vier hoeken
der in later tijd gewijzigde borstwering rond de spits zijn bergsteenen ballen geplaatst.
De traptoren, gelijkerwijs geleed als de romp van den toren door de omloopende
waterlijsten, gaat op tot het midden van de derde geleding en wordt gedekt door
een tegen den zuidelijken torenmuur aansluitend polygonaal

Afb. 25. Ned. Hervormde kerk te Brakel uit het Westen.

dak.
+
Over den middenbeuk is een, in het koor doorloopend, gestucadoord gewelf
+
aangebracht, met trekbalken en korbeelen; de zijbeuken zijn in iedere travee
Inwendig.
gedekt met een driedeelig stucgewelf, eveneens gedragen door een constructie
van trekbalken en korbeelen. De op ronde zuilen met eenvoudige lijstkapiteelen
gedragen scheibogen gaan spitsbogig op tot dicht onder de aanzetlijst van het
hoofdgewelf. De koorsluiting, waarin een grafkelder werd aangebracht, is door een
eenvoudig hekwerk van de verdere ruimte gescheiden. Het geheel is gewit (afb.
26).
De toren, die inwendig, evenals de kerk zelve, geheel is gewijzigd, bestaat uit
een overzolderde benedenruimte en twee, door den traptoren, langs een gemetselde
wenteltrap toegankelijke verdiepingen, in de bovenste waarvan zich de klokkenstoel
bevindt.
+

Het tufsteenen gedeelte in den noordmuur van het schip is blijkbaar een
overblijfsel van een romaansch kerkje (XI of XII), dat waarschijnlijk in de
tweede helft der 13e of in het begin der 14e eeuw (het steenformaat 0.29
× 0.145 × 0.06-0.07 M. wijst hierop) werd vergroot en ten slotte in den
loop der 15e eeuw verbouwd tot eene driebeukige pseudo-basiliek.
Jaartallen boven de orgeltribune geschilderd, wijzen op verbouwingen of
herstellingen in 1645, 1749, 1825 en 1851.
Eene sepiateekening uit 1735, die de kerk uit het Noordoosten gezien
weergeeft (afb. 22), vertoont nog niet den tegenwoordigen oostelijken
ingang en geeft den toren met een lage pyramide-vormige spits weer. Al
deze wijzigingen dateeren dus van nà 1735. De overwelving met hare
trekbalken, zal, afgaande op vormen en detailleering, in het jaar 1851 zijn
aangebracht. Een schilderij van het inwendige dezer kerk in 1847
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Bouwperioden.

vervaardigd door H.A.F.A. Gobius (geb. 1815), thans in onbekend bezit,
maar waarvan zich een hiernaar (waarschijnlijk door Victor de Steurs) in
O.I. inkt
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geteekende schets bevindt in het archief van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, vertoont nog het vroegere houten tongewelf over den
middenbeuk, en over de zijbeuken een ziende bekapping (lessenaarsdak).
+

De kerk bezit de volgende meubelen en voorwerpen:
Een gesneden eiken preekstoel (± 1740, afb. 27) met zeskante kuip

+

Meubelen.

Afb. 26. Ned. Hervormde kerk te Brakel inwendig naar het Oosten.

op Kelkvormigen voet, een ruggeschot met vleugelstukken en een zeskant klankbord.
De trap is (waarschijnlijk in 1851) vernieuwd.
Een geverfde dubbele heerenbank (XVIIB) met op twee gewrongen Ionische
zuiltjes rustende overhuiving. Tegen de kroonlijst der overhuiving een gesneden
wapen.
Op de ouderlingenbanken staan een gesmede ijzeren zandlooperhouder (XVIIB)
en een dito tweelichts-kandelaar.
+
In het koor ligt een eenvoudige kleine zerk met het opschrift:
+

Zerken.

Hier leit begraven Baeyen Handrick van Os, 1652.
Een den grafkelder dekkende zerk draagt het opschrift:
‘Sepulcretum.
Toparcharum
in
Brakel et Redichem.’
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+

De koorvensters bevatten, omgaande van Noord naar Zuid, gerestaureerde
fragmenten van de volgende zeven gebrandschilderde glazen:

+

Gebrandschilderde
glazen.

1. Een glas, geschonken door de stad Zalt-Bommel, voorstellend het wapen dezer
stad, waaronder een door twee engelen gehouden cartouche met het opschrift: ‘De
Stadt Boemel 1647’ (afb. 28).
2. Dergelijk glas met het wapen van Nijmegen, waaronder een cartouche met het
opschrift: ‘De stadt

Afb. 27. Preekstoel in de kerk te Brakel.

Nijmeghen 1647’.
3. Een glas met het opschrift: ‘Quartier van Nijmeghen 1647’.
4. In den oostelijken sluitwand een glas met wapen, waaronder ‘De Heerlickheit
Braeckel, 1693’ (afb. 30).
5. Een glas, voorstellend het wapen Pieck, waarboven drie engeltjes een kroon
houden en geflankeerd, rechts door kwartieren met de onderschriften Asendrecht,
Avereck, Suylen van Nuijt, Gent, Tuyl van Bolkensteyn, Wijhe van Echtelt, Pieterzen
en de Gruyter; links door kwartieren met de onderschriften Arent Claes, Pol van
1)
Eerensteyn, Baer, Rossom (sic), Asewijn, Boonenburgh, Raesvelt, en Dirckssen .
Opschrift: ‘Caerl Pieck, Heere van Brakelen, Zoelen Amtman Richter en Lantheer
van Brakelen Marienweert en Renoy, Gecommiteerde ter Vergaderinge van Haer
o

Ho: Mogende die, Heeren Staten Generaal, wegens de provintie van Gelderlant A
1709 (afb. 29).
6. Een glas, met het wapen-Pieck, gehouden door twee griffioenen, waaronder,
in een groote cartouche, het opschrift: ‘Jacob Pieck Heer van Braeckel Amtman
Richter, en, lantheer van Beest, Marienweert en Renoy, Gecommiteerde, ter,
vergader-van Haer Ho: Mogende die, Heeren Staten Generaal wegens de provintie
o

van Gelderlant. A 1709.’ Hieronder een naamcijfer: CVH, en te weerszijden acht
kwartieren, nl. links: Husters, Ley, Haften,

1)

Blijkbaar zijn bij eene restauratie de onderschriften van sommige kwartieren verwisseld. Zoo
is bijv. het eerste kwartierwapen niet dat van Asendrecht (zooals het onderschrift zegt) maar
van Suylen, welks onderschrift bij het derde kwartier is geplaatst (afb. 29).
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Balveren, Averenk, Gent, Wijhe van Echtelt, Pieck; rechts: Buren, Wijnen, Groeff
van Erkel, Putseler, Buchel, Pieck van Wolfsweert, Tuyl, en Gruyter.

Afb. 28. Glas van Zalt-Bommel in de kerk te Brakel.
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Afb. 29. Glas met het wapen-Pieck in de kerk te Brakel.

7. Een glas met het wapen van Tiel, waaronder: ‘Anno 1693,’ en een cartouche
met het opschrift: ‘De Stadt Tiell,’
Een groote twintig-lichts koperen kroon (XVIIb).
Een houten tiengebodenbord (1759).
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+

Het volgende Avondmaalszilver:
+
Twee bekers, in elk waarvan het wapen-van Brakel is gegraveerd met het
Zilverwerk.
opschrift: ‘Kerk van Brakel, MVCCXXXVI,’ Merken: ooievaar ('s-Gravenhage),
22 II, P en klimmende leeuw.
Een kan (XVIIIb), waarop gegraveerd eene kerk. Merken: P, en twee onleesbare.
Een schotel met gegraveerd opschrift: Rotterdam 1839.
+
In den toren hangt een klok (diameter: 1.185 M), welke in gothische minuskels
+

Klok.

Afb. 30. Glas van de Heerlijkheid Brakel in de kerk te Brakel.

het randschift draagt: ‘Maria : is : miin : naem : weelken : van : brakel : ian : soen :
dede : mi : maken : int : iaer : ons : heren : M : CCCC : XXII.

Particuliere gebouwen.
1. Huis te Brakel. Ongeveer 300 M. ten zuidwesten van de Ned. Hervormde kerk
lag het oorspronkelijke slot, waarvan thans nog slechts een ruïne over is, in het park
van het tegenwoordige huis Brakel (ten onrechte wel Rodichem genoemd).
J.W. TE WATER,

+

Historie van het Verbond en de Smeekschriften der
Nederlandsche edelen, Dl. II (Middelburg, 1779), blz. 276 noot; dl. IV
(Middelburg 1796), blz. 234 vv. - ROBIDÉ V.D. AA, Oud-Nederland. - J.
ANSPACH, Rijswijk en het geslacht van Brakell, in: GELD. VOLKSALM. 1879,
blz. 13 vv.
+
Het slot Brakel zou, volgens overlevering, met de kasteelen Aalst en
Poederoyen, omstreeks 870 gesticht zijn door den derden heer van
Heusden in het land van Altena, Boudewijn II, nadat de wikingen hem uit
1)
zijne goederen hadden verjaagd .
1)

Inderdaad zijn - in tegenstelling met wat Robidé v.d. Aa hieromtrent aanteekent - twee
invallen der wikingen, omstreeks dezen tijd bekend: één in 859 en één in 863, waarbij
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Zeker bestond hier een slot in het midden der 13e eeuw, wanneer we
voor het eerst het geslacht vermeld vinden, dat er zijn naam aan
ontleende: In 1260 en 1265 was Eustachius, ridder van Brakel, getuige
van den heer van Altena (Mattheus, Analecta, V).
In 1262 zegelde een Dirk van Brakel met Walram, hertog van Limburg,
2)
en voerde het gewone wapen der twee zalmen .

2)

o.a. Dorestad werd verwoest. Cf. Jan de Vries, De wikingen in de lage landen bij de
zee. Haarlem, 1923, blz. 190-193.
Anspach (Geld. Volksalm., 1879, blz. 43) vermeldt een Cesarius de Brakel, die reeds
in 1212 een verdrag zou hebben gezegeld tusschen Theodoricus de Altena en Johan
de Heusden, een bericht, waarvan ik echter nergens den oorsprong of de bevestiging
kon vinden.
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Volgens van Spaen (Inleiding, III, blz. 262) stamde dit geslacht van de
heeren van Altena van wier landen de latere z.g. ‘dagelijksche heerlijkheid’
eene afsplitsing was. Naar het schijnt heeft het kasteel reeds in het begin
der 14e eeuw den vorm gehad, dien het op latere afbeeldingen vertoont
en waarvan we de sporen thans nog ter plaatse terugvinden: een complex
gevormd door den eigenlijken burcht, een voorburcht en op eenigen
afstand hiervan, aan de toegangsweg, even ten westen van de kerk, een
poortgebouw, het z.g. Spijker, waar men de leenen verhief en de thijnsen
betaalde, tevens de verzamelplaats van de tienden en voorraadschuur
der graven. Althans blijkt in 1318 heer Staeske van Brakel bezitter van
den burcht, terwijl het spijker dan van het slot wordt gescheiden als een
‘vrij eigen en niet leenroerig goed’, eigendom van een stam- en
naamgenoot. Deze beide bewoners zullen de Eustachius van Brakel en
diens zoon Staeske zijn, die in 1321 het huis Brakel aan Graaf Reinout
van Gelder opdroegen tot een open huis en het van dezen wederom ter
leen ontvingen.

Afb. 31. Voorburcht van het kasteel en Spijker te Brakel naar een teekening (1630) van J.S.

De leenakte vermeldt alsdan: ‘dat huys te Brakel met sijnen voorborchten
als die gelegen sijn binnen der vorsten graften, met hagen ende
bongerden, voort die weerden, die met den oversten eijnde boven dat
1)
dorp van Brakel gelegen sijn,’ enz.
Hiermede was Brakel dus aan Gelderland onderhoorig geworden.
Inmiddels bleven echter de gerichten van Brakel en Rudegoyen (=
Rodichem) leenroerig aan het geslacht van Loon en later aan dat van
Herlaer, als heeren van Ameiden, blijkens een verklaring van Hendrik
2)
van Vianen, heer van Ameiden, van 9 Mei 1382 .
Bij de belegering van Gorinchem door graaf Willem VI van Holland, in
1407, werd het slot door diens krijgsvolk verwoest. Het kwam hierna in
het bezit van het geslacht van Broekhuizen van Waardenburg en werd
herbouwd, maar zijne verdere geschiedenis is een aaneenschakeling van
wederwaardigheden.
Zoo werd het in 1504, bij de belegering van Zalt-Bommel door de troepen
van keizer Maximiliaan, onder Rudolf van Anholt, gebrandschat;
vervolgens in 1574 door Spaansche troepen geplunderd, in 1587 door
1)
2)

Register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre, en graafschap Zutphen.
Het kwartier van Nijmegen, Arnhem, 1924, blz. 616.
Oorkonde in het huisarchief van den heer van Dam van Brakel. Het huis Rodichem lag
op het Monnikenland, ten Zuid-Westen van Brakel, maar is thans geheel verdwenen.
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de Staatsche troepen onder Hohenlohe bezet, maar in 1588 door de
Spanjaarden onder Mansfelt weer bemachtigd.
Niettemin was het slot in 1618 nog een aanzienlijk gebouw ‘met een
stevigen vier-
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kanten toren, met een vierkant wolvendak gedekt, een nog wat kleiner
en spits gekapt torentje, nevens de groote voorpoort, ter zijde gehecht
aan eenen ruimen ringmuur, waar binnen twee trapgevels, de stallinge
en bouwhuis gezien worden.’ (V. HOOGSTRATEN EN SCHUER, Groot Algem.
Histor. woordenboek, blz. 362). En aldus zien we het ook nog afgebeeld
op een teekening in 1630 vervaardigd door J.S. (afb. 31) en op een der
twee hierboven genoemde kaarten, in 1632 door Geelkerk geteekend
(afb. 21).
Den 11den September 1672 deden de Fransche troepen van Turenne,
toen deze optrok tegen Zalt-Bommel, het slot in de lucht springen, daar
de uitgeschreven brandschatting niet was voldaan, en sindsdien bleef
het liggen als de meer en meer afbrokkelende ruïne, die we hier thans
nog zien.

Afb. 32. Ruïne van het kasteel te Brakel uit het Zuid-Westen.

‘De verkoop der heerlijkheid, in 1768, gaf aanleiding tot het bouwen van
een geheel nieuw eenvoudig landhuis, met stallingen en bergplaats op
den buitenhof ter plaatse van de brouwerij, hetwelk ook, doch ten onregte
“Rodichem” genoemd wordt, doch meer algemeen bij den naam van het
huis te Brakel bekend is. Dit werd in 1811 nog aanmerkelijk verbeterd en
1)
de omtrek door graving en bepootingen verfraaid.’
+

In het bezit van den heer van Dam van Brakel bevindt zich een platte-grondteekening
+
+
Beschrijving.
met het opschrift: ‘Grondslag van het in 1672 gesprongen kasteel te Brakel met
+
voorgebragten (sic) nederhuizingen, en grachten opgemeten in 1816, en
Plattegrond.
geteekend in 1831 op de schaal van vijf streepen voor een Nederland-

1)

Aanteekening ‘Het Huis te Brakel in het jaar 1840’, door den toenmaligen eigenaar, in
het huisarchief van den heer van Dam van Brakel.
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sche El’. De aanwezige overblijfselen vertoonen nog in hoofdzaak de in deze
teekening aangegeven dispositie. Het is de plattegrond van een vierkanten
waterburcht, bestaande uit een rechthoekig woongebouw met twee ronde hoektorens,
die met drie weermuren een binnenplaats omsluit; in den noordmuur tegenover het
woongeboiuw bevindt zich de ingang, waarnaast een vierkante donjon, aan welks
zuidwestelijken hoek op de binnenplaats een ronde waterput was gemetseld. Ten
Noorden van den burcht ligt de thans tot moestuin ingerichte, en eveneens door
een natte gracht omgeven, vierkante voorburcht, oorspronkelijk een door weermuren
omsloten plein met een poortgebouw

Afb. 33. Zuidwestelijke hoektoren van het kasteel te Brakel met fragmentenmuur.

aan de noordzijde en een ronden toren op den noordwestelijken hoek.
+
De ruïne (afb. 32) bestaat uit de overblijfselen van het woongebouw met zijn
twee ronde hoektorens, ten noorden waarvan de fundeeringen van den vierkanten +Uitwendig.
donjon met den thans met puin gevulden waterput, en brokstukken van
aangrenzend muurwerk, alles hoofdzakelijk van groote moppen (formaat: 0.29 ×
0.14 × 0.08 M.), het geheel omgeven door een natte gracht. De zuidwestelijke
hoektoren is XIXb gedeeltelijk met kleine baksteen hersteld, waarbij men een
fragmentenmuur heeft aangebracht met een rondbogigen ingang (afb. 33),
waarboven een steen (XIXb) met ingegroefde jaartallen (860, 1321, 1407, 1672)
en een oud kruiskozijn (XVII) met glas-in-lood vensters. Te weerszijden van dezen
ingang zijn spitsbogige nisjes met zandsteenen toten (XV) ingemetseld, benevens
een steen met een fragment van een opschrift in gothische minuskels: ‘en van
Werdenberg’, en een fragment van een groote zerk met de (gedeeltelijk onvoltooide)
wapens-Pieck, -Wijhe, -Averinck, -Gend en -Vygh, afkomstig van een in 1825
ontgraven grafkelder in de Ned. Herv. kerk (zie blz. 35). Een afgebrokkeld fragment
van een gemetselde trap voert naar het ingestorte bovengedeelte van dezen toren.
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De beide torens en het tusschengelegen muurwerk van het voormalige woongebouw
worden aan de grachtzijde geschoord door brokstukken van zware steunbeeren.
Tot het terrein van den vroegeren voorburcht heeft men thans toegang door een
houten poort (XIX A) met het gefingeerde jaartal ‘Anno XVIIXX XXXXVIII’; op de
houten stijlen de geschilderde wapens van Wilhelmus Wilhelmius van Brakel en
A.M.v.d. Brande van Klaverskerken, en als bekroning twee leeuwtjes met schilden,
op een waarvan: ‘Vier.’
+
Van het voormalige woongcbouw staan nog gedeeltelijk de ommuringen,
+
waarbinnen twee later (XIXb)
Inwendig.

Afb. 34. Fragmenten van maiolica in de ruïne te Brakel.

opgemetselde vertrekjes, in een waarvan zich een fragment van een gothischen
kraagsteen met een engelenfiguurtje (XV), eenige oude ijzeren halen en andere
gereedschappen bevinden, benevens fragmenten (± 1540) van vroege
Nederlandsche maiolica, met in reliëf een naakt figuurtje, den dood van Lucretia
voorstellend, omlijst door Korinthische pilasters, een stuk van een schelpvormige
bekroning (eener nis?) en een vrouwenkopje, vermoedelijk overblijfselen van een
wandbekleeding (afb. 34). Onder deze ruimten ligt een met tongewelven overkluisde
kelder, boven welks rondbogige ingang een fragment van een gebeeldhouwden
pilaster (± 1540), als sluitsteen is ingemetseld.
Tusschen het puin bevinden zich op verschillende plaatsen nog dergelijke
gebeeldhouwde fragmenten (± 1540).
De toestand der ruïne belet uit den aard der zaak eene eenigszins
+
nauwkeurige dateering van dit slot. Uit den vorm der schietgaten echter
en uit die van enkele fragmenten van beeldhouwwerk (als de nisjes met
boogtoten in den zuidwestelijken toren) valt te besluiten, dat het nog
bestaande in hoofdzaak in de 15e eeuw moet zijn gebouwd, dus
waarschijnlijk na de verwoesting van 1407, eene onderstelling, waarmede
het formaat van de baksteenen niet in strijd is.
Overigens is uit de nog aanwezige fragmenten van beeldhouwwerk met
vroeg-renaissance-ornament, en van vroege maiolica, op te maken, dat
een niet onbelangrijke verbouwing moet zijn geschied in het tweede kwart
der 16e eeuw.
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2. Het nieuwe Huis Brakel, gelijk hierboven is vermeld, in 1768 opgetrokken, in
1811 aanmerkelijk gewijzigd, is een eenvoudig gebouw op rechthoekig grondplan,
met een deur in gesneden omlijsting en een bovenlicht uit den tijd der laatste
verbouwing.
In het bezit van den eigenaar en bewoner bevinden zich:
Een vrij uitgebreid huis- en familiearchief, waarin, behalve verschillende

Afb. 35. Het Spijker te Brakel uit het Zuid-Oosten.

documenten (XIV en later), ook planteekeningen (1881) voor de verbouwing van
het tegenwoordige huis en eene (1851) voor de herstelling der Ned. Herv. kerk.
Voorts de plattegrond van den burcht, hierboven vermeld, en eenige scherven (±
1540) van maiolica, overeenkomend met die, welke zich nog op de ruïne bevinden,
en daarvan afkomstig.
3. Het Spijker, oorspronkelijk poortgebouw van het slot, ligt even westelijk van de
Ned. Hervormde kerk en ruim 300 M. ten Noord-Westen van de ruïne van het slot.
+

J.C.W. QUACK, Het Spijker te Brakel, in: GELD. VOLKSALM., XLI (1875), blz.
+

221. Zooals wij bij de bespreking van het huis te Brakel (blz. 40) reeds
hebben meegedeeld, was het Spijker poortgebouw en tevens
voorraadschuur van het slot, waarvan het in 1318 werd gescheiden.
Volgens Quack schijnt het Spijker later, tot het jaar 1616, het verblijf te
zijn geweest van een commanderij der ridders van St. Jan van Jeruzalem
of van Malta, waarop inderdaad eenige thans nog in het gebouw
aanwezige cellen zouden kunnen wijzen. Overigens is alleen bekend, dat
het door eenige leden der geslachten van Brakel, Giessen, Gent, Verbolt
en van Minningen is bewoond geweest.
In 1763 werd het door den toenmaligen predikant Jeanette gekocht. De
familie van
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Everdingen, door huwelijk aan dezen laatsten verwant, volgde hem op in
het bezit zijner goederen, waarna het Spijker in 1784 werd ingericht tot
boerderij. Dit bleef het, tot het in 1837 door aankoop weer met de
goederen der heerlijkheid werd vereenigd. De toenmalige eigenaar, de
heer Wilhelmus van Dam van Brakel, liet het gebouw herstellen en bracht
er eene vrij aanzienlijke verzameling oudheden in onder, terwijl hij in de
vensters eenige - later weer verkochte - gebrandschilderde glazen liet
plaatsen, afkomstig uit het naburige huis ‘Oyevaarsnest’. Tot 1862 hield
ook het departement Brakel der Maatschappij tot Nut van het Algemeen
zijne vergaderingen in het Spijker, dat tijdens de overstrooming van 1861
tevens eenige weken tot kerk der Ned. Hervormde gemeente heeft
gediend.
Thans wordt het Spijker gebruikt, deels tot tuinmanswoning, deels tot
bergplaats van het Huis.
+

Het eenvoudig rechthoekig baksteenen gebouw, welks oost- en zuidmuur uit een
smalle gracht opgaan (afb. 35), bestaat uit een hooger oostelijk deel, aan welks +Beschrijving.
oostzijde een smalle zijvleugel door een over de volle hoogte opgaanden
brandmuur is afgescheiden, met een spiltrap in den noordoostelijken hoek, en uit
een lager westelijk gedeelte, thans tuinmanswoning.
Het muurwerk vertoont uitwendig de sporen van talrijke niet nader te bepalen
verbouwingen en herstellingen. Het oostelijk gedeelte bestaat uit twee verdiepingen
en een zolderverdieping, gedekt door een tusschen twee trapgevels (de oostelijke
gewijzigd tot puntgevel) besloten zadeldak, waarop een dakruiter met een peer,
1)
gevormd door een omgekeerd aarden vat, afkomstig uit Nantes . In den noordmuur
zijn gelijkvloers twee groote spitsbogige nissen uitgespaard, in de oostelijke waarvan
een ingang is aangebracht, terwijl zich in de westelijke een venster bevindt.
2)
Hierboven zijn in 1838 eenige uit Heusden afkomstige sierankers (XVI) aangebracht .
Aan de noordzijde van den lageren westelijken aanbouw bevindt zich in de
benedenverdieping een getraliede nis, waarin een voetstuk van een beeld, en
hierboven een later beschilderde gedenkplaat met het opschrift: ‘Non inferior secutus’,
omlijst door twee Ionische zuiltjes, waarop een segmentvormig fronton.
Inwendig bevindt zich in het oudste, oostelijk gedeelte een groote met een
baksteenen tongewelf overkluisde kelder.
Gelijkvloers liggen hierboven twee vertrekken, in een waarvan een grootendeels
vernieuwde eiken betimmering met twee deurportieken (XVII B) en een eenvoudig
gesneden eiken schouw (XVII B), afkomstig uit het huis van den heer van der Feltz
3)
te Zaltbommel . Het hiernaast gelegen vertrek (‘de hal’ genaamd) heeft een zoldering
met kinder- en moerbalken op sleutelstukken (XVI b) met peerkraalprofiel. De smalle
zijvleugel bevat gelijkvloers een hierbij aansluitende ruimte, thans als berghok in
gebruik. De spiltrap - deels met gemetselde, deels met houten treden - voert langs
drie hierin boven elkaar gelegen smalle vertrekjes, of cellen, tot aan den zolder. In
deze cellen, die achter-

1)
2)
3)

Blijkens eene Memorie van uitgaven en ontvangsten in het archief van het Huis te Brakel.
Als voren.
Als voren.
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eenvolgens op de deur de later aangebrachte namen S. Petrus, S. Maria en S.
Johannes dragen, bevinden zich vensters in twee waarvan gebrandschilderde
wapenruitjes (namaak)

Afb. 36. Korenmolen te Brakel.

zijn aangebracht.
De langs dezelfde trap toegankelijke verdieping boven de twee groote
benedenvertrekken gelegen, bestaat eveneens uit twee vertrekken, in het eerste
waarvan, de z.g. ‘leenkamer’, kinder- en moerbalken op sleutelstukken (XVI b) met
peerkraalprofiel en een schouw (XVIII A?) op twee Dorische zuilen.
Het andere vertrek heeft een betimmering (± 1800) met drie muurkasten.
+

Tegen den noordmuur van het gebouw staan in den voortuin drie gebeeldhouwde
kraagsteenen, waarvan een met het jaartal 1635, afkomstig van het raadhuis te +Kraagsteenen.
Heusden.
+

3. Aan de oostzijde van het dorp staat, bij den Holderdijk, een baksteenen
windkorenmolen; ronde bovenkruier (afb. 36).
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+

In den tuin der burgemeesterswoning ligt een steenen kogel, welke afkomstig heet
+
te zijn van het voormalige kasteel Poederooien.
Steenen kogel.

Driel.
Deze gemeente (niet te verwarren met Driel, gemeente Heteren, in de Overbetuwe)
omvat het dorp Kerk-Driel (het oorspronkelijke Driel) en de buurtschappen
Hoenza-Driel en Veld-Driel.
Met zekerheid vinden we Driel in de Bommelerwaard voor het eerst
+
vermeld in 815 onder den naam Driela (V.D. BERGH, blz. 202). In 996
wordt het genoemd villa Thrile (SLOET, Oorkondenb., 115). Zie verder:
NOMINA GEOGR., II, 115, 116, III, 85, 86. In 814/15 schonk de Frank Ansbold
+
aan het klooster Lauresham bij Mainz o.a. ‘mansum unum in Driela’
o

(Sloet, Oorkondenb., n . 27). Later behoorde Driel aan graaf Ansfridus,
die, bisschop van Utrecht geworden, aan het door hem in 996 gestichte
klooster Hohorst bij Amersfoort schonk, wat hij bezat ‘in atrium Trihele
1)
cum omni eius familia et cum omni districtu, qui ad illud pertinet’...... Dit
klooster, in 1054 naar Utrecht overgebracht en St. Paulusabdij genoemd,
schijnt Driel aan verschillende heeren in leen te hebben gegeven. We
zien althans in 1179 een Brunsten van Driel optreden als getuige van den
graaf van Gelre; een Alard van Driel, nobilis homo, wordt in 1196 en 1203
genoemd als getuige in het verdrag tusschen Brabant en Gelre, waarbij
bepaald werd, dat de burgers van Tiel tenzelfden rechten te Driel en
Zuilichem zullen staan, als zij tijdens keizer Frederik en Hendrik graaf
o

van Gelder gehad hebben (SLOET, Oorkondenb., n . 401).
De bewoordingen van dit verdrag doen, zooals v. Spaen heeft opgemerkt,
vermoeden, dat Driel en Zuilichem ten tijde van graaf Hendrik (±
1120-1182) aan Gelderland zijn gekomen (V. SPAEN, Inleiding, III, 252).
Beide plaatsen schijnen trouwens altijd in nauwe betrekking tot elkaar te
hebben gestaan. Zoo verpandt Gerhard van Lo, heer van Herlaer, den
tol van Driel en Zuilichem aan de abdij Camp, lost deze goederen in 1309
en verkoopt ze aan Reinald I, graaf van Gelre. De zoon van dezen laatste,
Reinald II, gaf in 1320 aan de geërfden van Driel, Rossum en Hurwenen
bij verkoop het recht om een wetering te graven tot lozing van het
binnenwater op de Maas.
Sedert 1367 hebben de hertogen van Gelder het dorp Driel in erfpacht
bezeten van de St. Paulusabdij, welke erfpacht nog in 1492 door hertog
Karel werd ontvangen. Deze sloot echter in 1532 een overeenkomst met
den abt, dat hij de gerichten van Driel en Lienden, welke hij tevoren alleen
voor zijn leven had bezeten, geheel vrij erfelijk zou bekomen (V. SPAEN,
Inleiding, III, 250).
Sinds het eind der 16e eeuw werd Driel eene z.g. dagelijksche heerlijkheid,
die geografisch ook na de revolutie van 1795 bleef bestaan, maar die bij
1)

Oorkonde van 3 Februari 1028, waarin keizer Koenraad II de giften bevestigt aan het
klooster Hohorst gedaan door de bisschoppen Ansfrid en Adelbold (Sloet, Oorkondenb.,
o

n . 155). Het is op deze oorkonde, dat de beruchte latere falsa: de z.g. Ansfriedoorkonde
‘van 1006’ en de Bernulphusoorkonde ‘van 1050’ teruggaan, falsa, die o.a. door van
Spaen (Inleiding, III, 251)’ en Schutjes (III, 477) in hunne historische beschouwingen
over Driel als echt zijn beschouwd. Vgl. Tenhaeff, Diplomatische studiën, I, 217-227.
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+

Naam.

+

Geschiedenis.

den staatsgreep van 22 Januari 1798 administratief en rechterlijk werd
ingelijfd bij het ambtsgemeenbestuur van de Bommelerwaard. De
dorpsschout, buurmeesters en andere dorpsregenten werden hier echter
- even als elders in het kwartier van Nijmegen - niet afgezet, zoodat
officieus een gemeente van den tweeden rang en daarmee ook de oude
heerlijkheid
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bleef bestaan, natuurlijk zonder dat verder met de rechten van den heer
rekening werd gehouden.
Ook de gemeentewet van 1851 tenslotte, die aan de gemeente hare
tegenwoordige organisatie gaf, heeft de oude grenzen ongewijzigd
1)
gelaten .
Herhaaldelijk is deze gemeente door rampen geteisterd. In 1565 werd
het dorp in een gevecht tusschen watergeuzen, Walen en Duitschers
verbrand (V. ZUYLEN, Inventaris, 879). In 1585 bezetten Spaansche troepen
onder den graaf van Mansvelt het dorp, waarop de graaf van Hohenlohe
de dijken doorstak en de Bommelerwaard onder water zette, teneinde
deze vijanden te verdrijven. Tenslotte had het dorp zeer te lijden van
groote branden in 1852 en 1869, zoowel als van de overstroomingen
tengevolge van het bezwijken van den Waaldijk bij Zuilichem op den 6en
Januari 1861.

Kerk-Driel.
+

De naam Kerk-Driel is blijkbaar eerst in later tijd ontstaan teneinde de
kerkbuurt Driel te onderscheiden van de buurtschappen Hoenza-Driel (in
709 als Hunseth en Hunsate, in 772 en 845 als Hunsetti en Hunsate super
Mosa vermeld) en Veld-Driel (in 1317 Veldriele). In 1567 is sprake van
‘groit Driel’. - Vgl. NOMINA GEOGR., III, 86, 138 en 259.
+
Wat de geschiedenis betreft zij verwezen naar het hierboven onder Driel
vermelde.

+

Naam.

+

Geschiedenis.

Kerkelijke gebouwen.
+

1. De gewijd aan den H. Martinus (JOOSTING EN MULLER, Bronnen, II, 414), is in
eigendom en onderhoud bij de Nederduitsch Hervormde gemeente; ook de toren +Ned. Hervormde kerk,
behoort aan de kerkelijke gemeente.
+
Het gebouw ligt vrij, grootendeels omgeven door een plantsoen (het voormalige
+

o

Ligging.

kerkhof) en georiënteerd met een afwijking van 1 naar het Noorden.
+

C. LEEMANS, Muurschilderingen in het koor van de kerk der Hervormde
gemeente te Driel in den Zalt-Bommelerwaard. Amsterdam 1862.
+
Reeds ten tijde van den H. Willibrordus zou Driel een kerspel zijn geweest
met eene kerk welke het jus baptisandi bezat (R.C. HERMANS in: Dietsche
Warande I, 191). In 1178 werden de tienden van de kerken te Driel, te
Giesen en te Woudrichem door bisschop Godfried teruggegeven aan de
o

St. Salvator- of Oudmunsterkerk te Utrecht. (SLOET, Oorkondenb., n .
349).
Driel behoorde toen tot het decanaat Woudrichem (of dominium de Altena),
dat onder Oudmunster ressorteerde. Het werd in 1464 verheven tot een
afzonderlijk decanaat Villa de Driel, dat eveneens aan Oudmunster
behoorde (JOOSTING EN MULLER, Bronnen, II, 88 en 414).
1)

A.H. Martens van Sevenhoven, Schets van de geschiedenis der burgerlijke gemeenten
in Gelderland vóór de invoering der gemeentewet van 1851, in: ‘Gelre’, XXIV (1921),
blz. 11-35.
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Literatuur.

+

Geschiedenis.

(III, 480) kende van deze aanzienlijke kerk slechts één der
altaren, nl. het altare S. Crucis, dat volgens een schepenbrief van 1444
was gesticht door Jacob van Veltdriel en waarvan omstreeks dien tijd de
priester Jan Morine het beneficie bezat. De lijst der kerken van
2)
Oudmunster van 1480 evenwel vermeldt, behalve dit H.
SCHUTJES

2)

Afgedrukt bij Joosting en Muller, Bronnen, I, 315-318.
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Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Kerk-Driel naar de opmeting van G. DE HOOG HZN.
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Kruis-altaar, ook nog de altaren Bte. Marie, Barbare, Sti. Spiritus, St.
Joriis, Johannes Baptiste et Antonii, St. Katerine, Sti. Petri, Sti. Nicolai,
en bovendien eene kapel te Veltdryel met twee vicarieën: Bte. Marie et
Katherine.
Uit de op 10 Juli 1560 door Robertus van Berghen, prins-bisschop van
Luik, in zijne hoedanigheid van proost- en aartsdiaken van Oudmunster
verleende machtiging tot het insluiten van eene kluizenares in ‘cameram
sive locum situatum intra septa coemiterii dictae ecclesiae de Drieel pro
persona inclusa’ (COEVERINCX, II, 72), blijkt dat de kerk eene kluis bezat.
Deze kluis werd in 1583 verwoest; de bewoonster verhuisde toen tijdelijk
naar de kluis op het groot begijnhof te 's-Hertogenbosch ‘quousque
inclusorium Drielense restauretur’ (COEVERINCX, II, 75). De Hervorming
had zich trouwens in Driel reeds eerder doen gevoelen, toen in het jaar
van den beeldenstorm, 1566, de kapelaan, die aan het altaar kwam om
de mis op te dragen, met ‘groote violentie’ de kerk uitgejaagd en met
‘swynstaven, kaetzbalgen, ende andere geweer’ geslagen werd (VAN
HASSELT, Stukken voor de vaderlandsche historie, I, 235). De pastoor van
Driel werd naar Zalt-Bommel gevoerd en overleed daar in 1601 in de
gevangenis. Het kerkgebouw bleef sindsdien in handen der Hervormden,
wier eerste predikant, Pieter Zegerszen, zich in 1616 te Driel vestigde
(SCHUTJES, III, 479).

Afb. 37. Ned. Hervormde kerk te Kerk-Driel uit het Zuid-Oosten.
+

De kerk is eene kruisbasiliek, bestaande uit een thans blind-basilicaal driebeukig
+
schip, een dwarspand, een met drie zijden van een achthoek gesloten koor en
Beschrijving.
een ingebouwden vierkanten toren met een traptoren tegen de zuidzijde (pl. V). Plattegrond.
+
Het schip wordt door tweemaal vier ronde zuilen en twee kruisingpijlers verdeeld
+
in drie beuken, waarvan de middenbeuk, hart op hart der zuilen gemeten, ruim
Schip.
9.50 M., de zijbeuken ± 5.50 M. breed zijn. Midden- en zijbeuken telden
oorspronkelijk vier traveeën; de zijbeuken zijn echter in later tijd met twee traveeën
naar het Westen, langs den toren, verlengd.
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+

Het dwarspand, binnenwerks 30.10 M. breed en 7.50 M. diep, heeft te weerszijden
+
van de kruising twee armen elk van twee rechthoekige traveeën. In den
Dwarspand.
zuidwestelijken hoek tusschen dwarspand en zuidbeuk is een half-achtkante
traptoren aangebracht.
+
Het koor, binnenwerks ± 16 M. lang en 8.40 M. breed, telt, behalve de sluiting,
+
drie rechthoekige traveeën.
Koor.
+
De toren, binnenwerks 5.40 M. in het vierkant, staat aan de westzijde van
+
den middenbeuk, zuiver in het
Toren.

Afb. 38. Ned. Hervormde kerk en toren te Kerk-Driel uit het Zuidwesten.

verlengde van de lengte-as. Tegen zijn zuidzijde staat een vierkante traptoren.
+
Het schip, welks drie beuken thans onder één groot zadeldak liggen, is
+
opgetrokken van baksteen (formaat: 0.25 × 0.12 × 0.057 M.; 4 lagen: 0.28 M.)
Uitwendig. Schip.
met tufsteenen banden; de twee traveeën, waarmee de zijbeuken langs den
toren zijn doorgetrokken, werden gemetseld van kleinere baksteen (formaat: 0.25
× 0.105 × 0.052 M.; 12 lagen: 0.72 M.) en met minder banden. Tusschen de
driedeelige spitsboogvensters, met eenvoudige traceeringen (pl. VI), zijn tweemaal
versneden steunbeeren aangebracht. Het tweede venster van het Westen in den
zuidbeuk is dichtgemetseld.
+
Het dwarspand vertoont evenals het schip baksteen (formaat: 0.24 - 0.26 × 0.125
+
× 0.057 M.; 10 lagen: 0.405 M.) en tufsteenen banden, die in den zuidgevel
Dwarspand.
afwisselen met banden van gele baksteen (formaat: 0.23 × 0.15 × 0.05 M.). Het
bovenste derde gedeelte van het muurwerk is in den zuidelijken transeptarm
uitsluitend van baksteen (zonder banden) opgetrokken, terwijl de zuidelijke puntgevel
weer met speklagen is gemetseld. De noordelijke arm heeft om de vier lagen
baksteen (0.26 M. hoog) twee lagen tuf (0.20 M. hoog).
In den zuidgevel bevindt zich een spitsbogige ingang met een
negentiendeeeuwsche profileering van cement; in den noordgevel is een ellipsvormig
getoogde
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Lengtedoorsnede der Ned. Hervormde kerk te Kerk-Driel naar de opmeting van G. DE HOOG
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PLAAT VII.
Dwarsdoorsnede (naar het Oosten gezien) en details van de Ned. Hervormde kerk te
Kerk-Driel, naar de opmeting van G. DE HOOG HZN.
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ingang later ingebroken. Het boven dezen ingang, evenals boven den zuidelijken,
aangebrachte hooge spitsboogvenster is tot op de halve hoogte gedicht. De muren
worden geschoord door tweemaal versneden, zadeldakvormig afgedekte,
steunbeeren, waarvan die op de hoeken van de eindgevels in normalen stand zijn
geplaatst.
+
In tegenstelling met de voorgaande deelen van het gebouw is het koor uitsluitend
+
opgetrokken van baksteen (formaat: 0.24 × 0.115 × 0.06 M.; 4 lagen: 0.28 M.)
Koor.
in staand verband. De vensters zijn om het andere met kleine baksteen
dichtgemetseld; waar de eenvoudige baksteenen traceeringen bewaard bleven, zijn
ze gecement. In de dagkanten dezer vensters zijn blokjes tuf gemetseld tot op 1.12
M. onder de geboorte der spitsbogen. De steunbeeren zijn, op dezelfde wijze als
die van het dwarspand, tweemaal versneden en zadeldakvormig afgedekt.
+
De toren (afb. 37 en 38) bestaat uit drie versnijdende geledingen en wordt
+
bekroond door een ingesnoerde achtkante houten spits, met leien gedekt en in
Toren.
het midden geknikt, zoodat het bovendeel sterk helt naar het Z.W.
De onderste geleding is tot op 5 M. boven den kerkvloer opgetrokken van groote
baksteen (formaat: 0.295 × 0.14 × 0.063 M; 10 lagen: 0.785 M.); het muurwerk is
hier ± 2 M. zwaar; de spitsbogige hoofdingang aan de westzijde is in later tijd
uitgebroken. Het verdere gedeelte van den bovenbouw is van kleinere steen (formaat:
0.25 × 0.115 × 0.057 c.M.; 10 lagen: 0.68 M.), overeenkomend met die van het
schip. In de tweede geleding zijn aan iedere zijde rondbogige nissen uitgespaard;
in de derde geleding gaat tusschen twee van deze nissen (aan de noordzijde
tusschen twee spitsboognissen) een hoogere spitsboognis op, welke de gekoppelde
spitsbogige galmgaten omsluit, waarin een eenvoudig zandsteenen deelzuiltje met
lijstkapiteel (pl. VII), met uitzondering van het westelijke galmgat, dat door wegbreken
van deelzuiltje en boogveld tot een enkelvoudige opening is geworden.
De traptoren gaat tegen den zuidmuur op tot de halve hoogte van de derde
geleding, waar hij met een pyramidedak is gesloten; zijne benedenste helft wordt
thans omsloten door de voortzetting van den zuidbeuk langs den toren. Inwendig
+
is het schip thans gescheiden van het dwarspand door in de boogopeningen over
+
de volle breedte gemetselde baksteenen vullingen, terwijl het dwarspand van
Inwendig.
het koor werd afgesloten door in den triomfboog aangebracht muur- en schotwerk.
Van deze drie aldus afgezonderde ruimten is alleen het schip voor de
godsdienstoefeningen in gebruik; in het dwarspand zijn een kamertje en portaal
voor den predikant, benevens een berghok getimmerd; in het koor is eene
consistoriekamer ingebouwd.
+
Het schip (afb. 39), thans geheel gewit, is, zooals reeds werd opgemerkt,
blind-basilicaal: een in den middenbeuk op 9 M. boven den kerkvloer aangebracht +Schip.
stucgewelf onttrekt thans de bovenvensters aan het oog. Deze bovenvensters
zijn echter blijkbaar ook oorspronkelijk blinde vensters geweest: aan de buitenzijde
der lichtbeukmuren, boven de gewelven der zijbeuken,
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zijn althans geen sporen van openingen te vinden en tusschen de eenvoudige
baksteenen traceeringen zijn vischblaasvormige traceeringen en heiligenfiguren

Afb. 39. Schip der Ned. Hervormde kerk te Kerk-Driel inwendig naar het Noord-Oosten.

geschilderd (afb. 40 en 41). De oorspronkelijke gewelven, waarvan men de muralen
in de lichtbeukmuren boven het stucgewelf aantreft, zijn
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blijkbaar weggebroken om eene instorting te voorkomen, waarvoor het gevaar stellig
niet denkbeeldig was, gezien de sterke ontzetting van den noordelijken

Afb. 40. Blind bovenvenster met geschilderde traceeringen te Kerk-Driel.

Afb. 41. Detail der geschilderde traceering van afb. 40.

lichtbeukmuur (pl. VII). Ten einde dit wankele deel van den bouw te verstijven, zijn
tezelfder tijd onder de gordelbogen, tusschen zuilen en zijmuur van den noordbeuk,
versterkingsbogen

Afb. 42. Kapiteel in den zuidbeuk der Ned. Hervormde kerk te Kerk-Driel.

gemetseld met pseudo-gothische profileeringen.
+
Middenbeuk en zijbeuken zijn gescheiden door ronde zuilen op achtkante
+
voetstukken en met rijk versierde ronde kapiteelen, waarin tusschen halsringen
Kapiteelen.
en dekplaat een krans van koolbladeren is gehouwen, onderbroken door
uitkomende koppen en halve figuren, welke als consoles de gordelbogen van de
zijbeuksgewelven en de schalken der overwelving van den middenbeuk dragen
(afb. 39 en 40). Dit figurale beeldhouwwerk der kapiteelen stelt voor, wat betreft de
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scheiboog een duif (H. Geest?), onder den gordelboog van
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den middenbeuk (gedeeltelijk in den vullingsmuur gemetseld) een kinderkopje; aan
de overige zuilen, in den zuidbeuk vrouwelijke halve figuren,

Afb. 43. Kapiteel aan de noordzijde van den middenbeuk.

Afb. 44. Kapiteel aan de noordzijde van den middenbeuk.

het hoofd gedekt door een kroon of door een gehoornde muts, in de hand eene
vaas houdend, waaruit een vlam komt (afb. 42); aan de zijde

Afb. 45. Kapiteel aan de zuidzijde van den middenbeuk.

Afb. 46. Kapiteel aan de noordzijde van den middenbeuk.
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1)

van den middenbeuk koppen van baardige mannen met spreukbanden . Aan de
noordzijde vindt men tegen den kruisingpijler een soortgelijk kapiteel als dat aan de
zuidzijde, maar zonder duif (afb. 43); het hierop volgende kapiteel vertoont aan de
middenbeukzijde twee als elkander steunende halve figuren van baardige mannen,
naar de hoofddeksels te oordeelen wellicht een paus of hoogepriester en een vorst,
spreukbanden houdend (afb. 46). De figuur aan de noordbeukzijde van dit kapiteel,
wordt evenals bij de twee volgende, bedekt door de daartegen gemetselde
versterkingsbogen. Terwijl

Afb. 47. Noordbeuk der kerk te Kerk-Driel naar het Westen.

het derde kapiteel van het Oosten wederom een baardigen kop met spreukband
onder den schalk heeft (afb. 45), treffen we aan het volgende op de overeenkomstige
plaats den kop van een jongeren man, met gladgeschoren gezicht, het hoofd gedekt
door een kaproen, waarvan hij den lang neerhangenden rechterslip met beide
handen vasthoudt. Aan de linkerzijde van deze figuur ligt, tusschen halsring en
dekplaat van het kapiteel, een man uitgestrekt, gekleed in strakke hozen en een
kort, van voren dichtgeknoopt nauwsluitend wambuis. Van onder een ronde muts
met opstaanden rand hangen dikke lokken langs een groven kop met uitspringende
jukbeenderen, platten neus en breeden mond; de linkerhand steunt op de heup, de
rechter omklemt een knuppel (afb. 44).
De zijbeuken zijn overdekt met ribgewelven, en wel de noordbeuk (afb. 47) met
een kruisribgewelf, twee netgewelven en drie kruisribgewelven, en de zuidbeuk
(afb. 48) met een kruisribgewelf en vijf netgewelven. Tegen de sluitsteenen, in de
snijpunten der ribben, zijn gebeeldhouwde rozetten aangebracht. De ribben en
gordelbogen dezer gewelven komen aan de

1)

Het is mogelijk, dat met de vrouwefiguren eene voorstelling der Wijze maagden is bedoeld;
meer waarschijnlijk komt het mij echter voor, ook in verband met de mannekoppen, dat men
sybillen en profeten heeft willen uitbeelden.
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middenbeukzijde neer op de reeds beschreven kapiteelen; tegen den zuidmuur
rusten ze in het midden der vensterdammen op de gefigureerde kapiteelen van
korte schalken, welke eindigen op als kopjes gebeeldhouwde kraagsteenen (afb.
49).
In de gewelfschelpen zijn later hier en daar luchtpijpjes aangebracht, tevens
dienend tot waterafvoer.
De vensterdammen der zijbeukmuren, opgemetseld naar het beloop der

Afb. 48. Zuidbeuk der kerk te Kerk-Driel naar het Westen.

Afb. 49. Kerk-Driel. Schalk in den zuidbeuk.

muralen, omsluiten spitsbogige nissen, waarin de vensteropeningen zijn gespaard.
Onder de vensters loopt een rechthoekig om de dammen verkropte neuslijst.
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spitsbogige nissen gemetseld met traceeringen in navolging van die der vensters
(afb. 39).
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+

Het dwarspand (afb. 50) is overkluisd met een stergewelf over de kruising en twee
+
door spitsbogige gordelbogen
Dwarspand.

Afb. 50. Dwarspand der Ned. Hervormde kerk te Kerk-Driel naar het Noorden.

gescheiden kruisribgewelven over elk der armen. De ribben dezer gewelven rusten
in de beide zuidelijke hoeken op gebeeldhouwde vrouwenkopjes, in het midden der
oostelijke en westelijke muren op halve figuren van baardige mannen met
spreukbanden (afb. 51), in de hoeken tegen de kruising op bladkapiteeltjes; in de
kruising komen de ribben van het stergewelf neer op korte schalken met baardige
koppen, kapiteelen en bladvormen tot draagsteenen; de sluitsteen in het middelste
snijpunt der ribben is gebeeldhouwd als stervormige rozet, waarin een engelenfiguur
met spreukband (afb. 52). De ingangen in noord- en zuidwand worden geflankeerd
door korfbogige spaarnissen.

Afb. 51. Kerk-Driel. Kraagsteen in het dwarspand.

Afb. 52. Kerk-Driel. Sluitsteen in het dwarspand.
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Te weerszijden van het spitsboogvenster in elk dezer eindwanden (afb. 50) zijn
sporen zichtbaar van muurschilderingen: aan iedere zijde een tengevolge van de
beschadigingen niet nader te bepalen heiligenfiguur.
Deze schilderingen, welke, evenals de hierna te bespreken
gewelfschilderingen in het koor, blijkbaar nooit zijn overgewit, hadden,
naar eene mededeeling van LEEMANS, vooral veel te lijden in den winter
van 1861-1862, toen ‘het kerkgebouw tot een verblijfplaats (moest) dienen
voor een groot aantal door de overstrooming uit hunne woningen
verjaagde inwoners, en de rook en walm van een aantal kachels niet
weinig hebben toegebragt, om wat de tijd tot dusverre nog had gespaard
te doen verdwijnen’ (C. LEEMANS, A.w., blz. 2).

Afb. 53. Kerk-Driel. Gewelf met beschildering in het koor.
+

Door een deur in het schotwerk dat den triomfboog vult, staat het dwarspand in
verbinding met het koor, waarvan de behandeling overeenkomt met die van het +Koor.
dwarspand. De overkluizing wordt gevormd door twee vierdeelige kruisribgewelven
(afb. 53) en wat de sluiting aangaat door een zesdeelig straalgewelf (afb. 54), welks
sluitsteen in het middelpunt van den achthoek ligt.
+
Deze gewelven hebben hunne oude beschildering, zij het in sterk beschadigden
toestand, bewaard. De hierbij gebruikte kleuren zijn: rood, blauw, gele oker, bruin +Gewelfschilderingen.
en groen. Elk der gewelfschelpen is verdeeld in twee gelijke deelen door
geschilderde banden van den top der muraal- en gordelbogen naar de sluitsteenen
getrokken. In elk der door deze banden afgescheiden vakken omgeven bloem- en
bladranken een medaillon, met uitzondering van de groote meest westelijke
gewelfschelp der koorsluiting, die niet door
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een band is onderverdeeld en negen medaillons bevat, omsloten door geschilderde
traceeringen. Te midden van deze drie aan drie gegroepeerde medaillons, welke
grootendeels vergane engelenfiguren bevatten, is als hoofdtafereel de kroning van
Maria geschilderd. De H. Maagd is gezeten tusschen den Vader aan hare linkeren den Zoon aan hare rechterzijde, terwijl boven haar hoofd de H. Geest zweeft in
de gedaante eener duif. Op den achtergrond vertoont zich rechts en links een engel,
waarvan die aan de zijde van

Afb. 54. Kerk-Driel. Straalgewelf der koorsluiting met beschildering.

God den Vader een zwaard draagt, en die aan de zijde van Christus een palmtak.
In den zuidelijken hoek van deze gewelfschelp is een overblijfsel van een spreukband
te zien, waarop eenige gothische minuskels, die echter geen leesbaar woord meer
leveren. De vijf overige gewelfschelpen der koorsluiting bevatten elk twee medaillons,
waarin heiligen en musiceerende engelen zijn voorgesteld. Tegen een rooden
achtergrond geschilderd, dragen deze engelen allen een lang, in vele driehoekige
plooien neervallend wit ondergewaad, groen gezoomd en met lange mouwen; de
twee in de middelste (oostelijkste) schelp hebben over dit onderkleed groene mantels,
over de borst met een agraaf gesloten en over de armen vrij naar achteren
afhangend; de engelen in de ter rechter- en linkerzijde aansluitende vakken hebben
een blauw overkleed zonder mouwen, de overigen schijnen geheel zonder
oppergewaad te zijn voorgesteld, of dragen er een van dezelfde kleur als het
onderkleed; de vleugels zijn alle aan de buitenzijde groen, aan de binnenzijde wit
of lichtblauw. De
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twee engelen in de oostelijke gewelfschelp bespelen een harp en een draagbaar
orgel; die, welke aan de noordzijde hierbij aansluiten, strijkinstrumenten; tusschen
deze beide medaillons is in den rand, tegen den top van den spitsboog het
wapen-Rademaker geschilderd (afb. 55); de twee in de aan de zuidzijde
naastgelegen schelp dragen een luit en een bazuin. In de beide naar het Westen
hierop volgende schelpen zijn nog slechts vaag overblijfselen van engelen en

Afb. 55. Kerk-Driel. Detail der gewelfschilderingen in de koorsluiting.

heiligenbeelden te onderscheiden.
De eerste gewelftravee, volgend op het straalgewelf der sluiting, bevat in de beide
medaillons harer oostelijkste schelp voorstellingen van de boodschap der engelen
aan de herders en, vermoedelijk, van den verloren zoon. In de overeenkomstige
westelijke schelp zijn afgebeeld Esther voor Ahasverus en Judith met het hoofd van
Holophernes.
De voorstellingen in de overige medaillons, welke thans niet meer
voldoende zijn te onderscheiden, gaven volgens LEEMANS nog in 1862
tafereelen uit het leven van den H. Martinus te zien, voor de uitvoerige
beschrijving waarvan zij verwezen naar diens reeds aangehaalde
mededeeling in de verhandelingen der Kon. Academie van
Wetenschappen, Afd. Letterkunde.
+

Over de benedenruimte van den toren is een vierdeelig baksteenen kruisgewelf
gemetseld, op zware afgeschuinde ribben, welke samenkomen tegen een
eenvoudigen ronden sluitsteen en in de hoeken rusten op gebeeldhouwde kopjes
(afb. 56). De drie hierboven gelegen verdiepingen, in later tijd gewijzigd,
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Toren.
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zijn overdekt met balkenzolderingen. Op de eerste verdieping is in den oostmuur
een doorgang gebroken, welke langs een steektrap voert naar de ruimte boven het
stucgewelf in den middenbeuk. Deze bovenverdiepingen van den toren zijn
+
toegankelijk langs den zuidelijken traptoren met gemetselde wenteltrap, welke men
+
thans door den zuidbeuk binnengaat.
Traptoren.
Aangezien de oude kerkelijke archieven geheel verloren gingen, zijn we
+
voor de bouwgeschiedenis der kerk nagenoeg uitsluitend aangewezen
op de vormentaal van het monument. Vier bouwperioden laten zich al
aanstonds onderscheiden. Blijkbaar is men ook hier begonnen met het
koor, waarna men het dwarspand heeft opgetrokken volgens een afwijkend
plan; aan noord- en zuidzijde van het koor toch is een steunbeer
gedeeltelijk opgenomen in het muurwerk der transeptarmen. Een derde
periode begint met den bouw van het schip. Uit de onregelmatige, als
toevallige wijze, waarop de twee oostelijkste halve zuilen in dit gedeelte
tegen de beide westelijke kruisingpijlers, en de muren der zijbeuken bij
het dwarspand aansluiten, valt op te maken dat hier andermaal eene
wijziging in de bouwplannen werd gebracht, of dat althans na de voltooiing
van het transept de werkzaamheden stokten. Nadat men aanvankelijk de
drie beuken tot aan den toren had opgetrokken, is men later op het
denkbeeld gekomen de beide zijbeuken naar het Westen langs den toren
uit te leggen, zooals blijkt uit het verschil in materiaal en behandeling van
het muurwerk der twee westelijke traveeën van noord- en zuidbeuk, met
het overige deel van het schip.

Afb. 56. Kraagsteen van het gewelf in den toren te Kerk-Driel.

Terwijl overigens deze vier bouwperioden elkaar met niet zoo bijzonder
lange tusschenruimten moeten zijn opgevolgd, gezien de steenformaten
en de profileeringen, die wijzen op een bouwtijd, welke moet reiken van
de tweede helft der 14e tot in het begin der 16e eeuw, moet de toren in
zijn onderbouw uit een aanmerkelijk vroegeren tijd stammen. Het hier
gebruikte steenformaat, het oorspronkelijk ontbreken van een westelijken
ingang, de profileering der gewelfribben en de kopjes waarop deze rusten,
welker haardracht met langs het gelaat opgenomen den hals vrijlatende
vlechten (afb. 56) sinds het eind der 13e eeuw gebruikelijk werd, al deze
kenmerken wijzen op een bouwtijd, die niet veel later dan 1300 kan zijn.
Aldus komen we tot het volgende verloop der bouwgeschiedenis: Ten
Oosten van een oudere, omstreeks 1300 verrezen kerk, begon men in
de tweede helft der 14e eeuw het tegenwoordige koor op te trekken.
Zoowel het formaat der baksteenen, als vorm en profileering der vensters
zijn met dezen tijd in overeenstemming. Omstreeks 1400 heeft
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Bouwgeschiedenis.

waarschijnlijk een ander bouwmeester het dwarspand opgetrokken,
waarna men in het derde kwart der 15e eeuw de oude kerk op den toren
na sloopte, en in hare plaats het tegenwoordige schip bouwde. Voor deze
laatste dateering vinden we een vrij stellig gegeven in de kleederdrachten
van de hierboven besproken figuren der kapiteelen. Van de beide mannen
in het tweede noordelijke kapiteel (van het Westen) draagt de liggende
een platte ronde baret met stijf opstaanden rand, gelijk die in de eerste
helft der 15e eeuw in zwang kwam. Tegelijk ontstond nu ook het
karakteristieke
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hoofddeksel, dat de andere figuur draagt, en waarbij men om de hoeden
een band, ‘cornette’ genaamd, aanbracht, die met vele plooien tot bijna
op den grond afhing en daarom om hals en schouders werd geslagen
(afb. 46).
Onder de vrouwenfiguren der kapiteelen in den zuidbeuk zijn er, die den
eigenaardigen hoofdtooi met breed uitstaande hoorns, dragen, welke aan
het hof van Isabella, gemalin van Karel VI van Frankrijk, mode was
geworden, een mode die tot omstreeks 1483 duurde, toen zij tijdens de
regeering van Karel VIII verdween. De achterlijkheid der mode in deze
streken in aanmerking nemend, kan men met vrij groote zekerheid zeggen,
dat het schip der kerk in ieder geval omstreeks het midden der 15e eeuw
moet zijn verrezen. Nu weten we, dat Driel in 1464 een afzonderlijk
decanaat werd; mogelijk stond de bouw van dit aanzienlijke en met eenige,
in onze plattelandskerken niet algemeene, kwistigheid behandelde schip,
met deze verheffing in verband. De verlenging der zijbeuken tenslotte is
waarschijnlijk geschied in de eerste helft der 16e eeuw: het formaat van
de baksteen komt overeen met dat van het schip der kerk te Ammerzoden,
dat tusschen 1510 en 1547 werd gebouwd, en ook de profileeringen der
gewelfribben (pl. VII) wijzen op eene zoo late periode der gothiek.
De kerk bezit de volgende voorwerpen:
+

In de kruising van het dwarspand, als dorpel voor het ingebouwde portaal van het
thans tot kerk dienende schip gelegd, een altaarsteen (XIV?) van roode zandsteen +Altaarsteen.
met vijf wijdingskruisjes.
+
Een fragment (± 1500) van een priesterzerk (z.g. Evangelistenzerk) met
+
overblijfselen van een randschrift in gothische minuskels, liggende buiten voor
Zerken.
de tweede travee aan de zuidzijde.
Een priesterzerk (in de kruising) met in gothische minuskels het opschrift: Hic
jacet sepultus dominus et mgr. petrus de u (a)? beymt(?) vice curat. in Wyck de
c

driel... qui obiit Anno dni XV XXIX die mensis april XIX oretis pro ea.
Blijkens SCHUTJES (III, blz. 484) is dit de zerk van den pastoor Martinus
Petrus Ubeimt, en lag deze vroeger in het koor.
Een eenvoudige zerk (in het westportaal) met in gothische minuskels het opschrift:
o

c

Hier leet be..ave Serefaes de Slijer die sterf A XV ende 53 op Sint...n Mar... sij
o

huysf. sterf a 67 opte 10 decebris.
Een halve gebeeldhouwde zerk, waarop een wapen met drie dwarsbalken
waarboven twee klimmende leeuwen, en het opschrift: Hier rustet Mr. Joh. van Strijp
o

sterf A MDC XXXVII den... Decembris ende...
Een zerk, waarop gebeeldhouwd een ovaal wapenschild, gevierendeeld: 1. een
rad, II een springend paard, III een jachthoorn, IV drie geblokte palen; en het
opschrift:... huysvrou van Steyns Diercksen sterf int jaer onsses Heeren 1643. Een
gebeeldhouwde zerk (vóór den ingang van den toren) waarop een alliantiewapen:
het mannelijk schild met een bok naar rechts opstaand tegen een boom, het
afgesleten vrouwelijk schild met drie vogels geplaatst 2 en 1; gedekt door een helm
met een bok als helmteeken. Opschrift: Begraffenis van Nicolaes
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o

H. Bock. Sterft den... A 1669. Ende sijn Huysvrou Adriaentyen Cornelis Loenen
o

Dochter van Wel Sterft den 4 Ianuarius A 1665.
Een gebeeldhouwde zerk, waarop een gedeeld wapen (alliantiewapen): rechts
drie plompebladeren, geplaatst 2 en 1; links in de benedenhelft een schildje beladen
met een hoofdletter A, waardoor een zwaard, hierboven een geplante boom,
waarnaast een bijl; boven het rechterdeel de letters I.G., boven het linkerdeel V H.
Opschrift: Hier leyt begraven Elisabeth Joosten Huysvrouw van Jan Gerritsen van
Handelt sterf den 12 Julius 1654. Hier leyt begraven Johan Geritsen van Hauselt
Schepen

Afb. 57. H. Maagd met Kind. Schilderij in de R.K. pastorie te Kerk-Driel.

der Hoogh Gheritsbanck van Driel en heemraet van hooge schouw in Bommel...
o

weert sterft den... December A 1673.
Een afgesleten zerk (in het westportaal onder den toren) met het opschrift: Hier
leyt begraven Egen Dirck... en syn huysvrow Christina Jansdr. sterf den 18 November
o

a 16... Een gebeeldhouwde zerk (in den middenbeuk vóór den preekstoel) met een
ovaal wapenschild, waarin rechts een heg van drie takken, links een toestel gelijkend
op een seinpaal met twee armen waaruit vlammen opslaan, geflankeerd door een
roos en een vlam(?). Opschrift: Hier leyt begraven Juffr. Cornelia Ceporinuslast
e

(aldus!) wed Roelants obiit 8 April 1720.
De door een fout van den steenhouwer verminkte naam moet gelezen
e

worden: CORNELIA CEPORINUS, laatst wed Roelants. Men vergelijke ook
de hierna beschreven Avondmaalsbekers.
Cornelia Ceporinus was eene dochter van Johannes Ceporinus (kleinzoon
van den uit de geschiedenis der Hervorming te Zalt-Bommel bekenden
Johannes Ceporinus), die in 1632-1639 als predikant te Driel stond, in
1639 optrad als predikant te Rossem en aldaar in 1647 stierf en begraven
werd (zie omtrent zijn grafzerk blz. 159). Zij huwde met Philippus
Roelandts en daar zij haren man overleefde en geen kinderen had,
vermaakte zij al hare goederen aan de kerk te Driel. Haar oorspronkelijk,
holographisch testament, overgelegd 4 April 1719, berust in het archief
der Ned. Herv. diaconie te Driel. De in haar wapen afgebeelde heg is
blijkbaar een zinspeling op den

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

64
naam Ceporinus, die eene vergrieksching schijnt te zijn van Hofman, van
Hove, of wellicht van Wiesendam. Deze laatste naam toch staat in den
catalogus der Utrechtsche bibliotheek achter dien van Jacobus Ceporinus
als schrijver van een Compendium Grammaticae Graecae, Vgl.
hieromtrent: ACQUOY, blz. 175 en 212.
+

Twee zilveren Avondmaalsbekers, aan twee zijden versierd met het gegraveerde
+
wapen-Ceporinus (als op de
Avondmaalszilver.

Afb. 58. R.K. kerk te Kerk-Driel. a groote en b kleine ciborie.

hierboven beschreven zerk) en onder tegen den bodem voorzien van het opschrift:
Herm. Lamb. Noortbergh Pastor in Driel. Anno

. Juff. Cornelia Ceporinus

e

laast wed Roelants Testatrice. Merken: Zalt-Bommel, jaarletter S en een lelie in
schild.
Een zilveren broodschaal versierd met hetzelfde wapen als de bekers en om den
rand met het door bladranken afgewisselde opschrift: ‘Hermanus Lambartis
Noortbergh, Predt. te Driel 1723. Dees spijs is voor de ziel der vroomen Die hongerig
tot Jezus komen. En door 't Gelove in Zijnen Doot versterking zoeken bij dit broot’.
Merken als voorgaande.
+
Twee tinnen broodschaaltjes met versierden rand. Merken: engel in schild,
+
waaronder ‘Blocktin’, en vier schildjes waarin D R, een engeltje, een leeuw en
Tin.
een boompje.
Twee tinnen bekers, elk met twee gebogen ooren. Onder tegen den bodem is
een opschrift gekrast:

. Diakenen A.F. van Rangelroy en H. van Ophuisen.

2. De R.K. parochiekerk van den H. Martinus, in 1832-1842 gebouwd (KALF, Kathol.
kerken, blz. 468), is een baksteenen driebeukige kerk in Water-
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staatsstijl, bestaande uit een schip van zeven traveeën, een halfrond gesloten koor
en eenen in 1905 gebouwden toren. Middenschip en koor zijn met halfronde, de
zijbeuken met segmentvormige tongewelven gedekt.
De kerk bezit:
+

Een schilderij voorstellend de H. Maagd met het kind (afb. 57), halve figuur, in
geschilderde ovale omlijsting met een krans van rozen, tulpen, druiven, perziken
enz.; aan de bovenzijde in het midden gedateerd: 1641; in het midden

+

Schilderij.

Afb. 59. R.K. kerk te Kerk-Driel. Zilveren kelk.

Afb. 60. R.K. kerk te Kerk-Driel. Kazuifel.

der benedenzijde een ovale cartouche, waarin een wapen, gedeeld, met rechts in
rood twee zilveren dwarsbalken en een kwartiervoet van 't zelfde, links geschakeerd
van goud en blauw (Antwerpsch?). Doek: 1.38 × 1.05 M. (dagmaat). Vlaamsch
meester in de manier van Daniel Seghers S.J.
+
Lindenhouten groep (XVIII), voorstellend het Laatste Avondmaal, verguld en
+
gevernist, fragment van een draaitabernakel. Hoog: 0.53 M.
Beeldhouwwerk.
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Een zilveren monstrans en een dergelijke ciborie (afb. 58a) in de verwarde
barokke vormen van omstreeks 1850.
Een kleine gedreven zilveren ciborie (XIXb) met deksel 0.38 M. hoog
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(afb. 58b) De voet is versierd met drie door cherubkopjes gescheiden medaillons,
waarin voorstellingen van Golgotha, de H. Agnes, en een ovaal wapenschild met
geschakeerden linkerschuinbalk; hierop rust een balustervormige stam, met een
door gedreven cherubkopjes en acanthusbladen versierden nodus, welke de in een
krans van afwisselend schelpen en acanthusbladen gevatte cuppa draagt. Het
deksel, waarin tusschen engelenkopjes

Afb. 61. Voorstraat B 51 te Kerk-Driel.

de passie-emblemen zijn gedreven, wordt bekroond door een met acanthusbladen
versierden knoop, waarop een zilveren bol welke een kruisje draagt. Merken: op
den rand onder aan den voet een afgesleten, onleesbaar merk.
Een kleine koperen ciborie (XIXb), 0.49 M. hoog. De nodus is versierd met een
cartouche.
Een zilveren kelk (1812 of 1813) in den stijl van het Keizerrijk, 0.255 M. hoog (afb.

59). De cuppa is verguld. Merken:
, een haantje (gehaltemerk), en een
gehelmd kopje (waarborgteeken voor middelgroot werk).
Het hier voorkomende haantje is het Fransche gehaltemerk, dat in
Nederland van Februari 1812 tot November 1813 in gebruik is geweest.
+

Een kazuifel (XIXb) van witte zijde. Op den voorkant een band met in zwaar relief
geborduurde gouden acanthusranken; op den achterkant een kruis van dergelijke +Kazuifel.
ranken, waarin een medaillon met een voorstelling der Onbevlekte Ontvangenis
(afb. 60).

Particuliere gebouwen.
1. Naast de Ned. Hervormde pastorie, ten Zuiden van de kerk, staat een groot
rechthoekig woonhuis, geheel gewit, met eenvoudige hoek-
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beeren (XV?) tegen de voorzijde. Op het hek een opschrift ‘Het Teisterband’.
Blijkbaar hebben we hier te doen met de door SCHUTJES (III, 477, noot 1)
vermelde overblijfselen van een adellijk slot Teisterbant.
2. Voorstraat B 51. Een langgestrekt rechthoekig woonhuis; aan de zuidzijde een
gevel met trappen (afb. 61), waarin vier sierankers, een waarvan het jaartal
1737 draagt. Twee eenvoudig gesneden voordeuren (XIXa) met bovenlichten.

Gameren.
Deze gemeente omvat de dorpen Gameren en Nieuwaal.

Romeinsche oudheden.
Scherven van Romeinsch vaatwerk, hier gevonden, worden bewaard in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Catalogus 1908, C II, 1229).

Gameren.
+

Zie NOMINA GEOGR., III, 104, 303.
Gameren wordt voor het eerst vermeld in 1031 onder de namen Gambora
+

+

Naam.

o

en Gamberen (v. SPAEN, Inleiding, III, 180; SLOET, Oorkondenb., n . 157).
Overigens is omtrent de heerlijkheid Gameren niet veel bekend. Volgens
v. SPAEN (Inleiding, III, 260) was zij het eerst in het bezit van een geslacht,
dat er zijn naam aan ontleende. In 1312 wordt echter Gijsbert de Cock
van Werdenburg genoemd als heer van Gameren, en in 1363 kreeg ridder
Willem van Heukelom van den abt van Abdinghof tegen een erfpacht van
20 lood zilver 's jaars het patronaat der kerk en de helft der tienden van
Gameren. Deze van Heukelom was getrouwd met Elisabeth, vrouwe van
Gameren; beiden werden in 1378 door den hertog beleend met den
windmolen van Gameren en het gemaal van Nieuwaal. In de eerste helft
der 15de eeuw was Franck Pieck heer van Gameren; deze hield in 1428
het gericht van Gameren in leen van den heer van Vianen, en de
desbetreffende aanteekening in de leenboeken van Vianen vermeldt, dat
dit gericht en alle daarin gelegen goederen ‘van outs’ van de heeren van
Vianen gehouden zijn (‘GELRE’, XXVIII, 1925, 57). Door huwelijk eener
dochter van Franck Pieck, ging de heerlijkheid Gameren over aan het
geslacht van Haeften, dat lang het bezit daarvan heeft behouden. Jan en
Dirk van Haeften waren de Hervorming toegedaan en teekenden in 1566
het verbond der edelen. Hunne zuster trouwde met Alexander van
IJsselstein, bastaard van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, en
erfde de heerlijkheid, die zij aan haar zoon Willem van IJsselstein naliet.
Deze laatste, die in 1616 in de ridderschap van Nijmegen werd
verschreven, verkocht later de heerlijkheid aan de familie van Randwijck.
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Geschiedenis.

Den 22sten Juli 1672 werd in de pastorie te Gameren het verdrag
geteekend, waarbij Zalt-Bommel aan Turenne overging. Sedert 1818 is
Nieuwaal burgerlijk met Gameren vereenigd (SCHUTJES, III, 636).
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Voormalig kasteel.
Het kasteel te Gameren wordt in 1568 beschreven als ‘ein edelmans
wonyngh met graften und toichbruggen, und opt voirgeborchte ein
bouhuisz met ein grote poirte, voirt met syngell und bongart dair an
gelegen’ (AQUOY, blz. 264).
Bij de insluiting der stad Zalt-Bommel door Hierges, in 1574 werd het
kasteel het middelpunt van een fort. Tot omstreeks 1800 zag men er nog
een oude poort; de overblijfselen waren volgens den TEGENW. STAAT (III,
294) hersteld en bewoonbaar gemaakt, maar tengevolge van een brand
in 1853 is alles vernieuwd.
Thans staat hier nog slechts, omgeven door gedeelten van de vroegere grachten,
een hofstede, ‘het Slot’ genoemd, waarin een overwelfde kelder, met een waterput,
die bij belegeringen moest dienen.

Kerk.
+

De was oorspronkelijk gewijd aan den H. Martinus (BOSSCHE BIJDR., V, 144).
+

Ned. Hervormde kerk,

+

Bisschop Meinwerk van Paderborn schonk in 1031 aan de toen voltooide
abdij Abdinkhof, met andere eigendommen ook ‘Teisterbant cum ecclesiis

+

Geschiedenis.

o

Tulen, Haftki, Gamberen’, etc. (SLOET, Oorkondenb., n . 157). De vita S.
Meinwerci omschrijft deze schenking nader als: ‘matrem ecclesiarum in
Tuilon, cum quatuor capellis attinentibus Niuwela, Helve, Haften, Gambora,
cum decimis earum’. Gameren was dus in 1031 een kapel van Tuil (V.
SPAEN, Inleiding, III, 180), en zij was dit eveneens nog in 1183 (JOOSTING
EN MULLER, Bronnen, II, 419).
Wanneer de kerk te Gameren van de moederkerk te Tuil werd gescheiden
en tot parochiekerk verheven, blijkt niet; wel spreken de beide synoden
van 's-Hertogenbosch, in 1571 en 1612 van de parochie Gameren.
In 1363 deed de abt van Abdinghof het collectierecht benevens de helft
der tienden van de kerk in erfpacht over aan Willem van Heukelom.
Blijkens de kerkvisitatie van 1571 werd het collatierecht, dat tevoren aan
Dirk van Haeften had behoord, sinds diens overgang tot den Hervormden
godsdienst en de verbeurdverklaring zijner goederen, uitgeoefend door
den koning. De kerk had toen vijf geconsacreerde altaren, en telde
driehonderd communicanten. Bij dezelfde gelegenheid wordt vastgesteld,
dat de sacramentalia zoowel als de gewijde vaten goed bewaard zijn, en
dat, ‘de herder zijne schapen goed bewaakt’ (BOSSCHE BIJDR., V. 144,
150). De Hervorming schijnt dus in deze parochie niet zoo spoedig vasten
voet te hebben gekregen als elders in de Bommelerwaard. Nadat de kerk
aan de Hervormden was overgegaan werd zij wederom gecombineerd
met de vroegere moederkerk te Tuil (JOOSTING EN MULLER, t.a.p.) tot het
jaar 1643, wanneer Gameren in Abraham Heizing voor het eerst een
eigen predikant krijgt (SCHUTJES, III, 637, noot 3).
+

De kerk, vrij liggend aan den voet van den Waaldijk, bestaat uit een thans aan de
+
oostzijde rechtgesloten, geheel gepleisterd schip en een baksteenen westtoren
Beschrijving.
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van drie geledingen met een ingesnoerde achtkante houten spits, waarop een
vergulde bol met gesmeed ijzeren kruis en haan.
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Tegen den zuidmuur van het schip staan twee schuin afgedekte steunbeeren,
waarvan de oostelijke overhoeks, blijkbaar een overblijfsel van de vroegere,
polygonale koorsluiting, die later is vervangen door de tegenwoordige rechte sluiting,
waartegen een lager aanbouwsel.
In den westmuur van den toren zijn twee gedenksteenen aangebracht, waarvan
een met het opschrift: ‘Jacob van Kerckwijk leyde hier de eerste steen in het jaar
1786’, en een met: ‘AV. G.D.T. 1786 V.V.W. DV.’
Nadat het middeleeuwsche, in gothischen stijl opgetrokken kerkgebouw,
+
waarschijnlijk uit de 14e of 15e eeuw dagteekenend, naar het getuigenis
van Gaspard de l'Agarge in 1574 door de Spanjaarden was verwoest bij
de blokkade van Zalt-Bommel (HUYBERS EN KLEIJNTJENS, De blokkade
van Zalt-Bommel in 1574, blz. 70), hebben de Hervormden blijkbaar de
overblijfselen van het koor ingericht voor hunne godsdienstoefeningen.
Althans, eene teekening van Hendrik Spilman, uit het midden der 18e
eeuw, vertoont het met een later koepeltorentje bekroonde gothische
koor, aan welks westzijde een deel der schipmuren als ruïne is blijven
staan (afb. 62). Dit bouwvallige gedeelte heeft in 1786 plaats gemaakt
voor den tegenwoordigen toren, terwijl tezelfdertijd de veelhoekige
koorsluiting (waarvan dus de overhoeksche beer tegen den zuidmuur
bewaard bleef) werd vervangen door de thans bestaande rechte afsluiting.
De westelijke helft der tegenwoordige kerk is dus een overblijfsel van het
koor der vroegere. Omstreeks 1875 heeft men aan de noordzijde een
dwarsarm aangebouwd, die bij eene verbouwing in 1903 weer is
verdwenen.

+

Bouwtijd.

Afb. 62. De Ned. Hervormde kerk te Gameren met overblijfselen van het verwoeste schip
naar de teekening van H. SPILMAN.

Het architectonisch geheel onbelangrijke interieur bevat:
+
Een geverfden eiken preekstoel (XVIIId) versierd met eenvoudig snijwerk
en met gegroefde Dorische zuiltjes op de hoeken der kuip.
Een koperen doopbekken (XVIII) met houder (XVId?).
Een koperen lezenaar (± 1800?) op den preekstoel.
Een dito voorzangerslezenaar (XIXa).
Een eiken offerbus (XVII?).

+

Meubelen.

Voorts bezit de kerk:
+

Twee zilveren Avondmaalsbekers, elk met onder den bodem het opschrift: ‘Anno
+
1693 Den armen van Gameren Ducaten Silver’.
Zilverwerk.
Een tinnen bord (XVII).
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+

Een klok (middellijn: 0.735 M.) met twee ornamentranden, waarvan de bovenste
+
bestaat uit bladranken, waartusschen kinderfiguren. Opschrift: ‘Me fecit I.A. de
Klok.
Grave Amsteldam. 1720.’

Molen.
Aan den Waalbaandijk staat een korenmolen, een ronde baksteenen bovenkruier,
in 1855 gebouwd ter plaatse van een in dat jaar verbranden standerdmolen. Het
jaartal 1855 is aangebracht in den kop, onder de as.
Waarschijnlijk stond te dezer plaatse reeds de molen, waarmede Willem
van Heukelom en Elizabeth, vrouwe van Gameren, in 1378 werden
beleend (zie blz. 67).

Nieuwaal.
+

Zie: NOMINA GEOGR., III, 196, 305.
Met Gameren wordt ook Nieuwaal in 1031 voor het eerst vermeld, en
wel onder de namen Nywele, Neuwela, en Niuwela.
+

Afb. 63. Gameren. Plattegrond der Ned. Herv. kerk te Nieuwaal.

In 1312 behoorde de heerlijkheid, evenals Gameren, aan Gijsbert de
Cock van Werdenburg, en zij bleef in dit geslacht tot omstreeks het midden
der 15e eeuw, toen zij, door het huwelijk van Mechteld van Werdenburg,
in het bezit kwam van Willem van Berchem, heer van Oostmale. Elizabeth,
erfdochter van Mechteld huwde met Wouter van Hamale, maar ridder
Arent van Herlaer bezat het patronaat der kerk en de tienden van Nieuwaal
in erfpacht van de abdij Abdinghof en werd in 1425 door den deken van
Soest om wanbetaling in den ban geslagen. Over dit patronaat en de
tienden is in 1485 en 1472 door zijn zoon Arent van Herlaer nog een
proces gevoerd met Mechteld, toen weduwe van Willem van Berchem,
en hare dochter (V. SPAEN, Inleiding. III. 261).
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Naam.

+

Geschiedenis.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, voor de Hervorming aan den H. Willibrordus gewijd
(SCHUTJES, V, 182), is in eigendom en onderhoud bij de Ned. Hervormde gemeente;
de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
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Uit de hierboven aangehaalde plaats der vita s. Meinwerci blijkt, dat ook
+
Nieuwaal (Niuwela) in 1031 een kapel van Tuil was, en evenals Gameren
blijkt zij dit ook nog in 1183. Bij de kerkvisitatie van 1571 wordt Nieuwaal
beschreven als een parochie van 200 communicanten; de kerk had drie
altaren, waarvan slechts een was geconsacreerd (Bossche Bijdr. V, 143,
149).

+

Geschiedenis.

+

De kerk ligt vrij, ten Zuiden van den Waalbaandijk, op een kerkhof, omgeven door
+
een baksteenen
Ligging.

Afb. 64. Gameren. Ned. Hervormde kerk te Nieuwaal uit het Zuid-Westen.
o

muur. Zij is georiënteerd, met een afwijking van 7 naar het Zuiden.
+
Het gebouw (afb. 63) bestaat uit een eenbeukig schip, naar het Oosten driezijdig
+
gesloten, en een vierkanten westtoren met een halfronden traptoren tegen den
Beschrijving.
zuidmuur en een vierkant aanbouwsel tegen den noordmuur.
+
Op een van groote baksteen (formaat: 0.29 × 0.13-0.14 × 0.06 M.; 10 lagen;
+
0.715 M.) gemetselden voet ter hoogte van 1.50 M., is het muurwerk van het
Uitwendig.
schip opgetrokken van kleine steen (formaat: 0.235 × 0.125 × 0.045 M., 10 lagen:
0.54 M.). Tusschen de rondbogige vensters staan eenvoudige onversneden
steunbeeren, met gepleisterde concave afdekkingen, overgaande in verkroppingen
van de gootlijst (afb. 64).
De toren, eveneens van baksteen (formaat: 0.24 × 0.11 × 0.052 M.; 10 lagen:
0.63 M.), telt drie versnijdende geledingen en wordt bekroond door een vierzijdig
tentdak, met pannen gedekt. Op de spits een kruis met haan. Tegen de westzijde
zijn twee over de volle hoogte opgaande en viermaal versneden
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overhoeksche beeren aangebracht. In de onderste geleding is aan de westzijde
een spitsbogige nis gespaard, met den door een latei afgedekten ingang; de overige
geledingen hebben aan elke zijde twee slanke gedrukt-spitsbogige nissen; in de
bovenste waarvan de galmgaten zijn aangebracht.
De traptoren reikt tot het midden der bovenste geleding, waar hij is afgedekt door
een lessenaarsdakje met pannen.
+
Het inwendige, met een houten tongewelf overdekt, is van weinig belang.
+

Inwendig.

Afb. 65. Gameren. Tinnen offerbus der kerk te Nieuwaal.
+

De 1.50 M. hooge voet der kerk is blijkbaar gemetseld van het materiaal
eener oudere kerk, die, te oordeelen naar het formaat der baksteen, uit
de 13e eeuw dateerde. Tegen deze oudere kerk heeft men omstreeks
1500 den bestaanden toren opgetrokken: de geheele bouw met de
overhoeksche beeren, de gedrukte spitsboogvorm der siernissen, zoowel
als het baksteenformaat, wijzen op dien tijd; het jaartal 1515 der klok (zie
beneden) zal het tijdstip der voltooiing aangeven. De bovenbouw van het
schip is verder duidelijk achttiendeeeuwsch. Niet alleen het steenformaat
en het fijngevoegde metselwerk, maar ook de ingebogen afdekkingen
der steunbeeren, de verkroppingen der gootlijst en de strakrondbogig
gedekte vensters zijn in den trant dier periode, die alleen op grond van
de sobere bouwvormen bezwaarlijk nauwkeuriger is te bepalen, maar
waarvan we wellicht een nadere preciseering vinden in het hieronder
vermelde Avondmaalszilver en tin, dat uit het laatst der 18e eeuw dateert.

+

Bouwgeschiedenis.

+

De kerk bezit:
Een tegen den oostelijken sluitwand hangend Tien-gebodenbord in een houten +Borden.
omlijsting, gevormd door twee gewrongen zuilen, welke een rond fronton dragen,
waarin een geschilderde voorstelling van Mozes, en die in den benedenrand worden
gesteund door consoles, waarop twee geschilderde wapens: een met drie passers,
geplaatst 2 en 1, en een met drie sterren, geplaatst 2 en 1; op den onderrand is het
opschrift geschilderd: ‘Abraham Timmer tot de eer van God gedreven / heeft dit
geboden bordt aan dese kerck gegeven. Anno 1712’.
Een tekstbord met geloofsbelijdenis in marmer geschilderde omlijsting (± 1800
met driehoekig fronton.
+
Een zestienlichts koperen kroon (± 1700).
+

Lichtkroon.
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Twee zilveren Avondmaalsbekers (XVIII B?), hoog: 0.135 M. Zij dragen elk
+

Avondmaalszilver.
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als gegraveerd randschrift: ‘Dese Bekers toebehoorende den Armen tot Nieuwaal
is om tot het Avontmaal Gebruykt te worden’. Merken: het wapenvan Arkel
(Gorinchem?) L, gekroonde laars, en een klimmende leeuw in gekroond schildje.
+
Twee ronde tinnen offerbussen (XVIIId) met een korten stam rustend op breeden,
+
geprofileerden
Tinwerk.

Afb. 66. Watermolen te Nieuwaal (1740).

voet (afb. 65). Merken: engel met bazuin tusschen de letters C en S. Een eenvoudig
tinnen blad, gemerkt: gekroonde X, een engeltje met tak, leeuw en twee gekruiste
+
ankers, waarboven: 1799. Een klok (middellijn: 0.68 M.), met in gothische letters
het opschrift: ‘Per me Georgiu waghevens ano dni MCCCCCXV. Katherina Bavo +Klok.
est nomine meo.’ Hieronder een wapen gepaald van zeven stukken, met een
hartschild vermoedelijk beladen met een adelaar. Voorts een klein medaillon
(middellijn: 0.07 M.) met reliëf, voorstellende den Verlosser en een (middellijn 0.04
M.), voorstellend St. Joris te paard.

Watermolen.
Nieuwe Steeg. Watermolen van den polder Nieuwaal (afb. 66). Achtkante rieten
bovenkruier met scheprad; gevelsteen met huismerk in schild en bijschrift: ‘Wouter
van Genderen gebooren 14 Maart 1728 leyt hier den eersten steen den 28 Juli
1740’.
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Hedel.
+

C.A. SERRURE,

Histoire de la Souveraineté de 's Heerenberg. La
Haye-Paris, 1860. - H. DANNENBERG, Hedel, in: Zeitschr. für Numismatik,
IV (1876), 194. - G.C.A. JUTEN, Hedel, in: Taxandria, XXXI (1927), 145.
+
Zie NOMINA GEOGR., II, 122; III, 122, 309.
+
Het gemeentewapen gestaat uit een schild van goud, beladen met drie
blauwe wassenaars, geplaatst 2 en 1, het wapen-van Polanen. Afgebeeld

+

Literatuur.

+

Naam.

+

Wapen.

o

bij D'ABLAING VAN GIESSENBURG, Gelderland, pl. 3, n . 29.
+
Reeds in 1692 was een zegel in gebruik, dat het hierboven beschreven
wapen vertoonde, gedekt door een kroon met zeven paarlen, als
randschrift dragend: Der baronnie van Hedel. Een afdruk van dit zegel in
lak (middellijn 0.04 M.) is in het Algemeen Rijksarchief (Gemeentezegels,
blz. 46).
+
Krachtens hun recht als souvereine vorsten hadden de graven van 's
Heerenberg - die zooals hierna zal blijken ook de heerlijkheid Hedel
verwierven - een eigen munt. Graaf Willem IV van 's Heerenberg
(1546-1586) bracht deze munt over naar het kasteel Hedel (zie hieronder).
De hier uitgeoefende praktijken leidden er echter toe, dat den 13en
October 1581 kanselier en raden van het vorstendom Gelre en de
graafschap Zutfen een plakkaat uitvaardigden, waarbij verboden werd
zich in dienst te begeven, of in dienst te blijven van ‘eenige der nieuwere
hegmunten, inzonderheid van de stad Bommel, Batenburg en Hedel’,
daar gebleken was, dat hier ‘dagelijks hoe langer hoe meer onderstaan
wordt andere goede munten te conterfeyten die een derde, ja bijna de
helft minder van gehalte zijn, dan de prijs, waarvoor zij uitgegeven worden.’
(GOUDA QUINT, I, 430.)

Afb. 67 Hedel (Gelderland) twee daalders (eind 16e eeuw) van Graaf Willem v.d. Berg,
geslagen in de munt op het kasteel Hedel, Verzameling Kon. Penningkabinet 's-Gravenhage.

Niet alleen hadden de eigen munten van Hedel een aanzienlijk geringere
intrinsieke waarde, dan waarvoor zij werden uitgegeven, maar men ontzag
er zich ook niet buitenlandsche geldsoorten na te maken. (Vgl. H.
DANNENBERG, in: Zeitschr. f. Numismatik, 1876, 194.)
Van een der op het slot Hedel geslagen daalders, met den beeldenaar
van graaf Willem IV, zich bevindend in de verzamelingen van het Koninklijk
penningkabinet te 's Gravenhage (Inventaris nrs. 2403), geven wij hier
een afbeelding (afb. 67). Voor verdere afbeeldingen van Hedelsche
munten zij verwezen naar: V.D. CHIJS. De munten v. Gelderland (1852),
235-236 en C.A. SERRURE, Histoire de la Souverainité de 's Heerenberg.
La Haye - Paris, 1860, p. 17.
Omtrent de maatregelen welke tenslotte de Staten-Generaal in 1590
namen tegen het kasteel Hedel en zijne munt zie men hierbeneden blz.
80.
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+

Zegel.

+

Munt.

+

Reeds in 815 wordt Hedel vermeld, als Hedilla, onder de bezittingen
geschonken aan het klooster Lauresham of Lörsch (SLOET, Oorkondenb.,
nr. 27. Zie ook onder Driel). Uit eene oorkonde van 4 Juli 1292, waarin
de ridders Roelof en Hendrik de Cock aan Deken en Kapittel van Ste.
Marie te Utrecht verzoeken hun vriend, den priester Godevaert, te
begiftigen met de toen open staande weeme te ‘Hetel’, is af te leiden, dat
deze edelen, en in het bijzonder de jongste, Hendrik, rechten konden
doen gelden op de heerlijkheid (JUTEN, t.a.p.). Zij schijnen dus de
voorgangers te zijn geweest van de heeren van Cranendonk uit het
geslacht Horn, uit wier bezit Hedel overging
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Geschiedenis.
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in dat van de heeren van Zevenbergen uit het huis Stryen. In 1379 werd
Otto van de Leck, eenige zoon uit het derde huwelijk van Jan van Polanen
I, heer van de Leck en van Breda, beleend met deze heerlijkheid; en nog
heden voert de gemeente het wapenvan Polanen. Door Willem, zoon van
Otto van de Leck en Sophia, erfdochter van Frederik heer van den Berg,
en Bijlandt, kwam Hedel in het bezit van de graven van 's Heerenberg.
Willem IV van 's Heerenberg (1546-1586), zwager van Willem den Zwijger,
deed Hedel overgaan aan de Hervormden. Isabella Clara, gravin van den
Berg, bracht door haar huwelijk met Henri de La Tour d'Auvergne, hertog
van Bouillon, de heerlijkheid aan haar man. Deze verkocht Hedel in 1698
aan Jhr. Godfried Frederik van de Poll, maar krachtens landschapsbesluit
van 6 April 1699 vernietigden de Staten van Gelderland dezen koop en
naastten de heerlijkheid als leen der provincie, om haar aan de domeinen
te hechten (V. SPAEN, Inleiding, III, 275). In 1757 is het dorp geteisterd
door een overstrooming tengevolge van de doorbraak van den Maasdijk
bij Hedel; den 28sten September 1794 werd het door de Franschen in
brand geschoten (F.H.A. SABRON, De oorlog van 1794-95, I, 259).

Afb. 68. Hedel. Plattegrond der Ned. Hervormde Kerk.

Romeinsche oudheden.
Eenige Romeinsche munten, hier gevonden, zijn gemagazineerd (onder E v) in het
Rijksmuseum v. Oudheden te Leiden (Catalogus, 1908, blz. 221).
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Kerk.
+

De oorspronkelijk aan den H. Willibrordus gewijd, is in eigendom en onderhoud bij
+
de Nederduitsch Hervormde gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke
Ned. Hervormde kerk,
gemeente.
+

De kerk wordt voor het eerst vermeld in de boven aangehaalde oorkonde
van 1292, blijkens welke zij toen reeds eene parochiekerk was, en
behoorde aan het kapittel van Ste. Marie te Utrecht. In het begin der 16e
eeuw worden hier genoemd: een altare B.M.V. gloriosae ‘in de Cluse’
(waaruit men zou willen opmaken, dat tegen of nabij de kerk een kluis
heeft gestaan, als te Driel), voorts eene vicarie altare D. Nicolaï en een
derde beneficie of altare S. Ceorgii martyris (SCHUTJES, IV, 59).

Afb. 69. Hedel. Ned. Hervormde Kerk uit het Zuiden.

Toen de Bommelerwaard bij de invoering der hierarchie in 1561 van het
bisdom Utrecht overging aan het nieuwe bisdom 's Hertogenbosch,
bestonden in deze kerk twee altaren: dat van de H. Maagd en het H.
Kruis, en dat van Maria en den H. Johannes Evangelist.
Reeds in 1565 drong de Hervorming, met steun van den toenmaligen
pastoor en van Willem van den Berg, heer van Hedel, in deze parochie
door. Weliswaar predikte bisschop Sonnius nog in 1568 in de kerk en
diende er het H. Vormsel toe, maar hij verblijft dan op het kasteel en
maakt van den om zijn hervormde neigingen bekenden pastoor zelfs geen
melding (COEVERINCX, I, 189; SCHUTJES, IV, 60). Kort daarop schijnt de
kerk aan de Hervormden te zijn overgegaan; de kerkvisitatie van 1571
maakt althans van Hedel geen melding meer.
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Den 7en October 1644 stelde de stad Zalt-Bommel veertig gulden ter
beschikking voor een gebrandschilderd glasraam met het stedelijk wapen,
en krachtens Landdagsreces van 28 Juli 1645 werd aan de kerk een raam
met het wapen der provincie vereerd.
+

De kerk ligt vrij op een pleintje aan het eind eener dorpstraat en grenst met haar
o

+

+

Beschrijving.
westgevel aan het kerkhof. Zij is georiënteerd met een afwijking van 22 naar
+
het zuiden.
Ligging.
Gemetseld op de fundeeringen van koor en dwarspand eener vroegere
+
kruiskerk, vertoont het gebouw een T-vormig grondplan (afb. 68), gevormd door
den West-Oost gerichten en naar het Oosten driezijdig-gesloten koorarm en een +Plattegrond.
Noord-Zuid gerichten, binnenwerks 27.10 M. langen dwarsarm; op den zuidelijken
nok van dezen arm staat een achtkante dakruiter. Ingangen bevinden zich in den
zuidgevel van den dwarsarm, in het midden van diens westfront en in den
zuid-oostelijken muur van de koorsluiting.
+
De kerk is geheel opgetrokken van baksteen (formaat 0.23 × 0.11 × 0.05 M.; 10
+
lagen: 0.58 M.); de rond het gebouw gaande plint is afgedekt met een rollaag.
Uitwendig.
Tegen alle muren staan eenvoudige, schuin afgedekte steunbeeren, waarvan
die op de hoeken in normalen stand zijn geplaatst; tusschen deze beeren zijn
spitsbogige vensteropeningen aangebracht, die alle zijn ingekort door het verhoogen
der borstwering, terwijl enkele zijn dichtgemetseld. Aan de noordzijde van het
dwarspand is op den noordwesthoek een latere steunbeer tusschengevoegd. De
zuidelijke ingang wordt gedekt door een rondboog, die bij zijne geboorte rust op
twee hardsteenen aanzetstukken en in den eveneens hardsteenen sluitsteen het
jaartal 1836 draagt (afb. 69).
Een oorspronkelijke spitsbogige ingang in het midden van den langen westgevel,
en een dergelijke in den oostelijken sluitmuur van den koorarm zijn in later tijd
dichtgemetseld.
De dakruiter is een achtkant koepeltorentje, welks voet met leien is bekleed, en
dat bekroond wordt door een eveneens met leien bekleede, ingesnoerde achtkante
spits, waarop een gesmeed ijzeren kruis met haan.
+
Inwendig (afb. 70) zijn de beide armen overdekt door gestuccadoorde
+
ellipsvormige tongewelven (XIXb) met trekbalken. In den noordelijken arm van
Inwendig.
het dwarspand is door eiken schotwerk een ruimte voor consistoriekamer
afgescheiden. In de koorsluiting is in de 19e eeuw een orgelgalerij getimmerd.

Metselwerk en profileeringen wijzen uit, dat deze kerk gebouwd moet zijn
+
in een tijd, die de gothische vormentaal nog slechts bij overlevering
kende. Neemt men in aanmerking, dat een Avondmaalsbeker en de klok
in 1643 zijn vervaardigd, terwijl andere voorwerpen het jaartal 1646
dragen, en dat in 1644 en 1645 gebrandschilderde glazen werden
geschonken, dan kan als vrij zeker worden gesteld, dat de kerk in 1640-46
is opgetrokken op de fundeeringen van koor en dwarspand eener oudere.
In 1836 zijn de oostelijke en westelijke ingangen dichtgemetseld en de
tegenwoordige aangebracht.
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De kerk bezit de volgende meubelen en voorwerpen:
+

Een eiken preekstoel (1640), geplaatst tegen het midden van den westmuur, en
+
bestaande uit een zeskante kuip, met een bekervormig onderstuk rustend op
Preekstoel.
een eenvoudigen voet en een later vernieuwde trap en klankbord. Op de hoeken
der kuip zijn gegroefde Dorische pilasters aangebracht, welke de als hoofdgestel
behandelde bovenlijst der kuip dragen en eenvoudig gesneden

Afb. 70. Hedel. Ned. Hervormde Kerk inwendig naar het Noorden.

boogpaneelen insluiten (afb. 70).
+
Aan de trap van den preekstoel zijn een eenvoudig koperen doopbekken in
+
draaibaren houder, en tegen de voorzijde van de kuip een gegoten koperen
Doopbekken.
+
predikantslezenaar en een lichtarm bevestigd.
+
+
Lezenaar.
Een eenvoudig eiken doophek (XVIIb) met gedraaide balusters.
+
+
Doophek.
Eenige eiken banken en twee lambrizeeringen in den koorarm, in vlak
+
paneelwerk, alles XVIIb.
Banken en
+
lambrizeeringen.
Een bord waarop de tien geboden in schrijfletters en het jaartal 1646 zijn
+
geschilderd.
Borden.
Een bord met de geloofsartikelen in gothische letters, en: 1646.
Een bord met het Onze Vader in blokletters, en: 1646.
+
Een zilveren Avondmaalsbeker (XVIIb) met op den voet: K.T.H.; een dergelijken
beker met op den voet: ‘de kerk tot Hedel anno 1643’; beide bekers geciseleerd +Avondmaalszilver.
en met vogels versierd.
Een zilveren broodschotel met uitgeschulpten rand en aan de achterzijde het
opschrift: ‘Anno 1744 kogt mijn Ds. Schonck toenmaals als predikant tot Dienst van
't Heilig Avondmaal uit de penningen die bij deszelve bediening versameld werden’.
+
In den dakruiter een klok (middellijn: 0.78 M.) met in Romeinsche hoofdletters
+
het randschrift: Soli.Deo.Gloria. Cornelis. Ovderogge .en .d .i .o. fecit .RotterKlok.
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dam .Anno .1643; aan beide zijden is in het midden het gemeentewapen aangebracht
in een cartouche, waaronder: ‘Heel’.
o

2. De Ned. Hervormde pastorie. Zie Particuliere gebouwen, n . 4.

Particuliere gebouwen.
1. Van het voormalig kasteel bestaan thans nog slechts eenige bouwhuizen en
sporen van de grachten.
Het kasteel behoorde reeds in 1327 onder Gelderland, toen hertog Reinald
+
beval, dat de heer van Cranendonk en de geërfden van Hedel gelijk met
de andere dorpen in de dijklasten en wateringen moesten gelden. In 1336
beleende Reinald, heer Willem van Cranendonck met huis en burg van
Hedel tot een open huis (V. SPAEN, Inleiding, III, 276).

Afb. 71. Het kasteel te Hedel naar een teekening van C. PRONK.

Wij hebben hierboven vermeld, hoe de heerlijkheid overging in het bezit
der graven van 's Heerenberg of den Berg. Graaf Willem van den Berg
droeg in 1436 ‘dat Slot ende Herlicheit van Hedel’ in leen op aan Jacob
heer tot Gaesbeke.
In de 16e eeuw heeft dit kasteel, dat tot de sterkste onzer middeleeuwsche
burchten behoorde, een groote rol gespeeld, zoowel door zijne ligging
ten opzichte van 's Hertogenbosch aan de Maas, als door het optreden
van zijne eigenaars, de graven van Berg, in den tachtigjarigen oorlog.
Sinds graaf Willem IV van den Berg in 1568 zijn graafschap en verdere
bezittingen had moeten overlaten aan de troepen van Alva, was ook het
kasteel te Hedel door Spaansche soldaten bezet. Bij de verrassing van
Bommel door Dirk van Haaften en zijne Geuzen op 31 Juli 1572 schijnen
deze ook voornemens te zijn geweest een aanval te doen op dit slot.
Blijkens een schrijven van den benarden slotvoogd van Leynden aan den
Raad van State (ACQUOY, blz. 257, bijlage XIII) bevondt er zich toen slechts
een bezetting van vijf-en-twintig Spaansche soldaten, spaarzaam van
munitie en levensmiddelen voorzien. Op 5 Februari 1578 werd het kasteel
door de busschutters van 's Hertogenbosch ingenomen voor graaf Frederik
van den Berg, die het onder bevel stelde van Reynart van Brederode,
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heer van Cloetingen, en het, ondanks de protesten van zijn broer Willem,
1)
in zijn bezit hield .
In 1589 namen de Spanjaarden het huis door beschieting, maar reeds
het jaar daarop moesten zij het aan prins Maurits overgeven. Op het
bericht van deze verovering besloten de Staten den 5 en Oct. 1590, gelet
‘opte groote excessen ende ongeregeltheden,

1)

Meermalen vindt men in de resolutiën der Staten-Generaal melding gemaakt van de
twisten tusschen de broeders, graaf Willem en Frederik van den Berg (vgl. Resolutiën
S.-G., I, 578, noot 1). Op den 11 Februari ontvingen de Staten een schrijven van graaf
Frederik: ‘qu'il a mis sa maison de Hedel en mains du Sr. de Cloetingen, désirant que
le mal entendu entre luy et son frère soit liquidé par interposition de messieurs les
Etatsz Généraulx’ (Resol. S.-G., II, 450).
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die den tijt van XII jaren, dat het verscreven huys van dese tijden is beset
geweest, uyt hetselve huys zijn gepleeght bij het garnisoen, daerinne
gelegen hebbende, soe ten respecte van den valsche munte, aldair
geërigeert ende geslagen, als het vangen, spannen ende knevelen van
de arme huyslieden’, dat men het slot moest ‘ruineeren ende voirierst den
wal daervan don demolieren ende het huys daerna don springen’
(RESOLUTIËN S.-G., VII, 47). Maar reeds den 22 October werd een brief
ontvangen van Maurits, er toe strekkende, dat het huis mocht blijven
staan, en dat de Staten zich zouden willen tevreden stellen met het
slechten van de wallen en het vullen van de grachten rondom het huis,
daar het dan geen kwaad meer zou kunnen doen (RESOL. S.-G., VII, 49).
Den 2en Februari 1591 waren alleen de wallen ten deele geslecht, maar
het huis zelf ‘ongeroert’ gebleven ‘opte sollicitatie van den agent van
graeff Frederick van den Berch, die sustineert tselve alsoe te behoiren,
vermoegens het tractaet, opte overleveringe van den verscreven huyse
an de heeren Staten gemaict ende de recommandatie van Zijne Extie
(Maurits)’ (RESOLUTIEN S.-G., VII, 395). In Juli 1593 verbleef prins Maurits
op het kasteel, dat dus niet gesloopt was (RESOLUTIËN S.-G., VIII, 62, noot
1).

Afb. 72. Hedel. Overblijfselen van het voormalig kasteel.

In 1698 kocht Godefroy Frederik van de Poll, drost van Hedel, het kasteel,
welke koop de Staten van Gelderland echter te niet deden in 1699, toen
zij Hedel naastten. Blijkens eene teekening van C. Pronk, bestond het
kasteel in de achttiende eeuw nog uit drie een binnenplein omgevende
vleugels, opgaande uit een gracht. Een dezer vleugels vertoont
overblijfselen van een blijkbaar gedeeltelijk gesloopte galerij van twee
verdiepingen in renaissance-vormen (afb. 71). In 1741 wordt het huis
beschreven als ‘een ongemeen zwaar gebouw, met twee ronde Toorens
en eenen vierkanten, welke laatste egter voor eenige jaaren afgebrooken
is’ (TEGENW. STAAT, III, 297). In 1808 werd het kasteel door de Katholieken
aangekocht (LEENAKTEBOEKEN, Kw. v. Nijmegen, 698) en de ‘neerhuizing’
verbouwd tot schuurkerk en pastorie, ter plaatse waarvan in 1879 de
bestaande R.K. kerk is opgetrokken.
+

De bouwhuizen vormen een langgestrekt baksteenen gebouw bestaande uit acht
+
traveeën, gescheiden door eenvoudige pilasters, waartusschen ellipsvormige
Beschrijving.
bogen met s-vormig geprofileerde zandsteenen sluitsteenen en zandsteenen
aanzetstukken; over kapiteelen en sluitsteenen loopt een geprofileerde lijst,
vermoedelijk de afscheiding van een vroegere verdieping, die thans wordt vervangen
door een doorgaand rieten dak (afb. 72). Het inwendige dient tot boerenwoningen
en schuren, in verband waarmede de muren later op
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velerlei plaatsen willekeurig zijn doorgebroken, tot het aanbrengen van deuren en
lichtopeningen.
2. Voorstraat C 18. Eenvoudige boerenwoning (afb. 73). Aan een der twee smalle
zijden

Afb. 73. Hedel. Boerenwoning Voorstraat C 18.

een verminkte top met in- en uitgezwenkte zijkanten, waarin moeten van twee
segmentvormig getoogde vensters en van twee ronde lichtopeningen, en een
dichtgemetselde nis. In den voorgevel twee dergelijke korfbogige vensternissen en
een grootere, ontstaan door samentrekking van twee nissen. Jaartalankers: 1635.
3. B 7. Huis ‘den Wielwijck’. Dubbel boerenhuis (afb. 74) van baksteen (waaronder
op verschillende plaatsen nog groote moppen voorkomen). In den voorgevel een
steen met het wapen-van de Poll en het

Afb. 74. Hedel. Boerenhuis ‘Den Wielwyck’.

opschrift: T'Huys den Wielwyck; te weerszijden hiervan, in baksteen gemetseld, de
jaartallen 1669 en 1686.
Godefroy Frederik van de Poll, drost van Hedel, kocht in 1698 het kasteel
Hedel (zie blz. 80) en overleed te Hedel 29 Juli 1702.
4. Nabij de kerk staat de Ned. Hervormde pastorie, een eenvoudig woonhuis van
twee verdiepingen, met een rechte kroonlijst. Boven de deur een steen met een
opschrift, en: 1840.
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Molen.
Aan de zuidzijde van het dorp staat aan den dijk een gesloten standerdmolen (afb.
75).

Afb. 75. Standerdmolen te Hedel.
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Heerenwaarden.
De burgerlijke gemeente omvat het gehucht Fort St. Andries, het dorp
Heerenwaarden, en het gehucht Zevenhuizen.
Eertijds vermeld als Heriwarda (in 997) en villa Herewardus (in 1018),
+
komt deze plaats het eerst voor als Herewaarden in 1568. Zie NOMINA
GEOGR., III, 131.
In 997 schonk keizer Otto III aan Notger, bissschop van Luik, ‘caput
+
Heriwarda cum omnibus familiis et pardiis’ (SLOET, Oorkondenb., nr. 117).
Aldus kwam Heerewaarden aan de abdij Echternach, die door Paus
Alexander II bij oorkonde van 6 Mei 1069 in dit bezit werd bevestigd
(SLOET, Oorkondenb., nr. 179). In 1104 bevestigde keizer Hendrik IV den
tol, die te Coblenz werd geheven van schepen, komende o.a. van
Herewerde. Tusschen de jaren 1154 en 1159 bevestigde paus Adrianus
IV de Luiksche kerk nogmaals in deze en andere bezittingen (SLOET,
Oorkondenb., nr. 301). Heerewaarden behoorde te dien tijde onder het
gebied der hertogen van Brabant (SLOET, Oorkondenb., nr. 397). In 1334
en 1337 kwam het echter door ruil aan Gelderland en bleef sindsdien
daartoe behooren (V. SPAEN, Inleiding, 265).

+

Naam.

+

Geschiedenis.

Fort St. Andries.
+

Zie GOUDA QUINT, I, 89-90; II, 203; en voorts: V. HEURN, II, 230.
Toen Mendoza den 13 Juni 1599 het beleg voor Bommel opbrak, liet hij
boven Rossum aan de oostzijde van het Schansegat, dat Maas en Waal
hier verbindt, een fort aanleggen, dat de toen in de macht der Staten
zijnde Bommelerwaard in bedwang moest houden. De Spanjaarden
noemden het door den krijgsbouwmeester Hans Hanker ontworpen fort
naar den landvoogd Andreas van Oostenrijk. De binnen de schans
gestichte kapel werd door den kardinaal-landvoogd aan den H. Andreas
gewijd. Het volgend jaar reeds vermeesterde prins Maurits het fort, en
tevergeefs trachtten de Spanjaarden het te hernemen.
Na 1648 in verval geraakt, werd het in 1672 door de Franschen ingenomen
en verwoest. Later herbouwd viel het in 1794 andermaal in handen der
Franschen, die echter kort daarop werden verdreven (SABRON, De Oorlog
van 1794-1795, I, 260-273, II, 28 v.v.).

+

Literatuur.
Geschiedenis.

+

Van het oude fort bestaat thans nog de omwalling in den vorm van een vijfhoek
+
(grootste lengte en breedte: ± 250 M.) met bastions op de hoeken, de
Beschrijving.
noordwestzijde grenzend aan den straatweg Heerenwaarden-Rossum, het geheel
omringd door een gracht.
Blijkens de afbeeldingen bij Blaeu, Merian en oude teekeningen (afb. 76) vertoonde
de oorspronkelijke versterking in grondplan een gelijkzijdigen vijfhoek met zware
eveneens vijfzijdige bastions op de hoeken, geheel overeenkomstig het plan van
het door Alva in 1567 gebouwde kasteel van Antwerpen. Daar zij op een onbedekten
grond lag, diende hare contre-escarp mede als dijk, om haar bij hoog water tegen
overstrooming te beveiligen.
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Een altaarsteen, afkomstig uit de kerk van het fort, die op 29 October 1794 door
de Franschen in brand werd geschoten (SABRON, A.W., II, 30), bevindt zich thans in
de R.K. Kerk te Veld-Driel.
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Heerenwaarden.
+

In het Raadhuis bevindt zich een gegraveerde koperen plaat van het St. Peters of
+
visschersgilde. Binnen een smalle omlijsting van afwisselend schaakmotieven
Raadhuis.

Afb. 76. Heerenwaarden. Het fort St. Andries, naar een kaart in 1703 geteekend door F.
BELLINGAU, in het Algemeen Rijksarchief.

en bladranken, bevat de plaat in de bovenste helft links een voorstelling van de
vroegere kerk (zie beneden) en rechts van de wonderbare vischvangst, verhaald
in Lucas V: 3-6. Twee horizontale, in het midden tegen elkaar omkrullende
spreukbanden, welke als opschriften dragen ‘Het Wapen van Heerwaarden’ en ‘Het
Wapen van St. Peters Gildt’, scheiden deze voorstellingen van de onderste helft
der plaat, waarop in het midden is gegraveerd
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het wapen van ‘de Heer J. van Driel Schout Righter en Dijkgraaf’, geflankeerd door,
links, de wapens van Jacob Duymer en Hendrik de Weert, en rechts die van Cornelis
Vink en Goesen van den Dunge, dekens van het Gilde. In den benedenrand der
omlijsting is de dateering aangebracht: ‘Anno 1738 - Den 14 Mart’. Vgl. ook:
JAARVERSLAG PROV. GELD. ARCHEOL. COMMISSIE 1910, in: ‘GELRE’ XIV (1911), XXVIII.

Kerk.
De tegenwoordige Ned. Hervormde kerk is in 1849 gebouwd, ter plaatse
+
van een in 1608 opgetrokken kerkgebouw, dat de in 1600 verwoeste
middeleeuwsche kerk verving. Deze laatste behoorde aan het domkapittel
te Utrecht (JOOSTING en MULLER, Bronnen, II, 418) en bezat omstreeks
1570 twee altaren, gewijd aan de Moeder Gods en aan den H. Petrus
(COEVERINCX, aangehaald door SCHUTJES, IV, 562, noot 6).
In het dagboek zijner Nederlandsche reis zegt Dürer, dat hij bij Tiel den
Rijn verliet en de Maas afvoer ‘gen Terawasa (lees: Heerewaarden), da
1)
die zween thurn stahn’. De kerk vertoonde zich dus in 1520 - het jaar
dezer reis - zooals wij ze zien afgebeeld op de hierboven besproken
gildeplaat en op het wapen der gemeente: een waarschijnlijk éénbeukig,
gothisch gebouw met steunbeeren en spitsboogvensters en twee
vierkante, oogenschijnlijk romaansche torens aan de westzijde.

+

Geschiedenis.

+

De bestaande kerk is een eenvoudig baksteenen gebouw. Boven den ingang is
+
een steen aangebracht met een opschrift betreffende de inwijding in 1849. Zij
Beschrijving.
bezit:
Een geverfden eiken preekstoel (1738), afkomstig uit de Gasthuiskerk te
Zalt-Bommel. Kuip en voet zijn versierd met acanthusornament in den stijl van het
Regentschap. Op het klankbord is een gesneden lint aangebracht met het jaartal:
MDCCXXXVIII.
Een koperen lezenaar (XVIIIb) op den preekstoel.
Twee eiken bordjes (XVIIb) met knoppen voor armenzakjes.
Twee fragmenten van grafzerken, waarvan een met het opschrift: ‘...Wonder is
gestorven den. 25. Desember. 1620’, en een (± 1700) met gebeeldhouwde
alliantie-wapens en het opschrift: ‘Grafkelder van de Heer Henricus Van Galen
Predikant te Heerwaarden’.
Twee zilveren Avondmaalsbekers, waarvan een met het gegraveerd
alliantiewapen-van Galen en het randschrift: ‘Dese Beeker is vereert aan de kerk
van Heerwaarde den 23 Septr. 1727’, en een met ditzelfde opschrift, maar zonder
wapen. Beide bekers dragen de merken Zalt-Bommel, voorts de letter A in gekroond
schild en een Fransche lelie in schild.
Een zilveren Avondmaalsschotel met gegraveerd wapen-van Galen en het
randschrift: ‘Dit is alleen tot t Gebruijck van het Hijlighe Avontmael des Heeren
gegeven aende Heerewaerder Kerck den 26 Julius 1690 Stilo Novo’.
Een gesmeed ijzeren uurwerk (1643).

1)

Veth en Muller, Albrecht Dürer's niederländische Reise. Berlin. Utrecht, 1918, I, 67.
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Molen.
Aan de noordwestzijde van het dorp staat een achtkante rieten korenmolen.

Hurwenen.
De burgerlijke gemeente omvat het dorp Hurwenen en het gehucht Oensel.

Afb. 77. Plattegrond der Ned. Hervormde Kerk te Hurwenen.
+

Zie: NOMINA GEOGR., III, 146.
Het dorp wordt in 1320 genoemd als Harwijnen (NIJHOFF, Bijdr., V,....),
in 1327 als Horwinen, in 1414 als Herwijnen (niet te verwarren met
Herwijnen in de Tielerwaard. Vgl. NOMINA GEOGR., III, 360, en NIJHOFF,
Gedenkw., I, 189, 210).
De heerlijkheid behoorde in het midden der 18e eeuw aan van Hoitema,
later aan mr. Dominicus Snoek te Tiel, na wiens overlijden, in 1841, zij
bij verkoop overging aan mr. J.P.L. Steen Zijnen, die haar bij zijn overlijden
in 1844 aan zijn erfgenamen naliet (SCHUTJES, IV, 650).
+

Afb. 78. Hurwenen. Ned. Hervormde Kerk uit het Noord-Westen.

Kerk.
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Naam.

+

Geschiedenis.

De Ned. Hervormde kerk, eertijds aan de H. Barbara gewijd, is in eigendom en
onderhoud bij de Nederduitsch Hervormde gemeente.
+

Van de kerk vóór de Hervorming weten wij alleen, dat zij slechts één
altaar had, gewijd aan de H. Maagd (SCHUTJES, IV, 650). Na de
Hervorming werd deze kerkelijke gemeente tot 1724 en later weer van
1740
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tot 1751 met naburige gemeenten gecombineerd (JOOSTING en MULLER,
Bronnen, II, 418).
o

+

De kerk, geheel vrij liggend, en georiënteerd met een afwijking van 3 naar het
Noorden, bestaat uit een driezijdig gesloten koor, tegen welks westzijde - in de
plaats van het vroegere schip - een ‘dwarspand’ is opgetrokken, met een kleiner
aanbouwsel tegen den westgevel. In de koorsluiting is een toren ingebouwd

+

Beschrijving.

Afb. 79. Hurwenen. Heerenbank in de Ned. Hervormde Kerk.

(afb. 77). De totale diepte van schip en dwarspand bedraagt binnenwerks gemeten
16.50 M.
Het geheel gepleisterde koorgedeelte telt twee traveeën met spitsbogige vensters,
waartusschen eens versneden, schuin afgedekte steunbeeren. Het dwarspand,
waarvan de baksteen ziende is gebleven, wordt aan de noordzijde afgesloten door
een puntgevel, aan de zuidzijde door een ingezwenkten halsgevel met een rollaag
op de kanten en bekroond door een driehoekig houten fronton (afb. 78). Boven het
venster in het midden van dezen gevel is een gedenksteen aangebracht met het
opschrift:
N.G. DEGAAIJ. wz.
legt den eersten steen
aan dit gebouw
den 21sten April, 1845.
Het koorgedeelte met zijn driezijdige sluiting is blijkens zijne dispositie
+
(bij een muurdikte van 0.65 M.) nog een overblijfsel van de
middeleeuwsche (gothische)
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kerk. In 1845 is, ter vervanging van het voormalige schip, de hierboven
onder den naam ‘dwarspand’ vermelde westelijke aanbouw opgetrokken.
Uit denzelfden tijd dateert ook het torentje.
Omstreeks 1890 is de oude kap met het houten tongewelf ingestort en
vervangen door een nieuwe bekapping en een vlakke houten zoldering.
+

De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
+

Meubelen, enz.

Een eiken klankbord van den, overigens onbelangrijken, preekstoel, met het
jaartal: MDCLXXVIII.
Een eiken heerenbank (XVIIIc) met sierlijk gesneden wangstukken, ruggeschot,

Afb. 80. Hurwenen. Avondmaalsbeker.

en overhuiving, waarop een opengewerkte hoekbekroning (de tweede is verdwenen),
+
in den trant van Lodewijk XV (afb. 79). Een zilveren Avondmaalsbeker (hoog 0.123
+
M.), versierd met een gegraveerden rand van gevlochten banden waarvan
Avondmaalszilver.
bloemranken afhangen, en met een gegraveerd opschrift: ‘Dese Beker behoort
aen de Diaconij van Hurwene Anno 1718’. Tegen den bodem: W.V.M. Merken:
Zalt-Bommel, O en Fransche lelie (afb. 80).
Een zilveren wijnkan met gegraveerd opschrift: ‘Aan de Hervormde kerk te
Heerwenen geschonken ter gedachtenis aan Vrouwe Elisabeth Anthonea van Rijssel
aldaar geboren den 11 Mei 1789 en overleden te Tholen den 20 January 1845
dochter van wijlen den Wel Eerw. Heer N. van Rijssel voormaals predikant te
Heerwenen en van wijlen N. van Rhee en echtgenoot van Mr. M. de Lange Griffier
van het Kantongerecht te Tholen’.
+
Twee eenvoudige tinnen schotels (± 1750), waarvan een onder tegen den bodem
+
het opschrift draagt: ‘Diaconij van Heerwene 1792’.
Tinwerk.
+
Een klok (middellijn: 0.675 M.) met om den bovenrand het opschrift: ‘door
+
dad fier bein ick geflotten, Johan Philipsen heft mey gegotten’, en om den
Klok.
benedenrand: ‘Liet my macken. tot Godes eer bequaem. en der naburen saecken.
roep ick. haer tesaem. anno 1646’.
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Kerkwijk.
De burgerlijke gemeente Kerkwijk omvat de dorpen Bruchem, Delwijnen en Kerkwijk.
De heerlijkheid Kerkwijk werd reeds in de 13e eeuw onder het geslacht
+
de Cock, met die van Bruchem vereenigd. Door huwelijk van Theodora
de Cock met Johan van Berchem, heer van Ostmale, omstr. 1410, gingen
beide heerlijkheden over aan dit laatste geslacht en later aan dat van
Hamale (V. SPAEN, Inleiding, III, 263-264). In 1610 werden de twee
heerlijkheden weer gescheiden door Richard de Riviera, waarna Kerkwijk
in 1669 aan mr. Jan de Goye kwam, om, na eenige wisselingen, in 1764
in het bezit te geraken van Peter Lenshoek.

+

Geschiedenis.

Afb. 81. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Bruchem.

Bruchem.
+

Zie NOMINA GEOGR., II, 112; III, 65.
+
Vermoedelijk is het reeds dit dorp geweest, dat bedoeld werd met het
Broghem en Brokhem, genoemd in de lijst van goederen, vóór het jaar
960 aan de Utrechtsche kerk geschonken (J.J. DE GEER, Bijdragen tot de
geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht. Utrecht, 1860, 352).
Gerrit de Cock ontving Bruchem bij broederdeeling na den dood van zijn
vader Hendrick de Cock, heer van Kerkwijk, en wordt in 1294 en in 1320
vermeld. Met zijn neef Gerard van Rossum zegelt hij in 1321 den verkoop
van den molen van Kalbeek. In 1336 en 1359 vindt men genoemd: heer
Gerrit de Cock van Brughem, ridder, amptman van Tielre en
Bommelerweerden (V. SPAEN, Inleiding, III, 264). Door het hierboven
vermelde huwelijk van Theodora de Cock kwam Bruchem aan het geslacht
van Berchem en later aan dat van Hamale.

Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de
Nederduitsch-Hervormde gemeente.
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Naam.

+

Geschiedenis.

Ten tijde der kerkvisitatie van bisschop Sonnius, in 1568, behoorde
+
Bruchem tot de parochie Kerkwijk. Overigens is weinig omtrent de
geschiedenis dezer kerk bekend. In de oprichtingsbullen van het bisdom
's Hertogenbosch van 1561 en in de beide synoden van 's Hertogenbosch
van 1571 en 1612 wordt zij onder de kerken van dit

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Geschiedenis.

90
bisdom genoemd (COEVERINCX, I, 8. - SCHUTJES, III, 370). Het eenige
altaar in de kerk was aan de H. Maagd gewijd (SCHUTJES, t.a.p.).
Bij de insluiting van Zalt-Bommel in 1574 liet Gillis van Barlaymont een
fort met muur en gracht om de kerk bouwen (ACQUOY, blz. 130.), welke
men ook vindt weergegeven op de schilderij van de Bommelerwaard in
de Oudheidkamer te Zalt-Bommel.
+

o

De kerk ligt geheel vrij, georiënteerd met een afwijking van 8 naar het
+

Ligging.

Afb. 82. Kerkwijk. Ned. Hervormde kerk te Bruchem uit het Zuid-Westen.

Noorden, op een vierkant plein, het voormalig kerkhof, gedeeltelijk omgeven door
een laag baksteenen muurtje.
+
+
Het gebouw bestaat uit een rechthoekig schip van twee traveeën, met een tegen
de zuidzijde aangebouwde kapel, een driezijdig-gesloten koor van twee traveeën, +Beschrijving.
+
en een westportaal. Binnenwerks gemeten bedraagt de breedte van het schip
Plattegrond.
7.00 M., de totale lengte van het schip en koor 19.10 M., de kapel aan de zuidzijde
+
is binnenwerks 5.175 M. breed en 5.625 M. diep (afb. 81). Het koor is hooger dan
+
het schip, dit laatste weer hooger dan de kapel aan de zuidzijde, terwijl het
Uitwendig.
westportaal de laagste aanbouw is. Het geheel vormt aldus, hoewel gepleisterd,
een zeer schilderachtige groep, die beheerscht wordt door het koor met den dakruiter
(afb. 82 en 83).
In den noordmuur van het schip bevinden zich twee, in den zuidmuur één, in later
tijd rondbogig gewijzigde vensters. In de eerste noordelijke travee van het koor is
een, blijkbaar oorspronkelijk, lancetvormig, slank spitsboogvenster dichtgemetseld;
de overige koorvensters zijn rondbogig als die van het schip.
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Tegen het koor en de hoeken der koorsluiting staan eens-versneden, schuin
afgedekte steunbeeren. In den noordoostelijken sluitingsmuur bevindt zich een later
ingebroken ingang, waarvoor een stoep van drie treden. De kapel aan de zuidzijde
heeft een puntgevel, eensversneden beeren tegen beide zuidelijke hoeken, en
ingangen aan de oost- en aan de westzijde. Het portaal tegen den met een puntgevel
bekroonden westmuur van het schip, heeft een topgeveltje met in en uitgezwenkte
zijkanten en halfronde afdekking (afb. 82); aan drie zijden zijn ingangen aangebracht,

Afb. 83. Kerkwijk. Koor der Ned. Hervormde kerk te Bruchem uit het Zuid-Westen.

waarvan die aan de westzijde wordt gedekt door een korfboog met aanzetblokken
en sluitsteen. Tegen den hoogen geveltop van het koor is, boven het schipdak, een
wijzerplaat bevestigd. De open dakruiter wordt bekroond door een slanke
ingesnoerde achtkante spits, evenals de overige bedaking met leien gedekt.
+
Inwendig zijn schip en koor gescheiden door een zwaren gedrukt-spitsbogigen
+
triomfboog, waarvan het benedengedeelte is verbroken (afb. 84). De vroegere
Inwendig.
overwelving, waarop de muurverzwaringen - die niet geheel strooken met de
assen der steunbeeren - schijnen te wijzen, is vervangen door houten zolderingen.
De vroegere verbinding tusschen het schip en de kapel is thans gesloten. In den
zuidoostelijken sluitingswand bevindt zich een spitsbogig muurkastje (vroegere
piscine?) De kapel dient thans tot consistoriekamer en berghok.
De toestand van het herhaaldelijk gewijzigde en bovendien geheel
+
gepleisterde bouwwerk, maakt het zeer bezwaarlijk een inzicht in het
verloop der bouwgeschiedenis te krijgen. Het schip is vermoedelijk het
oudste deel, waartegen later het hoogere koor is opgetrokken. Het
lancetvormige venster aan de noordzijde en de zware gedrukte triomfboog
doen vermoeden, dat dit in het begin der 14e eeuw is geschied.
Waarschijnlijk is de kapel aan de zuidzijde in de 15e eeuw verrezen.
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Het westportaal is blijkens zijn vormen in veel lateren tijd verrezen: de
topgevel en de ingangsboog wijzen op den tijd van omstreeks 1800, wat
bevestigd wordt door een teekeningetje van deze kerk in het
handschrift-Verhees, gedagteekend 30 Nov. 1787, waarop dit portaal nog
niet voorkomt.
De kerk bezit:
+
Aan den preekstoel twee gesmeed ijzeren lichtarmen (XVIII?).
+
Een ijzeren doopboog, waarop, tusschen krullen, een ijzeren bol, bekroond

+

Lichtarmen.

+

Doopboog.

Afb. 84. Kerkwijk. Ned. Hervormde kerk te Bruchem inwendig naar het Oosten.

door een staanden pijl.
+
Een Tien-geboden bord, beschilderd met een voorstelling van Mozes, de tafelen
+
toonend, waaronder, in schrijfletters, de tien geboden en het opschrift: ‘Diakoni
Borden.
van Bruchem vereert dit werck ter eere Godts in dese kerck. Anno 1749’. Een
credobord, uit denzelfden tijd als het voorgaande, met een gesneden bekroning,
waarin: ‘De XII Articulen onzes geloofs’.
+
Een zilveren Avondmaalsbeker (hoog: 0.142 M.) met een gegraveerden rand,
als die te Hurwenen (zie blz. 88), en het opschrift: ‘Desen beker behoort aan de +Avondmaalsbeker.
Dyakony van Bruckum’ (afb. 85).
A.D.I.
I.V.S. - W.V.M.
A.S.M. - I.D.M.
o

A . 1733.
Merken: Zalt-Bommel, E en Fransche lelie.
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Deze beker is dus klaarblijkelijk vervaardigd door denzelfden
Bommelschen goudsmid als die te Heerenwaarden en te Hurwenen.
+

Een klok (middellijn: 0.81 M.), met in Romeinsche hoofdletters het randschrift:
‘Ioannes .a .Trier .et Henricus .fratres .fecerunt. anno domini .1.6 .5 .0.’

Particuliere gebouwen.

Afb. 85. Zilveren Avondmaalsbeker der Ned. Hervormde kerk te Bruchem.

1. Ten Noorden van de kerk staat tegen het kerkhofmuurtje een oude
boerenwoning met rieten dak en gepleisterden voorgevel, waarin de
jaartalankers: 1756.
2. Peperstraat A 11. Boerenwoning met rieten dak en baksteenen gevel met
vlechtingen in de zijkanten van den top. Vensters met rechte strekken. In ankers:
AV
GB
1791.
3. Ten Oosten van de kerk, aan den straatweg, het heerenhuis ‘Groenhoven’
De baksteenen voorgevel (± 1840) heeft een weinig vooruitspringende
middenpartij, waarin drie Toscaansche pilasters, rondbogige vensters en deuren;
hiervoor ligt een stoep van zeven treden.

Kerkwijk.
Kerk.
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+

Klok.

De thans Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de Nederduitsch
Hervormde gemeente, de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
Van de oude parochiekerk waaronder vóór de hervorming ook Bruchem
+
behoorde, is alleen bekend, dat zij slechts één altaar had, gewijd aan de
H. Maagd (SCHUTJES,
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Geschiedenis.
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III, 662). In 1543 vinden we hier Jan Foys vermeld als pastoor en Dirck
Wouters als vice-cureit (BOSSCHE BIJDR., III, 58). Dezelfde Foys of Foes
wordt nog in 1568, bij de kerkvisitatie van bisschop Sonnius, als pastoor
1)
genoemd .

Afb. 86. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Kerkwijk.
+

o

Het gebouw ligt vrij, en is georiënteerd met een afwijking in het schip van 6 ,
o

in het koor van 7.5 naar het Zuiden.
+
De eenbeukige kerk bestaat uit een rechthoekig schip, een versmald
driezijdig-gesloten koor, en een vierkanten toren met aan de noordzijde, in

+

Ligging.

+

Plattegrond.

Afb. 87. Ned. Hervormde kerk te Kerkwijk van het Zuid-Oosten.

den hoek tusschen schip en torenmuur halfrond ingebouwden traptoren (afb. 86).
Het schip telt zes traveeën en is, binnenwerks gemeten ± 16.30 M. diep en 8.15
M. breed. Het koor is binnenwerks ± 6.65 M. breed. De totale diepte van schip en
koor bedraagt ongeveer 27.50 M.
+
De toren meet binnenwerks ± 3.20 M. in het vierkant.
+
+
Uitwendig.
Het schip is opgetrokken van blokken tufsteen (gemiddeld formaat: 0.42 ×
0.23 × 0.10 M.). De hier en daar met groote en kleine baksteen herstelde muren +Schip.
worden

1)

Vgl. COEVERINCX, I, 188-189, waar Dns Johannes Foes tevens vermeld staat als pastoor,
niet alleen van Bruchem (Bruycom), maar ook van Nieuwaal.
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door lisenen, waartusschen rondbogen zijn opgeslagen, verdeeld in zes ondiepe
nissen, waarvan de twee middelste elk nog een dichtgemetseld rondbogig venstertje
(dagwijdte ± 0.50 M.) vertoonen. Deze venstertjes, welker onderkant ruim 3.00 M.
boven het tegenwoordige maaiveld ligt, zijn in de overige nissen vervangen door
groote rondbogige vensters met houten kozijnen, terwijl de middelste lisene is
weggebroken om plaats te maken voor een dergelijk venster (afb. 88). Aan de
noordzijde zijn de lisenen tot op de halve hoogte hersteld en verzwaard met kleine
baksteen.
+
Het koor is hooger dan het schip (afb. 87). De plint en het benedengedeelte tot
+
op ongeveer
Koor.

Afb. 88. Schip der Ned. Hervormde kerk te Kerkwijk van het Zuiden.

1.20 M. hoogte, zijn van tufsteen, waarboven de verdere koormuren van baksteen
(formaat: 0.245 × 0.12 × 0.65 M.; 10 lagen: 0.73 M.) in staand verband zijn
opgetrokken. De noordzijde van het koor is geheel herbouwd van kleinere baksteen
en heeft rondbogige vensters, ter vervanging van de oorspronkelijk hooge
spitsbogige, waarvan sporen nog zichtbaar zijn in de zuidelijke koortraveeën. De
koormuren worden geschoord door eenvoudige, schuin afgedekte beeren; tusschen
het benedendeel van die, welke op de hoeken der sluiting staan, zijn in later tijd
berghokken gemetseld. Een tufsteenen neuslijst loopt onder de vensters en om de
steunbeeren heen. In den noordoostelijken sluitingsmuur is een ingang gebroken,
waarvoor een stoep van vier treden.
De toren, opgetrokken van roode baksteen in Vlaamsch verband, in het
+
benedengedeelte metend 0.265 × 0.12 × 0.065 M. (10 lagen: 0.80 M.), daarboven
+
van kleiner formaat, bestaat uit vier door smalle baksteenen lijsten gescheiden
Toren.
geledingen en wordt bekroond door een ingesnoerde achtkante houten spits,
met leien gedekt (afb. 89). In de westzijde der onderste geleding bevindt zich de
door twee lage gepleisterde steunbeeren geflankeerde rondbogige, later uitgebroken
ingang, waarvoor een stoep van twee treden, bestaande uit stukken roode
Bremersteen (wellicht fragmenten van een altaarsteen). De drie overige gele-
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dingen hebben hoeklisenen, die, wat de tweede en derde geleding betreft, onder
de scheidende baksteenlijsten door rondboogfriezen zijn verbonden met een

Afb. 89. Toren der Ned. Hervormde kerk te Kerkwijk.

lisene in de as, terwijl zij in de bovenste geleding, aan alle vier de zijden, met een
doorgaand fries van zeven rondboogjes een rondbogig galmgat omsluiten, waarvan
het westelijke door een wijzerplaat, het oostelijke door het schipdak der kerk
gedeeltelijk wordt bedekt.
+
De halfronde traptoren, gemetseld van baksteen (formaat 0.19-0.20 × 0.093 ×
0.049 M.; 10 lagen: 0.605 M.) in kruisverband, gaat op langs den noordmuur van +Traptoren.
den toren tot aan het boogfries der derde geleding, om vervolgens met een half
+
kegelvormig dak tegen de bovenste geleding, naast het galmgat, aan te sluiten. In
+
den noordmuur van den toren is in de onderste geleding een gedenksteentje
Gedenksteenen.
geplaatst, met het jaartal 1861 en een merkstreep 2.45 M. boven den beganen
grond, ter herinnering aan den waterstand tijdens de overstrooming in dat jaar. In
den traptoren bevinden zich twee gedenksteenen met de jaartallen 1623 en 1922.
Tegen den zuidmuur van den toren is een laag aanbouwsel opgetrokken, waarin
een steentje met het opschrift: ‘W.A. den Treffer Leyd den eerste steen Den 1 Juny
1812. oud... M. en 2 Den’.
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+

Het geheel gewitte inwendige van schip en koor (afb. 90) is overdekt met een
+
1)
Inwendig.
ellipsvormig, grijs geverfd houten tongewelf . In den zuidoostelijken wand der
koorsluiting is een muurkastje aangebracht.
In de benedenruimte van den toren bevinden zich onder de witkalk ronde muralen
van een vroeger kruisgewelf, dat is weggebroken en vervangen door de
tegenwoordige houten zoldering.

1)

Tot het jaar 1922 had het koor een spitsbogig houten tongewelf, met, in de sluiting, een zeer
opmerkelijke gewelfschildering, het Laatste oordeel voorstellend. Deze schildering is
uitgebroken en verkocht.
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Hierboven ligt de eerste verdieping, een leege ruimte met smalle lichtsleuven in de
muren en gedekt door een houten zoldering.
De tweede verdieping, eveneens met een houten zoldering, bevat het uurwerk.
In de derde verdieping is de eiken klokkenstoel gebouwd, waarboven de makelaar
en de kap der spits.
In den traptoren voert een spiltrap met eiken treden tot het orgel en verder met
baksteenen

Afb. 90. Ned. Hervormde kerk te Kerkwijk inwendig naar het Oosten.

treden naar de tweede verdieping.
+

Kennelijk is het tufsteenen schip het oudste gedeelte van dit bouwwerk.
De vlakke lisenen met rondboogstellingen en de hierin aangebrachte
kleine rondbogige vensters die, de geleidelijke verhooging van het
omliggende terrein in aanmerking genomen, oorspronkelijk nog
aanmerkelijk hooger waren geplaatst, dan zij thans schijnen, behooren
tot een Romaansch schema van muurverdeeling, dat sinds het begin der
11e eeuw aan de Benedenrijn opkomt en uitsluitend bij tufsteenen kerken
wordt aangetroffen. Hierom en om den vorm en de plaatsing der vensters
is dit schip niet veel later te stellen dan 1100; de vrij regelmatige vorm
van het tufsteenen metselwerk en het formaat der steenblokken, doen
het echter ook niet vroeger schijnen. Het meest waarschijnlijk is derhalve
als bouwtijd: XIIa.
Tegen dit schip is de in zijn vormen laat-romaansche toren opgetrokken,
naar het formaat der baksteen te oordeelen echter niet vroeger dan de
tweede helft der dertiende eeuw.
Vervolgens heeft men in gothischen tijd, na slooping van het romaansche
koor, en met gebruik van de hiervan afkomstige tufsteen, het bestaande
koor opgetrokken. Het formaat van de baksteen en de profileering der
neuslijst wijzen op het laatst der vijftiende eeuw. Wij merken hier op, dat
blijkens een teekening van A. DE HAAN van 1734,
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(afb. 91), reeds in dat jaar de twee noordelijke traveeën van het koor geen
vensters vertoonden. Daar dit bezwaarlijk de oorspronkelijke toestand
kan zijn, moet de verbouwing van dit gedeelte in kleinere baksteen, waarop
wij hierboven wezen (blz. 95), vóór dat jaar - waarschijnlijk omstreeks
1700 - hebben plaats gehad. Tenslotte is, waarschijnlijk in 1623, de
traptoren gebouwd en de ingang in den toren aangebracht. De
baksteenmaten en het metselverband strooken althans met dezen, door
den steen in den traptoren vermelden, tijd. In 1922 heeft eene herstelling
plaats gehad.
De kerk bezit:
+
Een preekstoel (afb. 92), bestaande uit een eenvoudige zeskante eiken kuip,
waarvan de paneelen met een rechthoekig bandornament, de bovenrand met

Afb. 91. Kerkwijk in 1734 naar een teekening in O.I. inkt van A. DE HAAN.

een omloopend gepijpt ellipsmotief zijn versierd; een eiken ruggeschot, waarin een
geschulpte boog, gedragen op pilasters, is gesneden, met opengewerkte
vleugelstukken, samengesteld uit voluten en ellipsen; een eveneens eiken zeskant
klankbord met hoogen geprofileerden rand. Deze eikenhouten bovenbouw (XVIIa)
rust door middel van een omgekeerde zeskante pyramide op een geverfden
hardsteenen voet (XV, vermoedelijk van een doopvont afkomstig), bestaande uit
een vierkante plint, waaruit drie sterk versnijdende achtkante geledingen opgaan;
de overgang van de vierkante plint naar het onderste achtkant wordt bemiddeld
door vier hoekstukken met peerkraalprofiel. De trap is een negentiende-eeuwsche
vernieuwing.
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+

Een eenvoudigen ijzeren doopbekkenhouder (XVII B).
+
Een zerk, waarin een rad is gegroefd, met het opschrift:

+

Doopbekkenhouder.

+

Grafzerken.

Hier Leidt begraeven Hendrick Lenshoek. Anno 1684.
Een grafsteentje (afmetingen 0.35 × 0.35 M.) met het opschrift:
Goossen Verwey Scholtus tot Delwyne. Obiit January 1692.
Een gebeeldhouwde zerk (XVIIIa, gedeeltelijk bedekt door een bank), waarop
een wapen: gedeeld, met rechts een kasteel in geboomte, links een ossenkop, en
omgeven door een cartouche, waaronder

Afb. 92. Preekstoel der Ned. Hervormde kerk te Kerkwijk.

twee gekruiste fakkels; het opschrift luidt:
Hier leit Elisabeth Moringh, vrouw van Johannes Huychelbo... Stirf den
1 Maert 1716 oudt 77 jaar getrou... geweest 51 jaar en....
Een groote zerk, waarop gebeeldhouwd het wapen-Lenshoek, bestaande uit een
schild beladen met een rad en gedekt door een helm, met een rad als helmteeken.
Opschrift:
Hier leidt begraven Peeter Lenshoek Dijk Hymraet van de Hooge Schouw in
Bommelerwaert, Scheepen van 't Hooge Gericht van Zuylichem
Schout Secretaris van Kerkwijck en Schout van Dellewijn out 70 Jaren Stirf den 5
November 1727.
+

Een koperen kaarsenkroon (± 1630) van acht lichtarmen op één rij om een koperen
+
bol, waarboven een rijs-vormige voluten, afwisselend met acanthus-ornament
Lichtkroon.
en met ‘kraakbeen’-ornament en kopjes versierd, gegroepeerd om de bolvormig
geprofileerde middenstang, welke bekroond wordt door een beeldje, voorstellende
‘Jupiter tonans’, gezeten op een adelaar, in de rechterhand een bundel
bliksemschichten houdend; in het hoofd van dit beeldje is een met leeuwekopjes
versierde koperen ring bevestigd, waaraan de kroon is opgehangen (afb. 93).
Hoewel de vormentaal in het algemeen op het begin der 17e eeuw wijst,
doet de toepassing van ‘kraakbeen’-motieven ons deze kroon zeker niet
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vroeger dan ± 1630 dateeren. Drie bijna gelijke kronen bevinden zich in
de Ned. Herv. kerk te Oosterhout, en werden, blijkens de opschriften,
geschonken in 1629, 1637 en 1642 (zie KALF, De Monumenten in de
voorm. baronie v. Breda, 271).
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Negen eenvoudige gesmede ijzeren lichtarmen (XVIII).
+
Een geschilderd tien-gebodenbord (XVII A), waarop eene voorstelling van Mozes
+
met de tafelen en de 10 geboden in gothische karakters, het geheel in een
Borden.
gesneden omlijsting van twee Ionische pilasters welke een hoofdgestel met
gesneden bekroning dragen.
Een dergelijk bord (XVII A) met ‘De Artykelen onzes algemeynen ende

Afb. 93. Kerkwijk. Koperen kaarsenkroon in de Ned. Hervormde kerk.
+

ongetwijfelden Christelijken Geloofs’, in eenzelfde omlijsting als het voorgaande.
Een op den preekstoel liggenden bijbel, van 1643, met koperen beslag uit
denzelfden tijd.
+
Een klok (middellijn: 0.77 M.) met, in den bovenrand, het opschrift:

+

Bijbel.

+

Klok.

‘Jacob Jansoon ende Jan Woutersoon kerkmesters. inder tyt. tot.
Kerkwijck in Bommelerwaert’;

in het midden een rand van grottesken-ornament, en hieronder het opschrift:
‘Willem Wegewart. Me fecit. Gouda. Anno 1617.’

Particuliere gebouwen.
+

Molensteeg B 12. Het huis ‘Hemelrijk’, gelegen op een kunstmatige hoogte,
is een dubbel baksteenen woonhuis met twee wolfdaken, waarop, aan elken
hoek, een vierkante schoorsteen. In den noordgevel bevindt zich de ingang met
een eiken deur, waaraan een eenvoudige trekker, en hiernaast een gedenksteen
(eerste steen) met het opschrift:
‘G.P. Lenshoek oud 2½ jaar. 1834’.

Neder-Hemert.
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+

Woonhuis.

De burgerlijke gemeente omvat de dorpen Neder-Hemert Noordzijde en
Neder-Hemert Zuidzijde, gescheiden door den in 1480 gegraven arm der Maas,
waarover zij gemeenschap hebben door een pontveer.
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P.N. VAN DOORNINCK,

Inventaris van het oud-archief der heerlijkheid en
gemeente Neder-Hemert. Haarlem, 1892.
Oorspronkelijk droegen dorp en heerlijkheid den enkelen naam Hemert,
+
die voorkomt onder de vormen: Hamaritda en Hamarita (in 814), Hemerze
(± 1205), Hamert en Hemert (± 1300) Uuthemert (1337). Men dient hierbij
nauwlettend onderscheid te maken met Op-Hemert in den Tielerwaard,
dat dikwijls onder nagenoeg dezelfde benamingen voorkomt.
+

Afb. 94. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Noordzijde.

Zie: NOMINA GEOGR., II. 125-126, III, 128-129
In 1384 is sprake van het huis te Hemert, in 1396 van Hemert; en deze
laatste benaming blijft in den vervolge algemeen gebruikelijk. Zie V.
DOORNINCK,

o

Inventaris oud-archief Neder-Hemert, n . 14, 16, 31, e.v.
Den naam Neder-Hemert ontmoeten we in de archieven van heerlijkheid
o

en gemeente voor het eerst in 1604. Zie V. DOORNINCK, A.w. n . 403.
In rood drie palen van vair met een gouden schildhoofd, waarin een halve
zwarte leeuw. Afbeelding bij D'ABLAING VAN GIESSENBURG (Gelderland, pl.
3, afb. 39).
Voor het eerst vinden we Neder-Hemert genoemd in de reeds vroeger
vermelde oorkonde van 814-815, wanneer tegelijk met goederen te Hedel,
Driel en andere plaatsen in Teisterbant, ook eene bezitting ‘in Hamaritda’
wordt geschonken aan het klooster Lauresham. In 1061 werd graaf Floris
I van Holland hier vermoord, terwijl hij rustte na een overwinning op de
Brunswijksche markgraven van Friesland en de met hen verbonden
1)
bisschoppen van Luik en Utrecht .
Ernstig had Neder-Hemert te lijden, in het derde kwart der 15e eeuw,
door den strijd tusschen Gelre en Maximiliaan van Oostenrijk. Op 18
November 1479 deden de Bosschenaars, die de zijde der Bourgondische
partij hielden, een inval te Hemert ‘en bornden daer een groot deel huysen
1)

Joh. de Beka, Historia Veterum Episcoporum Ultraiectsedis, etc. (Franeker, 1612), p.
29.
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+

Naam.

en die molen en een rosmolen’, en in hetzelfde jaar herhaalden zij den
aanval, veroverden en verbrandden het kasteel, verwoestten een groot
deel van het dorp ‘en sceynden die kerk ende cramen ende bornden oick
vele hopstaecken en namen oick veele perden en koyen en bedden ende
o

voirt al den huysraet die tot Hemert was’ (V. DOORNINCK, Inventaris, n .
203).
In 1480 doorgroeven de Bosschenaars ‘een stuck landts leggende boven
tslot van Hamert in Gelrelandt’, zoodat de Maas sedert haar loop hierdoor
nam en de oorspronkelijke zuidelijker bedding ten deele verzandde (V.
DOORNINCK,

o

A.w., n . 550).
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Hoewel Neder-Hemert van ouds tot Gelderland behoorde, is meermalen
geschil ontstaan over de territoriale hoogheid van Hemert en van het daar
gelegen fort. In 1715 werd hieromtrent een verdrag gesloten.

Neder-Hemert Noordzijde.
Kerk.
De Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de kerkelijke

Afb. 95. Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Noordzijde uit het Zuid-Westen.

gemeente.
+

De mededeeling van v.d. Aa, dat de kerk oorspronkelijk waarschijnlijk
een kapel is geweest, wordt bevestigd door een hierna te vermelden
gedenksteen, volgens welken het tegenwoordige gebouw in 1776 is
opgericht door Otto Fredrik, graaf van Lynden en zijn echtgenoote
Frederica Aloysia Dousa ter vervanging van een ouder heiligdom. Blijkens
een anderen gedenksteen waren architecten Corn. en Val. van Ommeren.
Waarschijnlijk was dit de ‘kapel opt Sant’ (SCHUTJES, I, 139), die in 1474
als een aan den H. Georgius gewijde kapel van de parochiekerk te
Neder-Hemert Zuidzijde wordt vermeld, en die overigens reeds in 1430
o

en 1431 bestond (V. DOORNINCK, Inventaris, n . 111 en 131). Na de
verwoesting dezer kapel werd hier in 1685 een Hervormd kerkgebouw
gesticht, dat tevens tot school diende. Toen dit kerkje te klein werd,
hebben graaf van Lynden en zijn echtgenoote ‘den weg geopend tot den
opbouw eener nieuwe
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kerk, door eene aanmerkelijke gift; en dit voorbeeldt door de Ingelanden
gevolgd zijnde, en daar toe verscheide liefdadige Christenen, zo wel als
opentlijke Kerk-Vergaderingen door milde geschenken mede gewerkt
hebbende, is men tot den werkelijken opbouw voortgegaan; welke, onder
de directie en het opzigt van de heeren C. van Ommeren, Rigter, enz.
enz. dezer Heerlijkheid, en Walraven van Ommeren, deszelfs oudste
zoon (die deze moeite genereuslijk, gratis, op zig genomen hadden) op
eene zeer voldoende wijze voltooid is’ (BOEKZAAL DER GELEERDE WAERELD,
XXVI, 1777, blz. 754).
+

De kerk ligt geheel vrij, niet georiënteerd, op een door een hek omgeven grasveld.
+
Het klein, zeer eenvoudig gebouw, opgetrokken van kleine baksteen, bestaat
Beschrijving.

Afb. 96. Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Noordzijde, inwendig naar het Noorden.

uit een ongeveer Noord-Zuid gericht zaalvormig schip, van drie traveeën, aan noorden zuideinde driezijdig gesloten en binnenwerks 21.25 M. langen 8.55 M. breed
(afb. 94). Op het midden van het met leien gedekte dak staat een achtkante open
dakruiter met ingesnoerde achtkante spits, eveneens bekleed met leien.
In den zuidelijken sluitingswand bevindt zich de ingang, geflankeerd door geblokte
baksteenen Toscaansche pilasters, met bergsteenen basementen en kapiteelen,
waarop een hoofdgestel rust, bekroond door een driehoekig fronton. Onder de
flauwspitsbogig getoogde vensters loopt een vierkante bergsteenen lijst (afb. 95).
Het inwendige (afb. 96), welks wanden gewit zijn, wordt overdekt door een ellipsbogig
houten tongewelf op trekbalken. Aan de zuidzijde is tegen den ingang een eenvoudig
houten tochtportaal ingebouwd. In den oostmuur bevindt zich een marmeren
gedenkplaat met het opschrift:
‘Otho Fredericus comes de Lynden et Frederica Aloysia Dousa,
Conjuges Veteri sacello iam paene aetate confecto novum hoc a
fundamentis erigendum curaverunt Ac publico Dei immortalis cultui
dicarunt MDCCLXXVI’.
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Hiertegenover, in den westmuur, bevindt zich een kleinere marmeren steen met het
opschrift:
‘Ut Corn. et Val. van Ommeren Huius sacelli Archit. nomina posteritati
innotescerent . L.H.P.’.
De kerk bezit:
Een koperen doopbekken, gedragen door een gegoten koperen arm (XVIIIc), versierd
met een dolfijn.
Een opengewerkten koperen lezenaar (XVIIIc), op den preekstoel.
Een dubbele heerenbank (XVIIId) van eikenhout, met ruggeschot, in eenvoudig

Afb. 97. Korenmolen te Neder-Hemert Noordzijde.

paneelwerk. Hierop een koperen lichtarm met twee kaarsenhouders uit denzelfden
tijd.
In den dakruiter hangt een klok (middellijn: 9.555 M.) met om den bovenrand een
opschrift in gothische minuskels:
‘Anna . is . mijnen . naem . Jaspar . Moer . ende . Jan . sijn . soen .
maeckten . mij . int . jaer. M.CCCCC.XLI.

Molen.
Op den Maasbaandijk, aan de z.g. ‘stille Maas’, staat een koremolen (afb. 97), een
zeskante bovenkruier, welks met hout bekleede romp rust op een baksteenen voet.
Onder de as in de kap bevindt zich een opschrift:
‘Gebr. Remmerde 1862’.
In den voet is een geverfde wapensteen (XVIIIb) geplaatst, afkomstig uit een
watermolen bij Genderen (Noordbrabant), waarin een alliantiewapen is gehakt,
bestaande uit twee ovale schilden, gedekt door een koningskroon en gehouden
rechts door een wolf, links door een windhond; de blazoenen der schilden zijn deels
afgekapt, deels overschilderd, maar waren blijkbaar rechts dat van Vittinghoff, links
van Van Lynden.
Inwendig is in een staakijzer gegrift: H.V.I. 1716.
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Neder-Hemert Zuidzijde.
Raadhuis.
Het raadhuis is een eenvoudig gebouwtje (XVIIId) op rechthoekig grondplan met
rieten dak. Tegen den met klimop begroeiden voorgevel hangt een walvischrib.
Boven de deur is een uithangbord aangebracht, waarop geschilderd het
gevierendeelde wapen-van Wassenaer met als hartschild drie palen van vair en
1)
een schildhoofd .

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, oorspronkelijk aan den H. Servatius gewijd

Afb. 98. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde.

(SCHUTJES, V. 151), is in eigendom en onderhoud bij de Nederduitsch Hervormde
gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
Aanvankelijk een dochterstichting van de kerk te Aalburg - die de
+
moederkerk van bijna het geheele land van Heusden benoorden de Maas
was en reeds vóór 1108 aan de abdij van St. Truiden behoorde (JOOSTING
EN MULLER, Bronnen II, 417) - wordt de kerk van Hemert of Santhemert,
zooals ze afwisselend heet, in 1459 vermeld als parochiekerk. Den 14en
December van dat jaar verklaart Robbertus de Keent, pastoor dezer kerk,
dat hij Nicolaas Henricss, geestelijke uit het bisdom Utrecht, heeft ingeleid
als rector en matricularius van het altaar van de HH. Petrus, Cornelius
en Antonius (vgl. V. DOORNINCK, Inventaris, nrs. 164 en 167).
Ridder Jan van Hemert, aan wien het patronaat der parochiekerk
behoorde, stichtte hierin met zijn echtgenoote Sophia in 1474 een kapittel
van acht kanunniken, welke stichting op 1 October 1512 door den bisschop
van Utrecht werd bekrachtigd. Deken van dit kapittel was in 1560
Theodericus Borchgreve, die toen kanunnik van St. Jan te 's
Hertogenbosch werd (SCHUTJES, t.a.p.).

1)

Blijkens vriendelijke mededeeling van Jhr. Mr. Dr. W.A. Beelaerts van Blokland wijst dit wapen
op Mr. Frederik Hendrik Baron van Wassenaer, † 1771, die nomine uxoris heer van Isendoorn
is geweest, nl. door zijn huwelijk met Seyna Jacoba Isabella van Wijhe, vrouwe van Isendoorn
sedert 1749, welke heerlijkheid zij in 1774 verkocht. Hoe dit wapen te Neder-Hemert komt is
overigens niet duidelijk.
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De kerk schijnt, blijkens een hierna te vermelden gedenksteen, in 1633
voor den Hervormden eeredienst in gebruik te zijn genomen.
+

Het gebouw ligt vrij temidden van een kerkhof, en is georiënteerd met een
+

Ligging.

Afb. 99. Schip en toren der Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde, van het
Zuid-Oosten.
o

afwijking van 8.5 naar het Zuiden.
+
+
De kerk (afb. 98) bestaat uit een schip van vier traveeën, een met vijf zijden
van een achthoek gesloten koor en een zuidwaarts van de lengteas geplaatsten +Beschrijving.
vierkanten toren. Het schip is binnenwerks gemeten 25 M. lang; de totale lengte +Plattegrond.
van schip en koor, zonder den toren, bedraagt binnenwerks 36.80 M.; de toren
meet 2.75 M. in het vierkant.
+
+
Het schip, opgetrokken van baksteen (formaat: 0.25 × 0.12 × 0.05 M.; 10 lagen:
+
0.625 M.) in kruisverband, telt vier traveeën met flauwspitsbogige vensters,
Uitwendig.
+
aangebracht waarschijnlijk in verband met eene verhooging in 1836, ter
Schip.
vervanging van vroegere lager geplaatste lichtopeningen, waarvan sporen
bewaard bleven. Aan den toestand vóór deze verbouwing herinnert ook nog een
overblijfsel van een tandlijst bij den westhoek van den zuidmuur (afb. 99). In den
noordmuur is een gedenksteen geplaatst, lang 0.31 M., hoog 0.265 M. met in
o

Romeinsche hoofdletters het opschrift: An MDC XXX dry doen wierdt deze kercke
herbout optny.
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+

Het koor, iets hooger dan het schip opgemetseld van kleinere baksteen (formaat:
+
0.20 × 0.095 × 0.045; 10 lagen: 0.562 M.) in staand verband, wordt, in
Koor.
tegenstelling met dit laatste, geschoord door eenvoudige schuin afgedekte
steunbeeren; de tusschengelegen muurvlakken worden grootendeels ingenomen
door vensternissen, welker vrij diepe geprofileerde neggen (afb. 100) zijn
verlevendigd met kleine zandsteenen negblokken, en die later (in 1836?) wederom
zijn dichtgemetseld, met uitsparing van kleinere spitsbogige vensters in de twee
noordelijke en zuidelijke, terwijl de kop wordt afgesneden door het moderne
pannendak. In de steunbeeren

Afb. 100. Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zz., westelijke travee van het koor (rechts).

bevinden zich overblijfselen van zandsteenen neuslijsten.
+
De toren bestaat uit drie geledingen, waarvan de twee onderste zijn gemetseld
+
van groote baksteen (formaat: 0.30 × 0.145 × 0.065 M.; 10 lagen: 0.785 M.) en
Toren.
de bovenste van kleine steen (formaat: 0.195 × 0.095 × 0.048 M.; 10 lagen: 0.57
M.) in staand verband met spaarzame toepassing van hoek- en boogblokken. Van
de zonder versnijding opgaande geledingen zijn de eerste en tweede gescheiden
door een baksteenen zaaglijst, de tweede en derde door een smalle zandsteenen
lijst. De tweede geleding heeft gekoppelde spitsbogige galmgaten met baksteenen
tusschenstijl in rondbogige nissen (uitgezonderd de oostmuur, waar het schipdak
tegen sluit); in de bovenste geleding worden dergelijke galmgaten omsloten door
spitsbogige nissen. Een ingesnoerde houten, achtkante spits dekt het geheel (afb.
99).
+
Het inwendige (afb. 101) wordt gedekt door een ellipsvormig houten tongewelf.
+
In het westelijk aan den toren grenzend deel van het schip, is een ruimte
Inwendig.
afgezonderd voor consistoriekamer. Tusschen schip en koor is in 1858 een
afscheiding aangebracht.
+
In den zuidmuur van het schip bevinden zich twee gedenksteenen, waarvan een,
+
breed 0.875 M., hoog 0.565 M., met het opschrift: N.D. Joannes Torck Dijn D .
Gedenksteenen.
in . Hemert . AEdem . hanc . Vi . belli . collapsam . instauravit . et . publico Christi
. cultui . dedicavit . An . AErae Christianae 1633.; en een, breed 0.52 M., hoog 0.315
M., met het opschrift: Anno 1836 is deze kerk verhoogd en hernieuwd.
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+

De herbouwing in 1633 en latere herstellingen verhinderen eene
reconstructie der geschiedenis van het middeleeuwsche kerkgebouw.
Met zekerheid valt alleen te zeggen, dat de twee onderste geledingen
van den toren het oudste deel van het heiligdom in zijn tegenwoordigen
staat vormen: het formaat van de baksteen en de vormen der galmgaten
wijzen op een bouwtijd omstreeks 1300. Schip en koor zullen, nadat zij
in het eind der 16e eeuw ‘vi belli’ waren verwoest, onder Joannes Torck
op de oude grondslagen en met gebruikmaking van het oude materiaal
hersteld zijn. De baksteen van het schip, van hetzelfde formaat als die
van het omstreeks 1464 gebouwde schip te Kerkdriel (zie blz. 50), is
waarschijnlijk afkomstig van een verbouwing in de tweede helft der 15e
eeuw, mogelijk dus in verband met de verheffing tot kapittelkerk in 1474.
Het koor, dat blijkbaar nog het minst had te lijden van de verwoesting in
het laatst der 16e eeuw, moet, gezien de onregelmatige plaatsing in den
plattegrond en de kleine baksteen, eerst aanmerkelijk later tegen het
schip zijn aangebouwd. Inderdaad blijken de profielen der vensterneggen
met hun systeem van beurtelings rechthoekige sprongen en vlak
afgesnoten of ingebogen kanten van eenzelfde karakter als die aan bijv.
het schip der St. Jacobskerk te 's-Gravenhage (voltooid in 1550) en aan
de St. Janskerk te Gouda (1552-1555), zoodat we den bouw van dit koor
kunnen stellen omstreeks 1550-1560. Ten slotte zal de bovenste geleding
van den toren, met haar ongeveer even klein baksteenformaat en haar
bergsteenen blokken, nagenoeg tegelijk met of slechts weinig later dan
het koor zijn opgetrokken.

Afb. 101. Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde, inwendig naar het Westen.

De vrij kort na hare voltooiing gevolgde verwoesting dezer kerk en de
herbouwing in 1633 schijnen zich dus hoofdzakelijk te hebben bepaald
tot het schip, zoowel als de verhooging in 1836, die aan dit gedeelte reeds
is op te maken uit de sporen van vroegere, lager geplaatste vensters,
terwijl daarentegen in het koor, zooals wij reeds zagen, de vensternissen
zijn afgeknot, waaruit dus eene verlaging van het muurwerk blijkt.
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De kerk bezit:
Een eenvoudigen eiken preekstoel (afb. 102), bestaande uit een zeskante kuip +Preekstoel.
met gesneden boogpaneelen tusschen gegroefde hoekstijlen, door bemiddeling
van een later vervaardigde omgekeerde pyramide rustend op een blijkbaar van een
ander meubel afkomstigen voet, gevormd door zes concentrisch ge-
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groepeerde gesneden consoles, versierd met leeuwen- en satermaskers en
festoenen, welke een geprofileerde tusschengeleding dragen, waarin het jaartal
1708. Het klankbord en de trap met uitgezaagde balusters zijn in later tijd
(vermoedelijk in 1836) aangebracht.
+
Op den kansel is een opengewerkte koperen lezenaar bevestigd met een gebogen
+
arm, waarin het jaartal: 1836.
Lezenaar.
+
Een koperen doopbekken (XVIIId).
+
+
Doopbekken.
Een koperen doopboog (XIXb).
+
+
Doopboog.
Een wit marmeren graftombe (XVIIIb) voor Otto Frederik van Vittinghoff
+
(1648-1724), heer van Nederhemert, gemerkt: N. Seunties Feict (sic!). Het
Graftombe.
monument (afb. 103) bestaat uit een

Afb. 102. Preekstoel der Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde.

voetstuk met geprofileerde dekplaat, waarboven op consoles een sarcophaag is
geplaatst, welke het beeld draagt van den overledene, geharnast en in liggende
houding met opgetrokken rechter been. Hierachter rijst, geflankeerd door tropheeën
van wapenen en vaandels, een pyramide op, tegen welker voorzijde het wapen van
Vittinghoff, gehouden door twee wolven met een bal in den bek, is gebeeldhouwd,
en die wordt bekroond door een groote urn. Te weerszijden van de tombe zijn twee
recht neerhangende snoeren elk met zestien kwartierwapens aangebracht. De
sarcophaag draagt tegen de voorzijde in Romeinsche kapitalen het grafschrift:
D.O.M. Othoni Frederico . De Vittinghoff Hemerti Toparchae Equitatus . Batavi .
Legato Viro . Probitate . Fortitudine . Militiae . Scientia Claro Qui . Vixit . Annos
LXXVIII . Menses III . Stephania . Anna . Amarantha . De Vittinghoff . Hadriani .
Comitis . Lindeni . Uxor . Patri . Optumo Filia . Maestissima P MDCCXXVI.
+
Een epitaaf (1750) van wit, geaderd marmer, bekroond door een doodshoofd
+
met twee gekruiste beenderen, voor Stephania Anna Amaranta van Vittinghoff,
Epitafen.
echtgenoote van Adrianus graaf van Lynden. Het opschrift luidt: Stephaniae
Annae Amarantae ex Nobili et vetusta Vitinghoviorum prosapia quae vixit Ann. LXIII
Mens. XI Hadrianus et Otho Fredericus comites Lindeni Ille coniugi Karissimae Hic
Matri Dulcissimae Optume de Se Merenti faciundum curaverunt CIƆIƆCCL.
Een epitaaf van zwart en wit marmer voor Adrianus graaf van Lynden. Tegen
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het benedengedeelte, gehouwen in den vorm van een sarcophaag (afb. 104), is
een plaat van wit marmer aangebracht met het opschrift: ‘D.O.M. Hadriano Comiti
De Lynden Antiquis . Moribus Batava Probitate Libertatis Studio Meritis In Remp.
Clarissimo Qui Vixit Annos LXXVII Menses IX Obiit A. MDCCLIV Parenti Optime Et
Sibi Et Conjugi Carissimae Fredericae Aloysiae Dousae Otho Fridericus Hemerti
Et Voorstae Toparcha H.M.V.P.A.

Afb. 103. Graftombe voor Otto Frederik van Vittinghoff in de Ned. Hervormde kerk te
Neder-Hemert Zuidzijde.

MDCCLXXIII’, in Romeinsche kapitalen.
Hierboven is tegen een zwart marmeren muurplaat een wit marmeren
portret-medaillon van den overledene geplaatst, omgeven door een draperie,
waarachter een groote palmtak is geschoven, en dat gehouden wordt door een
eveneens wit marmeren kinderfiguurtje, hetwelk met de rechterhand een fakkel
dooft, het geheel - ontworpen in den vroegen Lodewijk XVI-stijl - wordt bekroond
door het wapen-van Lijnden tusschen twee zittende windhonden als schildhouders.
Onder de sarcophaag is als beëindigingsmotief een zichzelf in den staart bijtende
slang gehouwen met een vogel- en en vleermuisvleugel, waarachter twee gekruiste
toortsen, tusschen welke een pijnappel afhangt.
Een epitaaf van toetssteen en wit marmer voor Otto Frederik graaf van Lijnden.
De bouw van dit monument in strakken Lodewijk XVI-stijl, komt in hoofdzaak overeen
met dien van het voorgaande; tegen het rechthoekig benedengedeelte is een wit
marmeren plaat aangebracht met het opschrift: ‘D.O.M. Othoni Frederico Comiti De
Lynden. Paternarum, Virtutum Ut Honorum Heredi His. Et Rara Eruditione Clarissimo,
o

Qui Vixit Annos LXXII Menses IV. Ob. A MDCCLXXXVIII. Coniugi Optimo Friderica
Aloysia Dousa P.I.’, in Romeinsche kapitalen.
Vóór de hierboven opgaande toetssteenen muurplaat is tusschen boeken en een
globe een obelisk opgericht met een portretmedaillon van den overledene. Een
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staand kinderfiguurtje, dat met de rechterhand een fakkel bluscht, licht met de
linkerhand een van den top der obelisk neerhangend rouwfloers van het borstbeeld.
De muurplaat, gedekt door een kroonlijst op gegroefde consoles, wordt bekroond
door het wapen-van Lynden tusschen zittende windhonden.
Een epitaaf (XIXa) van zwart marmer met een witmarmeren plaat, welke als
opschrift draagt: ‘D.O.M. Piae Memoriae Fredericae Louisae De Nobili Gente
Dousanum Nordwici Marito suo Ottoni Frederico comitia Lynden Toparchae in
Nederhemert et Voorst Post Mortem superstiti Expletae aetata annorum LXXXI et
III Mensum Vita

Afb. 104. Epitaaf van Adrianus graaf van Lynden in de Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert
Zuidzijde.

Defunctae Die Xante Calendas Juni MDCCCXI Hoc monumentum Honoris et Pietatis
causa posuerunt Ejus Neptes Maria Charlotta Antoinetta et Ottolina Frederica Louisa
De Nobili Gente Bentinkiana’, in Romeinsche kapitalen.
+
Een gebroken zerk (XVIIc), waarin een wapen is gehouwen en het opschrift:
+
‘Hier lijt begrave Adriaen de Graeff in zijn leven Dijkgraeff Cecretaris ende
Zerk.
rentmeester deser Vrij Heerlijkheid Nederhemert out 61 jaren sterf den 15
September Anno 1651.
+
In twee der koorvensters fragmenten (XVIIb) van gebrandschilderd glas: een met
+
een wapen, waaronder een spreukband met het opschrift: ‘Johan Staeck out
Gebrandschilderd glas.
schepen der Heerlijc... Ned.... Anno 1634’, en een met een wapen, waaronder
een spreukband met: ‘Aert...’.
+
Op het doophek zijn een koperen lichtarm (± 1700), versierd met een dolfijn, en
+
twee koperen kaarsenhouders bevestigd.
Lichtarm.
+
Een houten bord (± 1600), waarop in vergulde letters het Gebed des Heeren
+
is geschilderd.
Tekstbord.
+
Twee groote rouwborden (1726), waarvan een met het gepolychromeerde
+
wapen-van Vittinghoff, omgeven door 2 × 16 kwartieren, en met het opschrift:
Rouwborden.
‘Den Hoogh Welgebooren Heer Otto Frederik baron van Vittinghof genaamdt
Schell in leeven Vrijheer van Neder Hemert Groenewalt en Scheederen lieutenant
Generaal en Collonel van de Cavalerije ten dienste van de Heeren Staaten Generaal
der Vereenigde Nederlanden. Sterft den 18 Martii 1726’; en een met het
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gepolychromeerd alliantiewapen-Vittinghof en-van Randwijck, eveneens omgeven
door 2 × 16 kwartieren, en met het opschrift: ‘De Hoogh Welgeboore Vrouwe
Margareta
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Baronesse van Randwijck Douariere van den Baron van Vittinghof genaemt Schell
Vrij Vrouwe van Nederhemert Groenewalt en Scheederen. Sterft den 30 April 1726’.
Op den benedenrand der omlijsting van het eerstgenoemde rouwbord liggen twee
helmen, twee fragmenten van ijzeren handschoenen en overblijfselen van het
rouwvaandel.
+
Een houten wapenbord (XVIIIb) met de gepolychromeerde wapens-Vittinghof
+
en -Randwijck.
Wapenbord.
+
Avondmaalszilver (op het kasteel Nederhemert in bewaring) bestaande uit:
Twee gelijke bekers, hoog 0.128 M., met als merk een klimmend hondje of vos. +Avondmaalszilver.
Beide zijn versierd met een rand van gegraveerde ranken; tegen den bodem is
het wapen van Johan Torck en het jaartal 1623 gegraveerd.
Een eenvoudige broodschaal (XVIII) met de merken: Nijmegen, een gekroonde
L, een dito N en P.v.S., en het gegraveerde wapen-Dousa.
+
In den toren hangen twee klokken. De grootste (middellijn: 0.955 M.) draagt in
Romeinsche kapitalen het randschrift: ‘Heer Johan Torck vrijheer der heerlicheit +Klokken.
Nederhemert: Heere tot Delwijnen ende monickenlant Amptman tot Bommel
o

Thyelre ende Bommelre-weerden: capitain ende gouverneur tot Bomel . A 1634’.
De tweede (middellijn: 0.387 M.) heeft om den bovenrand in Romeinsche kapitalen
het opschrift: ‘Ave Maria gratia plena dominus tecum anno 1663’.

Het kasteel Neder-Hemert.
+

J.C.W. QUACK, Het huis Nederhemert, in: GELD. VOLKSALM., 1873, 126-131.
- A. SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE VAN NIJENBEEK, Een paar bladzijden

uit het Register op de Leenen van het Furstendom Gelre en van de
Graafschap Zutphen, Ophemert en Nederhemert, in: GELD. VOLKSALM.
1879, 8-12. - P.W.J. VAN DEN BERG, Het Kasteel Nederhemert, in: BUITEN,
1920, 472-474.
+
Voor het eerst vinden we dit kasteel vermeld op 27 Juli 1310, wanneer
Jan van Hemert zijn burcht te Hemert met den voorburcht en verdere
toebehooren opdraagt aan hertog Reinout van Gelre (NIJHOFF, Gedenkw.,
o

I, n . 110).
Den 1sten Januari 1332 beloofde Arnold van Hemert den burcht voor
o

Reinout te zullen bewaren en aan hem over te geven (Idem, n . 255).
Daarop beleende Reinout in 1361 ‘Peter van Hemart ridder, met die borch
en dat huijs tot Hemart mitten voorburcht vesten en graven, ten
Zutphensche rechte, te verheergewaden met een pond goed geld’ (V.
DOORNINCK,

o

Inventaris, n . 14).
Na den dood van ridder Joost van Hemert in 1500, vergunde hertog Karel
van Gelre, dat de voogdij over de nagelatene dochter Heilwich zou worden
gevoerd door de weduwe, Anna van Vlodorp, onder voorwaarde, dat zij
jaarlijks rekening en verantwoording zou doen voor ‘de geordineerde
Raden, frunden en maeghen daartoe geroepen’ (V. DOORNINCK, Inventaris,
o

n 247). Op last van den hertog hield inmiddels Gijsbert van Hemert het
kasteel bezet. Toen echter Anna van Vlodorp zonder voorkennis van
hertog Karel hertrouwd was met Johan Scheffert van Merode en na den
dood van Gijsbert van Hemert het slot in bezit nam, onthief de hertog
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haar van de voogdij over hare dochter Heilwich en verklaarde de
heerlijkheid en het kasteel aan
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hem vervallen. Heilwich huwde met Lubbert Torck van Sinderen, die
daarop in 1516 door Jacob graaf van Hoorne, heer van Altena, werd
beleend met het dorp Hemert, dat, gelijk wij weten, leenroerig was aan
o

Altena (V. DOORNINCK, Inventaris, n . 254). In 1517 gaf hertog Karel ook
het kasteel aan Heilwich terug (GELD. VOLKSALM. 1873, 129).
Tot het jaar 1655 bleef nu het slot Hemert in het geslacht Torck. Door
Maria Torck, die eerst met Rutger van Randwijck, later met Wilhelm
Thomas Quadt huwde, kwam de heerlijkheid in dat jaar aan het geslacht
Quadt. Onder Johan Frederik Quadt van Wickeraet, in 1683 beleend met
het dorp en de heerlijkheid, werden de bezittingen voor schuld verkocht.
Zoo verklaarde op 21 Mei 1695 Wendelina de With, weduwe van Abraham
Verhagen, ‘dat zij de heerlijkheid Neder Hemert wegens daarop geleende
penningen genoodzaakt was zelve in te koopen’, waarop de Staten van
Holland en Westfriesland haar beleenden met dorp en heerlijkheid en
met een rijswaard, genaamd de Schuijnenwaert (V. DOORNINCK, Inventaris,
o

n . 511 en 512).
Op 14 Augustus 1697 beleenden dezelfde Staten ‘Otto Frederik van
Vittinghoff, gen. Schell, heer van Groenewalt en Eeckhoff, kolonel van
een regiment cavalerie ten dienste der Vereenigde Nederlanden, oud 50
jaar, wonende te Nimwegen, met de heerlijkheid van Hemert, dat dorp in
hoogen en lagen gerechten, in diepen en droogen in allen sijnen
aenwerpen en een Rijswaert, genaemt Schuijnenwaert’, welke bezittingen
hij had gekocht van Wendelina de With voor 8000 gl. (V. DOORNINCK, A.w.
o

n . 514).
Stephania Anna Amarantia van Vittinghoff, dochter van Otto Frederik,
huwde 13 Januari 1715 met Adriaan baron van Lynden. Deze werd in
1726 door den stadhouder der leenen van Gelre beleend met ‘het huis
te Hemert met toebehooren.’ Zijne vrouw werd in 1727 door de Staten
van Holland en West-Friesland beleend met de heerlijkheid en het dorp.
Hun zoon, Otto Frederik, graaf van Lynden (zie blz. 121), verkreeg Hemert
na den dood zijner moeder en adopteerde als zijne dochter Otteline
Frederica van Reede, die zijne erfgename werd en huwde met Willem
Gustaaf Frederik, graaf van Bentinck, heer van Roon.
De uit dit huwelijk gesproten dochter, Otteline Louisa, trouwde in 1814
Karel baron van Nagell (1868) en liet bij haar overlijden, enkele weken
na haar echtgenoot, de heerlijkheid na aan haar zoon Anne Jan Harmen
Maurits Adriaan, baron van Nagell. Laatstgenoemde huwde 10 December
1851 met Elisabeth Anne Gerbardine van Kretschmar en stierf 31
Augustus 1880, de heerlijkheid Neder-Hemert nalatende aan zijn
echtgenoote.
+

Het in modernen tijd zeer verbouwde kasteel bestaat uit een omstreeks 1800
+
+
Beschrijving.
opgetrokken en in 1870-1880 vernieuwd voorgebouw, waarin een vroegere
+
zuidvleugel, een binnenplaats en een in den noordoostelijken hoek hiervan
Plattegrond.
gelegen traptoren zijn opgenomen, welk voorgebouw wordt geflankeerd door
een ronden toren op den noordwest- en een half-achtkanten toren op den
zuidwesthoek. Achter dit voorgebouw, en hiermee thans samengetrokken, sluit het
eigenlijke oude hoofdgebouw aan met een uitspringend vierkant gedeelte (een
vroegere donjon?) op den noordoosthoek, door een vleugel langs de noordzijde
van het voorgebouw verbonden met den noordwestelijken ronden hoektoren.
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Het uitwendige heeft, tengevolge van de vele verbouwingen, slechts weinig van
+
het oorspronkelijke bewaard. Hiertoe behooren de noordwestelijke ronde
Uitwendig.
hoektoren, grootendeels met klimop begroeid, en de half-achtkante zuidweste-
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lijke hoektoren, die in zijne bovenste geleding in elk der zijkanten terugliggende
velden vertoont, gedekt door een fries van drie rondbogen (afb. 105). In den
achtergevel resten nog deelen van het oude baksteenen muurwerk met sporen van
smalle, rechthoekige vensters.
+
Inwendig bevindt zich in het voorgebouw een vestibule, welke toegang geeft tot
de zich in dit gedeelte bevindende vertrekken en tot de groote zaal in het midden +Inwendig.
van het voormalige hoofdgebouw. In den noordwestelijken hoek der groote zaal
bevindt zich de toegang tot den thans ingebouwden traptoren, waarin een op
zeshoekig grondplan opgetrokken spiltrap, welks treden zijn gemetseld op
kruisribgewelfjes, naar de verdiepingen voert; de muren zijn

Afb. 105. Kasteel Neder-Hemert naar een teekening (omstr. 1600).

gewit, de gewelfribben gepolychromeerd. Op de bovenverdieping bevindt zich in
den noordoostelijken hoek, in den vermoedelijken donjon, een kamertje (de zg.
kamer van Marten van Rossem) met een zoldering op moeren kinderbalken,
beschilderd met een doorloopend motief van bloem- en bladerranken. De
eenvoudige, in paneel gewerkte eiken lambrizeering sluit aan bij een rijk gesneden
bed van hetzelfde materiaal, met een lange zijde tegen den muur geplaatst. Dit bed
(afb. 106), oorspronkelijk tweepersoons, later gewijzigd tot eenpersoons, bestaat
uit een onderbouw van paneelwerk, op welks hoeken vier kandelaberzuilen zijn
geplaatst, die een verkropt houten raam dragen, waarin de eikenhouten hemel is
bevestigd; aan het hoofdeinde is het wapen van Marten van Rossem, gehouden
door twee ‘wildemannen’ en omgeven door lofwerk, gesneden.
Het karakter van dit snijwerk en van de kandelaberzuilen, welke
overeenkomen met de 1537 gedateerde stijlen van vensters, afkomstig
van een huis aan de Koornmarkt te Delft (thans in het museum Lambert
van Meerten aldaar), doen ons dit bed, en hiermede ook de betimmering
van dit vertrek, stellen op omstreeks 1540.
Een belendende grootere kamer heeft een zoldering als de hier beschrevene, maar
verborgen achter een in de 19e eeuw aangebracht plafond.
Het geheele gebouw is onderkelderd, in het midden met een tongewelf, onder
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den vierkanten toren of donjon met een groot koepelgewelf. Keldermuren

Afb. 106. Kasteel Neder-Hemert. Bed van Marten van Rossem.

en gewelven zijn gewit.
+

De oudste deelen van het gebouw in zijn tegenwoordigen staat zijn
ongetwijfeld de twee hoektorens te weerszijden van den voorgevel, de
vierkante toren op den noordoostelijken hoek en de thans ingebouwde
traptoren. Gezien de door rondboogfriezen gedekte spaarvelden in den
zuidwestelijken hoektoren, opvallend overeenkomend met de behandeling
van het muurwerk der Brabantsche kerktorens van omstreeks 1500,
zouden wij dezen toren in het begin der 16e eeuw willen stellen.
Op eene teekening van Eyck van Zuylichem uit 1843 vertoont het kasteel
vrijwel dezelfde dispositie, die het thans nog heeft, met uitzondering
natuurlijk van den voorgevel, die, eenvoudig en vlak behandeld, met
groote rechthoekige vensters, in zijn ietwat nuchtere, maar rustige en
pretentielooze vormentaal, op het eind der 18e of het begin der 19e eeuw
wijst (GELD. VOLKSALM., 1873). Oudere teekeningen, uit de 17e en de 18e
eeuw, doen ons den toestand vóór de oprichting van het voorgebouw
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kennen (afb. 105). Ter plaatse van dit laatste bevond zich een klein
voorplein, omvat door het hoofdgebouw met twee vleugels, die aan de
smalle westzijden waren gesloten door trapgevels, en door lagere
aanbouwsels verbonden met de twee westelijke hoektorens, tusschen
welke aan lagere courtine was opgetrokken met een overdekten weergang
en met een breede meezekouw boven de poort, die door een valbrug met
de overzijde der gracht was verbonden. In zijn geheel, en met uitzondering
dus van den zuidwestelijken hoektoren, zou dit gebouw zeer wel uit de
14e eeuw kunnen dagteekenen.
In den loop der jaren 1870-1880 is het eenvoudige voorgebouw van
omstreeks 1800 vervangen door het tegenwoordige met zijn
karakterloozen voorgevel, terwijl ook de overige deelen van het kasteel
hersteld zijn en gewijzigd.

Afb. 107. Memorietafel van Willem van Zuylen-Bentinck en zijne echtgenoote, voorstellende
de H. Anna Gedrieën (Holl. school XVIa).
+

In het kasteel bevinden zich een aantal oude meubelen, waaronder verschillende
gesneden Vlaamsche en Hollandsche kasten (XVII), een wortelnoten porceleinkast +Meubelen.
(± 1750), vijf leunen vijf gewone stoelen (XVIIIb), een fauteuil (± 1730) bekleed
met gobelin, een zg. Oost-Indische kist van djattihout met koperen beslag (XVIII),
+
enz. Voorts eene verzameling schilderijen, waarvan wij hier de belangrijkste
+
beschrijven:
Schilderijen.
Memorietafel voor Willem van Zuylen Bentinck en zijne echtgenoote,
1.
voorstellende de H. Anna-gedrieën (Moeder Anna, de H. Maagd en het Kind
Jezus), onder een baldakijn met dorsaal van roode zijde gezeten op een
gemetselde bank met een bedekking van gras en bloemen; de H. Maagd,
gekleed in violet onderkleed en blauwen mantel, het hoofd getooid met een
kroon van fijn goudsmeedwerk, heeft op haren schoot het naakte Kind, dat met
de linker-
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hand reikt naar een peer, door de H. Anna aangeboden; laatstgenoemde is
gehuld in een goudbrocaat onderkleed met pelswerk aan de polsen en een
rooden mantel met goud gestikten boord, het hoofd gedekt met een witten
doek, op den schoot een getijdenboekje. Links, geknield voor een bidbank,
Willem van Zuylen Bentinck; rechts, gelijkerwijs geknield, zijn vrouw Judith van
Zuylen van Nyevelt. Achter elk een naakte staande engel met beider
wapenschilden (afb. 107). Paneel: 0.97 × 0.71 M., Hollandsche school, XVIa.
Catalogus der Tentoonstelling van oude schilderkunst te Utrecht, 1894,
o

o

n . 314. - E.W. MOES, Iconographia Batava, n . 9419.
2.

Portret van Gillis van Eyckelenberg genaamd Hooftmans († 1581). Kop naar
rechts gewend, op paneel (0.405 × 0.285 M.), later vergroot door inlaten in een
grootere plank (0.74 × 0.595 M.), waarop rechts boven het

Afb. 108. Gezicht op het kasteel Heumen. Noord-Nederlandsche school (omst. 1600).

wapen van den voorgestelde. Zuid-Nederlandsche meester in de manier van
Maarten de Vos (1532-1613). Volgens een opschrift tegen de achterzijde echter,
o

evenals de tegenhanger (n . 3), door P. Pourbus in 1551 geschilderd.
o

MOES,

Iconographia Batava, n . 3675. Vgl. het dubbele portret van Gillis
van Eyckelenberg met zijn tweede echtgenoote door M. de Vos in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
3. Portret van Johanna van Achtenhout (1531-1566), eerste echtgenoote van den
o

voorgaande (zie n . 2) met wien zij in 1551 trouwt. Kop naar links gewend, op
paneel (0.405 × 0.285 M.), later tot halve figuur vergroot door het inlaten in een
grootere plank (0.74 × 0.595 M.).
o

Zie n . 2.
4. Gezicht op het kasteel Heumen. Groot landschap, waarin geheel links het
kasteel. In het midden wandelaars. Rechts, aan den rand van een bosch, een
zittend echtpaar, volgens de traditie: Frans van Lynden, negende heer van
Heumen (begraven in 1606 te Loenen), gehuwd: 1e in 1578 met Clementia
van Amstel van Mijnden, vrouwe van Mijnden, Kronenburg en Loenen († 1
Maart
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Afb. 109. Portret van Hendrik Trip door J.A. VAN RAVESTEYN.

1584 te Loenen); 2e in 1586 met Anna van Lijnden, vrouwe van Hemmen en
Blitterswijk (begraven in 1613 te Loenen), dochter van Dirk, achtsten heer van
Heumen en van Judith van Wylich (afb. 108). Doek, 0.62 × 2.26 M. (dagmaat).
Noord-Nederlandsche school (omstr. 1600).
5. Boschgezicht met jagers. Paneel, 0.205 × 0.265 M. Manier van Jan Brueghel
II (1601-1678).
6. Portret van Hendrik Trip (1607-1666). Borstbeeld, gemerkt: Aet. 31 Ano. 1638
(afb. 109). Paneel, 0.705 × 0.61 M. Links boven het wapen-Trip. Door J.A. van
Ravesteyn (± 1572-1657).
MOES,

o

Iconographia Batava, n . 8067 1.

Afb. 110. Portret van Caecilia Godin, echtgenoote van Hendrik Trip, door J.A. VAN RAVESTEYN.

7. Portret van Caecilia Godin (1610-1637), echtgenoote van Hendrik Trip, met
wien zij 18 April 1633 trouwde. Borstbeeld. Paneel, 0.705 × 0.61 M. Rechts
boven twee wapens (afb. 110). Door J.A. van Ravesteyn.
MOES,

o

Iconographia Batava, n . 2760.
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8. Familieportret. Levensgroote kniefiguren. Van links naar rechts: twee dochters,
de moeder en de vader. Op den achtergrond links een landschap; rechts
architectuur. Doek, 1.29 × 1.80 M. Hollandsche school (omstr. 1650).
9. Portret van Jacobus Trip (1575-1661). Kniestuk, naar rechts, zittende op een
stoel met roode leuning. Doek, 1.15 × 0.88 M.
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(dagmaat). Repliek van of gelijktijdige kopie naar het schilderij door Nic. Maes
in het Mauritshuis te 's-Gravenhage, uit welks signatuur (Aet. 84, N. Maes 16...)
blijkt, dat de voorgestelde persoon hier ook op 84-jarigen leeftijd en dus in 1659
of 1660 is geportretteerd (afb. 111).
Zie over de talrijke portretten door N. Maes, Rembrandt en J.G. Cuyp van
Jacobus Trip en diens echtgenoote geschilderd: C. Hofstede de Groot,
De portretten van het echtpaar Jacob Trip en Margaretha de Geer door
de Cuyp's, N. Maes en Rembrandt, in Oud-Holland, XLV (1928), blz. 255
vv. Deze auteur blijkt de beide hier beschreven portretten (zie ook
o

hieronder, n . 10) niet te hebben gekend. Wel vermeldt hij eene andere
repliek van het portret van Jacobus Trip in het museum te Budapest. Vgl.
o

ook Catalogus Mauritshuis, 1924, blz. n . 90, alwaar dit portret echter niet
als Jacobus Trip is geïdentificeerd.

Afb. 111. Portret van Jacobus Trip (1659 of '60).

Afb. 112. Portret van Margaretha de Geer, echtgenoote van Jacobus Trip door of naar N.
MAES.
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10. Portret van Margaretha de Geer (1585-1672), echtgenoote van Jacobus Trip,
met wien zij in 1603 trouwde. Kniestuk naar links, zittende op een stoel met
roode leuning. Doek, 1.15 × 0.88 M. (dagmaat). Repliek door of gelijktijdige
copie naar Nic. Maes (afb. 112).
o

Als voren onder n . 9.
11. Portret van Margaretha de Geer, echtgenoote van Jacobus Trip. Kniestuk, in
het zwart gekleed, levensgroot, naar links, zittend voor een tafel met rood kleed,
in een stoel met roode leuning. Bovenaan een roode draperie. Rechts beneden
gemerkt: Aet. 81 N. Maes f. 1665. Doek (afb. 113).
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12. Mansportret. Borstbeeld, ovaal. Gemerkt: Aet. 77, 1655. Miniatuur op koper.
Hollandsche school (XVII).
13. Damesportret. Borstbeeld, ovaal. Miniatuur op koper. Hollandsche school (XVII).
14. Braziliaansch landschap. Op den voorgrond de gebouwen van een
katoenplantage, waarbij vele inboorlingen aan het werk zijn (afb. 114). Doek,
1.04 × 1.86 M. Geschilderd door Frans Post (± 1612-1680).

Afb. 113. Portret van Margaretha de Geer, echtgenoote van Jacobus Trip, door N. MAES,
1665.

15. Bergachtig landschap met wijnoogst. Paneel, 0.205 × 0.305 M. Door of in de
manier van Herman Saftleven (± 1609-1685).
16. Portret van Stephania Torck († 1702), echtgenoote van Frederik Hendrik van
Randwijk. Kniestuk. Gemerkt: ‘H. Tuerft. 1672. Doek.
17. Damesportret. Kniestuk naar links, staande in een park bij een fontein. Doek,
1.28 × 1.00 M. (dagmaat). Gemerkt op de fontein: ‘AB (aanéén) 1676’.
Geschilderd door Adriaen Backer (1635/6-1684).
Volgens overlevering zou dit portret zijn van een prinses de Trémouille.
18. Damesportret. Kniestuk, in rood kleed, staande in een park. Doek, 1.28 × 1.00
M. (dagmaat). Gemerkt: ‘AB (aanéén) 1677’. Geschilderd door Adriaen Backer.
Ook dit zou het portret zijn van een prinses de Trémouille.
19. Portret van Frederik Hendrik van Randwijck (1625-1697). Hollandsche school
(XVII B).
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o

Iconographia Batava, n . 6176.
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Afb. 114. Braziliaansch landschap, door FRANS POST.

20. Portret van Elizabeth (?) van Randwijck (1575-1629). Hollandsche school (XVII
B).

Afb. 115. Portret van Otto Frederik, graaf van Lynden, door DU PRAT, 1737.

21. Portret van een man, halve figuur, blootshoofds in harnas. Hollandsche school
(XVII B).
22. Kniestuk van heer in kamerjapon, met allongepruik. Hollandsche school (XVII
B).
23. Portret van Adriaan, graaf van Lynden (1674-1754), amptman, rechter en
dijkgraaf van Overbetuwe, amptman der stad Grave en lande van Kuyk,
gouverneur van Z.H. den prins van Oranje-Nassau. Gemerkt op de achterzijde:
o

‘Aet. 47 a . 1724’. Borstbeeld. Doek, ovaal. Hollandsche school.
MOES,

o

Iconographia Batava, n . 4683 2.

24. Portret van Otto Frederik, graaf van Lynden (1716-1788), heer van Nederhemert
en de Voorst, burggraaf van Nijmegen.
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o

Gemerkt op de achterzijde: ‘Aet. 8a . 1724’. Doek. Hollandsche school (XVIII
A).
MOES,

o

1

Iconographia Batava, n . 4703 .

25. Portret van Otto Frederik, graaf van Lynden, heer van Nederhemert en de
Voorst, burggraaf van Nijmegen. Halve figuur, in harnas, den helm in de hand
houdend. Gemerkt: ‘Du Prat à Rome 1737’. Doek (afb. 115).
MOES,

o

2

Iconographia Batava, n . 4703 .

Afb. 116. Ruiterportret van Charles Godert, graaf van Lynden d'Aspremont, door CAENEN,
1754.

26. Portret van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland (1651-1709).
Kniestuk. In het ornaat van de orde van den kouseband. Blootshoofds, den
hoed in de rechterhand houdend.
27. Portret van Stephania Anna Amaranthe Barones van Vittinghof gen. Schell
1)
(1687?-1750) , echtgenoote van Adriaan, graaf van Lynden. Borstbeeld. Doek,
ovaal. Hollandsche School (XVIII A).
MOES,

o

2

Iconographia Batava, n . 8571 .

28. Portret van Henry Wroth of Durants and Loughten (geh. met Anna Meynard of
Wichlow), grootvader van Henriette van Nassau-Zuylesteyn, gravin-douairière
van Athlone (1688-1759). Borstbeeld, ovaal. Miniatuur. Engelsche school
(XVIIIA).
29. Portret van Charles Godert, graaf van Lynden d'Aspremont, veldmaarschalk
der keizerlijke troepen en commandant der Oostenrijksche troepen in
Lombardije. Ruiterportret. Gemerkt: ‘Caenen 1754’. Doek (afb. 116).
1)

Blijkens mededeeling van het genealogisch-heraldisch bureau ‘De Nederlandsche Leeuw’ is
de geboortedatum van de geportretteerde niet te vinden. Men zie echter haar grafschrift op
blz. 109.
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De voorgestelde is misschien: Charles Gobert François, comte
d'Aspremont, de Lynden et de Reckheim, geboren 21 November 1703;
overleden 24 November 1749 (volgens anderen 3 Maart 1750).
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30. Portret van Frederica Louise van der Does van Noordwijk (1730-1788),
echtgenoote van Otto Frederik graaf van Lynden. Halve figuur, in donkerblauw
costuum met rooden mantel. Gemerkt: ‘Caenen à Nymegue 1755’. Doek.
MOES,

o

1

Iconographia Batava, n . 2036 .

31. Portret van Willem V, prins van Oranje (1748-1806). Borstbeeld in blauwen
uniformrok van de garde, met het lint en de ster der orde van den kousenband.
Links boven gemerkt: ‘par Liotard 1756’. Pastel.
o

Catalogus der Oranje-Nassau-tentoonstelling, Amsterdam 1898, n . 834.
o

MOES, Iconographia Batava, n

7

. 9098 . Gegraveerd door Jacob Houbraken.

Afb. 117. Portret van Frederica Louise van der Does van Noordwijk, door J.B. PERRONNEAU.

32. Portret van Carolina Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau (1743-1787),
echtgenoote van Carl Christian, vorst van Nassau-Weilburg. Borstbeeld in
gebloemd kleed, op 13-jarigen leeftijd. Bovenaan gemerkt: ‘par Liotard 1756’.
Pastel.
o

Catalogus der Oranje-Nassau-tentoonstelling, Amsterdam 1898, n . 1003.
33. Portret van Frederica Louise van der Does van Noordwijk (1730-1788),
echtgenoote van Otto Frederik, graaf van Lynden. Borstbeeld, levensgroot.
Pastel (afb. 117). Door J.B. Perronneau (1715-1783).
MOES,

o

2

Iconographia Batava, n . 2036 .

34. Portret van Stefania Anna Amaranthe, barones van Vittinghof gen. Schell,
echtgenoote van Adriaan, graaf van Lynden. Kniestuk, naar links, in blauw
costuum en rooden mantel. Doek, 1.28 × 0.995 M. Vermoedelijk door Agostino
Rosi (1727-?).
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MOES,

o

1

Iconographia Batava, n . 8571 .
o

Zie omtrent deze geportretteerde de noot bij n . 27, blz. 122.
35. Portret van Adriaan, graaf van Lynden (1674-1754).
Kniestuk, naar rechts, zittend, in rood costuum en blauwen met bont gevoerden
mantel. In de rechterhand houdt hij een boek. Vóór hem een tafel met boeken

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

124
en schrijfgerei en een open liggenden brief, waarop geschreven: ‘Monsieur le
Comte de Lynden, Burggrave de Nymegue, président des Etâts du Duché de
Gueldre et de la conté de Zutphen et leur premier Député à l'assembleé des
Etâts Généraux des Provinces Unies à la Haye. Agustino Rosi P.’ (afb. 118).
Doek, 1.28 × 0.995 M. Door Agostino Rosi (1727-?).
MOES,

o

1

Iconographia Batava, n . 4683 .

36. Portret van Isabella van Reede (1770-1838). Borstbeeld, rond. Miniatuur.
Hollandsche school (XVIIId).

Afb. 118. Portret van Adriaan, graaf van Lynden, door AGOSTINO ROSI.

37. Portret van Willem Anton Bentinck (1799-1813). Borstbeeld, ovaal. Miniatuur.
Hollandsche school (XVIIId).
38. Portret van Jan Godert, graaf van Lynden d'Aspremont en Reckheim (1757-?).
Jeugdportret. Halve figuur. Doek. Hollandsche school (XVIII B).
Vermoedelijk is dit Jean-Népomucène-Gobert, graaf d'Aspremont-Lynden
en Baindt, geboren 22 September 1757, overleden in 1816.
39. Portret vermoedelijk van Francisca Romaine Gobertine (1760-1793), kanunnikes
van Munsterbilsen, zuster van den voorgaanden. Jeugdportret. Halve figuur.
Doek. Hollandsche school (XVIII B).
40-42. Drie markttafereelen. Paneel, 0.40 × 0.30 M. Gemerkt: ‘P.D.v.d. Burgh’ (geboren
1805).
43. Bloemstuk. Ruiker in vaas op een marmeren tafel. Waterverfteekening op
papier, 0.35 × 0.28 M. (dagmaat). Links beneden gemerkt: ‘Fecit M.F.J. de
Heiden, 7 April 1830’.
44. Portret van Marie Antoinette Charlotte, gravin Bentinck (1792-1832), weduwe
van Jan Gijsbert Ludolph Adriaan, baron van Neukirchen, genaamd Nijvenheim
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(1783-1818), en echtgenoote (zij hertrouwde te Warnsveld, 21-6-1822) van
Jacob Hendrik, graaf van Rechteren, heer van Appeltern
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(1787-1845). Rechts gemerkt: ‘v.d. Hulst f. 1831’. Borstbeeld. Paneel, 0.275
× 0.215 M.
45. Portret van Prinses Marianna van Oranje-Nassau (1810-1883), echtgenoote
van prins Albrecht van Pruisen. Halve figuur, zittend. Gemerkt: ‘v.d. Hulst f.
1835’. Paneel, ovaal.
46. Portret van Ottoline Frédérique Louise, gravin Bentinck, vrouwe van
Nederhemert (1793-1868), echtgenoote van Charles Anne Daniel baron van
Nagell (1792-1868). Rechts gemerkt: ‘J.v.d. Hulst F. 1835’. Borstbeeld. Paneel,
0.275 × 0.215 M.
47. Het raadhuis te 's Gravenhage, uit het Zuiden gezien. Paneel, 0.39 × 0.30 M.
Links beneden gemerkt: ‘P.D.v.d. Burgh’.
48. Gezicht op het Korte Voorhout te 's Gravenhage, gezien van de Boschbrug
van de Leidsche straat uit, bezuiden het Malieveld. Rechts het Wachtje.
Vermoedelijk ook door P.D.v.d. Burgh.
49. Gezicht op het kasteel Hoekelum (XIX A).

Poederooien.
Deze gemeente omvat de voormalige heerlijkheden Aalst en Poederooien, den
polder en het gehucht Monnikenland en het fort Loevestein.

Aalst.
J.C.W. QUACK.

Bij de afbeelding der overblijfselen van het slot Aalst in de
+
Bommelerwaard, in: GELD. VOLKSALM. 1875, 215-220. Zie: NOMINA GEOGR.
II 99; III, II. In de bekende schenkingsacte van 814-815 (zie blz. 47) wordt
+
ook Aalst voor de eerste maal vermeld en wel onder den naam Halosta
o

(SLOET, Oorkondenb. n . 27).
Gedurende de 15e eeuw en het grootste deel der 16e eeuw, was de
+
heerlijkheid Aalst in het bezit van een geslacht van dien naam. Reeds
in 1402 wordt Goosewijn van Aalst Hillijnssoon vermeld als eigenaar van
het kasteel, welks bouwvallen nog in 1874 bestonden, maar korten tijd
later zijn gesloopt (GELD. VOLKSALM., 1875, 215). Eene afstammelinge uit
dit geslacht, Johanna van Aalst, erfde in 1545 heerlijkheid en slot van
haar vader en bracht deze bezittingen door haar huwelijk in het geslacht
Torck. Haar zoon Willem Torck kreeg in 1576 de goederen zijner moeder
als erfgenaam, maar reeds in 1577 werd hiermede zijn broederszoon
Gaart Torck beleend. In 1632 vermeldt het leenregister Bernt Torck, ‘erf
zijns vaders Willem’, als bezitter van huis en hofstad te Aalst. Uit het bezit
der Torcken ging Aalst over in dat van het geslacht van Lynden.
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Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan O.L. Vrouw en den H.
Antonius, is in eigendom en onderhoud bij de Nederduitsch-Hervormde gemeente.
De toren behoort aan de burgerlijke gemeente Poederooien.
+

Oorspronkelijk behoorde Aalst onder de parochiekerk van het aan de
overzijde der Maas gelegen Wijk. Maar blijkens een in het bekende
missaal van Wijk (thans in het archief van het Groot-seminarie te
Warmond) overgeschreven breve, vergunde Andreas, bisschop van
Utrecht, reeds in 1133 aan de inwoners van Aalst een eigen kapel te
stichten, ‘considerata difficultate viae, quam illi de Aelste ad suam
ecclesiam, quae dicitur Wijck, trans aquam, quae interfluit, habebant’,

+

Geschiedenis.

o

etc. (SLOET, Oorkondenb. n 265). - A.F. VAN BEURDEN, Het Missale van
de kerk te Wijk bij Heusden (uitgave van het Prov. Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, 1906).
Na de Hervorming is deze kerk gecombineerd met Zuilichem en later, tot
1640, met Poederooien (JOOSTING EN MULLER, Bronnen, II, 417). Zij is in
1922 hersteld.

Afb. 119. Poederooien. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Aalst.
+

Het kerkje ligt georiënteerd op een door een heg omgeven kerkhof. Het bestaat
(afb. 119) uit een eenbeukig schip, een driezijdig gesloten koor en een vierkanten +Beschrijving.
toren, gedekt door een korte spits. Met uitzondering van den in 1922 vernieuwden
zuidmuur van het schip zijn kerk en toren geheel gepleisterd (afb. 120). Het
benedengedeelte van den ongeleden toren is van tuf-, het bovendeel van baksteen
opgetrokken, terwijl ook de gepleisterde noordmuur, waarin men bij de herstelling
sporen van kleine, hoog boven den vloer aangebrachte vensters vond, nog
grootendeels uit tufsteen schijnt te bestaan. Tegen de oost- en zuidoostzijde der
sluiting zijn in later tijd aanbouwsels tusschen de steunbeeren aangebracht.
Het inwendige der kerk is geheel gewijzigd en gewit. In de benedenruimte van
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den toren bevinden zich aan noord-, zuid- en westzijde halfronde spaarbogen, aan
de oostzijde

Afb. 120. Poederooien. Ned. Hervormde kerk te Aalst van het Noord-Westen.

een spitsbogige.
+

De oudste gedeelten van het kerkgebouw zijn waarschijnlijk de noordmuur
en de toren, die, gezien het materiaal en de kleine, hoog aangebrachte
vensters, zeer wel uit den stichtingstijd kunnen dateeren. Later vermoedelijk in de 14e of 15e eeuw - zijn schip en toren verhoogd en
kreeg het koor zijne driezijdige sluiting.

+

Bouwgeschiedenis.

In de kerk bevinden zich de volgende voorwerpen:
+
Onder den onbeteekenenden preekstoel een hardsteenen achtkante voet (XV)
+
van gothische vormen, wellicht van een vroegere doopvont afkomstig.
Preekstoel.
Aan de trap van den preekstoel een koperen zandlooperhouder (± 1700),
waarop thans een tinnen doopbekken (XVIIId, afb. 121) is geplaatst.
+
Een met een deur gesloten kastje
+

Borstbeeld.

Afb. 121. Tinnen doopbekken der Ned. Hervormde kerk te Aalst.

in den zuidmuur, waarin zich een geel geverfd steenen borstbeeld bevindt. Onder
het kastje een cartouche met een opschrift: ‘1722. Echbert Klop Hooghdijk Heemraet
Borgemeester en President Scheepen der Heerlyckheyt Aelst’ (afb. 122). Een groote
+
gebeeldhouwde zerk, waarop in laag reliëf gehouwen de figuren van een knielenden
+
man in harnas en van een eveneens knielende vrouw, gevat in een omlijsting
Zerk.
van vroege renaissancearchitectuur, bestaande uit twee rondbogen, tegen de
zijkanten van de zerk rustend op balusterzuilen en
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in het midden neerkomend op een gothisch geprofileerden kraagsteen. Het
randschrift in gothische minuskels luidt: ‘Hier leet lertz goellen Jansz heer van aelts
o

is ghestorvē a 1544 op sante sijmō en̄ Judas dach Int... Johanna van aelst sanders
r

d van tuijl huysvrou va golle van aelst opte Wosd nae pinxtē’.
+
In den toren hangt een slordig
+

Klok.

Afb. 122. Borstbeeld van burgemeester Egbert Klop in de Ned. Hervormde kerk te Aalst.

gegoten klok (middellijn: 0.82 M.), welke het volgende opschrift in Romeinsche
hoofdletters draagt: ‘Ghelde Spruijser Schoudt Willem Moll paco W.H.W. voor de
Windt anno 1693’.

Boerderijen.
1. B 81. Groote boerenwoning (XVIII) bestaande uit lang- en dwarshuis. In den
zijgevel van dit laatste zijn twee, thans gewitte, beeldjes (XVIB) gemetseld,
vermoedelijk van zandsteen, Adam en Eva voorstellend, en afkomstig van het
voormalige slot Aalst.
Inwendig: opkamers met balkenzolderingen; vertrekken met wandkastjes; kelders,
overkluisd met tongewelven. In een der kamers hangt een prent van H. Spilman
(1740), voorstellend de overblijfselen van het slot Aalst.
In den zijgevel eener schuur bevinden zich, gedeeltelijk door een later aanbouwsel
bedekt, jaarankers: 16.?.
2. B 8. Boerenwoning met groot rieten wolfdak. Ankers: 1786.
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3. De boerderij B 74 heeft een gesneden deurkalf (XVIIId, afb. 123).
4. B 37. Buitendijks gelegen boerenwoning, waarin ankers: 1826.
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Loevestein.
Het fort Loevestein, gelegen aan het noordwestelijk einde van de Bommelerwaard
(het ‘Monnikenland’), nabij de plaats ‘waar Maas en Waal tesamen spoelt’, behoort
aan den Staat der Nederlanden. Het bestaat uit het eigenlijke kasteel Loevestein,
sinds 5 Mei 1928 in beheer bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, en uit de daaromheen liggende militaire gebouwen

Afb. 123. Aalst. Gesneden deurkalf van de boerderij B 74.

en omwalling, het fort, in beheer bij het Departement van Defensie.
+

Beschrijving van het huis te Loevestein door C.V. ALKEMADE en P.V.D.
SCHELLING.

o

(HS. in 8 ., gebonden in perkament, in de bibliotheek van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg). - A.G. LUISCIUS, Algemeen histor.,
geograph. en genealogisch woordenboek. Dl. VI, 's Gravenhage en Delft,
1732. - Het fort Loevestein in: NEDERLANDSCH MAGAZIJN 1836, 8. C.G.B.(OONZAJER) en J.G.W. M(ERKES VAN GENDT), Geschiedkundige
aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein. Gorinchem, 1840. - W.
VAN DAM VAN BRAKEL, Proeve omtrent de stichting en de naamsreden van
Loevestein, in: Vaderlandsche Letteroefeningen 1851 (Mengelwerk),
326-329. - DEZ., De oorsprong van Loevestein en Monnikenland. Met
geschiedkundige aanteekeningen. Gorinchem, 1856. - M. COHEN STUART,
Het slot Loevestein, in: ALMANAK VOOR HET SCHOONE EN GOEDE, 1856,
172. - J.C.W. QUACK, Het slot Loevestein. Geschiedkundige nasporing
naar de voormalige ligging, den hoogen ouderdom, de oorspronkelijke
bestemming en de naamsafleiding van een der merkwaardigste kasteelen
in Gelderland, in: GELD. VOLKSALM. 1869, 1; 1870, 1; 1871, 151. - F.N.M.
EIJCK VAN ZUIJLICHEM, Het slot Loevestein, in: GELD. VOLKSALM., 1872,
144. - Omtrent de hieruit gevolgde controverse tusschen Quack en Eijck
v. Zuijlichem zie GOUDA QUINT, I, 157. - P.J. VERLEE, Loevestein, onze
staatsgevangenis. Geschiedkundige aanteekeningen. Gorinchem, 1911.
- W.J. DINGEMANS, Eene studie over Loevestein, in: BOUWWERELD, XII
(1913), 246, 253 en 262. - A. LOOSJES, Het slot Loevestein, in: BUITEN
1922, 292, 304.
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Het kasteel komt voor onder de volgende benamingen in de daarachter
+
aangegeven jaren: Loevesteijn (in 1377), Louensteijn (in 1386), Lovestein
(in 1495), Loevenstein
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(in 1511), Levestein (in 1632), Lovesteijn (in 1645). Zie: NOMINA GEOGR.,
III, 175-176. Men heeft de onderstelling geopperd, dat het huis Lievenstein,
‘gelegen in den Kirspell tot Tuijll’, hetwelk Gijsbrecht van Tuijl, ridder, in
1348 als leen en open huis van den hertog van Gelre erkende, identiek
zou zijn met Loevestein (BOONZAJER EN MERKES V. GENDT, Geschiedk.
aanteeken., blz. 13). Maar ook de uitvoerige discussie hierover tusschen
Quack, die deze meening voorstond, en Eijck van Zuijlichem, die haar
bestreed, in den Gelderschen Volksalmanak (1869-1876), heeft omtrent
dit punt geen nadere zekerheid kunnen brengen.
+
Hoewel de overlevering het slot Loevestein, evenals de kasteelen te
Brakel, te

Afb. 124. Poederooien. Het kasteel Loevestein met den toren van den voormaligen voorburcht
(‘kruittoren’) uit het Zuid-Oosten.

Aalst en te Poederooien (vgl. blz. 39) reeds ten tijde der Noormannen,
dus in de 9e eeuw, gesticht wil zien, vinden we dezen burcht niet vermeld
vóór het jaar 1377. Er zijn zelfs aanwijzingen, dat zijne oprichting niet
vroeger dan omstreeks 1300 moet worden gesteld. Immers in het charter
van October 1264 (BONDAM, Charterboek, blz. 570), waarbij de Heer van
Altena zijne bezittingen ten Westen van de Bommelerwaard tusschen
Waal en Maas (het latere ‘Monnikenland’) in thijns uitgeeft aan den abt
en het convent van Villars, in het bisdom Luik, in dit charter, dat alle
hoeven, tienden en verdere goederen dezer streek met name vermeldt,
vinden we Loevestein niet genoemd (Vgl. V. DAM V. BRAKEL in: Vaderl.
Letteroefen. 1851, blz. 326-329). Wanneer echter op 6 Januari 1377 de
landvrede wordt gesloten tusschen Jan van Blois en zijn gemalin Mechteld,
hertogin van Gelre, en ridderen en knapen van Over- en Neder-Betuwe,
Tieler- en Bommelerwaard, en de Veluwe, benevens de steden Heusden,
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Tiel, Bommel, Wageningen, Harderwijk, Elburg en Hattem, dan heet het
in de desbetreffende oorkonde (cf. NIJHOFF, Gedenkw., III, 37), dat het
verbond o.a. van kracht zal zijn ‘die Maes voert neder tot Loevensteijn
thoe in den Meerweijde’, etc. Het slot zal derhalve gesticht zijn tusschen
1264 en 1377; en niet onmogelijk is het, dat zoowel het slot als de naam
ontstonden in 1300, toen het Monnikenland terugkwam in het bezit van
den heer van Altena, Gerard van Hoorne, ridder van Weert en Herlaer,
gehuwd met Johanna van Leuven of Loven.

Afb. 125. Poederooien. Kelderplan van het kasteel Loevestein (a = bouwnaad in de
fundeering).

De eerste en vrijwel eenige maal, dat het slot een rol van beteekenis
speelde als vesting, was in 1397, in den strijd tusschen Hertog Albrecht
van Beieren en zijn weerspannigen rentmeester Bruijsten van Herwijnen,
toen het werd belegerd door Albrecht's zoon, graaf Willem van Oostervant,
waarbij de noordoostelijke hoektoren van den voorburcht in puin werd
geschoten.
Dat we overigens zelden den naam Loevestein in de krijgsgeschiedenis
ontmoeten, moet wellicht hieraan worden toegeschreven, dat de burcht
reeds in de middeleeuwen niet als ridderwoning en vesting, maar als
gevangenis dienst deed. Althans reeds in 1417 werden hier Otto van
Schonen en zijne krijgsmakkers door den graaf van Holland, toen bezitter
van het slot, gevangen gezet, en in 1449 onderging er Gosewijn de Wilde,
stadhouder en raadspresident van Holland, Zeeland en Friesland, de
kerker- en doodstraf.
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Slechts een korten tijd werd Loevestein in 1523 bewoond door Hendrik
van Nassau, den Heer van Breda, toen deze van hier uit de belegering
van Woudrichem leidde.
Nadat het kasteel in December 1570 bij verrassing door Herman de Ruiter
was genomen, maar onmiddellijk door de Spanjaarden heroverd, werd
in het 1572 door de Watergeuzen bezet en, na in 1589 een aanval van
den hertog van Parma te hebben weerstaan, blijvend onder het gezag
der Staten gebracht. Deze hebben het kasteel, wellicht kort daarna,
omringd met een omwalling, die in 1652 is verbeterd en uitgebreid volgens
het gebastionneerde stelsel.
Sinds 1614 deed Loevestein dienst als Staatsgevangenis. In de reeks
bekende historische persoonlijkheden, die hier voor korteren of langeren
tijd gekerkerd werden is een der eersten Hugo de Groot (1619-1621), de
laatsten waren eenige krijgsgevangen Belgische militairen in 1831.
In 1672 werd Loevestein door De la Motte namens de Franschen
opgeëischt, maar door veldmaarschalk Wurts met goed gevolg verdedigd
en behouden.
In 1787 werd het fort na beschieting door de Pruisen bezet. Was
Loevestein, in den oorlog met Frankrijk, in 1793 door de gestelde
inundatiën aanvankelijk voor aanvallen gevrijwaard, in den winter van
1794-1795 konden de Fransche troepen over het ijs oprukken en de
sterkte innemen.
In 1810 ging het slot bij decreet van Napoleon aan Frankrijk over en
diende tot 1813 als verblijf voor Spaansche, Russische en Engelsche
krijgsgevangenen.
Bij besluit van den Soevereinen Vorst van 15 December 1813 werd
Loevestein verklaard weer, als van ouds, deel uit te maken van den Staat
der Nederlanden. De vesting bleef echter van Holland gescheiden en
werd op 26 Februari 1814 gevoegd bij het district Tiel. Sedert dien tijd lag
er bij afwisseling een detachement van het Gorkumsche of van het
Woudrichemsche garnizoen in bezetting.

Afb. 126. Het kasteel Loevestein uit het Zuid-Westen.
+

Beschrijving van het kasteel. Het eigenlijke kasteel bestaat uit een
+
rechthoekig hoofdgebouw en twee tegen den langen oostgevel hiervan
Plattegrond.
opgetrokken vierkante torens, een Noordelijken of Waaltoren en een Zuidelijken
of Maastoren, welke met het hoofdgebouw en met het aan de Oostzijde tusschen
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deze torens opgetrokken poortgebouw, een kleine binnenplaats omsluiten. Tegen
den West- of achtergevel van het hoofdgebouw is een vierkante traptoren uitgebouwd
(afb. 125). Het geheel wordt omgeven door een gracht, ten Oosten waarvan nog
een ronde hoektoren (de zg. ‘kruittoren’) van den voormaligen voorburcht bewaard
bleef (afb. 124).
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+

Het kasteel is in hoofdzaak opgetrokken van groote roode baksteen (formaat: 0.27
+
× 0.13-0.15 × 0.065 M.).
Uitwendig.
+
Het hoofdgebouw, bestaande uit een kelderverdieping, drie bovenverdiepingen
en een zolder (afb. 129), wordt gedekt door een wolfdak, welks nok op een hoogte +Hoofdgebouw.
van ± 26 M. boven het maaiveld ligt. De hoogte van het muurwerk bedraagt
ongeveer 18.50 M. Deze muren, welker bovengedeelte in kleiner formaat baksteen
is hersteld en gewijzigd, zijn aan alle zijden volkomen vlak en zonder eenige
versiering behandeld. Op onregelmatige wijze zijn overal lichtopeningen aangebracht
en vroegere vensters dichtgemetseld. In den zuidgevel (afb. 126) worden nog vier
oude vensters aangetroffen, twee in de tweede en twee in

Afb. 127. Het kasteel Loevestein uit het Noord-Westen.

de derde verdieping, waarvan een met kruiskozijn; de drie vensters der
hoofdverdieping (groote zaal) zijn geheel gewijzigd. Ook in den langen west- of
achtergevel bevinden zich nog een drietal oude vensters en vijf zolderluiken (afb.
127). Op ongeveer 3.50 M. uit den zuidwesthoek van dit front is de vierkante traptoren
opgetrokken, welke, opgaande tot dezelfde hoogte als de westmuur zelf geheel
recht is afgedekt; de gootlijst van het hoofdgebouw is als afdeklijst om dezen toren
heen gevoerd. Beneden in het midden van den gevel is de ingang naar de
kelderverdieping aangebracht. In den oost- of voorgevel, aan de binnenplaats,
bevindt zich een rij van drie dichtgemetselde vensters, waarvan de segmentvormige
ontlastingsbogen zijn bewaard gebleven. De hoofdingang naar de groote zaal met
zijn hardsteenen trappen is eveneens eene wijziging van 1853 en vervangt een
ingang, die ook al niet meer de oorspronkelijke was.
+
De twee torens zijn onsymmetrisch tegen den oostgevel van het hoofdgebouw
+
opgetrokken en wel zoodanig, dat, terwijl de zuidelijke of Maastoren met zijn
Torens.
westmuur aansluit bij den zuidgevel van het hoofdgebouw,
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de noordelijke of Waaltoren ongeveer 4.00 M. buiten den noordgevel uitspringt (afb.
125 en 127). Beide torens zijn weer geheel vlak opgemetseld, het muurwerk van
den Maastoren tot op ± 22.00 M., dat van den Waaltoren tot op ± 24.00 M. boven
het maaiveld; zij worden gedekt door ingesnoerde achtkante houten spitsen, bekleed
met leien.
+
In het oostfront tusschen de genoemde torens is een ongeveer 12.00 M. hooge
+

Poortgebouw.

Afb. 128. Poederooien. Plan der hoofdverdieping van het kasteel Loevestein.

verbindingsmuur of courtine gemetseld, tegen het midden waarvan het poortgebouw
werd opgetrokken (afb. 124). Met uitzondering van een boven in den verbindingsmuur
uitgekraagde tandlijst - de eenige versiering aan het geheele gebouw -, is ook hier
al het metselwerk geheel vlak behandeld. De rondbogige poort, toegankelijk over
een eenvoudige brug, wordt gesloten door een zware eikenhouten, geheel met
nagels beslagen deur (afb. 137). Een rechte houten kroonlijst met driehoekig houten
fronton dekt den voorgevel van dit poortgebouw, op welks lessenaarsdak een open
klokkentorentje staat.
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+

Inwendig is het heele kasteel in den loop der tijden al evenzeer gewijzigd en
+
onttakeld als uitwendig.
Inwendig.
+
Het hoofdgebouw bestaat uit een kelderverdieping, in 1853 geheel verbouwd
+
en tot kazematten ingericht, een hoofd-, een bovenverdieping en een over de
Hoofdgebouw.
geheele lengte doorloopenden zolder (afb. 129). De hoofdverdieping (afb. 128)
telt twee vertrekken: de groote of zg. ridderzaal, binnenwerks ± 20.00 M. lang en
8.30 M. breed, en, hiervan gescheiden door een muur ter dikte van ± 1.25 M., een
kleinere, aan de noordzijde gelegen zaal, de zg. ‘kemenade’, binnenwerks 8.70 M.
in het

Afb. 129. Kasteel Loevestein. Dwarsdoorsnede naar het Zuiden over A-B van afb. 128.

vierkant metend. De groote zaal (afb. 130), welke men onmiddellijk betreedt door
den ingang met trap opde binnenplaats, heeft een zoldering op kinder- en
moerbalken, van welke laatsten sommige nog rusten op balksleutels met
peerkraalprofiel (XVIA). Men heeft deze zeer wrakke zoldering in de laatste jaren
geschoord door twee rijen rondhouten. Aan de binnenzijde van den ingang bevinden
zich gehengen van een vroegere deur. Eene deur in den westmuur geeft toegang
tot den traptoren en de daaronder aangebrachte folterkamer (afb. 131). In 1927 is,
tijdens herstellingswerken, in den noordwand dezer zaal bij den noordwestelijken
hoek, eene nis gevonden waarin eene opening van 0.38 × 0.75 M., door de muurdikte
uitkomend op de achtergelegen kemenade, en te weerszijden van deze opening
de hierna te bespreken muurschilderingen. In het midden van dezen noordwand
bevinden zich de sporen van een groote schouw, en rechts hiervan de toegang naar
de zg. kemenade.
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In de kemenade, waarschijnlijk het oude woonvertrek van den burcht, is tegen den
zuidwand - den muur, die dit vertrek van de ridderzaal scheidt - eene groote schouw
gemetseld (afb. 132), welker mantel bekleed is met een eiken betimmering van vier
door gegroefde pilastertjes gescheiden paneelen, gedragen op twee consoles ter
plaatse van de blijkbaar verkapte steenen wangen van een

Afb. 130. Poederooien. Groote zaal van het kasteel Loevestein naar het Noorden. Rechts
de ingang naar de ‘kemenade’, links de nis met muurschildering.

vroegere schouw, waarvan de tot de zoldering opgaande gothische schacht is
overgebleven. Omtrent de in 1853 gevonden beschildering dezer schacht zie men
hierna blz. 153. Rechts (westelijk) van deze schouw bevindt zich de hierboven
vermelde opening, welke uitziet op de ridderzaal; links een door een keperboog
afgedekt muurnisje. In den westmuur is een diepe, in later tijd gewijzigde en
segmentvormig getoogde vensternis uitgespaard, waarin thans een venster met
houten kozijn; een dergelijk venster in den noordmuur. Een deel van den wand,
zuidelijk van het eerstgenoemde venster, is in 1853 vernieuwd en met een
segmentvormigen boog afgedekt; in dit vak bevindt zich een aan de binnenzijde
met een venstertje afgesloten, in 1853 gemetselde schietspleet; soortgelijke
schietspleten zijn ook te weerszijden van het andere venster aangebracht en een
vijfde dezer openingen, in den oostwand, komt uit op de binnenplaats. Eene deur
in dezen wand geeft toegang tot het aangrenzend vertrek in den noordertoren. De
balken der zoldering rusten op eenvoudig geprofileerde neuten.
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Op de volgende verdieping (afb. 133) ligt, boven de kemenade, aan de noordzijde,
het vertrek, dat volgens de overlevering aan Hugo de Groot tot woon- en slaapkamer
strekte tijdens zijn gevangenschap (afb. 134). De zeer eenvoudige, geheel van
baksteen opgemetselde schouw en de in 1853 gewijzigde

de

Afb. 131. Poederooien. Folterkamer en trap naar de 2

verdieping in het kasteel Loevestein.

lichtopeningen vormen de eenige onderbreking der baksteenen wanden; de
balkenzoldering rust op zware muurlijsten en korbeelen; de balksleutels vertoonen
een peerkraalprofiel. Het vertrek is in 1927-'29 gerestaureerd. De muur waartegen
de schouw is aangebracht, is een voortzetting van den muur, die den kleinen kelder
van den grooten, en in de benedenverdieping, de kemenade van de groote zaal
scheidt. Ook hierverdeelde deze muur de totale ruimte oorspronkelijk in een kleiner
noordelijk en een grooter zuidelijk gedeelte. Van dit laatste zijn, waarschijnlijk in de
17e eeuw, toen het gebouw als Staatsgevangenis ging dienst doen en behoefte
ontstond aan een grooter aantal vertrekken, een tweetal kamers afgezonderd, en
wel een naast de zoogenaamde kamer van Hugo de Groot, en een aan de zuidzijde,
naast den Waaltoren.
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De eerstgenoemde dezer twee afgeschoten kamers zou in 1693-1696
Simon van Halewijn, den gevangen oud-burgemeester van Dordrecht
hebben geherbergd. De zuidelijke kamer heet in 1650 een anderen
burgemeester van Dordrecht, Jacob de

Afb. 132. Poederooien. De z.g. kemenade in het kasteel Loevestein naar het Zuiden.

Witt, als gevangene te hebben gehuisvest. In 1830 waren hier de
krijgsgevangen Belgische officieren ondergebracht, die naar men wil, de
twee teekeningen op de muren hebben vervaardigd.
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De grootere ruimte tusschen deze beide vertrekken, thans een soort
overloop vormend, schijnt de gevangenis te zijn geweest voor de leden
der Loevesteinsche factie.
De bovenste- of zolderverdieping (afb. 135) wordt eveneens door den
bovengenoemden scheimuur verdeeld in een kleineren noordelijken en een

de

Afb. 133. Poederooien. Plan der 2

verdieping van het kasteel Loevestein.

grooteren zuidelijken zolder, verbonden door een deur in de oostzijde van den
tusschenmuur. Het geheel is overkapt met een zienden eiken dakstoel, waarvan
elk gebint bestaat uit een zwaren, over de volle breedte liggenden spantbalk, aan
ieder einde gedragen door een korbeel en een muurstijl, waarop de kapstijlen rusten,
die de hanebalken dragen. De spantbeenen rusten op het bovenvlak der zijmuren.
Tusschen de kapstijlen en de hanebalken van twee der gebinten is een
hangconstructie met een groot
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eikenhouten hijschrad aangebracht. Aan de westzijde bevindt zich in den traptoren,
naast de monding van de trap, een lang en zeer smal vertrekje, welks vloer van
groote moppen (0.30 × 0.15 × 0.075 M.) is gemetseld in den vorm van een legerstede
of brits (afb. 136). In den westmuur is in een nis een venstertje aangebracht en ten
zuiden van dit venster, in de muurdikte uitgespaard, een gemak.
Dit vertrek, dat geheel het karakter van een gevangencel vertoont, heet
bestemd te zijn geweest voor de ter dood veroordeelden.

Afb. 134. Poederooien. Zg. kamer van Hugo de Groot in het kasteel Loevestein (na de
restauratie).
+

De noorder- of Waaltoren telt inwendig vier verdiepingen boven den kelder. Deze
+
laatste is, evenals die van het hoofdgebouw, in 1853 geheel verbouwd en
Waaltoren.
gewijzigd.
Bij deze werkzaamheden trof men hier twee oude plavuizen vloeren op
verschillende diepte aan: waarschijnlijk had men indertijd de vloeren
verhoogd in verband met het stijgen van de rivierbeddingen. De
oorspronkelijke, in 1853 weggebroken gewelven, bleken zonder verband
met de muren, in lateren tijd gemetseld; tevens vond men de balkgaten
van de zoldering, die den kelder vóór zijne oudste overwelving dekte. Bij
het wegbreken van de overwelving zijn in den noordelijken en oostelijken
muur twee spitsbogige gothische nissen te voorschijn gekomen, die met
halfsteens muurtjes waren dichtgemetseld. Deze nissen zijn bij de
verbouwing verdwenen. (Vgl.
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het rapport betreffende ontdekkingen, welke zijn gedaan aan het kasteel
te Loevestein, bij gelegenheid van de daaraan verrichte herstellingen enz.
in 1853, in: NIJHOFF, Bijdr. IX, 1854, blz. 257).
De eerste hierboven gelegen torenverdieping is thans - sinds omstreeks 1860 - tot
Nederduitsch Hervormde kerk ingericht. De wanden zijn geheel gewit en een
balkenzoldering dekt het overigens zeer onaanzienlijk vertrek.

Afb. 135. Poederooien. Plan der zolderverdieping van het kasteel Loevestein.

De kerk of kapel was oorspronkelijk - en nog in 1827 - gevestigd in de
groote zaal; in 1853 gebruikte men de voormalige kemenade tot dit doel.
Vóór de Hervorming eene kapel der kerk van Poederooien, was zij daarna,
tot 1819, een zelfstandige gemeente, met een eigen, binnen het fort
wonenden predikant.
De tegenwoordige deuropening, die dit vertrek thans verbindt met de aangrenzende
zg. kemenade, is eerst in 1853 ingebroken. Men ontdekte toen,
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dat nagenoeg op dezelfde plaats een doorgang had bestaan, die met steensmuren
was dichtgemetseld. In dezen doorgang waren vier gemetselde treden, met houten
oplegstukken, langs welke men van de kemenade afdaalde tot de diepte, waarop
de zoldering boven den kelder in dezen toren lag, eer de kelder overwelfd was. In
den zuidmuur heeft zich de waarschijnlijk

Afb. 136. Gevangencel in den westelijken traptoren van het kasteel Loevestein.

oorspronkelijke hoofdingang bevonden, met een trap van de binnenplaats
toegankelijk, in later tijd, toen men verschillende aanbouwsels op de binnenplaats
aanbracht, vervangen door den (sedert ook weer gewijzigden) hoofdingang op de
tegenwoordige plaats, en na het sloopen dier aanbouwsels in 1853, gewijzigd
hersteld.
Bij de werkzaamheden van dat zelfde jaar aan de noordelijke lichtopening
in de huidige kerkruimte, is een hoek metselwerk afgevallen, waaruit
bleek, dat daar ter plaatse een schoorsteen had bestaan, dien men
kennelijk had weggebroken om hem te vervangen door de bestaande
lichtopening. De stookplaats - bij de inrichting tot kerk ook weer verwijderd
- was daarna, evenals in de volgende verdiepingen van dezen toren,
overgebracht naar den westmuur. Bij dezelfde gelegenheid ontdekte men
in het westelijk deel van den noordelijken muur dezer torenverdieping
een gemetselde trap, die vroeger blijkbaar tot gemeenschap met de
verdieping hierboven diende. De in- en uitgangen dezer trap waren met
steensmuren dichtgemetseld; de openingen waren met lateien gedekt en
de treden waren van houten oplegstukken voorzien. Buiten den muur
bevonden zich tusschen de zijwanden van de bestaande lichtopening,
nog vier gemetselde treden, waarmede men met een kwartwenteling
afdaalde tot de diepte, waarop vroeger de reeds besproken zoldering
over den kelder heeft gelegen (Rapport Mossel, t.a.p.).
De hierboven gelegen torenkamer, die - ten onrechte - ‘studeerkamer van Hugo de
Groot’ werd gedoopt, is al evenzeer gewijzigd en van alle
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bekleeding ontdaan. De thans bestaande verbinding tusschen dit vertrek met de
hiernaast gelegen kamer van Hugo de Groot, bestaande uit een

Afb. 137. Poederooien. Poortgebouw van het kasteel Loevestein met hoofdingang, gezien
van de binnenplaats naar het Oosten.

trapje van zeven treden, opgaande naar een deur met houten kozijn, is eerst in
1853 aangebracht ‘teneinde in de gelegenheid te zijn, om geschut op deze verdieping
1)
in de torens te kunnen brengen.’ .
Dezelfde bron vermeldt, dat deze en andere deuropeningen, hiertoe in
aanmerking komende, ‘zoodanig ingerigt en overwelfd (zijn), dat wanneer
de daarin geplaatste deurkozijnen met de halve steensmuurtjes waarmede
die kozijnen van drie zijden aangemetseld zijn, uitgenomen worden, de
openingen wijd genoeg. zullen worden bevonden, om er geschut door te
kunnen brengen’. De opmetingen in Augustus 1827 en Februari 1853,
dus vóór de verbouwing van het kasteel vervaardigd, bewijzen dan ook,
dat de doorgang tusschen deze beide vertrekken toen nog niet bestond.

1)

Beknopte memorie betrekkelijk het kasteel Loevestein, door den kapitein eerstaanw. ingenieur
o

L.M. Mossel, van 8 April 1856. Archief der Genie Litt. L. N . 16 en 16a.
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In den zuidmuur van dit vertrek is in 1927 een gemetselde trap ontdekt, voerende
naar de derde verdieping (afb. 139) een vertrek als het voorgaande, met muren van
ziende baksteen; tegen den westmuur een eenvoudige schoorsteen.
Dit vertrek heet van 1621-1631 de gevangenis te zijn geweest van de
groep Remonstrantsche predikanten, die om hunne overtuiging tot
levenslange gevangenisstraf werden veroordeeld.
De volgende, bovenste

Afb. 138. Kasteel Loevestein. Vertrek der eerste verdieping van het poortgebouw naar
teekening van G. DE HOOG HZN.

verdieping van dezen toren heeft in de ongepleisterde wanden baksteenen van een
formaat (0.30 × 0.15 × 0.075 M.; 10 lagen: 0.83 M.), dat het grootste is, dat aan het
slot wordt aangetroffen. De schoorsteen is tegen den westmuur van kleine klinkers
opgemetseld en dateert waarschijnlijk van 1853.
Deze torenkamer diende tot gevangenis van den in 1666, bij den
Vierdaagschen zeeslag, krijgsgevangen gemaakten Engelschen admiraal
George Ayscue.
Hierboven bevindt zich eene zolderruimte onder de houten bekapping der spits.
De meergenoemde opmeting van 1827, in het archief der genie, vertoont
torenspitsen van een anderen vorm; de tegenwoordige spitsen zijn te
zien op de teekeningen van 1853, zoodat zij in de tijdruimte van 1827-1853
verbouwd moeten zijn.
+

De Zuider- of Maastoren bestaat, evenals de vorige, uit vier verdiepingen boven
+
den kelder, die weer op dezelfde wijze als de overige kelders in
Maastoren.
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1853 geheel is verbouwd en van geweerschietgaten en een blindeerbaar venster
voorzien. In den zuidwestelijken hoek bevindt zich een welput. Hierboven is, bij het
metselen der overwelving in 1853, een opening met een luik gemaakt, ‘teneinde
daardoor, bij eenig bombardement, op een gedekte wijze, gemeenschap met de
verdieping te kunnen hebben’. Deze verdieping, door een deur vanuit de ridderzaal
toegankelijk, deed nog in 1827 dienst als keuken. Over de geheele breedte van den
oostmuur bevond zich toen een groote schouw, waarvan de sporen nog zichtbaar
zijn. In den zuidwesthoek stond een pomp, die oorspronkelijk wellicht het water
aanbracht uit een in de dikte van den zuidmuur uitgespaarden ronden welput (die
men in 1853 ontdekte bij het wegbreken van een uitspringend gedeelte metselwerk
tegen den zuidelijken buitenmuur), maar welke pomp later in gemeenschap schijnt
gebracht met den zooeven vermelden welput in den kelder hier beneden. In den
noordwestelijken hoek was, in den muur, die deze ruimte van de ridderzaal scheidt,
een provisiekast uitgebroken, die in 1853 is vervangen door de tegenwoordige
deuropening, nadat de vroegere hiernaast gelegen ingang was dichtgemetseld. De
bestaande schietgaten zijn hier, als overal elders in het gebouw, in 1853 aangebracht,
de vensteropeningen in datzelfde jaar gewijzigd.
Volgens de overlevering zou Arnoldus Geesteranus, een der negen in
1621 in den Noordertoren opgesloten Remonstrantsche predikanten, hier
na zijn huwelijk met Suzanna van Oostdijk hebben verblijf gehouden.
De hierboven gelegen tweede verdieping bestaat wederom uit een enkel vierkant
vertrek met een eenvoudige gemetselde schouw tegen den oostwand. De ingang,
die dit vertrek verbindt met de zg. kamer der Loevesteinsche factie, bevindt zich
weliswaar op de oude plaats, maar is, evenals de vensters, in 1853 gewijzigd.
Het vertrek is van 1675-1679 de gevangenis geweest van Abraham van
Wicquefort, minister-resident van Polen enz., die hier zijn ‘Histoire des
Provinces-Unies des Pays-Bas’ en ‘l'Ambassadeur et ses fonctions’ zou
hebben geschreven.
De derde verdieping bestaat wederom uit een enkel vertrek, toegankelijk van den
zuidelijken zolder, door een ingang in den westelijken muur.
Hier zou Rombout Hogerbeets in 1619-1626 zijn gevangenschap hebben
doorgebracht.
Van de hierboven gelegen zolderverdieping met spits geldt hetzelfde, als hierboven
bij die van den Waaltoren is opgemerkt.
+
Toen men in 1853 het geweerschietgat brak in den noordmuur van het
gelijkvloersche der poort, ontdekte men een in de dikte van dezen muur gespaarde +Poortgebouw.
gemetselde trap, voerend naar de verdieping. Een soortgelijke
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trap bevindt zich in den Zuidmuur. Deze trap heeft thans een toegang in den
doorgang der poort, maar eenige in het benedeneind der trapschacht doorloopende
treden wijzen er op, dat zij oorspronkelijk doorliep naar de binnenplaats (afb. 137),
waar we inderdaad in den westmuur der poort een moet vinden van haar
1)
dichtgemetselden ingang .

Afb. 139. Details van het kasteel Loevestein.

De eerste verdieping, boven het poortgewelf (vgl. afb. 133), bestaat uit een enkel
vertrek, waarin zich thans het uurwerk der poortklok bevindt. Het wordt gedekt door
een houten zoldering. In den noordmuur bevindt zich een gemetselde schouw,
waarin een klein gemetseld fornuis met kookgaten. In

1)

Ook deze verandering is in 1853 geschied, blijkens de opmeting vóór de verbouwing
vervaardigd door den fortificatie-opzichter J. Duppen, waarop deze trap nog voorkomt,
doorloopend naar de binnenplaats.
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den muur naar de zijde der binnenplaats bevindt zich nog een oud houten
kruisvenster (afb. 138).
De hierboven gelegen verdieping, waarvan men den plattegrond vindt op afb.
139, bevat een vertrekje onder de pannen. De muren vertoonen sporen van wijziging:
blijkbaar is het muurwerk gedeeltelijk afgebroken en vervolgens bijgewerkt met
kleine steen, toen het poortgebouw verlaagd en met het tegenwoordige dak gedekt
werd.

Afb. 140. Situatie-schets van het kasteel Loevestein in 1845, met aanduiding der
o

grondboringen, naar de Memorie in het archief der Genie, Litt. L n . 11.

De Kruittoren.
Deze ronde, binnenwerks in middellijn 6.20 M. metende toren (afb. 139) is het laatste
overblijfsel van den vroegeren voorburcht.
Een prent van C. Visscher van 1630, die het kasteel kennelijk zeer
nauwkeurig en waarheidsgetrouw weergeeft, vertoont nog dezen
voorburcht als een vrij aanzienlijk complex, aan de oostzijde der gracht
met vier zijden een voorplein omsluitend en door een ophaalbrug met het
poortgebouw verbonden. Insgelijks ziet men den
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voorburcht - althans het noordelijk deel ervan - op de schilderij van J.
Willarts van 1659, eigendom van Mr. S. baron Creutz, thans in het huis
‘Betlehem’ te Gorinchem. En zelfs de TEGENW. STAAT spreekt in 1749 nog
van ‘een Voorburgt, die een kleinen lagen ronden Tooren heeft, en met
een Graft van het Slot gescheiden is’ (A.w., dl. VII, 313). Deze ‘kleine
lage ronde toren’ moet de nog bestaande z.g. kruittoren zijn, de
zuidoostelijke hoektoren van den voorburcht, welks noordoostelijke
hoektoren, gelijk wij hierboven zagen, bij het beleg van 1397 werd
verwoest. In 1845 bestond, behalve de kruittoren, nog slechts een hierbij
aansluitend deel van den zuidelijken vleugel, toen het Oud Tuighuys
genaamd, dat bij de verbouwing van 1853 is verdwenen (afb. 140).
De geheel van baksteen (formaat: 0.25-0.26 × 0.13 × 0.065 M.) opgetrokken toren,
welks buitenmuur ongeveer 2.00 M. dik is, wordt gedekt door een, op een later
gemetseld, versmald, laag achtkant geplaatste, achtkante houten spits, bekleed
met leien. De benedenste helft is gepleisterd, de bovenste helft ommetseld met
kleine baksteen. Tegen de noordzijde bevindt zich een rechthoekig uitbouwsel, een
rest van den zuidvleugel der voormalige voorburcht (zg. oud-tuighuis, afb. 140),
waarin een vierkant omgaande baksteenen wenteltrap (baksteen der treden, formaat:
0.21 × 0.09 × 0.04 M.). Inwendig bestaat hij uit een gelijkvloersche ruimte overdekt
door een groot baksteenen koepelgewelf, waarboven twee ronde, geheel leege en
overzolderde verdiepingen.
+

Van het omstreeks 1300 gestichte slot Loevestein is, zooals uit de
voorgaande beschrijving reeds voldoende blijkt, eigenlijk niet veel meer
overgebleven dan de aanleg, het grondplan, en een gedeelte van het
ruwe opgaande muurwerk, en dit laatste dan nog slechts zeer gedeeltelijk.
Zóó herhaaldelijk en zóó grondig is het kasteel in de eerste helft der 19de
eeuw en vooral in 1853 verbouwd, dat niet alleen de oudste
bouwgeschiedenis, maar zelfs de wijzigingen der 17de en 18de eeuw
nauwelijks meer te achterhalen zijn.
Eenige opheldering brengt het rapport over de grondboringen in 1845
verricht onder leiding van den kapitein-ingenieur I. Muschart (archief der
o

Genie, Litt. L. n . 11). Deze toch toonden aan, dat het geheele gebouw
gefundeerd was op een paal-roosterwerk van dennenhout, bestaande uit
kruislings gelegde slikhouten en kespen, gedragen door rondhouten,
geheid in een ondergrond van blauw klapzand, terwijl het fundament van
den Noordertoren een kespdikte lager bleek te liggen, dan de overige
grondslagen van het gebouw. Bovendien bevond men, dat de
fundeeringen van noordertoren en hoofdgebouw een breeden bouwnaad
vertoonden (zie afb. 125 bij a) en zonder verband gemetseld zijn tot op
ongeveer een M. hoogte, waarboven het muurwerk verder wel in verband
is gemetseld. Tevens bleek, dat de zuidertoren wel in verband met de
fundeering van het hoofdgebouw was gegrondvest.
Wanneer we hierbij dan in aanmerking nemen, dat - gelijk wij hierboven
reeds zeiden - de noordertoren asymmetrisch staat ten opzichte van
hoofdgebouw en zuidertoren en dat wij in eerstgenoemden toren ook de
grootste baksteenen aantroffen, dan ontstaat eenigen grond voor het
vermoeden, dat we hier met twee bouwperioden te doen hebben, waarvan
wellicht de eerste den noordertoren zag ontstaan. Met het oog op het
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+

Bouwgeschiedenis.

formaat (0.30 × 0.15 × 0.075 M., 10 lagen 0.83 M.) van een deel der
baksteenen, ware de bouw van der noorder- of Waaltoren in het eind der
13de eeuw (althans na 1264, zie blz. 130) te stellen, terwijl het overige
deel van het slot in den
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1)

loop der 14de eeuw werd aangebouwd , waarbij dan tegelijk ook de reeds
bestaande noordertoren, wat zijn bovenbouw betreft, vernieuwd en boven
de fundeering in verband met het hoofdgebouw opgetrokken kan zijn.
Meer waarschijnlijkheid krijgt deze onderstelling nog in verband met de
hierna te bespreken wandschildering in de ridderzaal, die uit het begin
der 15de eeuw dagteekent en derhalve kort na de voltooiing van het
2)
hoofdgebouw zal zijn aangebracht .
Nadat bij de bestorming in 1397 de noordoostelijke hoektoren van den
voorburcht was verwoest, schijnt deze niet weer te zijn hersteld; wij
merkten althans hierboven reeds op, dat de schrijver van den
Tegenwoordigen Staat van Holland, in 1749 den voorburcht nog zag met
slechts één lagen ronden toren, thans het eenige overblijfsel van dit deel
van het slot, sinds in 1853 het hierbij aansluitend fragment van den
zuidelijken vleugel is gesloopt.
Waarschijnlijk heeft Albrecht Hertog van Saksen, nadat hij Loevestein in
1492 van Maximiliaan in onderpand had ontvangen, verschillende niet
onbelangrijke wijzigingen doen aanbrengen. Hiervan getuigt niet enkel
de schoorsteen in de kemenade, beschilderd met de wapens van Albrecht
en van zijn leerling Philips, den lateren Philips den Schoone, maar ook
de sleutelstukken der balken in de groote- of ridderzaal moeten blijkens
hun peerkraalprofiel, tot deze periode behooren, die wij, daar Philips in
1494 zelf aan het bestuur kwam en sindsdien in een steeds felleren strijd
van belangen met den Saksischen hertog geraakte, meenen tusschen
1492 en 1494 te moeten stellen. Zooals gezegd, is niet meer na te gaan,
welke veranderingen het slot in den loop der 16e en 17e eeuw onderging.
Wellicht zijn in het begin der 17e eeuw van den zoogenaamden
‘kerkzolder’ op de 2e verdieping - de ruimte boven de groote zaal - de
vertrekken afgescheiden, die den Dordtschen burgemeester Alewijn en
de leden der Loevesteinsche factie hebben geherbergd. Dat de
schoorsteenmantel en zijn dragers in de kemenade in denzelfden tijd zijn
gewijzigd, blijkt uit het karakter van het snijen beeldhouwwerk.
In de 17e of 18e eeuw zullen op de binnenplaats de lage aanbouwsels
zijn verrezen, die we in 1827 zien afgebeeld op de planteekeningen ‘om
het Kasteel te Loevestijn tot een buskruidmagazijn in te rigten’, en waarvan
3)
het dan heet, dat ze bouwvallig zijn en afgebroken moeten worden .
Niettemin bestonden deze, inderdaad weinig fraaie en hokkerige
aanbouwsels (waarin de keuken, een galerij met trapportaal en een
berghok waren ondergebracht) nog in 1853, zooals blijkt uit de in dat jaar
geteekende, reeds vroeger vermelde opmetingen.
Eerst bij deze verbouwing van 1853-1854, toen het kasteel, onder leiding
van den kapitein der genie C.H. Mossel, werd ingericht tot ‘blindeerbaar
reduit’, zijn de aanbouwsels verdwenen en kreeg, zooals wij zagen, dit
gebouw in hoofdzaak zijn tegenwoordig uiterlijk; de kelders werden geheel
1)

2)

3)

Het formaat der baksteen (0.27 × 0.13 - 0.15 × 0.065 M.) komt het meest overeen met
dat van het veertiende-eeuwsche koor der kerk te Ammerzoden (zie blz. 11) en met
dat der ommuring van de stad Zalt-Bommel.
De dispositie van een hoofdgebouw met twee vierkante torens tegen het hoofdfront,
komt reeds in de 13e eeuw meer voor. Zoo heeft de burcht Gottlieben nabij Constanz,
in 1252 door bisschop Eberhard op den vlakken Rijnoever opgetrokken, twee vierkante
hoektorens, die het vierkante hoofdgebouw, als te Loevestein, alleen naar de landzijde
flankeeren en tot sterke donjons zijn ontwikkeld.
Departement van Defensie, archief afd. Genie, Gebouwen L 18.
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verbouwd, de vóór dien tijd bestaande tongewelven weggebroken en
vervangen door de tegenwoordige overkluizing op vierkante pijlers; de
muren der kelder- en der hoofdverdieping werden doorbroken met
geweerschietgaten, deur- en vensteropeningen gewijzigd in verband met
het aanvoeren en verplaatsen van geschut binnen het gebouw, enz., en
ten slotte het zg. oud arsenaal, de bij den kruittoren aansluitende vleugel
van den voormaligen voorburcht, geheel gesloopt. Sinds 1925 zijn
inwendig verschillende herstellingen geschied onder
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toezicht van Afdeeling B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg,
met name aan de zg. kamer van Hugo de Groot en in den noordertoren.
+

In het kasteel bevinden zich twee muurschilderingen. De oudste hiervan is die,
welke, zooals wij hierboven zagen, in 1927 is ontdekt in een nis in den noordwand +Muurschilderingen.
der ridderzaal. De achterwand dezer nis, 1.59 M. lang en 0.86 M. hoog, is in
tempera-techniek beschilderd met twee tafereelen, gescheiden door het vroeger
beschreven kijkgat (afb. 141). Het linker tafereel (formaat: 1.03 M. × 0.67 M.) geeft
een voorstelling van Golgotha: Tegen een donkerrooden met een patroon

Afb. 141. Muurschildering in de ridderzaal van het slot Loevestein.

van bloemen versierden achtergrond is geheel vlak, zonder perspectivische effecten,
Christus aan het kruis geschilderd met links de H. Maagd en rechts den H. Johannes.
De Christusfiguur, jeugdig en slank, met breede schouders en smalle heupen, hangt
recht en stil tegen het kruishout, het blonde door een nimbus omgeven hoofd een
weinig naar links neigend, de armen in een nagenoeg horizontale lijn tegen den
dwarsbalk gestrekt, den rechtervoet over den linker vastgenageld. Maria is afgebeeld
als een buitengewoon lange, slanke figuur; de armen kruiselings over elkaar slaande
wijst zij met de vlakke rechterhand in de richting van Christus. Johannes is een
kleinere, meer gedrongen figuur, staande op een heuvel naast den voet van het
kruis; de naar het kruis
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opgeheven armen teekenen een gebaar van verbazing en beklag (afb. 142). De
schildering heeft zeer door vocht geleden, zoodat de kleur is verstorven en details
niet meer zijn te onderkennen.
Iets beter is de

Afb. 142. Golgotha. Detail der muurschildering in de ridderzaal van het slot Loevestein.

schildering rechts van het kijkgat bewaard gebleven. Op een vak van 0.26 × 0.67
M. is, tegen een achtergrond als die van het vorige tafereel, de heilige Catharina
van Alexandrië, maagd en martelares, voorgesteld (afb. 143). De wederom zeer
slanke gestalte draagt een kleed van rood brocaat en is gehuld in een witten aan
de voorzijde opengeslagen mantel, die zoodanig van de schouders afhangt, dat de
figuur van den grond naar den hals kegelvormig toeloopt. Het op een ranken hals
rustende hoofd, met teeder geteekend, blond omlokt gelaat, wordt gedekt door een
groote kroon en is omgeven door een heiligenschijn. In de rechterhand heeft de
heilige een getand rad; de linker houdt dwars voor het lichaam een met den punt
benedenwaarts gericht slagzwaard.
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De eenigszins gemaniereerde, overdreven slanke teekening en elegantie
der figuren doet denken aan den stijl van veertiende-eeuwsche
muurschilderingen, als bijvoorbeeld die in de Byloke te Gent (± 1330) en
die der koorbanken in den Dom te Keulen. De Christusfiguur in zoo rustige
houding, als we hier zien, met horizontaal gestrekte armen, verschijnt
echter eerst in het eind dier eeuw (Vgl. o.a. de Kruisiging in St. Castor te
1)
Coblenz, door Clemen ± 1390 gedateerd). Sinds het midden der 15de
eeuw zien we weer de meer getourmenteerde voorstellingen van den
Gekruiste opkomen.

Afb. 143. De H. Catharina. Detail der muurschildering in de ridderzaal van het slot Loevestein.

Zoo zouden we dan deze schildering in de eerste helft der 15de eeuw
kunnen stellen, maar de figuur der H. Catharina stelt ons wellicht tot een
iets nauwkeuriger dateering in staat. Den los van de schouders
afhangenden witten mantel treffen we veelvuldig aan bij vrouwefiguren
op schilderingen uit het eerste kwart der 15de eeuw, en ook de teekening
van het gelaat, zoowel als het gebaar met het kleine folterrad, zijn in
overeenstemming met dit tijdvak. Nu heeft men deze figuur in verband
gebracht met het in 1438 voltrokken huwelijk

1)

Paul Clemen, Die gotischen Monumentalmalereien der Rheinlande. Düsseldorf 1930.
Textband, S. 260-261.
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van Karel den Stoute met Catharina, de dochter van Karel VII van
Frankrijk, welke in 1446 te Brussel overleed. De schildering zou dan uit
het midden der eeuw dagteekenen. Waar echter de H. Catharina eene
zeer algemeen vereerde en veelvuldig afgebeelde heilige was, behoefde
een dergelijke aanleiding tot deze voorstelling volstrekt niet te bestaan.
In verband met het geheele karakter der schilderingen dateeren wij deze
derhalve liever omstreeks 1420.
De tweede muurschildering is die op den schoorsteen in de kemenade (afb. 132).
Het voorvlak der schacht wordt middendoor gedeeld door een geschilderde
laat-gothische zuil op perspectivisch geteekend rond basement en met een
schachtring in het midden; uit het kapiteel groeien naar weerszijden twee korfbogig
belijnde takken, waaruit zich een rankenornament ontwikkelt. In de twee aldus
gevormde vakken zijn geschilderd: links het wapen van Albrecht van Saksen,
gehouden door twee leeuwen, rechts dat van Philips den Schoone, gehouden door
een leeuw en een griffioen, waarboven een spreukband met diens devies ‘Que
Vouldra’. Boven het eerstgenoemde wapen komen twee, boven dat van Philips drie
distelplanten uit. In elk der beide vakken hangen van het rankenornament der
afdekking twee kleine wapenschilden af.
Waarschijnlijk is deze schildering ontstaan omstreeks 1494, in den tijd,
dat hertog Albrecht het slot in onderpand hield en de verhouding tusschen
hem en Philips den Schoone zich nog niet tegen zoo eene samenvoeging
van beider wapens verzette. Men zie hieromtrent ook blz. 149.
+

In de voormalige kerk (zie blz. 140) bevindt zich het Avondmaalszilver, bestaande
+
uit:
Avondmaalszilver.
Een zilveren Avondmaalsbeker met gegraveerd opschrift: ‘Lovesteins Kerck Beker
December 1668’. Merken: wapen-van Arkel (Gorinchem), jaarletter I, leeuw (groote
keur) en SM (SH ? of SN ?) in ovaal schildje.
o

Een zilveren schotel, op welks bodem gegraveerd: ‘Loevesteijns Kerckbordt. A
1680’. Merken: wapen-van Arkel, S, leeuw, en een onleesbaar merk.
+
Voorts een tinnen kan (XVIII B) met vier merken: HM, twee engelen, en een
onleesbaar; een dergelijke kan met gekroonde X, leeuw en engel; vier tinnen
borden met op den bodem: ‘Engels Harttin’, en ‘Kerk v. Loevesteijn 1765’, en
vier merken: AM, leeuw, engel, een onleesbaar en gekroonde X. Tevens worden
+
hier vier steenen kogels bewaard, in het terrein om het slot gevonden.

+

Tin.

+

Steenen kogels

Poederooien.
+

Zie NOMINA GEOGR. II, 139; III, 216, 351.
Evenals Aalst en andere dorpen in deze streek vinden we ook
Poederooien voor het eerst vermeld in de bekende schenkingsacte van
814-815 onder den naam
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1)

Podarwic . In 1327 behoorde Poederooien aan Arend van Herlaer. Door
het huwelijk van Johanna, dochter van Marten van Herlaer en Christina
van Gent, met Peter van Hemert, kwam Poederooien in 1458 in diens
bezit. Hertog Karel van Gelder confiskeerde de goederen van Peter van
Hemert en schonk Poederooien aan Jan van Rossum, na wiens dood, in
1512, zijn tweede zoon, Marten van Rossum, de heerlijkheid erfde. Uit
het geslacht van Rossum ging Poederooien in 1577 door verkoop over
aan Otto van Appeltern, heer van Persingen en kwam daarna
achtereenvolgens in het bezit o.a. van Johan Milander, secretaris van
den prins van Oranje, van Willem graaf van Nassau, van Johan Kirckpatrik
(± 1681), de families Chenel en Swaen (V. SPAEN, Inleiding III, 280-284),
om tenslotte te behooren aan Mr. D.C. Viruli (SCHUTJES, V, 486).

de

Afb. 144. De kerk te Poederooien in de 18

eeuw. Naar een teekening van C. PRONK.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de Nederduitsch
Hervormde gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
+

De kerk van Poederooien was oorspronkelijk gewijd aan den H. Joannes
Evangelist. Ten tijde der kerkvisitatie van 1571 had de kerk een altaar
gewijd aan den H. Antonius. (BOSSCHE BIJDR. V, 1922-23, 145). Volgens
v.d. Aa werd de kerk in 1836 vernieuwd en was in het oude koor (afb.
144) de school gevestigd. In Juli 1897 brandde het schip geheel af; de
toren brandde uit en verloor zijn spits. Tegen den bewaard gebleven toren
is daarna een nieuw kerkgebouw opgetrokken.

1)

Het is intusschen de vraag of deze lezing juist is en of hier misschien Podaruia of
Podaruie heeft gestaan. Vgl. NOMINA GEOGR. II, 139. Ten onrechte meenden SCHUTJES
(A.w.V, 485) en de NOMINA GEOGR., uit V. SPAEN, Inleiding, III, 124, te moeten besluiten,
dat Podarwic reeds in 709 is genoemd. Dit laatste jaartal toch slaat bij v. Spaen alleen
op Birn of Bern.
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+

De bij den brand van 1897, wat zijn buitenmuren betreft behouden toren, is
opgetrokken van baksteen (formaat: 0.25 × 0.12 × 0.055 M.; 10 lagen: 0.65 M.)
en bestaat uit drie door waterlijsten gescheiden, een weinig terugspringende
geledingen, gedeeltelijk met klimop begroeid (afb. 145). In den

+

Beschrijving.

Afb. 145. Poederooien. Toren der Ned. Hervormde kerk van het Westen.

westmuur der benedenste geleding bevindt zich een hooge spitsbogige nis, waarin
de moet van een dichtgemetselden korfbogigen ingang, en een later aangebrachte
ingang met eenvoudige houten deur. De tweede geleding heeft aan drie zijden een
smalle ± 0.80 M. hooge lichtsleuf; de vierde of oostzijde heeft een doorgang voor
de kap der kerk. De bovenste geleding heeft aan elke zijde twee hooge spitsbogige
nissen, in elk waarvan, boven elkaar, twee spitsbogig getoogde galmgaten. Hierboven
is het muurwerk op een tandlijst ter breedte van een klezoor uitgemetseld. De spits
is na den brand van 1897 vernieuwd. In den voet van den toren bevinden zich eenige
lagen baksteen van grooter formaat (± 0.30 × 0.15 × 0.08 M.), die of opnieuw gebruikt
materiaal van een vroegere kerk, of wel een overblijfsel van den ouderen toren zijn,
waarop men den bestaanden heeft gebouwd.
+

Daar het baksteenformaat hetzelfde is als dat van het schip der kerk te
Kerkdriel (zie blz. 50), dat uit het derde kwart der 15e eeuw dagteekent,
terwijl bovendien ook de vormentaal op dezelfde periode wijst, kunnen
we dezen toren XV B dateeren.

+

Bouwtijd.

De kerk, welker meubelen in 1897 geheel verloren gingen, bezit nog slechts:
+
Een groote gebeeldhouwde zerk, rechtgezet tegen den oostmuur van den toren.
+
In het midden is een alliantiewapen, gehouden door twee reigers, gehouwen.
Zerk.
Het mannelijk wapen vertoont een St. Andrieskruis, waarop een hartschild met
drie leeuwenkoppen geplaatst 2 en 1, en een schildhoofd beladen met drie naast
elkaar geplaatste molenijzers. Het vrouwelijk schild is beladen met een gevleugelden
visch. Hieronder een opschrift: ‘Hier leijt begraven de Hooghwelgebooren Heere
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d'Heer Johan Kirkpatrik vrijheer van Poederoijen Maijer Generaal Collonel en
Govuerneur (aldus) van de Stadt Meijerije en omliggende Forten van
r

's-Hertogenbosch. Sterf 17 Mei 1681 en sijn Hoog Edele Soonen Jon Johan
r

Kirkpatrik Maijer van een Regiment Sterf 107 ber 1670. En Jon Everwijn Kirkpatrik
Luijtenant Collonel sterf 9 Meij 1677’.
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Boven het wapen is een cartouche gehouwen met het opschrift: ‘Hier leijt begraven
de HoogEdele geboren Vrouwe Margrete Christina Drost Vrouwe

Afb. 146. Tinnen offerbus der Ned. Hervormde kerk te Poederooien.

van Pouderoijen Sterf den 29 Julij Anno 1652’.
Onder den vloer, en gedeeltelijk onder den preekstoel, ligt een gebroken 2 M.
breede zerk van hardsteen, waarop de ongeveer levensgroote figuren van een
ridder en edelvrouw in liggende houding zijn gehouwen. Het opschrift, voor zoover
zichtbaar, luidt: ‘Hier leet begraven den eedele eerentfeste en frome Steven van
Rossem heer tot Poederoyen en... in iaar ons heren 15.. opten.... Hier leet begraven
de eedele en frome... ynd.... Ridder heer tot suilichem..... huysfrou va Steven heer
tot Poederoyen 1566’.
+
Twee zilveren Avondmaalsbekers, elk met het opschrift: ‘Hoc poculum ad
+
honorem Dei et ad usum S. Eucharistiae donavit Maria Elisabete Widerholtia
Avondmaalsbekers.
defuncta in hoc templo Pouderioense. Anno 1648’, en met dezelfde merken:
's-Gravenhage, jaarletter S en springend hondje.

Afb. 147. Poederooien. Doopvont der Ned. Hervormde kerk.

Een verguld zilveren ouweldoos, in 1648 door Hans Coenraet Brechtel
vervaardigd voor de Luthersche kerk te 's Gravenhage, draagt eveneens
de jaarletter S.
+

Twee tinnen offerbussen (XVIIId) in vaasvorm (afb. 146).
+
Op een aan de kerk grenzend erf liggen de hardsteenen voet en de met
menschen- en dierenkoppen versierde kuip (afb. 147) van een gothische doopvont
(XV A).
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Zie de reconstructie-teekening vervaardigd door den heer G. DE HOOG HZ.
(afb. 148).

Rossum.
Zie NOMINA GEOGR. II, 140; III, 227.
Het gemeentewapen is dat van het geslacht van Rossum: in zilver drie
+
roode papegaaien, geplaatst 2 en 1 (D'ABLAING V. GIESENBURG, Gelderland,
o

pl. 4, n . 42). Reeds in 1276 voerde ridder Gerhard van Rothem, of
Rossem, dit wapen (GELD. VOLKSALM. 1887, 31).

+

Naam. Wapen.

Afb. 148. Doopvont te Poederooien. Reconstructie van G. DE HOOG HZ.
+

De hierna te beschrijven vondsten aan ceramiek, dakpannen met
legioenstempels en munten, hier door Leemans gedaan (zie: C. LEEMANS,
Romeinsche oudheden te Rossem, Leiden 1842), bewijzen, dat op deze
plaats reeds omstreeks 10 vóór Christus een Romeinsche militaire
nederzetting heeft bestaan, waarschijnlijk een cohorten-castellum, dat
wellicht in den opstand der Bataven werd verwoest en omstreeks 70 na
Chr. in steen op de oude plaats herbouwd (J.H. HOLWERDA, Nederland's
vroegste geschiedenis, Amsterdam, 1918, 116, 120-121). Of dit
Romeinsche castellum identiek is met de als Grinnes aangegeven plaats
op de Peutingerkaart, zooals Leemans onderstelde, valt te betwijfelen.
Waarschijnlijker is het, dat hier de plaats lag, die op de Peutinger-kaart
wordt aangeduid als ‘Ad Duodecim’, een gewone naam voor een
pleisterplaats aan een Romeinschen weg (A.W. BYVANCK, De Tabula
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Peutingeriana en de Romeinsche wegen in Nederland. 's-Gravenhage,
1929, blz. 37).
Met zekerheid vinden we Rossum voor de eerste maal vermeld, en wel
onder den naam Ratheheim, in het jaar 893, in een register van bezittingen
o

der abdij Prümen (SLOET, Oorkondenb. n . 66).
In 1188 ontvangt Gerardus, ridder van Rothem (Rossum) een aantal
o

goederen in leen van Hendrik, graaf van Dalen (SLOET, A.w., n . 373) en
in 1276 wordt wederom een Gerard ridder van Rothem als richter en
dijkgraaf van Gelre in de Bommelerwaard vermeld, met zijn broeder Johan,
richter van Hessel. Dat met dit Rothem inderdaad ons Rossum wordt
bedoeld, blijkt uit een oude aanteekening, die spreekt van Rossum, als
‘seker olde vryen Herlichkeit in olden tiet geheyten Rottem of Rothem’
(GELD. VOLKSALM., 1887, 30-31).
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Wanneer de zooeven genoemde Gerard van Rothem in 1291 overlijdt,
wordt het geslacht in de magescheid tusschen zijne weduwe Hadewig
en zijn zonen, voor het eerst Rossem inplaats van Rothem genoemd
(GELD. VOLKSALM., 1881, 315). Uit dit geslacht is ook de bekende Marten
van Rossem († 1555) voortgekomen.
In 1495 maakte Jan van Rossem zijn slot tot een open huis van Hertog
Karel van Gelre. Dit kasteel is in 1560 gesloopt. De Bosschenaars, die
hier in 1512 eene nederlaag tegen de troepen van hertog Karel hadden
geleden, verbrandden in 1524, wellicht uit weerwraak, zooals SCHUTJES
onderstelt (V, 608), het dorp en het kasteel.
In 1560 verbrandde de oude collegiale kerk.
In 1573 ging de heerlijkheid door het huwelijk van Sybilla van Rossem
met Guido van Malsen over aan het geslacht van Malsen. Later kwam zij
achtereenvolgens aan de geslachten van Wittenhorst, van Pallandt en
van Randwijk.
In 1599 verschanste Mondragon zich na het beleg van Zaltbommel te
Rossum. Prins Maurits wierp, teneinde hem te verdrijven, aan de overzijde
van de Waal versterkingen op en bombardeerde het dorp, waardoor in
het bijzonder ook het toenmalige klooster Sint Mariënacker zeer werd
geteisterd. Het volgend jaar verschanste Maurits zich in dit klooster tegen
het fort St. Andries, van waaruit de Spanjaarden de gebouwen geheel in
den grond schoten. De verwoesting werd voltooid, doordat men den
keerdijk verlegde, zoodat het kloosterterrein buitendijks kwam te liggen
en de aanslibbingen van de rivier tenslotte de overgebleven grondslagen
geheel bedekten. Sinds het begin der 19e eeuw heeft de Waal, door een
veranderden stroom, den uiterwaard zoodanig weggeslagen, dat de puinen
van het oude Mariënakker weder zichtbaar werden. Men heeft de
onderstelling geopperd, dat het klooster op grondslagen van het
Romeinsche castellum zou zijn opgetrokken (Histor. Genootsch. Utrecht.
Kerkel. Gesch. XVI, 283), en inderdaad heeft Leemans hier tusschen
Romeinsche overblijfselen ook middeleeuwsche pijpaarden
heiligenbeeldjes gevonden (LEEMANS, a.w., blz. 120-123).
In 1813 kwam het te Rossum tot een treffen tusschen de Fransche
pupillen, die Woerden hadden geplunderd, en het leger van von Bülow.

Romeinsche, Frankische en Saksische oudheden.
+

C. LEEMANS,

Romeinsche oudheden te Rossem. - J.H. HOLWERDA JR.,
Nederland's vroegste geschiedenis. - Catalogus van het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden, uitgegeven vanwege het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken, in 1908. - Gids voor de Nederlandsche afdeeling
in het Rijksmuseum van Oudheden, 1924, 55.
De hier door Leemans en anderen aan de Waal gevonden oudheden zijn
grootendeels ondergebracht in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Als de
voornaamste dezer vondsten vermelden wij:
Een Romeinsche kom van terra sigillata versierd met friezen van bladeren en rozetten
en met een drietal bij afwisseling telkens terugkeerende figuren, nl. een Apollo, met
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een boog in de rechter- en een tak in de linkerhand, een Diana met hinde (?) en
een haan op een drievoet staande (IId of III).
Dergelijke kom, in zg. overgangsstijl, met in het benedenfries halve medaillons
met plantenmotieven, in het bovenfries metopen, waarin een gladiatorengevecht
en een knielende boogschutter in medaillon.
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Een groot aantal scherven van soortgelijke kommen en van vazen met
os

barbotine-versieringen zijn vermeld in den catalogus, onder n . 325-331, 809-852,
939-942.
Voorts den hals van een groote kruikamphora, en eenvoudige kannen
(vermoedelijk 1ste eeuw); lampjes van terra cotta, van gestrekten vorm met ronde
tuit, met onleesbare merken; scherven van terra sigillata met stempels van
os

pottebakkers (catal. Rijksmus. van Oudheden, n . C I, 1701-1727); fragmenten van
baksteen met stempels; fragmenten van glaswerk (1ste eeuw). Vele metalen
voorwerpen, als: versierde haarnaalden en fibulae (1ste-2de eeuw); een ijzeren
vingerring met ovaal schild, waarop in relief een voorstelling van Eros en Psyche.
Steenen van sieraden, o.a. een witbruine chalcedoon, waarop een vrouwefiguur,
vermoedelijk Diana, en een roode jaspis, een dansenden sater voorstellend.
Een verzameling munten, waaronder als oudsten een bronzen munt, geslagen
onder Augustus, maar met den naam van een ouderen muntmeester Luria, en een
dergelijke munt van Keizer Augustus geslagen na 12 v. Chr. verder o.a. een zilveren
munt van Germanicus, geslagen 37 na Chr., bronzen en zilveren munten van
Claudius, van Nero, Vespasianus, Titus, Domitianus, Trajanus, Hadrianus, Antonius
Pius, Faustina, Marcus Aurelius, enz. tot die van Magnus Maximus, geslagen 383-388
na Chr.
In de Oudheidkamer te Zalt-Bommel bevinden zich: een aantal Romeinsche
munten uit de vier eerste eeuwen na Chr., en een Romeinsche dakpan (IId) met
het stempel Vex[illatio] Ex[ercitus] Ger[manniae].
Tenslotte, nog in het Rijksmuseum te Leiden: een Frankische bijl, en eenige
ijzeren Frankische voorwerpen, gemagazineerd onder G III c (catal. Rijksmus. v.
Oudh. Leiden, blz. 255), en scherven van Frankisch, Saksisch en Karolingisch
aardewerk (catal. G I a-e, blz. 240).

Kerken.
1. De Ned. Hervormde kerk is in 1860 gebouwd ter plaatse van een in 1659
opgetrokken kerkgebouw, dat toen de verbrande oude R.K. kerk (gewijd aan den
H. Martinus, sinds 1438 collegiale kerk, vgl. SCHUTJES, V, 608) had vervangen. Van
deze oudste kerk staat nog de grootendeels tufsteenen, XVI verbouwde en later
geheel gepleisterde en ook inwendig gewijzigde toren. De kerk bezit:
+
Een thans vóór den preekstoel liggende zerk met het gebeeldhouwde wapen
+
1)
o
Zerk.
van Johannes Ceporinus en het opschrift: ‘Hier leyt begraven D Johannes
Ceporinus in zijn leve bedienaer des H. Evangelys tot Rossum ende Andries stierff
den 20 Augusti Anno 1647. Pastorem vidit Lux Primo Vigesima sexta Augusti Hac
Rursus munere functus obit’.

1)

Zie omtrent dezen hierboven, blz. 63, en ACQUOY, blz. 210-211.
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+

Een zilveren Avondmaalsbeker (hoog: 0.14 M.) met in Romeinsche letters het
opschrift: ‘Desen . beker . behoert . toe . de . kerck . van Rossem . hebben . late +Avondmaalsbeker.
. maken . de Kerckmesters . Cornelis . Cornelese . de Jonge . en Giesbert Verste’.
Hieronder is het wapen van Rossum gegraveerd, en in den bodem het het jaartal:
1620. Merken: Zalt-Bommel, en een loopende hond.
Een dergelijke beker, met het opschrift: ‘Desen beker is gemaeckt door orderen
van de deiakonei van Rossum’. Hieronder het wapen van Rossum, en in den bodem
het jaartal: 1702. Merken: Zalt-Bommel, jaarletter B en lelie.
+
Een tinnen schotel, waarin een alliantiewapen, gelijk aan een voorkomend aan
+
den preekstoel in de Groote kerk te Zalt-Bommel.
Tinwerk.
Twee kleine tinnen schotels en een tinnen wijnkan (XVIII).
+
In den toren hangt een klok (middellijn: 1.16 M.) met in Romeinsche
hoofdletters het opschrift: ‘Door dat vier bein ick gevloeten/ Peter van Trier ende +Klok.
Johan Pheilipsen hebben mij gegoeten. Anno 1637’.
Marten van Rossem, die in 1555 te Antwerpen stierf, werd in de oude
kerk begraven. Toen zijn marmeren graftombe bij den beeldenstorm niet
gespaard bleef, liet kardinaal Andreas zijn gebeente in 1599 naar de St.
Janskerk te 's-Hertogenbosch overbrengen (Cf. J.F. Foppens, Historia
Episcopatus Selvaeducensis, p. 185). In de St. Janskerk is noch de tombe,
noch hare plaats meer te vinden.
2. De R.K. kerk, gewijd aan den H. Martinus, is na een brand in 1911 gebouwd ter
vervanging van een in 1845 gebouwd Waterstaatskerkje (Katholieke Illustr., 1911,
816). Zij bezit:
+
Een gedreven verguld zilveren kelk (1624).
+
+
Kelk.
Een klok (middellijn: 0.638 M.) met in blokletters het opschrift ‘Claes Noorden
+
et Jan Albert de Grave me fecerunt. Amstelodami Anno 1705’.
Klok.

Molen.
Ten N.W. van het dorp staat een ronde steenen grondmolen (± 1800?).

Zalt-Bommel.
+

Beschrijving der stad Bommel, ...... door een Gelders Regtsgeleerde.
Arnhem 1765. Het handschrift, waarnaar dit boek volgens de voorrede
bewerkt is, was vermoedelijk van JACOB VAN OUDENHOVEN. De
aanteekeningen worden toegeschreven aan J.J. VAN HASSELT. Zie omtrent
dit werk en de verdere literatuur tot 1927: GOUDA QUINT, I, 213 v.v.; II, 78
v.v. - Voorts: G.C. LABOUCHÈRE, Zalt-Bommel, in: Oudheidk. Jaarboek
1931, blz. 106-126.
+
Omtrent de verschillende benamingen der stad, als: Bomele, Bomilo,
Boumela, Sautbomel, Saltbomel en Zalt-boemel of Bommel, zie men
NOMINA GEOGR., II, 30 en 148; III, 57, en verder hierbeneden, onder:
Geschiedenis.
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Naam.

+

Het tegenwoordige wapen der stad vertoont in blauw een zilveren zwaard
met gouden gevest, geflankeerd door twee zilveren mispelbloemen. Het
schild wordt gehouden
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door twee leeuwen en gedekt door een markiezenkroon van goud (zie:
D'ABLAING V. GIESSENBURG, Gelderland, pl. I, 10). De figuren op dit schild
komen overeen met die op het schild van het contrazegel aan het charter
van 27 Maart 1335 (zie onder: Zegel). Op den plattegrond van BLAEU
(afb. 157) komen twee verschillende wapens van Zalt-Bommel voor. Het
rechter vertoont het schild beladen met de figuren van het tegenwoordige
wapen, het linker draagt de figuren voorkomende op nog bestaande oude
zilveren zegelstempels, nl. twee mispelbloemen, waarvan de een in het
tweede kwartier, de andere in het derde kwartier is geplaatst, en een
vrijkwartier beladen met een leeuw. Omtrent deze beide wapens zegt P.
van Enschede in zijne beschrijving der stad (bij BLAEU): ‘Nae dat het huys
van Nassau bij houwelijck is gekomen aen 't huys van Pont, ende alsoo
aen de Heerschappye van Gelderlant, heeft de Stadt ende Eeninge van
Boemel in den schilt van haer wapen

Afb. 149. Gezicht op Zalt-Bommel uit het Noorden omstreeks 1680, naar een teekening van
Valentijn Clotz in 's Rijks-Prentenkabinet te Amsterdam.

gevoeght den Leeuw van Nassau ter zijden en boven een essenbloem,
en de Stadt particulierlijck behouden een sweert tusschen twee essen
bloemen, bestaende het originele wapen van Pont in een schilt met drie
essen bloemen, waer uyt evidentelijck resulteert den ouderdom vande
Stadt Boemel in den boesem van Gelderlandt’.

Zegel.
De Oudheidkamer te Zalt-Bommel bezit twee zilveren zegelstempels (XIV), beide
het hierboven beschreven wapen der Eeninge met den Nassauschen leeuw in het
vrijkwartier vertoonende. De grootste der twee stempels (middellijn: 6.7 c.M.) draagt
in gothische letters het randschrift: ‘Sigillum . Burgensium . Opidi . Zautboemelensis’.,
de kleinste (middellijn: 4,5 c.M.): ‘S'. Burgesiu . opidi . de . Zautboemel ad Causas’.
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Het eerstgenoemde zegel vindt men reeds hangende aan het charter van
27 Maart 1335, waarbij Reinald II een landrecht geeft aan de ingezetenen
van de Bommeleren Tielerwaarden (NIJHOFF, Gedenkwaardigheden, I,
o

350, n . 3). De in dit wapen voorkomende ongekroonde, eenstaartige
leeuw met de blokjes is die, welke graaf Reinald in zijn wapen voerde.
Het omschrift luidt: ‘Sigillum . burgensium . oppidi . de Zautbomel’. Het
tegenzegel van ditzelfde charter vertoont een kleiner schild beladen met
het zwaard en de mispelbloemen, en het omschrift: ‘Contra-sigill .
Burgensiu . de Zautbommel’.
Aan de huwelijksvoorwaarden van hertog Eduard met de dochter van
hertog Albrecht van Beijeren wordt een zegel als het eerste der hierboven
beschrevene gevonden, maar van kleineren omvang: ook hier is de leeuw
ongekroond en eenstaartig. Een tegenzegel ontbreekt. Het randschrift
luidt: ‘† S. Burgensium . Opidi . Saltbomel . ad causas’. (NIJHOFF,
Gedenkw., II, blz. 7).

Munt.
+

W.J. DE VOOGT,

Notice sur la monnaie de Zaltbommel et sur les coins
conservés dans les archives de cette ville, in: Revue numismatique Belge,
1862, p. 470.
+
Blijkens een oorkonde van 11 April 999 gaf keizer Otto III op dien datum
het rechtsgebied over de villa Bommel met den tol, de munt en de gruit,
aan de kerk van Utrecht, eene schenking, die door koning Hendrik II op
3 September 1002 werd bevestigd (SLOET, Oorkondenb., nrs. 120 en
126). De oudheidkundige NICOLAAS WESTENDORP beschouwde deze
muntrechten of monetae als recht tot het wisselen van munt, tot het
houden van een wisselbank dus, zoodat de hiermee begiftigde plaatsen
nog niet noodzakelijk tot het slaan van eigen munt gerechtigd behoefden
te zijn (N. WESTENDORP, Jaarboek van en voor de provincie Groningen, I,
1928, blz. 153). YPEY en FEITH echter, in hun Oudheden van het Goorecht
en Groningen ook deze oorkonden besprekend, achten het recht der
monetae niet dat van wisselbanken, maar werkelijk van muntslaan. Zoo
zegt dan ook reeds VAN HASSELT, dat Bommel was begiftigd met het
generale ‘Jus monetae sive ea cudenda sit sive omnino reprobanda sive
mutanda’ (A.w., blz. 44). We zouden dus moeten aannemen, dat Bommel
inderdaad reeds vóór 999 een muntgebouw bezat, indien tenminste de
beide giftbrieven als echt mogen gelden, wat door HORNIUS wordt
betwijfeld, terwijl daarentegen S. MULLER FZN. (Het oudste cartularium van
het Sticht Utrecht, 's Gravenhage, 1892, blz. 69 en 71) deze oorkonden
blijkbaar als onverdacht aanvaardt. Ook DE VOOGT is in zijn aangehaalde
studie de meening toegedaan, dat we onder de uitdrukking ‘munt’ in de
genoemde charters, inderdaad moeten verstaan ‘l'atelier de la monnaie’.
Hoe dit zij, in ieder geval bestond te Zalt-Bommel in de 14e eeuw een
werkplaats, die munten sloeg voor Reinald III (1343-1371) en wellicht ook
1)
voor hertogin Mechteld (1372-1379) .
1)

Een afbeelding van een munt van Reinald III vindt men bij van der Chijs.
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Maximiliaan liet veel in de Bommelsche munt werken, in het bijzonder
van 5 Januari tot 25 Februari 1484. Hoogstwaarschijnlijk is het zg.
‘schuitken’ van Gelre, met het jaartal 1488 eveneens hier geslagen, zoodat
de letter B, die men op dit muntstuk ziet, Bommel zou beteekenen. Er
bestaan ook nog eenige kleine munten gedurende de regeering van
Maximiliaan te Bommel vervaardigd, vermoedelijk in verband met een
aan de Bommelsche kerk geschonken privelegie.
In 1488 geslagen stuiverstukken, zg. ‘bommelaers’, waren vrij algemeen
in omloop, ondanks hun slecht allooi. In 1491 is er sprake van ‘Franeker
nyewe stuvers gelyck oft Bommelaers waren, die soe goet niet en syn’.
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Hierna schijnt de Bommelsche munt lang te hebben stil gelegen. Althans
hoort men er verder niet van vóór het derde kwart der 16e eeuw, wanneer
men opnieuw een werkplaats opent, teneinde aan de groote behoefte
aan munt in de stad tegemoet te komen. Wel terecht stelde DE VOOGT
(a.w., blz. 472) het begin dezer hernieuwde werkzaamheden op 1572 of
kort hierna, toen de stad de zijde van Willem van Oranje had gekozen.
+

In de Oudheidkamer bevinden zich: Twee matrijzen (XIV) van een gouden rozenobel.
+
De voorzijde vertoont een in een koggeschip rechtop staande figuur van een
Beschrijving.
vorstelijk persoon met aan den linkerarm een schild waarop het gevierendeelde
wapen der Eening van Bommel (echter met een leeuw ook in het eerste kwartier,
vgl. hierboven onder: Zegel), en in de rechterhand een opstaand zwaard. De
voorsteven van het koggeschip draagt een banier met de letter B. In het midden
van den zijkant der kogge een heraldische roos. Om den rand het opschrift: ‘Nobilis
. Civitatis . Boeme . Val . Anglie.’

a. Voorzijde.

b. Keerzijde.
Afb. 150. Bommelsche daalder.

De keerzijde draagt als opschrift: ‘IHS . Aut . Transiens . Per . Medium . Illorum .
o

Ibat’ (Vgl. DE VOOGT, a.w., blz. 474 en pl. XVIII, n . 1). Voorts vier matrijzen van
Bommelsche daalders. Van de hiermee geslagen munten bevinden zich exemplaren
o.a. in de Oudheidkamer te Bommel en in het Koninklijk kabinet van munten en
penningen te 's Gravenhage. Deze vertoonen twee hoofdtypen: een (afb. 150),
ongedateerd, met op de voorzijde twee leeuwen het wapen der Eening houdend,
en met het randschrift: ‘Mone . No-va . Facta . Bo-eme . S . 3’; op de keerzijde een
burcht of stadspoort met drie gekanteelde torens, en onder de hamei in de
poortopening een kanon, en het randschrift: ‘Durae . Necessitatis . Opus’.
Uit dit laatste opschrift meende VAN LOON (Nederlandsche
historiepenningen, I, blz. 529) te moeten afleiden, dat deze munten waren
geslagen als noodmunt tijdens het beleg van 1599. Maar op hierna te
beschrijven Bommelsche munten met hetzelfde opschrift vinden we het
jaartal 1579, toen er van geen beleg sprake was. De ‘necessitas’ werd,
zooals DE VOOGT terecht onderstelde, niet veroorzaakt door eenig beleg,
maar eenvoudig door gebrek aan muntspecie. Over verschillende
varianten van dit type, vgl. DE VOOGT, t.a.p.
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Het tweede type, waarvan het Kon. penningkabinet te 's Gravenhage een vierkant
piedfort (afslag van dubbel gewicht) bezit, vertoont op de voorzijde een staanden
leeuw met het zwaard en de twee mispelbloemen, en het randschrift: ‘Der . Stadt .
S . Boemel . Munt . 1582.’ Op de keerzijde het
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wapen der Eening en het opschrift: ‘Na . Gel . Ord . Dal . Van . 30 . Stu.’ (afb. 151).
o

Een variant hiervan beschrijft DE VOOGT, a.w., blz. 478, n . 13.
Het derde type tenslotte, waarvan slechts een zilveren exemplaar op de
Oudheidkamer te Zalt-Bommel bekend is, vertoont in een vierkant piedfort den

a. Voorzijde.

b. Keerzijde.
Afb. 151. Bommelsche daalder.

beeldenaar met het wapen van het 1ste type, maar met een helm boven het schild
en met het opschrift: ‘Iudicia Quasi . Vectes . Urbium’; de keerzijde draagt het
poortgebouw van het 1ste type met het opschrift: ‘Moneta . Nova . Civitatis . Boeme.’
In de hoeken is gegraveerd: ‘Di - Jane - wari - 1572.’
Verder nog acht matrijzen van kleinere munten, voor de beschrijving waarvan zij
verwezen naar de aangehaalde studie van DE VOOGT.
Het Koninklijk penningkabinet te 's Gravenhage is onlangs in het bezit gekomen
van den zeer zeldzamen Bommelschen daalder, den zg. Brachium, beschreven bij
o

1)

MADAI

, maar waarvan DE VOOGT (a.w., blz. 477, n . 11)

a. Voorzijde.

b. Keerzijde.
Afb. 152. Bommelsche daalder (Brachium).

moest zeggen, dat ‘on n'a retrouvé aucun exemplaire’. Deze daalder (afb. 152)
vertoont als beeldenaar het wapen der Eening, gedekt door een aanzienden, met
1)

o

D.S. Madai, Vollständiges Thaler-Cabinet, dl. I (Koningsbergen 1765), n . 2162.
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een kleed van bladranken omgeven, getralieden helm, waarop een uitkomende
leeuw, die een banier met hetzelfde wapenbeeld draagt, en het randschrift: ‘Moneta
. No . Facta . Boeme . S . Tri.’; de keerzijde heeft een, uit een vlammen schietende
wolk te voorschijn komenden, geharnasten arm, die een zwaard houdt, geflankeerd
door de twee mispelbloemen (het latere stedelijk wapen), en om het geheel het
randschrift: ‘Brachium . Meum . Confortabit Eos.’
De vorm van den helm en van de bladranken, zoowel als het geheele
karakter der behandeling en het lettertype, doen ons deze munt dateeren:
XVId.
+

Een Bommelsche keur, of stedelijk merk, tot dusver nergens vermeld,
en bestaande uit een schildje met het zwaard tusschen twee
mispelbloemen, vonden wij op
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verschillende zilversmidswerken der 17e eeuw en uit de eerste helft der
18e eeuw.

Afb. 153. Vogelvlucht van de Bommelerwaard (zonder Monnikenland) met de belegering
der stad Bommel in 1574, naar een schilderij op het raadhuis.

‘Aangaande geene stad van Gelderland.... weten wij zoo weinig als van
+
Bommel’, aldus de heer J.S. VAN VEEN in ‘GELRE’, XVI (1913), blz. 184,
en hij voegt er aan toe: ‘Van hare geschiedenis deelt de in 1765
verschenene “Beschryving” [door ons aangehaald als VAN HASSELT] niet
zeer veel mede en de baldadige vernieling van een groot deel van het
oud-archief door de stedelijke regeering in de eerste helft der 19e eeuw
maakt het onmogelijk dit verzuim goed te maken’.
Zoo weten we dan ook vrijwel niets omtrent het ontstaan of van de
vroegste geschiedenis der stad, dan alleen, dat hier reeds vóór 850 een
oord Bomela bestond, zooals blijkt uit een giftbrief van 12 Augustus van
dat jaar, de eerste ons bekende vermelding van dezen naam, waarbij
bisschop Balderik aan de kerk van Utrecht goederen schenkt, gelegen in
o

Bommel en andere plaatsen (SLOET, Oorkondenb., n . 41).
Blijkbaar is Bommel gesticht, of juister: ontstaan, op eenige eilandjes
eener binnenlandsche delta van de Waal, op een waarvan wellicht een
burcht was opgericht tot het heffen van den in de op blz. 162 aangehaalde
oorkonde van 999 vermelden tol. Bij dezen burcht vormde zich dan
waarschijnlijk, op een der andere eilandjes, de ‘villa’ Bommel. Zooals
terecht is opgemerkt, wijzen ook de namen van de blokken land om de
stad gelegen - zooals bijv. Ooyik (Ooi-dijk), Spelwert (Speelwaard),
Zwenuwen (Zwin-ouwe), e.a. - er op, dat het geheele stadsgebied eenmaal
uit eilanden bestond (H. BECKERING VINCKERS, Rede uitgesproken bij de
opening van de nieuwe Oudheidkamer op den 12 September 1925).
Ongetwijfeld was de ligging gunstig voor de oeconomische ontwikkeling
der nederzetting. Hierop wijzen reeds de tol en de munt van 999. En op
de tolrol van Coblenz uit 1104 worden kooplieden uit Zalt-Bommel vermeld
(F.E. BERG, De Nederlanden
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o

en het Hanseverbond, 1833, blz, 124; SLOET, Oorkondenb., n . 205; P.A.
MEILINK, De Nederlandsche Hanzesteden, 1912, blz., 61). Inschrijvingen
in de Keulsche burgerregisters der 12e eeuw schijnen te bevestigen, dat
de Bommelaars toen werkelijk die vaart uitoefenden.
In 1231 versterkte Otto III, zevende graaf van Gelre, Bommel met muren
en grachten en gaf haar stadsrechten (KNIPPENBERGH, p. 82). We dienen
hierbij op te merken, dat reeds in 1196, in het vredesverdrag tusschen
Otto II, vijfde graaf van Gelre en Hendrik, hertog van Brabant, sprake is
o

van een ‘o p i d u m quod Bomele vocatur’ (SLOET, Oorkondenb., n . 387).
In een oorkonde van 28 Juni 1276 spreekt het kapittel van St. Marie te
Utrecht van ‘scabini opidi in Bomele’, en noemt twee dezer schepenen
o

met name (SLOET, Oorkondenb., n . 978).
Het is niet bekend, hoe en wanneer Zalt-Bommel eigenlijk aan Gelderland
is gekomen. Vermoedelijk was het leenheerschap over Bommel aan de
kerk van Utrecht geschonken en beleenden de bisschoppen van Utrecht
later de hertogen van Brabant met Zalt-Bommel en de Bommelerwaard
(V. SPAEN, Inleiding, blz. 246). De hertogen van Brabant bezaten hier in
o

o

1196 (SLOET, Oorkondenb., n . 387) en in 1203 (Ibid., n . 400) nog eenige
rechten. SLICHTENHORST (blz. 103) weet zelfs mee te deelen, dat nog in
1286 hertog Jan van Brabant op de gedachte kwam ‘om het land van
Boemel ('t welk de Geldersche, als een leen uit den boesem van Braband
gesprooten, van hem versuymden te verheffen) onder zijn dwang te
brengen. Reynald bangh voor 't verlies van soo eene waerde Vestinge
trock alle zijne bondsvrienden bij een, en bad ze, dat sy den over-kant
van de Wael hem wilden helpen verwaeren. Niet te min hebben die van
Boemel, daer het de Geldersche van verre aen-sagen, den Brabander
als hun Heer ontfangen en in-gelaeten’.
Intusschen heeft het Brabantsch gezag in deze stad niet lang meer stand
gehouden. Toen Reinald II, zooals wij tevoren reeds zagen, in 1316 de
eening van Bommeleren Tielerwaard hiernieuwde, was de stad weer in
Geldersch bezit. Tegelijk verhief de graaf haar toen opnieuw tot stad,
nadat de Roomsch-koning Hendrik in 1310 de tevoren buiten vergunning
des konings verleende voorrechten van dezen aard vervallen had
verklaard. En terwijl hij thans nadrukkelijk verklaarde, dat deze verheffing
geschiedde ‘autoritate imperiali per excellentissimum principem dominum
Henricum imperatorem bonae memoriae concessu’, schonk Reinald
tevens aan de burgers van Bommel de gemeene weiden, opdat zij van
de opbrengst ‘onse Stat des to gevuechlycker stercken ind bemueren
mogen’ (BECKERING VINCKERS, Rede, blz. 17-18).
Met deze ommuring kreeg Zalt-Bommel in het begin der 14de eeuw den
omvang dien het vertoont op den plattegrond van Jacob van Deventer
1)
(c. 1560) en dien het ook thans nog heeft . Ongetwijfeld vinden we hierin
mede een uiting van den sterken oeconomischen opbloei der stad, een
opbloei, die geleidelijk toenam naarmate sinds 1200 de monden van Maas
en Waal door aanslibbing zoo vernauwden, dat de vloed niet meer tot
Tiel opliep, waardoor de zeeschepen niet langer deze oude havenstad
konden bereiken, maar wel Bommel, dat aldus handel en welvaart van
de kwijnende zusterstad overnam. Het is ook omstreeks dezen tijd, dat,
1)

Voor de ontwikkeling van den plattegrond der stad en van hare vestingwerken zie men
de hierna volgende beschrijving, blz. 180 vv.
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voor het eerst in 1297, de naam Sautbomel wordt gebruikt (NOMINA
GEOGR., II, blz. 148), waarschijnlijk met het oog op den handel in zout,
dat hier uit Holland en Zeeland, later ook uit Engeland en Frankrijk werd
2)
aangevoerd en verscheept, om het verder Rijnopwaarts te brengen . Zoo
kon de heer BECKERING VINCKERS uit een bewaard gebleven
belastingcohier van 1369 berekenen, dat Zalt-Bommel in dat jaar meer
dan tweeduizend

2)

Blijkbaar geschiedde deze wijziging van den naam om Zalt-Bommel te onderscheiden
van het naburige Maas-Bommel (Land van Maas en Waal), dat toen voor korten tijd
mede tot bloei kwam (V. HASSELT, blz. 79-80).
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zielen telde, met een gezamenlijke opbrengst aan belasting van ruim
2000 £, terwijl Tiel tezelfdertijd nog slechts 1600 £ opbracht (a.w., blz.
19).
Tot dezen opbloei hebben de bij dezelfde gelegenheid in 1316 door graaf
Reinald gestichte jaarmarkten stellig bijgedragen. Deze jaarmarkten
werden gehouden ‘beginnende de eene daags voor Pinxteren, ende de
andere daags voor Mauritii, of den 21 September, ende continuerende
veertien dagen daarna’, en de graaf had bepaald, dat de stad van de
kooplieden en de koopwaren eenzelfde tol mocht heffen ‘als men te
Zuilichem plag te beuren’ (VAN HASSELT, blz. 74).
Bij oorkonde van Dinsdags na St. Nicolaas, 1327, bepaalde Reinald dat
de regeering der stad de bevoegdheid zou hebben om van al hare
ingezetenen belastingen en boeten te heffen. Tevens stelde hij een
rechtbank in voor Zalt-Bommel, Bommeler- en Tielerwaarden (de Eening
dus) bestaande uit den ambtman en zestien schepenen: acht van de stad,
vier uit de Bommelerwaard buiten Bommel, en vier uit de Tielerwaard,
met de bepaling ‘wat die schepenen van Zaltbommel wyzen dat zal regt
blyven, Ende wes zy niet wys en zyn daar toe, zullen zy doen eisschen
die schepenen van Boemelreweerd ende van Thielerweerd metter Stadt
Bode van Zaltbommel, ende wat zy dan wyzen voor regt dat zal regt
blyven, zonder ymands wederzeggen’. Hieruit blijkt eens te meer, dat
Zalt-Bommel beschouwd werd als de hoofdstad van het geheele ambt
der Bommeler- en Tielerwaard.
Bij oorkonde van 11 Augustus 1372 bevestigde Mechteld, hertogin van
Gelre, de rechten en vrijheden, die de ‘stadt ende burgeren van
Zaltboemelt’ hadden gekregen van haar vader, hertog Reinald en van
o

haar broers Reinald en Eduard (NIJHOFF, Gedenkw., III, n . 7).
Op 8 December 1378 vermeerderde hertogin Mechteld deze rechten,
waarbij zij onder meer bepaalde, dat ieder die ten onrechte een inwoner
van Zalt-Bommel voor een der rechtbanken hetzij van de stad, hetzij van
Bommeler- of Tielerwaard, beschuldigde van doodslag, aan den beklaagde
en aan den landsheer elk ‘ses goeder alder Ffranckrijckscher schilden,
goet van golde ende swaer van gewicht’ zou moeten betalen; voorts, dat
geen inwoners van Zalt-Bommel voor een andere rechtbank in Bommelerof
Tielerwaard mogen gedaagd worden dan die hunner stad, ‘then sy, dat
sy daer selver ten rechten staen wolden’; en verder, dat men ‘in den
gericht van Saltboemell buyten den stat mueren van Zaltboemell gheen
tymmeringe van huysen ende woensteden maecken en sall, noch en
mach hebben. Ende weert saecke, dat yemant dat dede, soe mach die
here dien menschen diet tymmeren afnemen thien pondt payments ende
des gelycks diet dede tymmeren Ende die scepenen moegen die
tymmeringe neder werpen, off doen werpen, sonder eenige broecke tegen
o

ons’. (NIJHOFF, Gedenkw., III, n . 52).
Overigens bewijzen ook de toenemende bebouwing, de verheffing der
parochiekerk tot collegiale kerk in 1303, de stichting van verschillende
godshuizen, het bestaan en de werkzaamheid van een muntgebouw, de
krachtige ontwikkeling der stad in deze periode, eene ontwikkeling, die
blijkbaar, behalve door den zouthandel, mede bevorderd werd door hare
1)
lakenindustrie en door hare scheepvaart.
1)

In de marktorde van Kampen worden in 1375 de ‘wantsnyders’ van Zaltbomel gesteld
op de zesde plaats, en onmiddellijk na die van Zutfen (Hansisches Urkundenbuch, IV,
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In 1379 bevestigde ook Willem van Gulik, als hertog van Gelre, de rechten
en vrijheden van de stad, wat door zijn opvolger, hertog Reinald van Gulik
en Gelre in 1402 werd herhaald. Deze laatste voegde hier in November
1409 nog eenige rechten en vrijheden aan toe (NIJHOFF, Gedenkw., III,
nrs. 56, 252 en 311), nadat hij in Augustus van hetzelfde jaar ook een
dijkrecht had geschonken.

blz. 215). Te Osnabrück werd in het begin der 15de eeuw van de lakens (kyrzeye) van
Bommel eenzelfde accijns geheven als van die uit Roermond, Wesel, Soest, Lippe,
Münster, Hessen, enz. (Hans. Urkundenb., III, blz. 476). In dezen zelfden tijd vermeldt
een accijnsboek van Dusseldorf het Bommelsche laken, naast het Amsterdamsche,
Leidsche en Engelsche.
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In 1436 sloot Bommel zich aan bij het verbond van steden, ridders en
knapen der vier kwartieren, dat aan hertog Arnold verschillende eischen
stelde betreffende de leen-, land-, stad- en dijkrechten, de veiligheid der
wegen, de bescherming van kooplieden en anderen, die geen vijanden
waren, de rechtspraak der ambtslieden, eischen waaraan de hertog in
1442 voldeed (Geldersch Placaatboek, blz. 182 v.v.).
Juist uit deze periode van de geschiedenis der stad zijn overigens weinig
berichten tot ons gekomen. Dat evenwel haar bloei aanzienlijk moet zijn
geweest, bewijst haar toetreding tot de Hanze in het begin der 15de eeuw.
Bij schrijven van 7 December 1442 beloven schepenen van Bommel te
zullen bijdragen ‘nae redlicher taxirunghe’ in de kosten, door die van
Nijmegen voor de Hanze te maken, ‘alsoo wy in die hanse siin ende onder
die stat van Nymegen, dat een haupstat ende onse hoifftstat is,
gehoerende siin’. Zalt-Bommel was toen dus een van de middelbare
steden onder Nijmegen (‘GELRE’, XIII, blz. 99). Als Hanzestad nam zij in
1450 deel aan de groote ‘to hope sate’, en in 1451 was zij ter vergadering
van een kwartier-onderdeel beschreven. In 1456 sloot de stedelijke
regeering een verbond met Nijmegen en Tiel, om zich te verzetten tegen
de verkorting harer oude rechten door de heffing van nieuwe tollen te
Venlo en elders op de Maas. En nogmaals zien wij de drie bondgenooten
optreden in het eind der 15de eeuw, om zich te beklagen ‘dat ore burgere
ende kopluede, die bier to Brugge plegen te brengen, der Henzen
privilegien nyet gebruyken en moegen, als sy van alts gewoenliken sijn’.
Hierin echter teekent zich reeds de daling van Bommel's bloei.
Inderdaad was de stad door watersnooden, branden en belegeringen in
het eind der 15de eeuw sterk achteruitgegaan. Hertog Karel van Gelre,
die Zalt-Bommel steeds trouw terzijde stond, schonk haar in 1492, 1497
en 1513 nieuwe privilegiën, waarbij zij o.a. uitsluitend het recht tot brouwen
en slijten van bier in de Bommeler- en Tielerwaarden kreeg.
Dientengevolge telde Bommel in 1544 niet minder dan zestien brouwerijen,
1)
die haar aan accijnsen in dat jaar ruim 1470 guld. in brachten . De
brouwers werden lieden van aanzien, en hunne families behoorden tot
de voornaamste en invloedrijkste, die burgemeesters, schepenen en
stedelijke gezanten onder hare leden telden. Aldus was de stad weer
spoedig tot nieuwen bloei gekomen. In het gemeentelijk archief bevindt
zich een schrijven van 30 November 1557 van de magistraat van Tiel,
waarin Keulen meedeelt, dat den afgevaardigden van Bommel en Tiel
zitting en stem in de vergadering der Hanze is toegestaan.
Dan komt echter al spoedig de tijd, dat Zalt-Bommel door de
godsdiensttwisten en door den oorlog met Spanje nieuwe tegenslagen
krijgt. Bommel was de eerste Geldersche stad, die zich door haar eigen
2)
burgerij, op 31 Juli 1572, van het Spaansch gezag losmaakte . Als
zoodanig trad zij sinds 1574 in nauw verband met Holland en Zeeland en
woonde zij als medelid de onderhandelingen der Staatsche partij bij, terwijl
zij in het gemeenschappelijk verbond der opgestane gebieden: Holland,
Zeeland, het Noorden, Bommel en Buren, als ‘geassocieerde’ of
1)

2)

Rekening der stad Saltboemel van 27 December 1543 tot 27 December 1544.
Uitgegeven en toegelicht door H. Beckering Vinckers, in: ‘GELRE’, XXV (1921), blz. 127
v.v.
J.S. van Veen, Zalt-Bommel in den zomer van het jaar 1572, in: ‘GELRE’, IX (1906), blz.
97 v.v.
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‘geconfedereerde’ werd aangeduid . Sedert bleef Bommel Geus,
Gelderland was Spaansch. In den strijd tegen Spanje werd zij een veel
omstreden grensvesting en bolwerk van het gewest Holland, dat dan ook
haar garnizoen betaalde. Willem van Oranje, die uiteraard het bezit van
deze stad op hoogen prijs moest stellen, werd, nadat de burgerij den eed
van trouw aan hem had afgelegd, haar stadhouder:

3)

P. Bondam, Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der
Vaderlandsche historie, III, blz. 127. - NIJHOFF, Bijdr., II, blz. 68. - ACQUOY, blz. 102 v.v.
- D. Brouwer, De reductie van Bommel, blz. 4.
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sinds 1577 voerde de prins den titel van stadhouder van Holland, Zeeland
en Bommel, en hoewel de stad en de beide waarden lid van het
vorstendom bleven, stonden zij onder des stadhouders bewind. De
bijzondere aanhankelijkheid, die de thans Calvinistische stad hierin den
prins voortdurend betoonde, belette overigens niet, dat zij, zooveel zij
kans zag, handel dreef met den vijand.
Zalt-Bommel, door hare eigenaardige positie tot een groote mate van
zelfstandigheid gekomen, dreef in deze dagen haar eigen politiek, die
een grove, uiterst baatzuchtige handelspolitiek was. Dit geldgierig
particularisme bepaalt al haar doen en laten en zoowel hare verknochtheid
aan Oranje, als hare schijnbare bereidwilligheid om, na de Pacificatie van
Gent, zich weer te verzoenen met het vorstendom Gelre, zoodra zij in
een betere verstandhouding met de streken hoogerop aan de rivier heil
ziet voor hare nering. Schijnbaar, want Bommel rekt de onderhandelingen
der reductie, om hare uitzonderlijke positie onder den prins te handhaven;
en wanneer deze in 1584 wordt vermoord, wenscht zij niet diens
krachtigen zoon Maurits als opvolger, maar verzoekt zij - na een
‘stadhouderloos tijdperk’ van anderhalf jaar - den zwakken, met zorgen
overladen Leicester het stadhouderschap ‘tam in rebus bellicis quam in
politicis’ te aanvaarden, wel wetend, dat zij van dezen weinig inmenging
heeft te duchten. Leicester aanvaardde het stadhouderschap onder
erkenning der bijzondere positie van Bommel, maar toen hij de vesting
met garnizoen wilde versterken, sloeg zij dit tweemaal achtereen af. ‘Zoo
handhaafde de stad haar baatzuchtig particularisme tegenover Holland,
tegenover den landvoogd-stadhouder, ook tegenover haar oud gewest.
Geen bevelen van 't Hof, geen contributie, geen bijwoning der landdagen’
(BROUWER, De reductie, blz. 56); maar wèl oorlogswinst door handel met
den vijand, dien de stad, ondanks plakkaten van Leicester, frauduleus
1)
van levensmiddelen bleef voorzien , een winstgevend bedrijf, dat
intusschen tot twisten onder de burgerij aanleiding gaf, zóó zelfs, ‘dattet
Aventmael des Heeren hierrom stillestont’. Met Leicester's vertrek en met
het krachtiger worden der jonge republiek werd Bommel's zelfstandigheid
wankel. De Raad van State wees Maurits aan als stadhouder en riep de
stad in 1589 ter verantwoording omtrent de tegen haar ingekomen
klachten: over onrechtmatige heffing van tollen en licenten, waardoor zij
Holland - en over de onregelmatigheden en rooftochten van haar
garnizoen, waardoor zij de Tielerwaard van zich had vervreemd. Niet
alleen Gelderland, maar ook de Staten van Holland en Maurits drongen
aan op de reductie van Bommel aan haar oude gewest, een reductie, die
na hardnekkigen tegenstand van de weerspannige stad, in Maart 1602
tot stand kwam.
Met het oog op het Spaansche leger onder Spinola, dat in 1624 het beleg
had geslagen voor Breda, en de dreiging uit het Spaansche 's
Hertogenbosch, werden in 1625 twee vendels Amsterdamsche schutters
2)
ter versterking naar de grensvesting Zalt-Bommel gezonden . Het eerste
vendel stond onder bevel van kapitein Jacob Jansz. Hindeloopen. Aan
1)

2)

In Januari 1586 werd de tollenaar van Bommel gevangen genomen en ‘geëxamineerd’
wegens toevoer aan den vijand, en bij resolutie der Staten van 11 Juni 1587 werd zelfs
alle vervoer van levensmiddelen naar Zalt-Bommel een oogenblik verboden (Cf.
Brouwer, De reductie, blz. 55).
Vgl. H. Beckering Vinckers, Amsterdamsche burgervendels in garnizoen in Zalt-Bommel,
in: Jaarboek Amstelodamum, XXVIII (1931), blz. 43 v.v.
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het tweede vendel, onder bevel van kapitein Adriaen Cromhout, bleef de
herinnering bewaard door een ovalen zilveren penningplaat, vermoedelijk
van een bandelier of koppel, welke zich thans bevindt in het Koninklijk
3)
penningkabinet te 's Gravenhage (afb. 154) .

3)

De penning vertoont twee uit wolken komende handen, die de wapenschilden van
Amsterdam, Bommel en de Staten vasthouden. Het randschrift luidt: ‘uitgetrocken .
Onder Cap . Adriaen Cromhout . int garnesoen tot Bommel . 1623 . den 21 Mei I + P
+ L’.
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Een zware slag trof de stad, toen in 1629 haar oude rivale 's
Hertogenbosch, na de verovering door Frederik Hendrik, in de plaats van
Zalt-Bommel grensvesting werd. Bommel verloor het grootste gedeelte
van zijn garnizoen en de handel verplaatste zich naar de Meierij en hare
hoofdstad. De stedelijke regeering zingt dan ook wel een toon lager,
wanneer zij 22 September 1638 aan Constantijn Huygens, als secretaris
van Frederik Hendrik, schrijft, dat zij gaarne de toen in den Bosch liggende
1)
compagnie van kapitein Johan van Dorp weer in garnizoen wil hebben .
Het teekent den toestand der stad in de tweede helft der 17de eeuw, dat
in 1663 het Kwartier van Nijmegen, na herhaalde klachten, genoodzaakt
was afgevaardigden en een collecteur te zenden met volmacht tot
invordering der achterstallige verpondingen over de jaren 1658 en
volgende, welke maatregel echter tengevolge had, dat het gepeupel in
opstand kwam, terwijl nòch de magistraat nòch het zwakke garnizoen in
staat bleken hiertegenover maatregelen te nemen ter bevordering der
inning. Slechts met behulp van inderhaast uit Nijmegen, Tiel en uit de
schans De Voorn ontboden troepen kon het oproer bedwongen worden
en de invordering geschieden (V. HASSELT, blz. 256 v.v.).
Toen in 1672 het Fransche leger onder Turenne oprukte tegen
Zalt-Bommel, waren

Afb. 154. Zilveren penningplaat van Adriaen Cromhout.

hare versterkingen geheel verwaarloosd en vervallen, ‘de Graft by het
Bolwerk was zoo ondiep, dat 'er de Oyevaars door wandelden’; wapenen
en andere weermiddelen ontbraken (V. HASSELT, blz. 217 v.v.). In dezen
uitersten nood wendde men zich weer tot Oranje: de bevolking dwong de
magistraat met geweld ertoe prins Willem III het stadhouderschap aan te
bieden. De prins aanvaardde dit, maar kon de verzwakte stad niet meer
ter hulp komen: het Fransche leger trok op 21 Juli 1672 binnen, om ruim
een jaar later, na velerlei geweldpleging en zware brandschattingen weer
af te trekken. Het was dan ook blijkbaar reeds een stil landstadje
geworden, dat Valentijn Clotz omstreeks 1680 zag, toen hij van de Waal
af het aardige gezicht op Zalt-Bommel teekende, dat zich thans in het
2)
Amsterdamsche prentenkabinet bevindt (afb. 149) . Verlaten staat de
kraan bij de Waterpoort, en het enkele scheepje tusschen Steiger- en
Waterpoort doet de stilte der vroeger zoo druk bevolkte reede nog te
1)

De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), uitgegeven door Dr. J.A. Worp
o

2)

(Rijks geschiedk. publicatiën), dl. II, 's Gravenhage 1913, blz. 408, n . 1961.
Deze met O.I. inkt gewasschen penteekening, hoog 0.21 M., breed 0.42 M., is door 's
Rijks prentenkabinet gekocht op een veiling van Frederik Muller te Amsterdam, in April
1908.
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sterker gevoelen. Tot overmaat van ramp vormde zich in 1700 een
zandplaat in de Waal vóór de stad, waardoor de schepen, die tot dusver
voor de Waterpoort konden aanleggen, op aanzienlijken afstand van de
stad moesten blijven. ‘Al het welke de welvaart van Bommel zeer veel
heeft doen afneemen’, zooals de schrijver van den TEGENW. STAAT in 1741
vaststelt; en hij voegt er aan toe, dat door dit alles de stad drieof
vierhonderd huizen minder telde, zoodat zij in zijn tijd nog slechts op ruim
zeshonderd huizen met omstreeks 2700 inwoners werd begroot (TEGENW.
STAAT, III, blz. 239).
Tezelfdertijd - sinds 1702 - deed zich in Bommel ook de inwerking der
Geldersche onlusten, der z.g. ‘plooierijen’ gevoelen, in een groeiend
verzet van de bevolking, de voorstanders der ‘nieuwe plooi’, tegen de in
1674 door prins Willen III als erfstadhouder ingestelde regenten, de ‘oude
plooi’. Het waren vooral de Bommelsche
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1)

gilden , aangevoerd en dikwijls opgezet door de gemeensmannen of
quartiersluyden, de volksvertegenwoordigers in de gemeentelijke
regeering, die hierin de leiding hadden. Reeds spoedig na het overlijden
van Willem III, in Maart 1702, openbaarde zich, zoowel te Bommel als te
Tiel en Nijmegen, verzet tegen de stadhouderlijke regenten, die dan ook
in Juni werden afgezet en vervangen door de candidaten der
quartiersluyden. De hierop volgende landschapsvergadering te Arnhem
van 18 Juli 1702 verklaarde echter, ‘dat d'ontsettinghe der regenten in
de steden Nijmegen, Thiel en Bommel door de gemeensluyden en gildens
gedaen is onwettigh en informeel’, en herstelde de oude regenten in hun
ambt (GELD. VOLKSALM., 1898, blz. 113-114). Evenwel bracht dit slechts
tijdelijk rust in Zalt-Bommel. Reeds in Februari 1703 vergaderden de
2)
gilden, tegen het verbod van den presideerenden burgemeester , in de
St. Maartenskerk. De raadsnotulen van 11 Februari spreken van dagelijks
toenemende ‘insolentien’, waartegen krachtige maatregelen worden
aanbevolen (‘GELRE’, V, blz. 258). In Mei 1703 brak echter de revolutie
uit: de oude regenten werden weer afgezet en nieuwe gekozen door de
quartiersluyden, de dekenen der gilden en de gecommitteerden der
burgerij. Het nieuwe regeeringscollege bestond uit tien personen, die voor
drie jaren zitting hadden. Deze magistraat zorgde er voor, dat ook de
burgerwacht, door de benoeming van nieuwe officieren, naar haar zin
werd omgezet. De nieuwe regeering behartigde krachtig de belangen der
stad, zooals blijkt uit hare zorg voor de financiën, voor het dijkwezen, de
rechtspraak, voor het onderwijs, het onderhoud der beplantingen, voor
behoorlijke reiniging, zoowel als uit hare maatregelen tegen het opdrijven
der broodprijzen en tegen de woekerpraktijken van den houder der bank
van leening.
De geheele achttiende eeuw door blijven deze twisten onder de
Zalt-Bommelsche burgerij smeulen; steeds bleef het een strijd tusschen
de gilden en de regentenpartij. Na een plakaat van de Staten in 1717
bemoeiden burgerij en gilden zich niet verder met de verkiezing der
kwartierslieden. Het recht tot verkiezing van de magistraat bleven zij
echter oefenen tot 1749. Daarna kwam de macht weer steeds meer in
3)
handen van de Oranjegezinde regenten , die in 1765 trachtten de
aanvulling van vacante plaatsen in de stedelijke regeering te doen
uitstellen tot de prins van Oranje in het volgende jaar zijne
meerderjarigheid zou hebben bereikt, om hem dan zelf op de oude wijze
4)
de regenten te laten kiezen . Hoewel bij den hierover ontstanen strijd de
Staten van Gelderland ten gunste van de gilden beslisten, bleek toch de
meerderheid der Oranjegezinden, toen in 1787 's prinsen verjaardag
openlijk werd gevierd en het misnoegen over het incident bij
Goejan-Verwellesluis zich uitte door geweldadigheden tegen de patriotten,
die zich geheel in de minderheid moesten schikken. Een volkomen omkeer
1)

2)
3)
4)

We vinden in deze jaren te Zalt-Bommel de volgende zestien gilden vermeld: het
bakkersgilde, het brouwersgilde, het beenhouwers- of slagersgilde, het chirurgijnsgilde,
het kramers- of St. Nicolaasgilde, het kleermakersgilde, het kuipers- en wijnkoopersgilde,
het metselaarsgilde, het schilders- of St. Lucasgilde, het schippersen koopliedengilde,
het smids- of St. Eloysgilde, het schoenmakersgilde, het timmerliedengilde, het
voerliedengilde, het weversgilde, het zakkendragers- of kruisbroedersgilde.
Er waren hier twee burgemeesters, waarvan om beurten één de regeerende was.
Vgl. Nederlandsche Jaarboeken, 1761, e.v.
Men zie hieromtrent o.a. de Nieuwe Nederl. Jaarboeken, XXX (1795), e.v.
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brachten de revolutiedagen, nadat de Fransche troepen op 27 December
1794 de stad hadden bezet. De regeering werd veranderd in een
republikeinsche, en op 9 Maart 1795 werden de vrijheidsboom geplant
en van de pui van het raadhuis de ‘droits de l'homme’ geproclameerd.
Hiermede begon een tijdperk van overheersching en uitbuiting door de
Franschen, dat eerst met hunne verdrijving op 14 December 1813 een
einde nam.
Dat onder al deze eindelooze burgertwisten en wederwaardigheden in
het immers
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toch reeds kwijnende landstadje van opleving geen sprake kon zijn, ligt
in de rede. Kan men in 1725 nog spreken van een vrij bloeiende
scheepvaart, die ‘beyers, aacken en andere vaartuigen’ zoowel uit Luik
en Maastricht als uit Keulen, Keysersweert, Xanten, Wesel, Rees en
1)
Emmerik in de haven van Bommel bracht , in het laatste kwart der eeuw,
en vooral sedert de bezetting door de Franschen, raakt de stad steeds
meer in verval. Eerst na de verdrijving der Franschen, op 14 December
1813, valt eenige herleving waar te nemen. Tegen het midden der eeuw
was Zalt-Bommel weer een welvarende plaats geworden met handel in
landbouwproducten en vrij wat industrie: een bierbrouwerij, een
boekdrukkerij, een knoopenfabriek, vier leerlooierijen, zeven
sigarenfabrieken, een zeepziederij, een zijdefabriek, en een ijzerfabriek.
Deze opbloei werd vooral ook bevorderd door den in 1847 aangelegden
rijksweg, die de verbinding tusschen Utrecht en 's Hertogenbosch vormt
en van het veer aan de Waal, bij de Waterpoort, langs Waterstraat, Markt
en Gamersche straat door de stad voert. Vooral in deze straten spreken
talrijke gevels en winkelhuizen, welke tijdens deze, architectonisch
overigens minder gelukkige periode werden vernieuwd of gebouwd, van
de herleving. Deze nam uiteraard nog toe nadat Bommel in 1868 werd
aangesloten bij de spoorlijn Amsterdam - Utrecht - 's Hertogenbosch Bokstel, waarvan het station om technische redenen ongeveer twintig
minuten buiten de stad moest worden gebouwd. Was deze omstandigheid
in zoover gunstig, dat hierdoor het karakter der oude vestingstad
goeddeels behouden bleef, de sindsdien toenemende bedrijvigheid bracht
toch eene sterke moderniseering mee, die aan het stadsbeeld niet altijd
ten goede kwam. Niettemin heeft Zalt-Bommel over het geheel zijn intiem
aspect van rustig, welvarend landstadje mogen behouden, en waar na
de voltooiing van de thans in aanbouw zijnde nieuwe Waalbrug het
autoverkeer in hoofdzaak om de stad heen zal gaan, is hierin ook voor
de toekomst weinig verandering te verwachten.
+

De bevolking bedroeg in October 1795: 2905, op 1 Januari 1815: 2932,
op 1 Januari 1840: 3600, op 1 December 1869: 4282, op 31 December
1899: 3985, op 31 December 1930: 4076 zielen.

+

Bevolking.

+

De strategisch zoo gewichtige ligging van Zalt-Bommel, den toegang
uit het Zuiden, over de groote rivieren, naar het hart des lands
beheerschend, bracht mee, dat het als vestingstad een bijzondere
beteekenis kreeg en derhalve vele aanvallen en belegeringen had te
doorstaan.
Reeds spoedig na hare eerste omwalling, in de 13de eeuw, werd de jonge
stad betrokken in de Brabantsch-Geldersche oorlogen. Daar zij toen
evenwel, gelijk wij boven zagen, de zijde van Brabant koos en in 1286
den hertog van Brabant inhaalde, zal zij een belegering zijn ontgaan.
In den strijd tusschen graaf Reinald I en zijn zoon Reinald II trokken de
heeren van Arkel en van Buren partij voor den gevangen vader en deden
in 1319 een inval in de Bommelerwaard, waarbij Bommel werd ingenomen,
geplunderd en verwoest (SLICHTENHORST, VI, blz. 114).
1)

Zie de instructie voor den havenmeester Willem van de Pol (1725), in: ‘GELRE’, VI
(1903), blz. 292.
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+

Belegeringen.

Nadat de stad tijdens de twisten tusschen de Hekerens en de
Bronkhorsten door Gosuin van Warinck of Wandrick met eenige
Hekerensgezinden was beklommen en bezet, werd zij in 1363 door hertog
Eduard belegerd en ingenomen (SLICHTENHORST, VI, blz. 145).
In 1372 overweldigde de graaf van Blois de stad, die tevoren onder
hertogin Mechteld zelve was berend, voor de Hekerens en dwong de
burgers duizend goudguldens op te brengen (als voren, blz. 155 en
NIJHOFF, Gedenkw., III, blz. XVIII).
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Op den 1sten Februari 1481 sloegen de poorters een onverhoedschen
aanval af der Bourgondiërs onder Maximiliaan. De herinnering aan dit
wapenfeit werd sindsdien in groote eere gehouden en men bewaarde ze
in een opschrift van een gedenksteen der voormalige Boschpoort
(SLICHTENHORST, X, blz. 285; NIJHOFF, Gedenkw., V, blz. LV). In Mei 1481
moest de stad zich echter aan de overmacht van Maximiliaan onderwerpen
(NIJHOFF, t.a.p., blz. LX).
Andermaal onttrok zij zich aan de Bourgondische heerschappij toen hertog
Karel van Gelre, in 1492 uit zijne Fransche gevangenschap teruggekeerd,
door de meeste Geldersche steden als heer werd ingehaald. Met Tiel
samen steunde zij hertog Karel bij de belegering van het door Albrecht
van Saksen bezette slot Beesd in het voorjaar van 1493. Bij zijn inval in
de Bommelerwaard, in 1497, deed laatstgenoemde een poging
Zalt-Bommel voor keizer Maximiliaan te herwinnen door het Regulierenof buitenklooster en verschillende andere punten in de omgeving te
bezetten, een toeleg, die door het verweer der Bommelaars mislukte
(SLICHTENHORST, XI, blz. 309; V. HASSELT, blz. 168).
In 1504 deed de keizerlijke aanvoerder Rudolf van Anholt nogmaals een
vergeefsche poging om de stad door blokkade voor Maximiliaan te
veroveren. Eerst in 1505 heeft de stad, op verzoek van hertog Karel zelve,
nadat deze met Maximiliaan en diens zoon, koning Philips van Castilië,
een wapenstilstand had gesloten, de Bourgondiërs na een beleg van drie
maanden binnengelaten (SLICHTENHORST, XI, blz. 321-322; V. HASSELT,
blz. 169 v.v.). De Geldersche edelman Dirk van Haeften wist de stad in
1511, door zijn krijgslist van een met rijshout geladen schip, voor hertog
Karel te herwinnen, een wapenfeit, dat door Staring's gedicht ‘Het schip
van Bommel’, voldoende bekend is.
In 1512 trachtten de Bosschenaars de stad weer voor Bourgondië te
nemen, maar zij werden door Karel's troepen verjaagd.
Hoewel bij het uitbreken van den tachtigjarigen oorlog de stedelijke
regeering nog de Spaansche zijde hield, weigerde zij, zelfs aan Alva,
garnizoen in te nemen. Toch werd een aanval der geuzen, op 3 Juli 1572
van Dordrecht en Gorinchem uit ondernomen, door den tegenweer der
burgerij afgeslagen. Op den 31sten daaraan volgend slaagde echter
Diederik van Haeften erin de stad, onder medewerking der inwoners, bij
1)
verrassing voor Oranje te veroveren . Barlaymont, dezen tegenslag aan
Alva meedeelend, schrijft: ‘La ville est fort aise à reprendre, n'estans ny
remparé ny flancqué en certain endroict’ (‘GELRE’, IX, blz. 118).
Onmiddellijk hierop deden de Spaansche troepen van 's Hertogenbosch
uit dan ook een poging om Bommel te hernemen, ‘dan en rechten daer
niet uyt’ (BOR, Beschrijvinghe van 's Hertogenbosch. 's Gravenhage, 1630,
III, blz. 35).
Evenzeer tevergeefs bleef de krachtiger poging door Hierges in 1574
ondernomen. Gebrek aan geld en artillerie beletten dezen Spaanschen
bevelhebber de stad te bestormen of te belegeren. Hij was dus
aangewezen op verrassing of blokkade. De verrassing mislukte (vgl. PIOT,
1)

V. HASSELT

(A.w. blz. 175, 190 e.v.), en in navolging van dezen o.a. ook Kok's
Vaderlandsch woordenboek (VII, blz. 703) en v.d. Aa (XIII, blz. 54), hebben ten onrechte
twee verrassingen aangenomen, eene in Juli en eene op 1 Augustus 1572, eene
vergissing, die is aangetoond en hersteld door den heer J.S.v. Veen in ‘GELRE’ IX (1906),
blz. 97 v.v.
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Correspondance Card. Granvelle, V, p. 102) en derhalve ging hij over tot
de blokkade. Ook voor deze operatie was weer 's Hertogenbosch de
basis. Hierges liet vier schansen opwerpen: te Hurwenen, tusschen ‘het
Pannenhuis’ en genoemd dorp; te Bruchem, met muur en gracht rondom
de kerk, wier toren tot uitkijkpost diende; bij Gameren, waar het kasteel
van Dirk van Haeften het middelpunt vormde; en aan de overzijde van
de Waal bij Tuil in de Tielerwaard (vgl. afb. 153). Projectielen uit
laatstgenoemde schans geschoten, beschadigden de St. Maartenskerk
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1)

en haar toren . Het plan van Hierges, om door een geheelen keten van
schansen zoowel de Waal als de stad volkomen in bedwang te krijgen,
kwam niet tot uitvoering. In October 1574 moest hij, door inundaties
gedwongen, de blokkade opgeven. Een in 1575 ter sprake gebrachte
aanval werd niet doorgezet.
In 1599 kwamen te Zalt-Bommel de twee grootste veldheeren van hun
tijd tegenover elkaar te staan: prins Maurits, die in persoon het bevel
binnen de vesting voerde, en Don Francisco de Mendoza, die haar met
den kardinaal Andreas van Oostenrijk, van 5 Mei tot 4 Juni vruchteloos
gelegerde. Bommel zag toen, behalve prins Maurits, binnen zijne muren
ook diens neef, Willem Lodewijk van Nassau, verder Johan van
Oldenbarnevelt, Johannes Utenbogaert, als veldprediker, en Emanuel
van Meteren, bouwstoffen verzamelend voor zijn Nederlandsche Historie.
Ook bij dit beleg had de St. Maartenskerk van het vijandelijk geschutvuur
2)
te lijden . Tenslotte werden de Spanjaarden - die bij deze gelegenheid
ook het fort St. Andries optrokken (vgl. blz. 83) - mede door het ingrijpen
van Staatsche troepen onder graaf Ernst van Nassau, tot den aftocht
3)
gedwongen .
Blijkens een brief van prins Maurits aan den raad, gedagteekend 3 Januari
1605 (Oudarchief Zalt-Bommel), hadden de Spanjaarden in dit jaar
nogmaals een aanslag in den zin, die echter niet tot uitvoering is gekomen.
In 1672 sloegen de Franschen het beleg voor de toen verwaarloosde
vesting. Den 20sten Juli van genoemd jaar rukte de hoofdmacht onder
den grooten Turenne tegen haar op. Een loopgraaf werd geopend en een
batterij naar de zijde van de Gamersche poort opgeworpen. De
verdediging was echter ondoenlijk. Reeds op 22 Juli werd de capitulatie
geteekend in de pastorie te Gameren.
Den 27sten December 1794 werd de stad door de Fransche troepen
onder Daendels en Pichegru gemakkelijk genomen en bezet (F.H.A.
SABRON, De Oorlog van 1794-1795, II, blz. 136).
Bij den terugtocht der Franschen in 1813 kwam generaal Molitor in
December in de stad, om weer spoedig verder te trekken onder
achterlating van een detachement ter dekking. De Pruissische troepen
onder von Bülow openden in den nacht van 13 op 14 December uit Tuil
hun geschutvuur op de stad, die toen door de Fransche bezetting spoedig
in stilte werd verlaten. Generaal von Bülow vestigde hierop zijn
hoofdkwartier te Bommel en veroverde van hier uit het fort Loevestein.
Voor verdere bijzonderheden zij hier verwezen naar de beschrijving van
het grondplan der stad en hare versterkingen (blz. 182 vv.).
+

Een zware brand woedde in 1368, daags vóór St. Agapitus (17
Augustus), waarbij ook de St. Maartenskerk werd geteisterd.
In 1462 brandde de stad nagenoeg af en werden ook de St. Maartenskerk
en haar toren zwaar beschadigd.
1)

2)
3)

Vgl. Huybers en Kleyntjens, De blokkade van Zalt-Bommel in 1574; dagboek van
Gasparus de L'Agarge. Arnhem, 1925. Zie ook hierna de beschrijving der Groote kerk,
blz. 200.
Zie omtrent de literatuur over dit beleg: GOUDA QUINT, I, blz. 213-214; II, blz. 79.
Vgl. ook de kaart van dit beleg bij BLAEU, en verder: Muller, Beredeneerde beschrijving
van Nederlandsche historieprenten, I, blz. 54 en blz. 130-132.
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Branden.

In 1503 werd de stad andermaal grootendeels in asch gelegd:
negenhonderd huizen werden verwoest, en alleen de St. Maartenskerk
bleef gespaard. Ten gevolge hiervan gaf hertog Karel den 18den Januari
1504 aan de burgers verschillende voorrechten om hen te steunen bij
den herbouw, waarbij hij den wensch uitdrukte, dat de huizen ‘myt harden
o

dack verzorcht werden’ (NIJHOFF, Gedenkw., VI, n . 405).
Op 24 Juni 1524 leed de stad wederom door een zwaren brand. Ook
ditmaal bleef alleen de Groote kerk ongedeerd.
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Den 10den Januari 1596 ‘was tot Bommel een brand gesticht met poppen,
maar men en cost den aucteur niet ontdecken’ (Journaal van A. Duyck,
II, blz. 7).
Den 21sten September 1665 werd den inwoners gelast bij brand ‘hare
+
lederen emmers daerop een yder is gesteld vol water voor de deuren te
setten op boete van drie gulden’. Op 16 April 1696 besloot de magistraat
te bevelen, dat alle stroo- en rieten daken, mestvaalten, tuinen en
heiningen van stroo opgeruimd moesten worden, ter voorkoming van
brand.
Den 13den en 14den December 1709 werd besloten tot den aankoop
van een brandspuit te Rotterdam voor f 640. -. Dit besluit werd den 5den
Juli 1734 gevolgd door een tweede tot het bestellen van een brandspuit
te Amsterdam voor f 435. -.
Den 8sten Augustus 1805 zouden twee draagbare brandspuiten ter
beproeving ontboden worden.
Merkwaardig is de mededeeling in een resolutie van 15 Augustus 1763,
dat bij vele gebouwen in de voor- en achtergevels vensters of glazen
ontbreken, waardoor het brandgevaar vermeerdert; bovendien, dat nog
houten schoorsteenpijpen worden gebruikt. Besloten werd, dat een en
ander binnen veertien dagen hersteld moest zijn, anders ‘zal het op den
dubbelen weerpenning geschieden’.
In 1770 begint hier de strijd tegen de luifels: het herstellen der oude en
het aanbrengen van nieuwe werd verboden, als hinderlijk bij het plaatsen
van straatlantarens.
Uit een resolutie van 22 April 1806 blijkt, dat het Departementaal Bestuur
een zoo spoedig mogelijk nummeren der huizen had gelast.

+

Brand- en
Bouwverordeningen.

In 1496 heeft de stad ‘to tween reysen groiten schade geleden ain oeren
+
muren ind taernen, overmits den last van den water’ (NIJHOFF, Gedenkw.,
o

VI, n . 204).
In den winter van 1530-'31 richtte een watervloed groote schade aan door
o

vernieling van muren en hoofden (Ibid., n . 1623). Nog in 1544 voerde
men, blijkens de stadsrekeningen, werken ter beveiliging tegen de Waal
uit: de hoofden werden hersteld en opgehoogd, de dijk verzwaard langs
de haven, die toen tusschen de Oenselscheen de Maaspoort lag (‘GELRE’,
XXIV, blz. 147 v.v.).
Andermaal teisterden overstroomingen Zalt-Bommel in 1658 en 1662.
Van den omvang der ramp in laatstgenoemd jaar geeft een ooggetuige,
de dichter HENRICK HOET, ons de beschrijving:
‘De Wael die quam de Steigerpoort in bruizen;
Vloog door den Dam, en in, en door de huizen
Gelijk een zee; en liep met naer geruisch,
Met schateren, met schuimen en gedruisch
De Bospoort uit. het ys quam ingedreven
Op 't merricktveld, 't ging door de straten streven
Tot in de gracht, het dreef, als een rivier,
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Watersnooden.

1)

De straten door, met huilen en getier’ .

Ook in 1740 had de stad van overstroomingen te lijden.
In 1751 moesten de drie poorten aan de waterzijde worden afgedamd,
hetgeen nog tot 1831, bij hoog opperwater en ijsgang, ter voorkoming
van overstrooming plaats had.
Nieuwe watersnooden volgden in 1809, in 1830 en in 1832. In
laatstgenoemd jaar werd de waterkeering aan de rivierzijde verbeterd.

1)

Henrick Hoet, Salt-Boemels Waternoot. Beginnende met het einde van 't Jaer MDCLXII
Ende eindigende met het begin des Jaers MDCLXIII. Tot Tiel uit de Druckery van
Gooswynus van Duyn. MDCLXIV.
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Toen in 1861 de geheele Bommelerwaard overstroomd werd, bleef de
stad door het plaatsen van kistingen op de waterkeeringen gevrijwaard,
hoewel het zuidelijk deel door kwel nog onder water liep. Sedert heeft
men den Waalbandijk - de z.g. stadsdijk - met 0.80 M. verhoogd.
+

Het is niet bekend wanneer te Zalt-Bommel de eerste kerk is gesticht,
maar wel blijkt, dat hier hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft der 13de
eeuw reeds eene parochiekerk bestond. In een lijst van bijdragen toch,
van de jaren 1276 tot 1281 in het bisdom Utrecht ontvangen ten behoeve
van een kruistocht naar het Heilig Land, vinden we onder het hoofd
‘Registrum prepositure Thylensis’ o.a. ook vermeld de ‘ecclesia de Bomle’
o

(SLOET, Oorkondenb., n . 972, blz. 946), en waar in de middeleeuwen de
benaming ecclesia in het algemeen gebruikt wordt in tegenstelling met
die van capella, waarmee dan een niet met volle parochiale rechten
uitgeruste en onder een parochiekerk ressorteerende stichting werd
bedoeld, mogen we hier uit afleiden, dat de Bommelsche kerk in ieder
geval vóór 1281 parochiekerk is geworden. Zij behoorde vermoedelijk in
de 13de eeuw aan het Utrechtsche domkapittel, waarop ook haar patroon,
de H. Martinus, wijst, en kreeg in 1303 een eveneens aan genoemd
kapittel behoorend college van acht kanunniken (JOOSTING EN MULLER,
Bronnen, II, blz. 418).
Als in de meeste Nederlandsche steden, werd ook hier in den loop der
13de eeuw een begijnhof gesticht, dat reeds vóór 1300 bestond en
gelegen was ten Westen van de St. Maartenskerk, ter plaatse van het
tegenwoordige Oude-mannen- en vrouwenhuis in de Nieuwstraat. En als
gebruikelijk stond de kapel van dit begijnhof, de in 1393 door Wedigo
gestichte ‘capella Wedigonis’, in den tuin. Nog in 1553 wordt in deze kapel
een Maria-altaar vermeld (Archief aartsb. Utrecht, XIX, 1892, blz. 222)
en bij deze gelegenheid blijkt de begijnhofkapel te behooren aan het
kapittel der St. Maartenskerk.
Waarschijnlijk eveneens een kapel der St. Maartenskerk was de zg. Kleine
of Gasthuiskerk, die behoorde tot het ‘hospitale’ of gasthuis, dat in 1327
vermeld wordt met de ‘mensa Spiritui sancti’, het Heilige-Geesthuis,
aanvankelijk gelegen in de nog bestaande Heilige Geeststraat. Na den
brand van 1524 werden beide stichtingen vereenigd en de kerk herbouwd
(zie blz. 240).
Buiten de Oenselsche poort, ten Oosten van de stad, lag binnendijks een
op Jacob van Deventers plan aangegeven ‘heylich cruys cappel’, (afb.
155), waarvan overigens niets bekend is.
Een eerste teeken der Hervorming is de marteldood van Huibert Selcaert,
die op 12 November 1542 om wille des geloofs in de Waal werd
1)
verdronken . Twintig jaar later is het de rector der parochie- of stadsschool
Petrus Langenius Agrippa, die hervormingsgezinde denkbeelden
verkondigt. In 1566 predikte de toenmalige kapelaan der St. Maartenskerk,
Jan van Venray, later Johannes Ceporinus genoemd, voor het eerst naar
de Hervormde leer, en liet Nederduitsche psalmen zingen. Toen de
stedelijke overheid zich hiertegen wilde verzetten, koos de meerderheid
1)

Hieraan herinnerde een gedicht, dat langen tijd in gouden letters boven den preekstoel
in de St. Maartenskerk moet hebben gehangen, maar dat bij den inval der Franschen
in 1672 werd vernield (V. HASSELT, blz. 187).
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Kerkgeschiedenis.

der bevolking partij voor den kapelaan. Op 23 October 1566 kwam het
tot oproer en tot het breken der op de hoeken der straten geplaatste
heiligenbeelden. Overigens schijnt een eigenlijke beeldenstorm hier niet
te hebben plaats gehad (ACQUOY, blz. 47). Weliswaar werd de
Roomsch-Katholieke godsdienst in 1568 hersteld, doch slechts voor korten
tijd. Toen Zalt-Bommel in 1572 aan den prins van Oranje was overgegaan,
nam het ook den gereformeerden godsdienst aan en was sindsdien
historisch en juridisch ‘boven al de andere steden van Gelderland, met
uitzondering alleen van
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Buren, eene echt gereformeerde stad’ (ACQUOY, blz. 102). Nadat
aanvankelijk ‘bij provisie’ twee predikanten hadden dienst gedaan, wier
namen ons onbekend zijn, werd in den winter van 1572 Joannes Leo uit
1)
het land van Kleef als eerste vaste predikant beroepen . Gedurende
eenigen tijd heeft Bommel toen met Gorinchem een der acht synodes of
classen der provincie Holland gevormd, een verband, dat volgde uit het
staatkundig samengaan met Holland en Zeeland.
In 1672 kwamen de kerken, tengevolge van de bezetting door Turenne,
weer aan de

Afb. 155. Plattegrond van Zalt-Bommel door Jacob van Deventer (omstreeks 1560).

Katholieken, maar na de verdrijving der Franschen geraakten zij opnieuw
in Hervormde handen en zijn daarin gebleven.
Eerst sinds 1663 was hier voor de zielzorg der Katholieken weer een
katholiek priester, een minderbroeder-missionaris gevestigd, die
oogluikend werd toegelaten. In 1707 stonden de Staten toe, dat een
particulier woonhuis voor den R.K. eeredienst werd ingericht, welk
bedehuis in 1781 door een kerkgebouw in de Oliestraat werd vervangen.
De parochie Zalt-Bommel is ook thans nog een statie der Franciscanen
en omvat met hare jurisdictie de dorpen Brakel, Bruchem, Gameren,
Nieuwaal en Zuilichem (SCHUTJES, V, blz. 977).

1)

ACQUOY,

blz. 6-7 en 217-220. Vgl. echter ook H. Beckering Vinckers, in: ‘GELRE’ XXXII
(1929), blz. 177 vv., en F.S. Knipscheer, Henricus Leo, Rem. Geref. predikant
1575-1648. Huis ter Heide, 1929.
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Praehistorische Romeinsche en Frankische oudheden.
In de Oudheidkamer te Zalt-Bommel (vgl. blz. 283) bevinden zich een aantal
mammouthsbeenderen, opgebaggerd uit de Waal tusschen Bommel en Tiel. Bij
den aanleg van den spoordijk, in 1868, schijnt men een aantal Romeinsche
voorwerpen te hebben gevonden (HOLWERDA, Oudheidkundige kaart van Nederland,
in: Geschiedk. atlas v. Nederland, 1924, blz. 57). Een aantal Romeinsche munten
uit de vier eerste eeuwen na Christus zijn in de Oudheidkamer

Afb. 156. Vogelvlucht van Zalt-Bommel tijdens het beleg in 1599 (n. Guicciardini, 1609).

te Zalt-Bommel, evenals een sterk door het water afgeslepen Romeinsch lampje,
eenige stoppen (?) van amphoren en een speerpunt, opgebaggerd uit de Waal. Een
terra-cotta lampje met onleesbaar merk en eenige Romeinsche munten, hier
ontgraven, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (CATALOGUS, D 1, blz.
150:200; E v, blz. 221).
Een hier gevonden fibula is in de Oudheidkamer. Een pot van aardewerk, die
reeds de geknepen pootjes van de middeleeuwsche ceramiek vertoont, waarschijnlijk
uit Karolingischen tijd, en een groote kogelpot, Karolingisch baksel, beide hier
gevonden, zijn in bovengenoemd Rijksmuseum te Leiden (CATALOGUS, G 1, blz.
233:36; blz. 238:182).
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Afb. 157. Vogelvlucht van Zalt-Bommel (n. BLAEU).
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Het grondplan der stad.
1.

+

Plattegrond, geteekend door JACOB VAN DEVENTER, ingevolge een in 1558
+
door koning Philips II gegeven opdracht. Het origineel, dat dus de stad
Plattegronden en
omstreeks 1560 weergeeft, en dat wij hierbij reproduceeren (afb. 155), berust gezichten.
in het Rijksarchief te Arnhem. Blijkbaar is dit de minuut voor het carton, dat
zich bevindt in de Koninklijke bibliotheek te Madrid en dat, evenals die minuut,
in facsimile is gereproduceerd in de door R. Fruin bezorgde uitgave dezer
plattegronden ('s-Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1916-1923).

Afb. 158. Vogelvlucht van Zalt-Bommel uit het Noord-Oosten omstreeks het midden der 17e
eeuw naar een schilderij in het raadhuis.

2. Vogelvlucht, voorkomend op een oude kaart, die behoort tot den atlas in de
o

Koninklijke bibliotheek te Brussel (Manuscrits, n . 21596), welke Ch. Ruelens
heeft toegeschreven aan Jan en Lucas van Deutichom en die hij kort na 1570
vervaardigd achtte. Hoewel de teekening slechts een kleine en zeer summiere
afbeelding der stad Bommel geeft, merken wij toch op, dat de toren der St.
Maartenskerk zonder spits is weergegeven, wat zou wijzen op een tijdvak
tusschen 1538, toen deze spits afbrandde, en 1558, toen zij werd herbouwd
(vgl. blz. 200). In dit geval zouden we hierin dus de oudste ons bekende
afbeelding der stad moeten zien. Een fragment van bedoelde kaart, een deel
van de Bommeler- en Tielerwaard en van het Land van Kuilenburg omvattend,
is gereproduceerd in: JAMES DE FREMERY, Cartularium der abdij Mariënweerd.
's-Gravenhage 1890. Zie aldaar ook blz. XI-XII.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

181
3. Vogelvlucht, voorkomend op een geschilderde vogelvlucht (XVId) van de
Bommelerwaard (zonder Monnikenland) met de belegering van Zalt-Bommel
in 1574, in het raadhuis. Een copy hiervan bevindt zich in de Oudheidkamer
(zie afb. 153).
4. Vogelvlucht. Kopergravure (23.5 × 33 c.M.) bij GUICCIARDINI (ed. 1609, blz.
143), hier gereproduceerd (afb. 156).
5. Vogelvlucht. Kopergravure (41.5 × 52.5 c.M.) bij BLAEU (1649), hier
gereproduceerd (afb. 157).
6. Kaart van het beleg van Zalt-Bommel in 1599. Kopergravure (41.5 × 52.5 c.M.)
bij BLAEU.
7. Vogelvlucht. Kopergravure (18.5 × 34.5 c.M.) bij SLICHTENHORST (1654), I, blz.
44.
8. Vogelvlucht. Schilderij (± 1650) in het raadhuis, hier gereproduceerd (afb. 158).

Afb. 159. Zalt-Bommel. Plattegrond der vestingwerken naar een teekening in het Rijksarchief
te Arnhem.

9. Plattegrond der vestingwerken naar eene teekening (XVIId) in het Rijksarchief
1)
te Arnhem (?) , hier gereproduceerd (afb. 159).
10. Vogelvlucht. Kopergravure (11 × 13 c.M.) bij GUICCIARDINI (ed. 1660), III, blz.
29.
11. Profiel der stad uit het Noorden gezien. Kopergravure (20.5 × 52.5 c.M.) bij
BLAEU.
12. Gezicht op de stad door A.F.v.d. Meulen (1632-1690). Teekening in 's Rijks
prentenkabinet te Amsterdam.
13. Profiel der stad uit het Noorden. Kopergravure (5.5 × 34.5 c.M.) bij
SLICHTENHORST, I, blz. 44.
14. Gezicht op de stad. Ets: I. Peeters del., G. Boutats fec., in: Thooneel der steden
v. Nederland (1674), blz. 58.
15. Gezicht op de stad uit het Noorden (± 1680). Teekening (21.5 × 42.5 c.M)

1)

Deze ongeveer 20 jaar geleden gefotografeerde teekening was te Arnhem in de algemeene
kaartencollectie niet te vinden. Zie overigens ook de noot op blz. 286.
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van Valentyn Clotz in 's Rijks prentenkabinet te Amsterdam, hier gereproduceerd
(afb. 149).
16. Gezicht op de stad over de Waal uit het Noord-Oosten. Schilderij (± 1750) in
het raadhuis, hier gereproduceerd (afb. 160).

+

De kern van het tegenwoordige Zalt-Bommel, de in 850 vermelde ‘villa
Bomela’, moet, zooals wij hierboven opmerkten, een nederzetting zijn
geweest op een eilandje, gevormd door de Waal en een zuidelijken arm
dezer rivier, dien we waarschijnlijk nog in de tegenwoordige buitengracht
terugvinden. Blijkbaar lag deze oudste vestiging in het hoogste
zuidoostelijke deel der stad, de latere Oosterwijk, ook nu nog als de oude
stad bekend. Toen deze eerste nederzetting zich zoozeer had uitgebreid,
dat zij in 999 begiftigd werd met munt, gruit en tol, zal hier wellicht, ter
bescherming van

Afb. 160. Zalt-Bommel uit het Noord-Oosten over de Waal gezien, naar een schilderij (±
1750) in het raadhuis.

die munt en tot heffing van den tol, de burcht zijn gebouwd, waaraan
thans nog de Burchwal, gelegen tusschen de gasfabriek en het R.K.
kerkhof aan de oostzijde der stad, herinnert. We kunnen nu de grenzen
van dezen oudsten stadskern als volgt bepalen. Eene oude overlevering
zegt ‘datter een dijk gelegen heeft van Gameren af, door de Gamersche
poort langs de Gamersche straat over de Markt, door de Gasthuysstraat
tot de Oenselsche poort toe’, en dat ‘dese dijk is apparent geweest de
hoge dijk tegen de wateren van de Waal, daar geleyt en is die daarna
geslegt ende de stad daarmede zoo zeer gehoogt, dat ze bij haar zelven
zonder dijk bestaan konde’ (V. HASSELT, blz. 74). Deze dijk begrensde
derhalve de plaats naar de rivierzijde. In het Westen werd de grens
waarschijnlijk gevormd door een ‘strickwere’, een borstwering of wal, die
aan deze zijde de plaats zoowel tegen hoog water als tegen vijandelijke
aanvallen beschermde, waaraan de tegenwoordige Strikstraat haar naam
schijnt te danken. Aan de zuid- en aan de oostzijde was dan de oude
Waalarm de grens, die we in de bestaande stadsgracht meenden terug
te vinden.
Voor de verdere ontwikkeling van den plattegrond vinden we
aanknoopingspunten in den aanleg, dien we bij andere rivierdorpen in dit
gebied opmerkten (Inleiding, blz. XVIII): uit den polder voerden eenige
ongeveer evenwijdige oprijwegen (de tegenwoordige Boschstraat,
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Grondplan.

Oliestraat, Karstraat) naar den Waaldijk (Gasthuisstraat - Markt Gamersche straat). Langs deze wegen en buitendijks, nabij de door de
natuur aangewezen aanlegplaats der schepen, verrezen, naarmate de
bevolking in den loop der 12de en 13de eeuw toenam, steeds meer nieuwe
woningen. Aldus ontstond dan
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de nieuwe of Westerwijk, die zich nog heden door hare meer open
bebouwing, met grooter open ruimten en tuinen, onderscheidt van de
oude of Oosterwijk. Nadat inmiddels ook nog eene uitbreiding was
geschied, westwaarts van de Groote kerk in zuidwestelijke richting,
waaraan nog de naam der Nieuwstraat herinnert, had Zalt-Bommel in het
begin der 14de eeuw zijn huidigen omvang verworven - zij het natuurlijk
in den beginne minder dicht bebouwd -, en kreeg de stad, waarschijnlijk
kort na 1316 haar eerste steenen ommuring, welke hieronder nader zal
worden besproken. Hiermede Bommel toen in hoofdzaak den omvang
en den plattegrond, dien het ook nu nog vertoont; een plattegrond, die
zich onderscheidt door zijn ruitvormig net van Oost - West en Noord Zuid loopende straten, en welks gedaante

Afb. 161. Profiel van een overblijfsel der vestingmuren.

door den hierboven geschetsten gang der ontwikkeling voldoende wordt
verklaard. Moderne uitbreidingen zijn buiten en met behoud van de oude
omwalling in beperkte mate geschied: in zuidoostelijke richting, tusschen
de Boschpoort en het station en langs de zuidzijde der stadsgracht; in
westelijke richting, buiten de Gamersche poort, langs den rijksstraatweg
naar 's Hertogenbosch. Voor verdere uitbreiding der stad, buiten de
omwalling, zijn in 1928 door Ir. W.F.C. Schaap te Arnhem plannen
ontworpen, welke thans in herziening zijn in verband met een aan te
leggen hoofdverkeersweg 's Hertogenbosch - richting Utrecht.

Verdedigingswerken.
+

In den bekenden giftbrief van graaf Reinald I, van 19 October 1316, wordt
gezegd: ‘opdat onse borgeren voirschreven onse Stat desto gevuechlyker
sterken ind bemueren mogen, Soe geven wy hen oirlof oere gemeynte
to verdeylen, der fuegen dat deselve gemeynte by raede Johans van
Apelteren ind Gysberts van Haeften onsen lieven getrouwen ind der
Schepenen der Voirschreven Stadt, tussen den rycken ind den schemelen
borgeren aldaer nae advenant, nadat sy guetvynden sullen, verdeylt
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Eerste ommuring.
Geschiedenis.

worden, ind wat van de voirschreven gemeynte der voirsz. Stadt komt,
dat deselve tot vestenisse onser voirschreven stadt aengelicht werde’
(Groot Geldersch Plakaatboek, appendix, col. 67). Hoewel Bommel, zooals
wij gezien hebben, reeds vroeger stadsrechten had gekregen en derhalve
ook op een of andere wijze zal zijn versterkt - men denke aan de hierboven
besproken, vermoedelijk oudste omwalling, in verband met den naam
Strikstraat -, is dit, voor zoover we kunnen nagaan, de eerste maal, dat
men een werkelijke ommuring gaat aanleggen.
Beschouwen we den plattegrond van Jacob van Deventer (afb. 155), die
behoudens wijzigingen van ondergeschikte beteekenis, althans wat
omvang en aanleg betreft, nog deze oudste ommuring weergeeft - welke
trouwens ook bij de uitbreiding en moderniseering der vestingwerken
omstreeks 1600 in stand bleef en dan ook op de latere 17de-eeuwsche
plattegronden wordt teruggevonden (afb. 156 en 157), - dan
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treft het verschil in versterking der stad, ten opzichte van den vestingmuur,
tusschen de noord- of rivier- en de zuid- of landzijde. Aan de landzijde
wordt de enceinte gevormd door één doorloopenden muur, die volgens
een noordwestwaarts ombuigende lijn in het Westen bij de Gamersche
poort aansluit, en gelijkerwijs, om de oostzijde heen, in gestrekt beloop
tegen den ouden muurtoren ‘Grimmart’ met den daarop staanden molen
(bij den steenen beer tusschen stadsgracht en Nieuwe Haven) stoot.
Deze muur nu, met zijn voorgelegen gracht en zijn eenvoudige torens,
waarachter geen aarden wal lag, is blijkens zijn gestrekten aanleg, het
oudste gedeelte en kan zeer wel tot de onder Reinald I opgetrokken
versterkingen behooren.
Aan de rivierzijde vormt de muur een herhaaldelijk en sterk gebroken lijn,
waarbij we reeds het denkbeeld der zg. strijkweeren, dus een latere
periode in den vestingbouw, kunnen waarnemen. De gevolgtrekking ligt
voor de hand, dat dit gedeelte der enceinte is ontstaan in verband met
de stadsuitbreiding benoorden den ouden Waaldijk Gamersche straat Gasthuisstraat, eene uitbreiding, die, met het oog op het karakter dezer
ommuring, in de tweede helft der 15de eeuw zal zijn geschied. De
groeiende stad zal de zich terugtrekkende en aanslibbende rivier zijn
gevolgd.
Uit de 15de en 16de eeuw zijn eenige gegevens omtrent herstellingen
en verbeteringen dezer middeleeuwsche ommuring tot ons gekomen.
Meestal waren deze herstellingen het gevolg van overstroomingen of van
brand.
Toen hertog Karel den 20sten December 1492 aan de stad twee vrije
jaarmarkten gaf, bepaalde hij tevens, dat ‘tot verbeteringe der axyzen ind
tot onderhaldinge der poirten, taerne ind mueren’, men voortaan in de
Bommeler- en Tielerwaarden alleen Geldersch bier ‘to tap’ verkoopen
mocht (vgl. hierboven blz. 168). Den 27sten Februari 1497 vergunde
dezelfde vorst aan de stad, om de opbrengst van den nieuwen bieraccijns,
alsmede die van een pondschatting, tot herstel van haar muren en torens
o

te gebruiken (NIJHOFF, Gedenkw., V, n . 204). Muren en torens hadden
toen groote schade opgeloopen door hoog water.
In 1500 betoogde de schout van Bommel, Jan Roeloffs, dat zeer noodig
herstellingen aan de muren moesten geschieden (‘GELRE’, XVI, blz. 194),
en we zien hertog Karel dan ook op 30 September 1513 bepalen, dat zijn
onderzaten in de Bommeler- en Tielerwaarden geen bier zullen mogen
brouwen of koopen anders dan in Zalt-Bommel, ‘opdat sy dan oere Stat
des to bether ind to vlitiger vestigen ind bolwercken moigen’. En nogmaals
stelde de hertog, na een stadsbrand - vermoedelijk in 1524 -, de gruit en
eene belasting op het bier voor acht jaar ter beschikking van de stad, om
o

de ‘toernen ind mueren weder te reparieren’ (NIJHOFF, Gedenkw., VI, n .
1295).
Tot herstel van de schade door den watervloed aan muren en hoofden
geleden, gaf hertog Karel den 15en Januari 1531 aan de stad de rente
van 100 kronen uit den tol en de accijnsen, die in 1524 waren toegestaan
nog vier jaar langer te genieten. Deze schenking diende tevens om de
stad nog te versterken met een rondeel aan de Boschpoort (NIJHOFF,
o

Gedenkw., VI, n . 1623). Dit is de eerste maal, dat van een bepaald
onderdeel der bemuring wordt gesproken. Het gold hier den lageren muur
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met bolwerken, die in het tweede kwart der 16e eeuw vóór de eigenlijke
middeleeuwsche ommuring werd opgetrokken en die met zijne
flankeerende bolwerken behoort tot het Oud-Nederlandsche stelsel, dat
in deze periode de eigenlijke middeleeuwsche wijze van versterking begon
te vervangen.
+

Van de Oenselsche straat (de voormalige Oenselsche poort) aan de oostzijde der
stad af, loopt in zuidelijke en verder in westelijke richting de dubbele stadsgracht. +Beschrijving der
Achter de binnengracht staan aan de stadszijde overblijfselen, waarschijnlijk van middeleeuwsche
versterkingen.
den oudsten stadsmuur (XIV A), opgetrokken van baksteen (formaat: 0.27 ×
0.135 × 0.06 M.; 10 lagen: 0.765 M.). Deze overblijfselen,
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deels opgenomen in de latere bebouwing, deels verbroken en als tuinmuren dienend
(afb. 161 en 174), strekken zich uit van de Oenselsche straat tot de Gamersche
straat. Fragmenten van dezen muur vormen de afsluiting der tuinen aan de westzijde
van de Zandstraat.
Aan de rivierzijde, langs de Waalkade, zijn overblijfselen van de 15de-eeuwsche
ommuring hier en daar in de tegenwoordige bebouwing opgenomen en bewaard
gebleven. Westelijk van de hierna te beschrijven Waterpoort staat achter de sociëteit
‘de Verdraagzaamheid’ (Waalkade A 77) een gepleisterd overblijfsel van een ronden
muurtoren.
Met de uitbreiding der versterkingen waartoe, gelijk wij reeds vermeldden,
+
hertog Karel in 1531 voorrechten aan de stad schonk, begint een nieuw
tijdperk der vesting Bommel. Blijkbaar werd toen aan de landzijde de
nieuwe gordel van verdedigingswerken aangelegd, die omstreeks 1544
voltooid was en dien we zien op den plattegrond van Jacob van Deventer
van omstreeks 1560 (afb. 155).
Om de middeleeuwsche ommuring ontstond nu een dubbele gracht, in
het midden waarvan een tweede omwalling werd aangelegd met
flankeerende rondeelen en kazematten, volgens het Oud-Nederlandsche
stelsel. In deze aldus uitgebreide bevestigingswerken bevonden zich vijf
poorten:
o
1 . De Waterpoort, in het midden van het Waalfront, in de as van Boschen Waterstraat gelegen, toegang gevend tot het hoofd, waar de
veerboot naar Tuil afvoer. In 1544 metselde Jan van Deventer aan
een rondeel buiten deze poort en werd een slot voor de poort
gemaakt.
o De Steygerpoort, oostelijk van de Waterpoort gelegen, en toegang
2 .
gevend tot de aanlegplaats of steiger.
o De Oenselsche poort, aan de oostzijde der stad, in de as der
3 .
Oenselsche straat, den toegang tot den dijk naar Oensel, Hurwenen
en Rossum afsluitend.
1)
o
4 . De Bossche poort, wellicht vroeger ook Veltpoort genaamd , die
toegang gaf tot den polder, recht tegenover de Waterpoort in het
Zuiden de Boschstraat afsluitend. In 1544 herstelde Jorien de
timmerman de brug bij deze poort en maakte een ‘nye wiinske en
een nye doer boven aen die Bospoert met een trap dairaen’. De
bogen in de poort werden met aarde opgevuld ‘ende gelayen’.
o De Gamersche poort, die aan de westzijde der stad den dijk naar
5 .
Gameren, Nieuwaal en Zuilichem, benevens den weg naar Hedel,
afsloot. Ook aan deze poort geschiedden in 1544 eenige
herstellingen.

De sterke vernieuwing in krijgskunst en techniek gedurende de 16de
eeuw had intusschen tot gevolg, dat de verdedigingswerken van
Zalt-Bommel voor een vesting van deze beteekenis reeds vóór het laatste
kwart dier eeuw verouderd waren, zooals blijkt uit het boven aangehaalde
schrijven van den stadhouder van Gelderland aan Alva (zie blz. 173).
Men trof dan ook spoedig maatregelen ter verbetering.
1)

Volgens sommigen zou de Veltpoort aan het zuidelijk einde van Kerk- en Strikstraat
hebben gelegen, welke straat toen doorliep tot de gracht.
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Latere versterkingen.
Geschiedenis.

Op 28 Juli 1573 kwam prins Willem I persoonlijk te Zalt-Bommel om Dirk
van Haaften aanwijzingen te geven, die tot versterking der vestingwerken
konden dienen, en in April 1574 bracht hij minstens een week in de stad
door. Ter tegemoetkoming in de kosten verleende hij een vergunning om
de accijnsen te verhoogen, de Nijmeegsche bieren te bezwaren, en gaf
verlof geld te nemen van alle schepen en goederen, die uit de eene
vijandelijke plaats naar de andere werden vervoerd. In 1579 werd de
stedelijke regeering gemachtigd tot herstel van de vestingwerken te doen
innen
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wat nog aan schatpenningen gedurende vier jaren vóór de verrassing der
stad achterstallig was.
In 1597 begon men met den aanleg van vooruitgeschoven aardewerken
aan de landzijde der stad. Volgens Hugo de Groot zou Zalt-Bommel de
eerste Nederlandsche vesting zijn geweest, die van zulk een reeks
vooruitgeschoven werken werd voorzien. Nog was men met deze
werkzaamheden niet gereed, toen Mendoza in 1599 het beleg voor de
stad sloeg. ‘D'oude muur was soo swack, dat sy swarelijck van een stercke
besetting beschermt kon worden’. Mendoza's dralen met den aanval was
oorzaak, dat de stad nog verder met schansen en rondeelen kon worden
versterkt, onder persoonlijke leiding van prins Maurits, die, gelijk wij weten,
tijdens het beleg

Afb. 162. Zalt-Bommel. Waterpoort gezien uit de Waterstraat naar het Noorden.

het bevel in de stad voerde. Omtrent den aanleg der vestingwerken in
deze periode kunnen wij het volgende meedeelen:
Krachtens besluit der Staten-Generaal van 31 Augustus 1596 waren
Hendrik Beyer, burgemeester van Nijmegen, en Wilhelm de Jongh,
oud-burgemeester van Dordrecht, gecommitteerd tot het onderzoeken
der vestingwerken van Zalt-Bommel. Den 6en September brachten zij
rapport uit, tengevolge waarvan de bekende ingenieur Adriaan Anthonisz.
uit Alkmaar last kreeg de fortificatiën te visiteeren en een model te maken
om ‘de Stadt in volcommen verzekerheyt tegen het gewelt des vyants’ te
brengen. Den 1sten October werden mr. Adriaan en de tresorier de Bie
naar den prins gezonden, om diens goedkeuring op de plannen te krijgen.
Den 11en October werd besloten een viertal bolwerken met de
tusschengelegen courtines te doen opwerpen, werkzaamheden waarmee
men tijdens het beleg, in 1599, nog bezig was.
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Den toenmaligen toestand der vesting vinden we weergegeven op een
plattegrond in de Fransche uitgave van GUICCIARDINI van 1609 (afb. 156).
Na het beleg wordt de moderniseering der vestingwerken voortgezet.
Vooral in 1603 en in 1610 voerde men belangrijke werken uit. Aldus
verrees dan aan de landzijde, in de plaats van den lageren
zestiende-eeuwschen voormuur tusschen de beide grachten, een
omvangrijk aardewerk van zeven bastions, verbonden door courtines.
Van het Oosten naar het Westen gaande, waren deze bastions genaamd:
het Oranje-bolwerk, het Hohenlohe-bolwerk, Hooge Singel,
Ravelijn-bolwerk, Lage Singel, Beerenbolwerk en de Kat.
Rondom de vóór deze bolwerken gelegen buitengracht werd nog, het
beloop dezer werken volgend, een dam aangelegd, op de kaart van BLAEU
‘contrescherp’ genoemd (afb. 157), die alleen voor het vlak aan de rivier
gelegen deel ontbrak. Deze contrescarp of tegenglooiing deed behalve
als verdedigingswerk ook dienst als dijk.

Afb. 163. Pomp in de Gamersche straat.

In 1626 wordt van de vesting getuigd: ‘Poco dopo spuntò Bomel, città
grande et insigne, fortificata con grandissima arte e spesa dalle parti,
dove non ha il fiume, dalla cui parte verso il fine della città è una piazza
1)
d'armi ampia e ben forte’ .
Tegen het eind der 17de eeuw raakten de vestingwerken in verval.
Voorwerken werden verkocht, zooals in 1677 de vervallen redoute buiten
de Oenselsche poort. Geleidelijk begon men de wallen in wandelingen
te herscheppen, waartoe in 1681 een vondst van gouden munten werd
verzilverd. Den 9en April 1722 besloot men het bolwerk de Kat in erfpacht
uit te geven. In 1755 werden de houten bruggen der poorten door steenen
vervangen. Het duidelijkst beeld van den toestand der vesting en van de
gezindheid der burgerij ten opzichte van hare verdediging krijgt men in
1794, wanneer de magistraat besluit bij de nadering der Fransche troepen,
1)

Verhaal van F. Belli over de reis van Giorgio Giorgi, in: P.J. Blok, Relazioni Veneziane.
Rijks Geschiedk. Publ. dl. 7, blz. 207.
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‘tot wering van het gevaar van plunderen, den vijand, zoodra hij in de
waard is, tegen te gaan of te rijden en een zoo voordeelig mogelijke
overgave te bedingen’. Met de vesting Zalt-Bommel is het dan gedaan.
+

Van de 17de-eeuwsche vestingwerken bestaan nog een de stad aan de landzijde
+
omgevende dubbele gracht, met de tusschen de binnen- en de buitengracht
Beschrijving.
Omwallingen.
opgeworpen omwallingen en bolwerken, thans plantsoenen en wandelwegen.
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+

Van de vijf stadspoorten bleef nog slechts de spitsbogige doorgang (XIV) der
voormalige Waterpoort in den stadsmuur aan het eind der Waterstraat, uitkomende +Poort.
op de Waalkade, bewaard (afb. 162). Dit gepleisterd fragment is opgetrokken
van baksteen, evenals de zijmuren der te weerszijden belendende woonhuizen, die
waarschijnlijk overblijfselen zijn van het vroegere poortgebouw. De westelijke van
deze beide muren bestaat uit groote moppen

Afb. 164. Pomp in de Boschstraat.

van hetzelfde formaat (0.27 × 0.135 × 0.06 M.) als de overblijfselen van den
stadsmuur in de Zandstraat.

Pompen.
+

Tot in het midden der 17de eeuw geschiedde de watervoorziening door
middel van welputten, die we nog op den plattegrond van BLAEU zien
weergegeven, en wel in de Gamersche straat, op den hoek van
Nieuwstraat en Boschstraat, in de Nonnenstraat en in de Vogelsang.
Alleen in het midden der Boschstraat schijnt op genoemden plattegrond
reeds een pomp te staan.
Den 22sten Maart 1660 stond de magistraat aan de naburen omtrent den
put in de Gamersche straat toe, in de plaats hiervan een pomp aan te
brengen. In 1687 wordt deze pomp als bestaande vermeld. Den 24sten
Augustus 1711 werd vergund voor de stad te Dordrecht een steenen
pomp te koopen, bestemd voor de Boschstraat. In 1736 werd een bedrag
beschikbaar gesteld tot het plaatsen van een nieuwe pomp in de
Gasthuisstraat.
Thans staan nog de volgende oude pompen, nagenoeg op dezelfde plaatsen als
de putten bij BLAEU:
1. Gamersche straat, vóór het huis nr. 67, een hardsteenen pomp, bestaande uit
een vierkanten romp, gedekt door een geprofileerde lijst, waartegen aan de
voorzijde een schild is gehouwen met het jaartal 1781, en bekroond met een
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Geschiedenis.

gebeeldhouwde siervaas, alles in den stijl van Lodewijk XVI. Bronzen uitlaat
(afb. 163).
2. Gamersche straat, vóór nr. 35, een dergelijke pomp, eveneens met het jaartal
1781.
3. Boschstraat, vóór nr. 31, een dergelijke pomp met bronzen uitlaat, maar in de
iets strakkere vormentaal van omstreeks 1800 (afb. 164).
4. Hoek Boschstraat en Nieuwstraat, een dergelijke pomp (± 1800).
5. Koningstraat vóór de Vischmarkt, een dergelijke pomp (afb. 173) en uit
denzelfden tijd.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

189
6. Tolstraat, naast het raadhuis, een hardsteenen pomp (XIX A) bekroond met
een bol.

In den tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam is een pomp geplaatst (afb. 165),
afkomstig uit de Gasthuisstraat: Op een vierkant voetstuk rust een te halver lijve
weergegeven figuur van een baardigen man met een lauwerkrans

Afb. 165. Pomp uit de Gasthuisstraat, thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.

om het hoofd, blijkbaar een stroomgod, die midden vóór het lijf een grooten als
waterspuwer dienenden dolfijn houdt.
Volgens een gedicht van J. van Hoogstraten van 1726, zou dit beeld
aanvankelijk Priapus hebben voorgesteld en werd de dolfijn er later aan
1)
toegevoegd . Waar echter het geheele beeld uit één blok hardsteen is
gehouwen, mogen we aannemen, dat we hier met een iets latere
vernieuwing van dien ‘Priapus’ te doen hebben en dat dit de pomp is, die,
zooals we tevoren zagen, in 1736 werd geplaatst. De vormentaal is zeer
goed met dit jaartal overeen te brengen.

Burgerlijke openbare gebouwen.
+

1. Het Raadhuis is gelegen aan de noordzijde der Markt, op den hoek der Tolstraat
+
(afb. 166).
Raadhuis.
+

Het Oude en Nieuwe Stadhuis te Zalt-Bommel, in: ‘Zalt-Bommelsch
o

Nieuws- en Advertentieblad,’ 16e Jg., n . 26 (Vrijdag 26 Juni, 1931),
waarin verschillende aanteekeningen uit de resolutieboeken en
stadsrekeningen worden gepubliceerd.
1)

Jan v. Hoogstraten, Parnas aan de Waal of Gelderse Zangnimf. Amsterdam 1726, blz.
15-16.
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+

Het tegenwoordige raadhuis staat op dezelfde plaats als het vroegere
middeleeuwsche, dat nog voorkomt op den plattegrond bij BLAEU en daar
wordt weergegeven als bestaande uit drie afzonderlijke perceelen elk met
een zadeldak, en met een achtkanten toren, bekroond door een peer, op
den hoek der Tolstraat, eene voorstelling, die overeenkomt met de copie
naar een oude teekening, in 1854 vervaardigd door J.C. Wendel (afb.
167), thans in de collectie Bodel Nyenhuis te Leiden.
Uit de ‘Goede onderrichtinck’ van den schout Jan Roeloffs blijkt, dat dit
2)
raadhuis in den zomer van 1499 aanzienlijke herstellingen noodig had .
Volgens de stadsrekeningen werd het gebouw in 1544 door Claes die
Maler geheel gewit. Vermoedelijk was dit het besluit van eene vernieuwing
na den stadsbrand van 1524, uit welke periode de hierna te beschrijven
kraagsteenen met vroeg Renaissance-ornament zullen dagteekenen,
gevonden op den zolder van het tegenwoordige raadhuis, thans in de
Oudheidkamer, en waarschijnlijk afkomstig van het oude raadhuis.

2)

‘GELRE’ XVI (1913), blz. 194. Zie betreffende de dateering: ‘GELRE’ XXII (1919), blz. 23.
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De stijl van dit bouwbeeldhouwwerk wijst althans onmiskenbaar op den
tijd van omstreeks 1530-1540. In 1670 besloot men ‘de bordesse en de
trappen van deses Raedhuyse’ te maken naar een model vervaardigd
door Vorsterman, maar eerst op 17 Januari 1724 werden burgemeesteren
gemachtigd dit bordes of pui te laten optrekken volgens het gemaakte
bestek. Den 12den Juli 1724 betaalde men den steenhouwer Knoops f
1000 in mindering van hetgeen hem toekwam voor ‘een nieuwe puy en
vloer op den Raadhuyse’.
In 1759 blijken het raadhuis en de belendende ‘gevangenhuizen’ zóó
bouwvallig, dat reeds geruimen tijd te voren een der gevels gedeeltelijk
was afgebroken en sedert

Afb. 166. Het raadhuis met links de Tolstraat, rechts de Oudheidkamer.

‘toegeplankt gebleven’, en na onderzoek heet het, dat ‘het gansche
gebouw soo oud en caduc is, dat daaraan met vrugt niets kan worden
verrigt en ondernomen’, dat de gevels afgeweken, de binnenmuren
gescheurd zijn en dat de trappen zeer geleden hebben, zoodat een nieuw
gebouw niet meer zou kosten dan de herstelling. Men besloot den gevel
af te breken en te vervangen door een nieuwen en verder te herstellen
wat noodig was.
Onder de zooeven genoemde ‘gevangenhuizen’ moeten we blijkbaar de
twee rechts van het eigenlijke raadhuis (met de bordestrap) staande
huizen op afb. 167 verstaan, waarvan het middelste, met den trapgevel,
getraliede vensters vertoont, terwijl het meest rechtsche een arkel heeft,
die wellicht de oude puie was voor de afkondigingen, of mogelijk de
draaikooi voor vrouwspersonen van slecht gedrag, die nog in 1729 werd
aangebracht.
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In 1760 bepaalt men dat de verbouwing zal geschieden naar ‘de gemaekte
afteekeningen’ van den architect Anthony Viervant te Arnhem, waarbij er
voornamelijk op zal worden gelet, dat in den voorgevel de kozijnen te
weerszijden van den ingang gelijk komen, dat de buitenmuur aan de zijde
van de Tolstraat geen binnenmuur zal worden, maar dat men met een
nieuwen buitenmuur in die richting zal uitspringen (blijkbaar bedoelde
men hiermee de ruimte van den toenmaligen hoektoren in het nieuwe
gebouw op te nemen); voorts, dat om een ‘egalen’ voorgevel te verkrijgen,
de teekeningen van den architect Viervant kunnen worden gevolgd, met
weglating echter van alle ornamenten daarop aangegeven. Voor het
metselwerk zou een ‘aftekeninge’ van den architect van Swieten gevolgd
worden, terwijl de architect van Sugtelen ‘affmetingen’ zou doen en een
bestek van het houtwerk maken. Eene vermoedelijk op dit laatste
betrekking hebbende teekening van den architect van Sugtelen, wordt in
de raadsvergadering van 8 Augustus 1760 goedgekeurd.

Afb. 167. Het raadhuis vóór de verbouwing in 1762.

Den 12den Januari 1761 werd besloten voor de dorpels en de ornamenten
blauwe ‘Chosynse’ steen te gebruiken, en den 7den Mei van ditzelfde
jaar kwam men overeen de levering van het hout op te dragen aan G.
Verrijst te Rotterdam, voor f 4100. Uit de beschikbare gegevens zou men
willen afleiden, dat deze Verrijst tevens aannemer van den bouw was,
want men verzocht hem bestekken, teekeningen en een begrooting te
maken en deze spoedig in te dienen. In Juli hierop volgend zond men
den stadstimmerman Wynand van de Pol naar Rotterdam om met den
steenhouwer George Elgen te spreken over het niet op tijd afleveren van
de Chosynse steen, die, na een schikking, in Augustus ter plaatse kwam.
Nadat op 25 Maart 1762 den aannemer op eersten termijn f 400 was
uitbetaald, werd eindelijk op 11 April daaraanvolgend de eerste steen van
het nieuwe raadhuis gelegd. Bij den verderen bouw ontstonden echter in
1763 moeilijkheden, vermoedelijk doordat de aannemer bankroet ging.
Men trof een regeling, en het werk werd onder leiding van den architect
van Sugtelen voortgezet en in September 1763 voltooid, toen men besloot
het stadhuisklokje luidbaar te maken. Tenslotte brachten gecommitteerden
voor den bouw met den architect van Sugtelen op 21 November 1763
verslag uit over het nog ontbrekende en over een accoord met de
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aannemers om dit alsnog in orde te brengen. Blijkbaar tot plaatsing in het
nieuwe raadhuis, schonk de secretaris Essenius aan de stad een schilderij,
voorstellend een gezicht op Zalt-Bommel van de Tielerwaard uit
(waarschijnlijk het doek in afb. 160 gereproduceerd), waarvoor hij den
5en Juli 1773 als tegengeschenk een anker Rijnwijn en een half okshoofd
rooden wijn ontving.
+

Het raadhuis is een rechthoekig, hoofdzakelijk van baksteen opgetrokken gebouw
+
van twee verdiepingen boven een laag gelijkvloers, met een gevelbreedte van
Beschrijving.
16.19 M., en gedekt door een wolfdak, op welks midden een achtkant open
koepeltorentje met ingezwenkte spits.
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De klassicistische voorgevel telt vijf venstertraveeën, gescheiden door Dorische
pilasters volgens de kolossale orde, welke rusten op de hardsteenen plint van het
gelijkvloersche en een rechte kroonlijst met triglyphen dragen. Deze kroonlijst is
verkropt boven de hoekpilasters en boven de twee pilasters te weerszijden van de
ingangstravee in het midden. Vóór den hoofdingang is, ter breedte van de drie
middelste traveeën, een hardsteenen bordestrap aangebracht, met een balustrade,
op welker hoekpijlers rechts een naar rechts ziende schildhoudende leeuw met het
wapen van Gelderland, links een dergelijke,

Afb. 168. Spiegel in het raadhuis te Zalt-Bommel.

naar links ziende leeuw met het wapen van Zalt-Bommel zijn geplaatst. In de beide
wapenschilden is gehouwen: ‘Anno’, en ‘1724’.
In het midden van dit bordes bevindt zich de ingang naar de gelijkvloersche
onderverdieping.
In dit gelijkvloersche gedeelte was eertijds de hoofdwacht gevestigd.
In het inwendig geheel gewijzigde en gemoderniseerde gebouw bevinden zich de
volgende meubelen en andere voorwerpen:
Een eenvoudige groote eiken geldkist (± 1550?) met ijzeren trechter op het
geprofileerde deksel.
Een eenvoudige ijzeren kist met beslag (XVI?).
Een spiegel in rijk gesneden, opengewerkte eiken lijst (± 1700) met zwaar
ornament van acanthusranken; in het midden der bovenzijde het wapen der stad,
gehouden door twee leeuwen. Dagmaat: 0.50 × 0.60 M. (afb. 168). Een gesneden
bekroning (± 1600), het stedelijk wapen gehouden door twee leeuwen voorstellend,
boven de deur der raadzaal (afb. 261).
Twee leunstoelen en elf gewone stoelen (XVIIIb/c), in de trouwkamer.
Een boekenkast (± 1800) met twee glazen deuren en een driehoekig fronton,
waarin een lauwerkrans en eikentakken, in de burgemeesterskamer.
Twee koperen armschilden (XIXa) met het stedelijk wapen.
Twee koperen blakers (XIXa) met reflectorschilden, waarin het wapen der stad
is gegraveerd.
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Voorts de volgende schilderijen en teekeningen:
1. Een schilderij (afb. 153), voorstellend de blokkade van Zalt-Bommel in 1574,
gezien van het Zuiden (uit de provincie Noord-Brabant), met vogelvlucht van
de geheele Bommelerwaard: de stad met haar versterkingen, de omliggende
dorpen met kerken, kasteelen en opgeworpen schanswerken; links op den
1)
voorgrond het kasteel van Hemert, met bijschrift ‘Huys T Heemer’ , in den
rechterhoek op den voorgrond, in het Brabantsche deel, de kerk,

Afb. 169. Prins Willem I op zijn doodsbed naar een schilderij in het raadhuis.

waarschijnlijk van Empel. Boven in het midden is een kronkelend lint geschilderd
met het opschrift: ‘Belegering van Zalt-Bommel in 1574’. Ook op den stadsmuur
is dit jaartal geschilderd. Doek: 1.18 × 2.28 M. (dagmaat).
Het schilderij is eenige jaren geleden gerestaureerd. Eene oude copie
hangt in de Oudheidkamer.

1)

Herhaaldelijk heeft men deze benaming van het huis te Hemert aangezien voor de signatuur
van een schilder T. Heemer (sic!). Zie o.a. ‘GELRE’, IX (1906), blz. 133, en nog Oudheidk.
Jaarboek XI (1931), blz. 116.
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2. Een schilderij (afb. 169), voorstellend prins Willem I op zijn doodsbed; halve
figuur met zwarte muts en witten gepijpten halskraag. Paneel: 0.43 × 0.31 M.
dagmaat. De oude, zwarte lijst draagt in vergulde letters het opschrift: ‘Den .
tienden . Juli . twelck . de . mensche . heeft . verdroeten . werde . den . Prinsche
1)
. Dorange . tot . Delft . doerschoeten’ .

Afb. 170. Portret van koning-stadhouder Willem III, in het raadhuis.

3. Geschilderde vogelvlucht (± 1650) van Zalt-Bommel en een deel van de
Bommelerwaard uit het Noorden gezien. Doek: 1.35 × 1.95 M. dagmaat (afb.
158).
4. Ruiterportret (XVIIB) van de prinsen Maurits, Frederik Hendrik en Willem II.
Doek: 1.00 × 1.26 M. dagmaat.
5. Portret van Willem III, koning-stadhouder. Ovaal doek in gesneden eiken lijst,
gedekt door een kroon (afb. 170).
6. Dergelijk portret van Mary Stuart, gemalin van Willem III.
7. Allegorie op de Justitie te Zalt-Bommel. Justitia op een troon gezeten, in wit
gewaad, waarover een roode mantel is gedrapeerd, de linkerborst ontbloot
latend, houdt in de rechterhand het zwaard, in de linker de weegschaal. Rechts
van haar dragen twee engeltjes een banderol met het opschrift: ‘In Regibus
Pax et Salus’. Op den voorgrond links houdt een engeltje de steenen wetstafelen
met het opschrift: ‘Leges duodecim tabularum’. Op den voorgrond de ‘Politie’,
een maagd in goud-

1)

Een schilderij met hetzelfde omschrift is in het bezit der Diaconie van de Ned. Hervormde
gemeente te Delft.
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brocaat met blauwen mantel, met de linkerhand een paard leidend, terwijl zij
in de rechterhand een zweep heft; zij zet den voet op den nek van een voorover
liggenden krijgsman. In het midden hiernaast houdt een engeltje het wapen
van Zalt-Bommel. In de lucht zweven vier engeltjes, waarvan twee een banderol
houden met: ‘Hac Indicat...’, terwijl een van hen een vonnis verscheurt. Doek:
1.38 × 1.34 M. dagmaat. Door G. Hoet.
Onder dit doek hangt een gekalligrapheerd stuk in lijst: ‘De Sin der Schilderij.
Men ziet hier hoe Justitie Praald Op een verheven Troon gemaald’, etc.

Afb. 171. Allegorie door G. Hoet, in het raadhuis.

8. Allegorische schildering (± 1700), voorstellend de Charitas, voor wier troon
twee vrouwefiguren (Rouw en Overvloed?) knielen; op den achtergrond neemt
een zwavelspuwende satansfiguur, vergezeld van een basiliscus en een raaf,
de vlucht. Doek: 1.06 × 1.18 M. dagmaat. Door G. Hoet (afb. 171).
9. Gezicht over de Waal op Bommel (± 1750). Doek: 1.20 × 1.47 M. dagmaat
(afb. 160). Vgl. hieromtrent blz. 191.
10. Gezicht op de St. Maartenskerk en toren te Zalt-Bommel uit het Oosten van
den wal af. Paneel: 0.58 × 0.45 M. Gemerkt: v. Nooy, 1845.
11. Een heraldische wapenteekening met het opschrift: ‘Naamen en Waapenen
vande Weledele en Achtbare Magistraat der stad Zalt-Bommel zooals dezelve
zijn bevonden in den Jaare 1753.’ In vergulde lijst (XVIIIc).
+

In het torentje hangt een klok (middellijn: 0.56 M.) met het randschrift in Romeinsche
hoofdletters: ‘Al die wat vind en daer int minst niet was verlooren/Ick sulke overluy +Klok.
eer sij sterven te vooren. Allexis Jullien me fec’, en verder namen van
magistraatsleden en: ‘anno 1698’.
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Afb. 172. Zalt-Bommel. De Waag.

Omtrent de uit het raadhuis afkomstige zegelstempels, zilveren beker,
stadssleutels, en andere voorwerpen, zie men onder: Oudheidkamer (blz.
283).
2. De Waag staat aan de zuidzijde der Markt, tegenover het raadhuis, op den hoek
der Oliestraat (afb. 172).
+

Teekening en bestek voor een nieuw te bouwen waag, werden
vervaardigd door den gemeensman C. van Leeuwen en op den 6den Juni
1796 in handen van den raad gesteld (‘GELRE’, X, blz. 183), nadat reeds
op 1 Feburari tevoren was besloten tot aankoop van het huis der weduwe
Bornet op de Markt om dit tot waag te verbouwen. Den 18en Juli 1798
werd de nieuwe waag opgenomen.
+

+

Geschiedenis.

Het geheel van baksteen opgetrokken gebouw bestaat uit een gelijkvloers en een
+
bovenverdieping. De voorgevel (aan de
Beschrijving.
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Markt), ter breedte van 5.58 M., wordt gedekt door een Dorische kroonlijst met
triglyphen, bekroond met een driehoekig houten fronton, waarin het wapen der stad
in een omlijsting van guirlandes is gesneden. De rondbogige ingang heeft een
omlijsting naar de Dorische orde, bestaande uit twee hardsteenen pilasters, die een
kroonlijst met triglyphen dragen, waarop een houten vrouwebeeld met een
weegschaal in de linker- en gewichten in de rechterhand, allegorische voorstelling
van het bedrijf.

Afb. 173. Vischmarkt te Zalt-Bommel uit het Zuiden gezien.

Inwendig bevindt zich gelijkvloers een groote, aan de zoldering hangende
weegschaal (± 1800); de bovenverdieping dient tot woning.
3. De Vischmarkt is gelegen op den hoek van de Koningstraat en de Kerkstraat,
met het front naar eerstgenoemde (afb. 173).
De stadsrekeningen vermelden: ‘23 October 1776. Aan den timmerman
+
C. van Leeuwen in mindering van de aanneemspenningen van een nieuw
gebouwde vischmarkt.... f 500. -. ‘27 November 1777. Aan den timmerman
C. van Leeuwen in voldoening van het restant der aanneemspenningen
van de nieuwe door hem opgebouwde vischmarkt.... f 1100. -. (‘GELRE’,
X, 1907, blz. 183.)
Blijkbaar moeten we in de vischmarkt dus een vroeger werk van den
bouwer der waag zien.
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+

Het gebouw is een markthal, gevormd door drie vleugels, die een pleintje omgeven,
+
dat door een hek van de straat is gescheiden. Elk der vleugels bestaat uit een
Beschrijving.
open galerij op hardsteenen Dorische zuilen, die een houten hoofdgestel dragen.
De vooruitspringende middentravee van den middelsten vleugel draagt een
driehoekig fronton, waarin het gepolychromeerd stedelijk wapen; hieronder is op
de kroonlijst het jaartal MDCCLXXVI aangebracht. De zijvleugels zijn van de straat
uit toegankelijk door twee gesneden houten deuren, waarvan het middenpaneel
wordt bekroond door een siervaas met visschen.

Kerkelijke gebouwen.
1. De Groote kerk (afb. 174), aan den H. Martinus gewijd, is in eigendom en
onderhoud bij de Nederduitsch-Hervormde Gemeente; de toren behoort aan de
burgerlijke gemeente.
+

F.N. EIJCK TOT ZUIJLICHEM, Verslag van de Commissie der Koninklijke
Academie van Wetenschappen tot het opsporen enz. van de overblijfsels
der vaderlandsche kunst, 1868, blz. 13. - Verslag St. Bernulphus-Gilde
Utrecht, 1895, blz. 21 v.v. - F.A. HOEFER, Kort overzicht, in: ‘GELRE’, IX
(1906), blz. 134 v.v. - E. EPKEMA, Historische bijzonderheden omtrent de
St. Maartenskerk en toren te Zalt-Bommel, in: ‘GELRE’, X (1907), blz. 135
v.v. - F.A. HOEFER, Opsomming der bezienswaardigheden te Zalt-Bommel,
in: Bulletin v.d. Ned. Oudheidkundigen Bond, 1908, blz. 147. - Toren der
N.H. Groote of St. Martinuskerk te Bommel, in: Mededeelingen der
Rijks-Adviseurs voor de monumenten v. geschiedenis en kunst, II
(1874-1875), Verslag, blz. 8 (betreft restauratiewerken en toestand van
den toren). - A. MULDER, Zalt-Bommel met zijn St. Maartenstoren, in:
Bulletin v.d. Ned. Oudheidkundigen Bond, VII (1906), blz. 104 v.v. (hierin
ook eenige mededeelingen over de geschiedenis der kerk). - Restauratie
van den St. Maartenstoren, in: Hollandsche Revue, 1906, blz. 378. - JAC.
V. GILS, Toren St. Maarten Zalt-Bommel in herstelling, in: De Opmerker,
bouwk. weekblad, XLII (1907 blz. 246; geeft o.a. verschillende
hoogtematen). - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, 1908, blz. 264 (betreft
herstellingswerken in 1908). - De Sint Maartenstoren te Zalt-Bommel, in:

+

Literatuur.

o

De Opmerker, 1915, bijlage van n . 8 (betreft de restauratie). - H.
BECKERING VINCKERS, Stichting van twee vicarieën op een altaar in de St.
o

Maartenskerk te Zalt-Bommel A 1436, in: ‘GELRE’, XXXIII (1930), blz.
149 v.v. - Ir. JOACH. BECKERING VINCKERS, Episoden uit de
bouwgeschiedenis van de St. Maartens-kerk binnen de stad Saltboemel,
1)
in: Oudheidkundig Jaarboek, XI (1931), blz. 127 v.v. . - Voorts de
literatuur, vermeld in laatstgenoemde studie, bij EPKEMA (a.w., blz. 136)
en bij GOUDA QUINT, I, blz. 241, 278; II, blz. 79, 96.
+

Zalt-Bommel had in de 13de eeuw een kerk, die vermoedelijk aan het
Domkapittel te Utrecht behoorde (JOOSTING en MULLER, Bronnen, II, blz.
418). Wanneer deze kerk parochiekerk werd is niet bekend, maar zij was
het waarschijnlijk reeds omstreeks 1280, wanneer wij haar voor de eerste
1)

Deze studie wordt hier verder aangehaald als: B.V., EPISODEN.
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maal vermeld vinden, en wel als ‘ecclesia de Bomle’ (SLOET, Oorkondenb.,
o

n . 972, blz. 946). Zij werd in 1303 tot collegiale kerk verheven met een
kapittel van negen kanunniken. Volgens SLICHTENHORST
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(a.w., VI, blz. 110) is zij in 1304 ‘met treffelijke in-komsten versorghd’ en
gewijd ‘door de achtbaere Heeren Geeraert van Nassouw Schatmeester
van de kerk tot Utrecht, Bernhard van Vueren Domheer aldaer, en den
Opperdeeken en kerkenvoogd van Thiel, wiens naem word versweegen’.
Hieruit blijkt reeds, wat ook Mr. Hugo Wstinc in 1342 vermeldt (JOOSTING
en MULLER, t.a.p.), dat dit kapittel mede aan de Utrechtsche kerk behoorde.
In 1316 bevestigde Reinald I deze stichting en begiftigde het kapittel met
verschillende goederen.

Afb. 174. Zalt-Bommel. St. Maartenskerk uit het Zuid-Westen. Op den voorgrond een
overblijfsel van den middeleeuwschen stadsmuur.

Omstreeks 1350 stichtte heer Nicolaes van Malsen hier een altaar, aan
de H.H. Maria en Barbara gewijd, welke stichting in 1421 door bisschop
1)
Fredericus bij het kapittel werd geïncorporeerd .

1)

Cf. S. Muller Fzn., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528),
deel II. Utrecht, 1918, nr. 2272. - Nicolaes van Malsen, in 1312 gegoed te Hellouw,
wordt in 1347 uitgezonderd van de ‘ghemeyne ghebure van Overmalsen’ (Buurmalsen)
en overlijdt vóór 1370, wanneer voor hem anniversaria in de kerk te Neerijnen worden
gesticht. Vgl. Anspach, De voormalige heerschap Malsen, blz. 53-54.
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In 1436 vestigde Jan van Balveren twee vicarieën op het altaar in de
kapel, die zijn vader Everardus had gesticht (‘GELRE’, 1930, blz. 152).
In 1454 werd een altaar gesticht van de St. Antonie's broederschap
‘beneden van den Choer’ (Archief Kist en Rooyen, XVIII, 1347, blz. 61
v.v.).
In 1501 stichtte Robertus van Heusden, burgemeester van Zalt-Bommel,
een kapelanie ter eere van het H. Kruis, en in dit zelfde jaar werd, volgens
testamentaire beschikking van Jan Auwryn, een kapelanie van het H.
Graf opgericht.
In 1509 blijken ook nog kapelanieën van de apostelen Jacobus en Thomas
en van den H. Stephanus te bestaan; in 1520 vinden we een altaar van
den H. Eligius vermeld; in 1546-1547 worden altaren vermeld van de H.H.
Petrus en Paulus, van den H. Johannes den Dooper, van Matheus, van
de HH. Cosmas en Damianus, van den H. Olaf en van de H. Catharina;
in 1548 van de HH. Crispinus, Crispinianus en Agnes (Archief aartsb.
Utrecht, XIX, 1892, blz. 209-253).
De kerk had dus in het midden der 16de eeuw minstens een twintigtal
altaren. SLICHTENHORST beschrijft het gebouw in 1654 als ‘wt-steekende
in oudheyd ende noch meer in helder venster-licht, zijnde van een gelijk
en eendraghtigh maexel: alzoo 't geheel gebouw wt eene hand en door
eenen werk-baes vervolgens is begonnen en vol-toyd’ (a.w., I, blz. 46).
In hoeverre dit juist is, moge hierna blijken. Wij laten hier thans in
chronologische orde de schaarsche berichten betreffende den bouw
volgen.
+

1304.

Wijding der nieuwe
kapittelkerk, volgens
Bouwberichten.
SLICHTENHORST (t.a.p.).

+

1368.

Daags vóór St.
Agapithus (18 Augustus)
werd de kerk bij den
grooten stadsbrand
geteisterd (vgl.
hierboven, blz. 174). Op
‘vigiliedag vóór den
apostel Matheus’, van
hetzelfde jaar, begon
men met den herbouw.

1462

werd de kerk bij den
grooten stadsbrand op
St. Bartholomeusdag (24
Augustus) zwaar
beschadigd, doch
onmiddellijk hersteld.

1538

is de toren op
Hemelvaartsdag door
den bliksem getroffen en
afgebrand ‘tot dat wulfsel
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boven de klokken toe’;
de ‘pijnappel met het
cruys daar de makelaar
doorgeboirt was, viel te
samen van boven neder
regt beneden dat
cornekelhuys’.
1558

werd de torenspits
wederom tot een hoogte
van 63 voet opgetrokken
en tegelijk de hierna te
beschrijven groote klok
aangebracht, met een
opschrift, herinnerend
aan de ramp van 1538.

Hiermede zijn de eigenlijke bouwberichten ten einde. Na den overgang
der stad aan de Staten, in 1572, legde de Calvinistische stedelijke
regeering beslag op de kerk en gaf deze in handen der Hervormden,
waarmee voor het gebouw een tijdperk van ontluistering en geleidelijk
verval aanbrak.
+
Reeds aanstonds hadden in 1572 de ter versterking der Staatsche
bezetting gezonden Waalsche huurtroepen getracht de kerk te plunderen.
Volgens De l'Agarge roofden zij de gewijde vaten van het altaar (HUYBERS
en KLEYNTJENS, De blokkade, blz. 11-12 en 39). Zoodra de burgers dit
echter hadden bemerkt, liepen zij te wapen en verjoegen de gewaande
helpers (ACQUOY, blz. 93).
Tijdens de hierop volgende blokkade bombardeerde het geschut der
Spaansche schans te Tuil op 20 of 21 Augustus 1574 den toren. ‘Den
yersten schoet treften soe dapper an’ - aldus De l'Agarge (De blokkade,
blz. 66) - ‘dat men die steen sach vlyegen als hagel stueffden; oick dat
die locht van stoffs beswarten. Den anderen schoet treften boven yn 't
nyswerck. Den darden treften soeveel nyet, mer schampten wat ter syden
aff. Als deesse drye schoten gedaen waren, geboet onsse Gen. Heer
[Hierges], dat se opholden souden’.
‘Den 29 Augusti, ende was een Sondach, schoeten die Spaeniers van
Tuyl onder het sermoen in die kerrick van Bommel. Die cloet viel voir den
preekstoel neer, mer gaff sich weder op ende viel in St. Antoniuspant’
(De blokkade, blz. 70).
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Waarschijnlijk was het dit bombardement, dat de aanzienlijke herstellingen
noodzakelijk maakte, waarvan de kerkerekeningen van 1585-1595
spreken. Zoo geschieden herhaaldelijk betalingen aan de metselaars, die
‘de tinnen’ (= de trans met borst wering) herstellen, aan de ‘glaisemakers’
Karl Danielsz., Hendrik Dirckx den Ruit en Herman Cornelisz., voor het
vernieuwen der glazen (1585-1587), aan leidekkers voor het repareeren
der daken, aan den ‘schreynwercker’ Hendrik Artsz. en andere
timmerlieden voor het timmeren van banken en lezenaars. Sichemer- en
mergelsteen, zand, kalk en wagenschot worden in groote hoeveelheden
aangevoerd. Op 19 en 20 Augustus 1585 en op 1 September 1586 worden
betalingen geboekt voor werkzaamheden aan het ‘Hillich graft, soot boven
heel afgebroken was’.
In Januari 1589 worden 27 karren steen aangevoerd in de kerk ‘om de
pilernen af te maken’.
Vooral gelden de werkzaamheden echter den toren, wat dan ook
overeenstemt met de hierboven meegedeelde berichten over het
bombardement.
Op 12 December 1585 geschiedt een betaling aan Derick Jacobsz., ‘den
uhrwercksteller’, voor diens arbeid ‘doen sy d'hant an de wyser aen de
zuytsyde wederom rechtsetten, die crom geschoten was’.
In Maart 1586 bekleeden de leidekkers met blik de torenvensters, ‘daer
de cuer (= torenwachter) het vaentjen boven uuytsteeckt’.
Den 5den September van hetzelfde jaar wordt Mens van Bueren betaald
‘voor 1000 leyen, die hy van Dorth voir d'kercke hadde doen comen om
de kercke ende den toorn met t'stoppen ende dicht te maken’.
In October herstellen metselaars ‘d'armstucken’ in de bovenste galmgaten.
Den 3den Januari 1587 wordt een post geboekt betreffende Dirck Geritsz.,
leidekker, ‘dat hy d'kercketoorns, tinnens, guetten ende anders dit
voirleden jaer 86, luyt des accordts, dichtgemaeckt ende gestopt heeft’.
En zoo vinden we in den loop van dat jaar nog verschillende betalingen
vermeld voor herstellingen aan de galmgaten, voor ‘niwe steenen cosiin’
buiten aan de torendeur, voor nieuwe klepels in de klokken, voor het
verhangen van de groote klok, ‘die boven tsamen los was’, voor
metselaars, die met Herman den glazenmaker boven op den toren
werkzaam waren, voor kalk, zand en steen, ‘doe men de buytendoor van
den opganck van den toorn toemetselden’, voor Sichemer-steen ‘op den
toorn te besigen’.
In 1588 worden ‘niwen tinnen’ op den toren aangebracht en vier koperen
vaantjes geplaatst ‘op de niwe hoeken ende cleyne toornkens vant niw
werck’.
In 1589 wordt zand, steen, kalk en water boven op den toren gebracht;
men laat een gebarsten klok neer ‘die men aent orgel gaf’; er wordt
gewerkt aan ‘niwen tinnen ende plaveyten boven op den toorn’, enz., enz.
Inmiddels had de kerk ook nog op andere wijze te lijden, doordat zij als
legerplaats voor troepen werd gebruikt. Op 16 Juli 1586 moest de koster
de kerk schoonmaken, ‘doen de soldaten uuyt d'kerck vertrocken’.
Blijkbaar waren dit de Schotsche huurtroepen, die zoodanig hadden
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huisgehouden, dat de schrijnwerker Hendrik Artsz in October vier dagen
in de kerk werkte tot herstel van de banken ‘die d'Schotten (liggende in
der kercke) verbrant ende gebroken hadden’ (‘GELRE’, XII, blz. 412 en
413).
In 1592-1596 werden verschillende vensters dichtgemetseld (‘GELRE’, XII,
blz. 426-435).
In het voorjaar van 1599 waren Fransche soldaten in de kerk gelegerd:
op den 30sten Mei van dat jaar en andermaal op 6 Februari 1600 worden
uitgaven geboekt tot reiniging en herstel van het gebouw ‘onder en boven
die wolffselen van panden ende pilaernen, doen de Fransoysen
uuytgetrocken wairen’ (‘GELRE’, XII, blz. 438 en 439).
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Dat de kerk ook bij het beleg van 1599 weer werd gehavend, blijkt uit
rekeningposten van November 1600, ‘om de gaten, int coor ende inde
kercke geschoten, toe te metselen’, en ‘13 daigen ende 2 schaft aen de
glaes, posten ende geschot(en) gate in de kercke verdient’ (Ibid., blz.
440). Nog in 1601 en 1602 verrichten glazenmakers en leidekkers vrij
uitgebreide herstellingen aan kerk en toren.
In 1605-1606 wordt de kerk geheel gewit en schoon gemaakt (Ibid., blz.
448-449). Op den 26sten Juli 1696 sloeg de bliksem in de torenspits. Het
brandende bovendeel van den toren viel met de gloeiende klok gedeeltelijk
in den toren, gedeeltelijk op de kerk, ‘waardoor zig het Vuur alom
verspreide, en de Vlamme tot in den Morgenstond zig hemelhoog verhefte,
zoodat die brandende Fakkel voor het omleggende Land eenige Mijlen
in 't ronde den geheelen Nagt voor een vreesselijke Nagtkaarsse
1)
verstrekte’ . Deze brand schijnt zich overigens te hebben beperkt tot de
houten spits en het bovendeel van den toren met de in 1558 aangebrachte
klok, daar thans nog in den klokkenstoel drie ongeschonden klokken
hangen, welke van vóór dezen brand dagteekenen. Bij de herstelling na
deze ramp is de spits niet weer herbouwd en de toren vlak afgedekt.

Afb. 175. Zalt-Bommel. St. Maartenskerk uit het Zuid-Oosten.

In het resolutieboek der stad worden herstellingen aan den toren vermeld
in 1700 en 1701.
In October 1703 worden de heeren Sgravenweert en Essenius bedankt
‘als gecommitteerden tot de visitatie van de defecten aan den grooten
toorn en kerk dezer stad’, en men besluit ‘een des kennis hebbende van
Utrecht te ontbieden om op 't spoedigste over te komen ten eynde van 't
advies van denzelven persoon te konnen gedient zijn’.
Op 29 October blijkt dan Barend Hofsmit uit Utrecht te zijn gekomen als
‘examinator van den grooten toren en kerk’.
Den 4den Februari 1704 worden burgemeester de Laat en schepen de
Froy verzocht ‘tot het examineeren der defecten aan de groote kerk deser
1)

Alardus Tiele, Schouwburg der Oordeelen en Geregten Gods, I, blz. 109, aangehaald
door V. HASSELT, blz. 230. - Vgl. ook A. Mulder, Zalt-Bommel met zijn St. Maartenstoren,
in: Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, VII (1906), blz. 112.
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stad, door den laatsten swaaren storm aan daken en glazen ontstaan’.
De noodzakelijk gebleken herstellingswerken worden aangenomen, wat
de daken betreft door Jan Gobertsen uit Hedel, voor f 240, en wat het
timmerwerk aangaat door Willem Tielen voor f 43.
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Op 29 October 1704 werd een commissie benoemd om onderzoek te
doen naar het plat van den toren.
Nadat in Augustus 1705 de ‘werkbaes’ Geraert den Otter uit Utrecht was
ontboden ‘om den grooten toren en het coor van de kerck nauwkeurig te
besichtigen’, wordt op 17 September van dit jaar besloten ‘het koper op
het plat van den grooten toren te doen afnemen en dezen met nieuw lood
te beleggen’. In September en December zien we dan verschillende
betalingen geboekt voor geleverd ijzerwerk en timmerloon aan het koor
en voor de zoldering ‘boven in den top van den grooten toren.’
In 1712 betaalt men Johannes Deutz, steenhouwer, voor het maken van
‘tinnens op den grooten toren’.
In 1714 en in 1717 teisterden zware stormen kerk en toren. Eene resolutie
van 11 November 1717 luidt: ‘Borgemeesteren, schepenen ende raeden
der stad Zalt-Bommel, in consideratie en ernstige overwegingen genomen
hebbende het groot verval, waarin de groote of St. Maartenskerk deser
stad door extraordinaire sware stormwinden in den jaere 1714 en noch
laest op den 1sten September dezes jaers is geraekt, wanneer het
meerendeel der glasen met derzelver schenkels, daken en verwulfsels
bijna irreparabel zijn geworden en de totale ruïne derzelve te vreezen
zijn, ten sij daerinne tijdelijk met alle mogelijkhijdt werde voorsien, ......
hebben goetgevonden en gearresteert, dat op aenstaenden Sondagh
den 21 deser tusschen de twee predicatiën een extraordinaire collecte
ten behoeve voorsegd door dese stad sal gedaen worden’......

Afb. 176. Zalt-Bommel. Schip der St. Maartenskerk uit het Zuid-Westen.

Op 14 Februari 1718 worden Oloff Blom, timmerman, en Daan Jansen,
metselaar, betaald voor besteigering en verdere werkzaamheden aan
den toren; in Augustus worden de uurwijzers geverfd en verguld.
In 1770 maakt men weer een stelling om den toren en worden steenen
besteld bij den steenhouwer Esvelt te Gorkum.
Op 4 Mei 1795 worden kerkmeesters aangeschreven om de wapenborden
uit de kerk te doen wegruimen.
Bij een storm op 9 November 1800 stortte de trans van den toren met
den lossen zolder en de daarop liggende bekleeding van lood naar
beneden; de zolders bleken nog in behoorlijken staat en onbeschadigd.
Men besloot den toren ‘met den meesten spoed weder in orde te doen
brengen’ en hem met nieuw lood te dekken.
In den loop der volgende jaren nam het verval van den toren steeds toe,
+
zoodat men in 1864 op het gevaarlijke van den toestand wees en op
+

Restauraties.
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herstel aandrong. Na langdurige besprekingen verkreeg men in 1906 en
1907 subsidies van het Rijk, de
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Provincie en particulieren, waarna de toren in 1908-1917 werd
gerestaureerd onder leiding van den architect Jac. van Gils.
Inmiddels was de kerk zelve steeds meer in verval geraakt, bedaking en
goten in slechten staat, de gewelven ingewaterd, zoodat de kerkvoogdij
zich in 1919 genoodzaakt zag althans de meest noodzakelijke
voorzieningen voor eigen rekening te laten aanbrengen. De
langzamerhand calamiteuse toestand van het bouwwerk deed sindsdien
uitgebreide restauratieplannen ter sprake komen, welke, terwijl wij dit
overzicht besluiten, nog in staat van wording zijn.
+

De kerk ligt vrij op het ruime Kerkplein, in een door een ijzeren hek omgeven
plantsoen - het voormalige kerkhof - met opgaand geboomte en heesters. Zij is

+

Ligging.

o

georiënteerd met een afwijking van 10 naar het Noorden. De westzijde

Afb. 177. Zalt-Bommel. Oostelijke sluiting van den zuidbeuk der St. Maartenskerk.

van het gebouw, met den toren, ligt gekeerd naar de recht hierop aanloopende
Nieuwstraat; het koor naar de Vogelenzang, eene straat, die zich ongeveer in het
verlengde van de as der Nieuwstraat oostwaarts voortzet naar den wal.
Op den plattegrond van Blaeu (afb. 157) is het kerkhof nog omgeven door
een muur met doorgangen naar de Vogelsang, de Kerkstraat en de
Nieuwstraat. In deze laatste bevindt zich een hek met draaiboom. In 1609
plaatste men hier nog een eikenhouten hek met twee posten (‘GELRE, XII,
blz. 454). Binnen deze ommuring stonden aan de west- en aan de
oostzijde eenige huizen, die tot de immuniteit der kapittelkerk behoorden.
+

Het deels van baksteen, deels van tuf- en van zandsteen opgetrokken gebouw is
een basiliek, bestaande uit een driebeukig schip, een met zeven zijden van den +Beschrijving.
twaalthoek gesloten koor en een ingebouwden vierkanten toren met twee ronde Plattegrond.
traptorens (pl. VIII). Hoofd- en zijbeuken zijn gescheiden door twee rijen van zeven
met schalken bezette pijlers. De zijbeuken zijn aan de oostzijde tegen het koor en
aan de westzijde tegen den toren polygonaal aangesloten. In den hoek tusschen
noordbeuk en koor is een vierkante traptoren (de zg. ‘varkenstoren’), tegen den
oostelijken sluitmuur van den zuidbeuk een half-achtkante traptoren opgetrokken;
tegen de westelijke sluitmuren der zijbeuken zijn twee kapellen uitgebouwd, waarvan
de noordelijke de voormalige doopkapel is, en de zuidelijke, thans door twee
tusschenmuurtjes in drieën gedeeld, het vroegere knekelhuis; onmiddellijk
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ten Oosten van dit knekelhuis, en door een traptorentje hierbij aansluitend, is
tusschen de steunbeeren der eerste rechter travee van den zuidbeuk een kleine
rechthoekige kapel, het zg. ‘van Rossemskoortje’ opgetrokken; tusschen de beeren
der zevende travee van den zuidbeuk is een grootere kapel - waarschijnlijk het zg.
‘van Balverenkoortje’ of kapel van het Heilig Graf -, gesloten met vijf zijden van den
achthoek, uitgebouwd; tegen de zuidzijde van het koor, eveneens tusschen twee
beeren, is de voormalige sacristie (thans consistorie- en catecheseerkamer)
opgetrokken, aan de noordzijde, tusschen de beeren van de westelijkste

Afb. 178. Zalt-Bommel. Zuidportaal van het schip der St. Maartenskerk.

travee der koorsluiting is een kleiner uitbouwsel gemetseld, vermoedelijk de kluis.
De middelste traveeën der zijbeuken zijn geopend op twee portalen: een grooter
noord- en een kleiner, tusschen twee contreforten besloten zuidportaal; voorts
bevindt zich een groot portaal in den westgevel van den toren, en kleinere ingangen
in de sacristie en in het tweede noordoostelijke vak van de koorsluiting.
+
De middenbeuk is, binnenwerks gemeten, 42 M. lang, het koor 21 M.; de grootste
+
breedte van het schip bedraagt 28 M., van het koor 10 M. De middenbeuk is,
Afmetingen.
hart op hart der pijlers gemeten, 10 M. breed, de zijbeuken hebben elk een
breedte van 9.60 M., de traveeën van het schip zijn, eveneens hart op hart der pijlers
gerekend, 5 M. diep, die van het koor 4 M. De middelste sluitsteenen der gewelven
in den middenbeuk liggen 19.50 M., die in de zijbeuken 12.50 M. en die in het koor
16.30 M. boven den vloer. De nok van het schipdak bereikt een hoogte van 28.50
M.
De toren, buitenwerks 12.50 × 12.50 M., binnenwerks 6.60 × 6.60 M. metend, is
tot den vloer van den bovensten omgang 67 M. hoog, waarvan 14.50 M. tot den
vloer van den eersten, 28 M. tot dien van den tweeden, 42.50 M. tot dien van den
derden, 56.50 M. tot dien van den vierden, en 62.50 M. tot dien van den vijfden
omgang (afb. 184).
+
De ommuring van den zuidbeuk rust op een tufsteenen, met een lijst van roode
+
zandsteen afgedekte plint, die, evenals de onder de vensters loopende,
Uitwendig. Schip.
Zuidzijde.
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eenvoudig geprofileerde waterlijst, om de tweemaal versneden steunbeeren rondgaat.
Zoowel deze beeren als de hiertusschen gelegen muurvakken zijn tot de waterlijst
opgetrokken van tufsteen; daarboven bestaan de beeren uit afwisselend drie lagen
baksteen (formaat: 0.28 × 0.135 × 0.07 M.) en twee lagen tufsteen, en de
tusschengelegen vakken uit baksteen van hetzelfde formaat (10 lagen: 0.80 M.)
met blokjes zandsteen in de neggen der spitsboogvensters. Boven deze vensters
is het metselwerk, het spitsbogig beloop der vensterkoppen volgend, uitgekraagd
op een tufsteenen boog, ten einde het bovenvlak van den muur voldoende breedte
te geven voor een

Afb. 179. St. Maartenskerk. Oostmuur van het Noordportaal.

goot met een opengewerkte borstwering (thans van cement en blijkbaar een latere
herstelling). Waar het oostelijk deel van dezen zuidmuur, met vier zijden van een
twaalfhoek noordwaarts zwenkend, aansluit bij het koor, is tegen den eersten
steunbeer de halfachtkante traptoren opgemetseld in hetzelfde werk met
afwisselende lagen van bak- en tufsteen, dat we te voren bij de beeren opmerkten
(afb. 177).
De traveeën van den zuidbeuk worden gedekt door afzonderlijke
scheef-pyramidevormige, driezijdige tentdaken, bekleed met leien, die aansluiten
tegen de driekante tufsteenen beeren van den lichtbeuk (afb. 176). Deze beeren
opschietend door de gootlijst, eindigen in eenvoudige pinakels, welke pijlers vormen,
waartusschen de tootbogig opengewerkte borstweringen zijn gesteld.
De lichtbeuk heeft in zeven van zijn acht traveeën vensters, die gedekt zijn met
een Tudorboog; alleen de eerste travee van de oostzijde vertoont een spitsbogig
venster. Tegen de aansluiting van deze travee bij den zuidmuur van het koor is, op
een oude aanzet van een gewelf, onder de bekapping, een ronde tufsteenen
traptoren, de zgn. ‘uilentoren’, uitgebouwd als voortzetting van den hierboven
beschreven traptoren tegen den zuidbeuk, waarmee hij door een op een troggewelfje
uitgemetselde overbrugging langs de gootlijst is verbonden; deze uilentoren wordt
in twee geledingen verdeeld door een geprofileerde waterlijst, die aan de westzijde
wordt omvat door het kennelijk later hiertegen opgetrokken metselwerk van den
lichtbeuk. Beide traptorens zijn gedekt met achtkante houten spitsjes, bekleed met
leien.
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+

Het van tufsteen opgetrokken zuidportaal wordt gedekt door een lessenaardak, dat
+
aansluit onder het hierboven aangebrachte zijbeukvenster (afb. 178). De
Zuidportaal.
spitsbogige ingang heeft een geprofileerde omlijsting van zandsteen. De ondiepe
ruimte vóór den toegang tot den zuidbeuk is overdekt met een klein, rijk behandeld
netgewelf.
+
De plint van den noordbeuk is geheel gecement, de steunbeeren zijn opgetrokken
+
van tufsteen; de tusschengelegen muurvakken zijn tot zes lagen boven de
Noordzijde.
waterlijst van tuf, en hoogerop van baksteen (formaat: 0.28 ×

Afb. 180. St. Maartenskerk. Westzijde van den zuidbeuk met van Rossemskapel (rechts)
en knekelhuis (links).

0.135 × 0.07 M.; 10 lagen: 0.80 M.) in staand verband gemetseld. De omlijstingen
der spitsboogvensters zijn van tufsteen; langs de neggen zijn ook hier blokjes
zandsteen aangebracht.
+
Het grootendeels gepleisterde noordportaal heeft twee door een waterlijst
gescheiden verdiepingen. Tegen de beide noordelijke hoeken zijn overhoeksche, +Noordportaal.
recht afgedekte steunbeeren opgetrokken, welker benedengedeelte, onder de
waterlijst, nissen vertoont met een driepas in den kop. Tegen het midden van de
west- en van de oostzijde staan dergelijke beeren; in den westelijken hoek tusschen
portaal en noordbeuk overblijfselen van een weggebroken traptoren. Zoowel deze
steunbeeren als de tusschengelegen muurvakken zijn tot de waterlijst van tufsteen;
hierboven zijn de beeren van tuf- en zandsteen, het muurwerk van baksteen (formaat
en verband als van den noordbeuk) afgewisseld met banden van tufsteen. De naar
het Noorden spitsbogig geopende benedenruimte, twee traveeën diep, is overdekt
met een netgewelf, waarvan de ribben te weerszijden tegen de zijwanden neerkomen
op schalken met laat-gothische bladkapiteelen; deze schalken omlijsten met de
muralen der overkluizing driedeelige spitsboognissen met rijke vischblaastraceeringen
(afb. 179). Boven den toegang tot den noordbeuk is een vijfdeelige spitsboognis
gespaard met flamboyante traceeringen, in een omlijsting van distelbladeren; de
kop van deze nis wordt omsloten door opengewerkte traceeringen van gevlochten
en los van den achtergrond
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gehouwen, geprofileerde banden. Tegen de zijwanden zijn te weerszijden steenen
zitbanken aangebracht.
In de muren van noord- en zuidbeuk zijn tusschen de steunbeeren verschillende
moeten van vroegere kleine bedakingen zichtbaar.
Vermoedelijk waren dit afdakjes van marktstalletjes. (Zie: B.V., EPISODEN,
blz. 144).
+

De tegen den zuidbeuk uitgebouwde kapel van het Heilig Graf (afb. 175) is
opgetrokken van baksteen (formaat: 0.275 - 0.28 × 0.145 × 0.05 - 0.06 M.), de
steunbeeren van tufsteen. Alleen de zuidelijkste sluitmuur dezer kapel heeft nog
een venster met de oorspronkelijke vischblaastraceering,

Afb. 181. Zalt-Bommel. St. Maartenskerk uit het Noord-Oosten.

de overige vensters hebben latere, houten kozijnen. Het zadeldak der kapel sluit
aan tegen een dichtgemetseld venster der zuidbeuktravee.
Blijkens een moet in den muur van den zuidbeuk sloot hier eertijds, ter
hoogte van de pinakels der steunbeeren, een lessenaardak tegen het
venster, dat hiertoe eerst ten deele werd dichtgemetseld. Vermoedelijk
behoorde dit lessenaardak tot een kleinere kapel, die aan de bestaande
voorafging en die wellicht de door Everardus van Balveren († 1436),
schepen van Bommel, gestichte kapel was (Vgl. B.V., EPISODEN, blz. 143
en 146).
De tegen de westzijde van den zuidbeuk (afb. 180) aangebouwde van Rossemskapel
bestaat uit twee geheel van tufsteen opgetrokken verdiepingen met twee steunbeeren
op de hoeken en een in de as, die den buitenmuur verdeelt in twee traveeën. In de
onderste verdieping bevinden zich twee kleine spitsboogvensters; twee dergelijke
venstertjes in de bovenverdieping zijn met kleine baksteen dichtgemetseld.
Blijkbaar zijn dit de vensters, bedoeld in een post der kerkerekening van
8 October 1596, waarbij men Hermen Jan Petersz. betaalt ‘van viif schuft
arbeydens in de kercke, int Rossums-coorken die glaiseraempt boven
dicht tmaiken’ (‘GELRE’ XII, blz. 435).
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Schipkapellen.

Tegen den zuidwestelijken hoek dezer kapel bevindt zich een aanbouwsel
(trappenhuis), waarin sporen van een vroegere rechthoekige opening, hoog
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1.33 M., breed 0.65 M., dichtgemetseld met baksteen (formaat: 0.245 × 0.125 ×
0.05 M.), waarschijnlijk een vroegere toegang.
Tusschen deze kapel en den toren is het knekelhuis gebouwd, drie traveeën
breed, van tufsteen, en later met baksteen gewijzigd en hersteld. De traveeën

Afb. 182. St. Maartenskerk. Varkenstoren uit het Noord-Oosten, naar teekening van G. DE
HOOG HZ.

zijn gescheiden door kleine eensversneden conterforten, bestaande uit een
tufsteenen voet en een zandsteenen bovengedeelte; in elke travee bevindt zich een
korfbogige nis, die oorspronkelijk blijkbaar vensters en beeldnisjes omsloot, waarvan
nog slechts de verbroken en dichtgemetselde overblijfselen aanwezig zijn (afb. 180).
Een vierde schipkapel is benoorden den toren tegen de westzijde van den
noordbeuk aangebouwd van baksteen (formaat: 0.28 × 0.135 × 0.065 M.; 10 lagen:
0.81 M.), met vier zeer eenvoudige, schuin afgedekte steunbeeren tegen den
buitenmuur (afb. 183). Het lessenaardak van dezen lagen, blijkbaar in later tijd
gewijzigden aanbouw, sluit met twee zijden aan tegen twee spitsboogvensters der
noordwestelijke zijbeuksluiting, waarvan één geheel is dichtgezet met baksteen van
hetzelfde formaat als die der kapel.
+
De ommuring van het koor en de koorsluiting (afb. 181) staat op een gecemente
+
tufsteenen plint met een afdekking van roode zandsteen en is verder geheel
Koor.
opgetrokken van roode baksteen (formaat: 0.29 - 0.30 × 0.135 - 0.14 × 0.065 M.;
10 lagen: 0.73 M.) met uitzondering van drie lagen tufsteen boven de waterlijst, die
om het geheele koor onder de vensters rondgaat. Van deze zeer slanke, lancetbogige
koorvensters zijn het noordelijke in de aan het schip grenzende travee, en dat in de
zuidelijke travee, waar-
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tegen de consistoriekamer is gebouwd, geheel dichtgemetseld; de overige vensters
missen de oorspronkelijke harnassen. De koormuren worden geschoord

Afb. 183. St. Maartenstoren van het Westen gezien vóór de restauratie in 1908-1917.

door tusschen de vensters gemetselde, driemaal versneden steunbeeren, tot de
tweede versnijding van tufsteen, daarboven van groote baksteen; enkele van deze
beeren dragen ter hoogte van de gootlijst nog waterspuwers in den vorm van draken.
In den voet van den steunbeer aan de zuidzijde van het middelste vak der koorsluiting
is onder de waterlijst een steen gemetseld met sporen van een afgehakt relief, dat
blijkbaar de Boodschap des Engels voorstelde.
De aan de zuidzijde van het koor tusschen twee conterforten opgetrokken
voormalige sacristie - thans consistoriekamer - is geheel gecement. De zuidelijke
topgevel wordt bekroond door een oud steenen kruis. Boven de aansluiting van
haar zadeldak tegen het dichtgemetselde venster der koortravee is de moet van
een hooger zadeldak zichtbaar. Deze aanbouw is thans toegankelijk door een deur
in den westmuur.
Tusschen de beeren der eerste travee van de koorsluiting aan de noordzijde is
de zg. kluis opgemetseld van baksteen (formaat: 0.28-0.29 × 0.135 × 0.06 M.). Op
ongeveer 1.40 M. boven den grond bevindt zich een kraagsteentje, waarboven
sporen van een met kleine steen volgemetselde nis, vroeger wellicht bestemd voor
een heiligenbeeld. Hiernaast is in later tijd de uitlaat van een gootsteentje
aangebracht.
De in den hoek tusschen koor en noordbeuk opgetrokken zg. Varkenstoren is
een eenvoudige vierkante traptoren van dezelfde baksteen als het koor, met een
ingang aan de noordzijde. Boven dezen ingang is, tusschen den
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torenmuur en den aangrenzenden steunbeer van den noordbeuk, op een gewelfje
- dat met een vermoedelijk van elders afkomstig zandsteenen tootboogje werd
versierd - een baksteenen arkel uitgebouwd, met een houten kruiskozijn in den
oostwand (afb. 182).
Waarschijnlijk diende dit uitbouwsel tot plaatsing van blaasbalg en klavier
van een wellicht omstreeks 1590 in den noordbeuk aangebracht orgel
(B.V., EPISODEN, blz. 147 vv.).
+

De toren, uitwendig geheel met tuf- en zandsteen bekleed, bestaat uit vijf vierkante
+
geledingen, waarvan de bovenste is gedekt door een laag pyramidedak (afb.
Toren.
174 nà-, 183 en 184 vóór restauratie).
Nadat men in 1699 tevergeefs had getracht geld bijeen te brengen tot
het herbouwen van de in 1696 verbrande spits, dekte men haar
overgebleven achtkanten steenen voet met een koperen plat, dat in 1705
door een looden bekleeding werd vervangen. Bij de restauratie in
1908-1917 heeft men het achtkant verwijderd en in de plaats hiervan de
huidige bekroning aangebracht.
De rijk gelede overhoeksche steunbeeren ontwikkelen zich naar Brabantschen trant
in talrijke, met pinakels versierde prismatische versnijdingen over de volle hoogte
van vier geledingen, om op te lossen in vier enkelvoudige, gehogelde pinakels,
welke zich verheffen om het bovenste vierkant, dat op zijne beurt wordt bekroond
door vier kleinere hoekpinakels. Door het sterk inspringen der drie bovenste
geledingen ontstaan drie met opengewerkte borstweringen afgesloten omgangen,
uitgekraagd op door gebeeldhouwde kopjes gedragen boogfriezen.
De onderste geleding, aan drie zijden
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Afb. 184. Westfront van den St. Maartenstoren naar de opmeting van AD. MULDER.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

212

Afb. 185. St. Maartenskerk. Middenbeuk naar het Westen.
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geheel ingebouwd, vertoont alleen aan de westzijde een front, met een dubbelen
ingang.
De onderste geleding, aan drie zijden geheel ingebouwd, vertoont alleen aan de
westzijde een front met een dubbelen ingang, waarboven een groot vijfdeelig
spitsboogvenster met flamboyante traceeringen, ingang en venster te zamen gevat
in een diep geprofileerde, dubbele spitsbogige nis (afb. 183 en 184), waarvan de
archivolten bezet zijn met opengewerkte toten. Het deze nis omgevend gevelvlak
is verticaal geleed door smalle lisenen, strookend met de kraagsteentjes van het
boogfries onder den omgang der volgende geleding.
De tweede geleding, aan noord- en zuidzijde half, aan de oostzijde grootendeels
ingesloten door de bedakingen van zijbeuken en middenbeuk, heeft in de oost- en
westgevels vier, in de zuid- en noordgevels drie door een latei gedeelde
spitsboognissen met vischblaastraceeringen in den kop; aan de oosten aan de
westzijde bevatten de twee middelste dezer nissen tweedeelige vensters. Ten einde
van den toren uit in geval van brand de bedakingen der kerk te kunnen bereiken,
heeft men aan noord- en zuidkant een trapsgewijs van den omgang naar de goten
der zijbeuken afdalende gang aangebracht, aansluitend bij de twee ronde traptorens,
en van de daken der westelijke zijbeuktraveeën gescheiden door trapsgewijs
gemetselde brandmuurtjes, een oplossing, die aan dit deel van het bouwwerk een
aanblik van buitengemeen schilderachtige toevalligheid geeft (afb. 180).
De volgende, derde geleding is op overeenkomstige wijze behandeld als de
voorgaande, met dit verschil, dat hier in de onderste helft der middelste nissen de
galmgaten zijn aangebracht.
Vóór de restauratie werd de kop dezer nissen bedekt door de wijzerplaat
(afb. 183), die daarna is overgebracht naar de bovenste geleding (afb.
174 en 175).
Ook de vierde geleding is weer behandeld als de voorgaande; alleen zijn de beide
middelste nissen aan oost- en westzijde geheel geopend, met het oog op het
klokkenspel.
De bovenste geleding is een gesloten vierkant, verticaal geleed door dunne lisenen
en bekroond met een open borstwering, die den omgang rond het (moderne)
spitsdakje afsluit.
+

De kerk is inwendig geheel gewit. Haar bevloering bestaat deels uit een groot aantal
+
hierna te beschrijven grafzerken, deels uit blauwe plavuizen.
Inwendig. Vloer.
Den 8sten Februari 1753 stond de magistraat der stad een bedrag van
900 gulden toe, tot het verleggen van de vloeren der kerk (‘GELRE’, X, blz.
141), zoodat waarschijnlijk geen enkele zerk meer op de oorspronkelijke
plaats ligt.
+

De middenbeuk (afb. 185) is opgetrokken volgens een tweeledig systeem: een
benedenzône, de pijlers met de daartusschen geslagen scheibogen
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omvattend, en de hiervan door een forsch geprofileerde horizontale lijst gescheiden
zône der bovenvensters, den lichtbeuk, gevormd door twee

Afb. 186. St. Maartenskerk. Travee van den middenbeuk, naar het Noorden gezien.

reeksen van vensternissen. De pijlers (afb. 186), opgetrokken van baksteen met
banden van natuursteen, rusten op achtkante basementen van twee geledingen;
zij gaan zonder kapiteelen over in de vlak geprofileerde archivolten der spitse
scheibogen, omspannen door een breede gedrukt-korfbogige uitkraging van
natuursteen, ter hoogte van de geboorte der scheibogen rustend op met
wingerdbladen behakte consoles - op welke het muurwerk is vooruitgemetseld, dat
de horizontale lijst draagt, die de benedenzône afsluit.
De hierboven in den lichtbeukmuur gespaarde vensternissen, ter breedte van de
geheele travee zich binnenwaarts openend, laten, onder langs de vensters, ruimte
over voor een loopgang, die, door een borstwering van rijen tootbogen afgesloten,
een pseudo-triforium vormt, dat aan de westzijde omloopt langs den oostmuur van
den toren.
Bundels van drie schalken, opgaand langs de pijlers en de borstwering
doorbrekend, geven een verticale koppeling tusschen de twee zônes. Deze schalken
zijn ter hoogte van de borstwering bekroond met kapiteelen (afb. 187), versierd met
twee rijen sterk bultende, zwaar generfde en diep ingesneden wingerd-
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bladen, die elk afzonderlijk met een afgesneden bladsteel, waaraan ranken en
druiventrossen, als los tegen den kern zijn gelegd. De drieledige dekplaten dezer
kapiteelen, strookend met de armleuningen der borstwering, dragen de aanzetten
der ribben van de netgewelven, die den middenbeuk dekken; in de vijf oostelijke
traveeën sluiten deze aanzetten met een voeg op de dekplaten, in de drie westelijke
traveeën vormen zij er één geheel mee; hetzelfde is het geval met de borstwering,

Afb. 187. St. Maartenskerk. Kapiteelen der schalken in den middenbeuk.

die in de eerstgenoemde vijf traveeën in de kapiteelen is gehakt, terwijl ze in de
westelijke er mee verheeld is.
Van de middelste kapiteelen der schalkenbundels gaan in elke travee spitsbogige
gordelbogen op, waartusschen van de zijkapiteelen ontspringende dwarsribben in
een gedrukt ellipsvormig beloop elkaar zoodanig snijden, dat netgewelven ontstaan
van zeer vlakke welvingslijn. Zoodoende moest de top der muraalbogen aanmerkelijk
hooger komen te liggen dan de sluitsteenen, waardoor, bij tevens zoo laag geplaatste
aanzetten der gordelbogen en ribben, de op deze muralen om de vensternissen
sluitende gewelfschelpen als het ware steekkappen vormen (afb. 185).
+
De kruisingen der gewelfribben en de toppen der gordelbogen zijn geaccentueerd
+
door een beschildering met vischgraatmotieven. Als uit de hoeken tusschen de
Gewelfschilderingen.
ribben ontspruitend, zijn in arabesken zich slingerende distelplanten tegen de
gewelfschelpen geschilderd (afb. 188).
Het karakter dezer plantmotieven wijst op het eerste kwart der 16de eeuw.
Blijkbaar ten gevolge van dit lichtere, luchtbogen besparende gewelfstelsel, zijn de
korte bovenvensters (om de muralen niet te hoog op te voeren) met gedrukte
Tudorbogen gedekt, waarbij we opmerken, dat de profielen der vensterneggen niet
in de bogen zijn doorgetrokken. Het benedendeel der
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lichtbeukvensters is, in verband met latere wijzigingen in den bouw, dichtgemetseld.
Onder de vensters, in den achterwand van de loopgang, bevinden zich in
verschillende traveeën deuropeningen, die uitkomen op de ruimten boven de
zijbeukgewelven.
In de derde travee van het Oosten is aan de noordzijde, onder de borstwering,
een zandsteenen schild aangebracht, waarop een onderbeen met voet en een bijl
zijn gehouwen, gepolychromeerd in natuurlijke kleuren. Op overeenkomstige wijze
zijn in de zesde travee twee schilden gehakt, elk met een

Afb. 188. St. Maartenskerk. Netgewelf van den middenbeuk met schilderingen.

scheepje. In den vijfden pijler der zuidzijde is een kogel gemetseld, waaronder het
jaartal: 1574.
De westelijkste travee, aansluitend bij den toren, vertoont sporen van ontzetting
(pl. IX): zoowel de scheibogen als de borstweringen hierboven zijn naar de torenzijde
verzakt.
De middenbeuk is van het koor gescheiden door een spitsbogigen triomfboog
met vlakken, aan weerszijden afgeschuinden binnenkant. In het muurwerk boven
dezen boog bevindt zich een versnijding, en, onder de witsellaag zichtbaar, een
moet, wellicht van een vroeger gewelf. In de hoeken tusschen triomfboog en
venstergalerij komen de gewelfribben neer op korte, door een gebeeldhouwde
console gedragen kolonnetten.
+

De zijbeuken zijn overkluisd met netgewelven, gelijk aan die over den middenbeuk,
+
welker ribben dezelfde profileering vertoonen. De gordelbogen zijn hier echter
Zijbeuken.
gedrukter (ten gevolge van de mindere hoogte bij gelijke breedte), en terwijl de
aanzetten tegen de pijlers rusten op dezelfde drieledige schalken als in den
middenbeuk, komen zij tegen de zijmuren neer op drieledige dragers, waarvan
alleen de middelste (voor de gordelbogen) tot den grond doorloopen, de zijdelingsche
echter als korte op consoles rustende kolonnetten zijn behandeld (afb. 191). De
polygonale sluitingen van deze beuken bestaan aan de
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oostzijde uit een enkele met een onregelmatig netgewelf overkluisde,
driezijdiggesloten travee, aan de westzijde uit telkens twee te weerszijden tegen de
ingebouwde torenpijlers opgetrokken en gelijkerwijs overkluisde traveeën; breede
gordelbogen, zonder kapiteelen tot op hunne basementen doorgetrokken,

Afb. 189. St. Maartenskerk. Zuidbeuk naar het Oosten.

scheiden deze westelijkste traveeën van de oostelijker zijbeukruimten.
+
De ribben en gordelbogen der netgewelven van den zuidbeuk (afb. 189) zijn
beschilderd op overeenkomstige wijze als die in den middenbeuk. Op de
gewelfschelpen zijn profane en heiligenfiguren tusschen arabesken van
distelplanten aangebracht, waarvan die in de oostelijkste travee den H.
Antonius-kluizenaar voorstelt, vergezeld van het varken.

+

Zuidbeuk.
Gewelfschilderingen.

Blijkbaar stond deze schildering in verband met een hier geplaatst St.
Antonius-altaar waarnaar de zuidbeuk ook het Antoniuspand genoemd
werd. De fundatiebrief van een altaar der Sint Antonie's broederschap
dagteekent van 1454 (Kist en Royaards, Archief v. kerkelijke geschiedenis,
VII, blz. 61).
+

Tegen de zuidwestzijde van den tweeden pijler van het Oosten is in dezen beuk
+
een heiligenfiguur geschilderd (afb. 190) in een rechthoekige omlijsting van een
rooden en een witten band, tegen een groenen achtergrond, gekleed in een tot
de voeten afhangend wit koorhemd, met gelen zoom, waarover
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een eveneens geel geboorden rooden mantel, om den hals bijeengehouden door
een gouden agraaf; het blondgelokte en door een licht-paars gekleurden nimbus
omgeven hoofd is opwaarts ziende naar links gewend.
Terecht onderstelde Leemans in deze figuur het beeld van den apostel
Johannes, ‘waarschijnlijk een gedeelte van de voorstelling van Maria en
Johannes bij den gekruisten Christus’ (C. LEEMANS, Nieuw ontdekte
muurschilderingen. Amsterdam 1860, blz. 20). Naar de teekening van
den plooienval en het streven naar relief door licht- en schaduwwerking
te oordeelen, zal dit werk in het begin der 16de eeuw zijn ontstaan.
+

De zuidbeuk opent zich in de derde travee op de H. Graf- of van Balverenskapel
+

H. Grafkapel.

Afb. 190. De H. Johannes. Muurschildering in den zuidbeuk.

met een tusschen de muurverzwaringen der schalken geslagen spitsboog (afb.
191), waarboven een dichtgemetseld driedeelig spitsboogvenster met
vischblaastraceering, dat nog de oorspronkelijke sponningen vertoont. De
gewelfribben dezer kapel hebben een profiel (pl. XI, U), dat, behoudens een kleine
vereenvoudiging, overeenkomt met dat van de ribben der zijbeukgewelven (pl. XI,
G en H). De aanzetten der gewelven rusten op met bladmotieven versierde kapiteelen
van kolonnetten (pl. XI, R), gedragen door kraagsteenen, waarin de volgende figuren
zijn gebeeldhouwd (omgaande van het Oosten naar het Westen):
o
1 . Een man, die om den hals een dubbelen gevulden buidel draagt en met de
linkerhand een emmer of pot met drie pooten en een hengsel vasthoudt; hij
schijnt te vluchten voor een achter hem oprijzenden engel, die hem met de
rechterhand bij den linkerarm grijpt en met de linkerhand aan de haren trekt.
o Een baardige man in geplooid gewaad, die een op zijn knieën liggend
2 .
snareninstrument tokkelt; over zijn linkerarm ligt een ontrolde spreukband met
een onleesbaar opschrift in gothische minuskels.
o Mozes met de lichthoornen op het hoofd; in de linkerhand de tafelen der wet,
3 .
in de rechterhand een spreukband met het opschrift: Moyses, in gothische
minuskels; ook in de tafelen zijn dergelijke letterteekens gehouwen, die echter
geen leesbaar woord vormen (afb. 192).
o Een baardige man met in de linkerhand een draagbaar orgel, waarop hij met
4 .
de rechter speelt; de dertien orgelpijpen zijn juist die van de chromatische
toonladder; over zijn rechterschouder hangt een spreukband met een opschrift
in gothische minuskels, waarvan slechts enkele leesbaar zijn: ‘(lau) da sio(n)’
(?).
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o
5 . Een muzikant, die met een in de linkerhand gehouden strijkstok een viola
bespeelt; op een vóór hem liggende strook is de naam ‘Joseph’ gehouwen.
o Een man, in de linkerhand een klokkenspel houdend, dat hij met de rechter
6 .
bespeelt; een spreukband draagt een thans onleesbaar opschrift.

Afb. 191. Zuidbeuk der St. Maartenskerk met gezicht in de H. Graf- of van Balverenskapel.
o
7 . Koning David, in de linkerhand een harp houdend, de rechter rustend op de
knie; op een over zijn knieën liggenden spreukband staat het opschrift: ‘Rex.’
Merkwaardigerwijs vertoont dit beeldje, uit het Noorden gezien, het profiel van
een leeuw, wellicht een zinspeling op den Leeuw uit het huis van Juda.
o Een man in een gemetselden toren of put, over een traliewerk heenziende;
8 .
links naast hem een leeuwekop; een spreukband draagt het opschrift: ‘Daniel.’
Een voorstelling dus van Daniël in den leeuwenkuil.

Everardus van Balveren Wilhelmi, sinds 1394 tot aan zijn dood in 1436,
schepen van Bommel en tollenaar vanwege hertog Arnold van Gelre, had
hier een kapel laten bouwen, en daarin een altaar gesticht, waarschijnlijk
ter eere van de H. Ursula.
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Onmiddellijk na zijn overlijden stichtte zijn zoon, Jan van Balveren Everits,
ter volbrenging van ‘siins vaeders goeden will’, twee vicarieën op dit altaar
(‘GELRE’, XXXIII, 1930, blz. 149).
Dit Van Balverenskoortje werd gewoonlijk de kapel van het H. Graf
genoemd, naar een voorstelling van het sepulchrum Domini, waarvan
nog tot in 1860 ook een schildering voorkwam op het ten Westen aan
1)
deze kapel grenzende muurvak .

Afb. 192. Kolonnet in de H. Grafkapel.

Den 2den September 1501 werd in deze kapel ingevolge een
testamentaire beschikking van Johannes Auwryn een kapelanie opgericht,
waarvan de stichtingsakte o.a. zegt: ‘......ordinat, fundat et erigit unam
perpetuam capellaniam, perpetuis temporibus duraturam, ad altare in
dicta ecclesia Zaltbomelensi in quadam capellula, dicta vulgariter dat
heylige Graff, constructum et consecratum in honorem omnipotentis Dei
omnium Sanctorum ac sancti Stephani promartyris et Sancte Anne’
(Archief Aartsbisd. Utrecht, XIX, blz. 210).
Blijkens de kerkerekening werd 1 September 1586 de timmerman Jan
Elbersz. betaald ‘vant timmeren boven 't Hillich graft’, en ‘int timmeren
vant Hillich graft, soot boven heel afgebroken was’ (‘GELRE’, XII, blz. 412).
Of met deze zinsneden de kapel in haar geheel wordt bedoeld, dan wel
een gebeeldhouwde voorstelling van het H. Graf in de kapel, moeten wij
2)
in het midden laten .
+

De kapel, bekend als het ‘Rossumscoorke’ (vgl. hierboven blz. 208), opent haar
twee verdiepingen op de travee ten Zuiden van den toren elk met twee spitsbogen
1)

2)

Deze schildering, die later weer is overgewit, herinnerde - afgaande op een teekening
van D.I. Itz, gereproduceerd bij LEEMANS in Verslagen en Meded. der Kon. Academie
v. Wetensch., afd. Letterkunde, deel II, blz. 238 vv. - aan den trant van Quinten Metsys,
en zal derhalve omstr. 1510 zijn te stellen.
Wat betreft de identificatie dezer kapel, zij overigens verwezen naar B.V., EPISODEN,
blz. 146.
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Rossemskoor.

(afb. 193), welker archivolten met tootbogen zijn versierd op dezelfde wijze als het
westportaal van den toren (afb. 183). Elke verdieping bestaat uit twee traveeën,
overkluisd met netgewelven, waarvan de ribben zijn geprofileerd als die in de H.
Grafkapel. De beide traveeën van het gelijkvloers hebben ieder in den zuidmuur
een spitsbogig venster; in den westwand dezer ruimte bevindt zich een deur, die
toegang geeft tot een naar de bovenverdieping voerende gemetselde trap.
De op den zuidbeuk uitziende arcade der bovenverdieping is afgesloten met een
borstwering van tootbogen, als die der venstergalerij in den middenbeuk. Onder
deze kapel bevindt zich een grafkelder, in welker overwelving aan de oostzijde een
opening is aangebracht tot het neerlaten der kisten. In den zuidmuur bevindt zich
een thans dichtgemetselde toegang.
In 1594 werd het ‘Rossums-coorken’ geplaveid (‘GELRE’, XII, blz. 432),
dat de vensters in de bovenverdieping in 1596 zijn dichtgemetseld is
hierboven
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Afb. 193. St. Maartenskerk uit den middenbeuk naar het Zuid-Westen in de van Rossemskapel
gezien op den voorgrond de orgeltribune.
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(blz. 208) reeds meegedeeld. De grafkelder deed in Leemans' tijd als
kalkput dienst.
In den zuidmuur boven de Rossemskapel is onder de witsellaag de moet van een
rondbogige muraal zichtbaar; van een dergelijken muraalboog zien we ook de
sporen, en op overeenkomstige hoogte, in den loodrecht op deze kapel staanden
westelijken sluitmuur van den zuidbeuk. Op de eerstgenoemde muraal volgt, na
een versnijding van den muur, een spitsbogige nis met vischblaastraceeringen (afb.
193).
Blijkens een mededeeling van C. LEEMANS en de daaraan toegevoegde
afbeelding (in: De Gids, 1839 III, wetensch. bijdr. blz. 8 vv.), stond in het
begin der 19de eeuw tegen de Rossemskapel in den zuidbeuk een
aanbouwsel, eveneens van twee verdiepingen met een breeden rondboog
toegang gevend tot hare gelijkvloersche verdieping. Kennelijk zijn de
hierboven vermelde muraalbogen afkomstig van het gewelf, dat de
bovenverdieping dekte van dit in pseudo-gothische vormen opgetrokken,
in 1858-1859 gesloopte uitbouwsel.
+

In den westelijksten sluitmuur van den zuidbeuk bevindt zich een deur, toegang
gevend tot de met een netgewelf overkluisde kapel, die, gelijk wij reeds
vermeldden, als middenruimte is afgezonderd van het voormalige knekelhuis
(zie blz. 204).

+

Knekelhuis.

Een inventaris der charters van het kapittel spreekt van een ‘Fundatio
vicariae int Gebeinthuys, per Godefridam filiam Humanni ex Insula......’
(Archief Aartsbisdom Utr., XIX, blz. 252). In 1538 wordt het ‘cornekelhuys’
genoemd in verband met den brand van den toren (zie boven, blz. 200).
In 1598 en in 1606 worden herstellingen verricht aan ‘de canykelhuysen’
op het kerkhof (‘GELRE’, XII, blz. 438 en 454), waarmee vermoedelijk de
twee overblijvende ruimten te weerszijden van de ingebouwde kapel
bedoeld zijn.
Boven deze kapel is in den muur een groot spitsbogig venster aangebracht.
+

Tegen het wandvlak onder dit venster en tegen den aan de oostzijde hierop
aansluitenden zijmuur van het knekelhuis is in twee tafereelen een muurschildering
aangebracht, voorstellende de bekende ‘Dict des trois vifs et des trois morts’, de
legende der drie levenden en der drie dooden.

+

Muurschildering. ‘Dict
des trois vifs et des trois
morts’.

+

C. LEEMANS, in: De Gids, 1839 II (Bijvoegsel). - N.C. KIST, De kerkelijke
architectuur en de doodendansen. Leiden, 1844, blz. 56 vv. - C. LEEMANS,
Oude muurschildering in de Groote kerk te Zalt-Bommel, in: Nederl.
o

Staatscourant van Zaterdag 1 Nov. 1845, n . 259. - E. LANGLOIS, Essai
historique, etc. sur les danses des morts. Rouen, 1852, I, p. 236. - K.
KÜNSTLE, Die Legende der drei Lebenden und der drei Toten. Freiburg i.
Br., 1908, S. 49.
Afbeeldingen in lichtdruk bij: G. van Kalcken, Peintures ecclésiastiques
du Moyen-âge. Haarlem 1909, pl. II-IV; in de daarbij gevoegde uitvoerige
beschrijving zijn echter de opschriften boven de drie dooden bij vergissing
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Literatuur.

als boven de drie levenden voorkomend gegeven, terwijl het hieronder
meegedeelde, alleen nog leesbare opschrift der levenden niet is vermeld.
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Het westelijkste, grootste deel der schildering (afb. 194), dat de drie levenden tot
onderwerp heeft, verbeeldt een jachttafereel: Drie edellieden rijden te paard door
een boomrijk landschap, gevolgd door bedienden met honden. De eerste der ruiters,
gezeten op een wit paard, naar het kostuum te oordeelen een edelvrouw(?), draagt
een afgeknot-kegelvormig hoofddeksel van roode en gele stof, een lang tot op de
voeten reikend gewaad van blauwe stof, met gele versierselen en geboord met
hermelijn, evenals het hierover gedragen, nauwsluitende en zijwaarts rond
uitgesneden, roode keurs met lange mouwen; onder het gewaad komt een rijbroek
van donkere stof uit; op de met een

Afb. 194. St. Maartenskerk. Muurschildering ‘Dict des trois vifs et des trois morts’. Westelijk
deel.

gelen handschoen bedekte rechterhand draagt zij (hij?) een valk. De tweede en
middelste ruiter zit op een bruin paard; hij draagt een groenen tot aan de enkels
reikenden, in de geheele lengte geplooiden en met hermelijn omzoomden mantel,
die het bovenlijf nauw omsluit, maar van het middel af ruim open hangt; het hoofd
is gedekt door een zwarten hoed met breeden, opgetoomden rand; terwijl hij met
de linkerhand de teugels inhoudt, wijst hij met de rechter in de richting van het
tweede tafereel; de derde edelman, rechts, berijdt een wit paard, dat zich als met
een sprong vluchtend omwendt. Gekleed in een rood-fluweelen, in de lengte
geplooiden en met hermelijn omzoomden rok, die reikt tot halfweg de in een zwarte
broek gehulde beenen, strekt hij de
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armen als afwerend uit. Tusschen en achter de paarden der twee laatstgenoemden
staat een bediende, die met de rechterhand een jachthoren aan den mond zet,
terwijl hij een valk op de linkerhand draagt en twee jachthonden, een windhond en
een brak, aan een koord houdt. Zijn kleeding bestaat uit een groene broek en een
tot de knieën reikenden witten rok. Geheel links een tweede dienaar, gekleed in
een geel wambuis met roode broek, het hoofd gedekt door een miparti-rood en witte
muts. Door den heuvelachtigen achtergrond, waar zeven mannen met kruisbogen
op den papegaai schieten, slingert zich een rivier met enkele bootjes; aan den
horizon teekent zich rechts het profiel eener stad af, waarin men Zalt-Bommel vóór
het eind der 16de eeuw meende te herkennen. Boven de hoofden der ruiters
slingeren zich drie spreukrollen met thans grootendeels onleesbaar geworden
opschriften in gothische minuskels; dat op de eerste banderol boven de linksche
figuur, luidt:
‘Och. lacij . my(n). wat. sie ic. daer.
... quam . (n)och . nye . in . zulkē . vaer.’

het tweede:
‘Wat... nu. dunct... cronen . draghē.
En. mach . op . dit . pas . niet . meer . jaghē.’

Van de derde rol zijn noch slechts enkele letters bewaard gebleven.
De schildering, die zeer heeft geleden, is op twee plaatsen zwaar beschadigd,
namelijk links onderaan, en rechts boven, waar een kogel, die vermoedelijk deze
vernieling aanrichtte, is ingemetseld; het hieronder geschilderde jaartal 1599 wijst
klaarblijkelijk op het beleg van Mendoza.
Het kleinere westelijke deel der schildering heeft zoozeer geleden, dat
tenauwernood in het benedengedeelte drie paren bloote, zeer vermagerde voeten
zijn te onderscheiden, omringd door kruipende wormen, een overblijfsel van de
1)
voorstelling der drie dooden .
Volgens de mededeeling van C. LEEMANS, die het werk in 1839 nog in
beteren staat zag, stelde dit gedeelte voor: ‘drie levensgroote halfvergane
lijken, uit welke wormen kruipen,...... die met gouden kroonen op het hoofd
uit hunne graven, wier zerken zij hebben opgeligt, verrijzen, en uit wier
mond linten fladderen, met opschriften in Gothische majuskels voorzien,
waarmede zij de levenden waarschuwend toeroepen:
‘Die . doot . die . heeft . ons . dus ostelt
Die...... menschen . heeft . ghewelt .
Conighe . waren . wi . alstu . bist
Nu . syn. wy . wordē . der . wormē . lust.
Ghi . siet . dat . ghi . noch............
Daer . om . u . haest............

De kleederdrachten dezer schildering komen het meest overeen met die
van het Breviarium Grimani en wijzen dus op den tijd van omstr. 1500.
Platte, ronde hoeden

1)

De toestand dezer schildering is van dien aard, dat reproductie geen zin zou hebben.
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met breeden opgetoomden rand, als de middelste ruiter draagt, kwamen
tegen 1490 het eerst in Frankrijk in zwang.

Afb. 195. Muurschildering (Evangelisten) in den noordbeuk.
+

De gewelven van den noordbeuk, welker gordelbogen en ribben zijn beschilderd
als die in den zuidbeuk, vertoonen tusschen een ornament van distelplanten de +Noordbeuk.
Gewelfschilderingen.
volgende voorstellingen (van het Westen te beginnen):
o

1 . Tusschen den eersten en tweeden pijler de H. Justina met den eenhoorn,
geflankeerd door een gewone en een schapenschaar.
o

2 . Tusschen den tweeden en derden pijler den H. Sebastiaan.
o

3 . Tusschen den vierden en vijfden pijler een heilige met een staf in de rechteren een boek in de linkerhand, bij een groep knielende figuren. In den oostelijken
sluitwand van dezen beuk, tegen den zgn. varkenstoren, bevindt zich een
dichtgemetseld en gewijzigd spitsboogvenster (eigenlijk het benedendeel van een
grooter venster, waarvan het overige gedeelte boven gewelf en dak in den westmuur
van den varkenstoren is gelegen, vgl. blz. 231), op welks zuidelijken zijkant een
muurschildering voorkomt.
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Deze schildering vertoont drie boven elkaar geplaatste borstbeelden tegen een
+
als baksteenen muur geschilderden achtergrond (afb. 195). De onderste figuur
Muurschildering.
is die van een baardigen man, gekleed in een kostuum van blauwe stof met roode Evangelisten.
opslagen en het hoofd gedekt door een blauwe baret met roode borduursels; onder
de figuur een band met in slechts gedeeltelijk zichtbare gothische letters: ‘...
Ma(rc)us’. Hierboven een dergelijke figuur in groen wambuis met witten kraag en
opslagen, en een rood gevoerden mantel om den rechter schouder; in de linkerhand
houdt hij een kelk, dien hij met de rechter zegent; het onderschrift vermeldt: ‘Scūs
Johānes’. De bovenste figuur is in groen gewaad met rooden mantel en roode baret
afgebeeld tegen een blauwgrijzen achtergrond; het onderschrift luidt: ‘Scūs Matheus’.
Boven deze figuur zijn nog sporen van een vierde onderschrift zichtbaar, blijkbaar:
‘... Luca(s)’.
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Het is duidelijk, dat hier drie van de vier Evangelisten zijn voorgesteld,
niettegenstaande de eenigszins zonderling modieuze kleeding, die
overigens een middel verschaft ter dateering: de baarddracht, zoowel als
de vorm van baret en de snit van kragen en mouwen wijzen op den tijd
van 1510-1520.
Wellicht vormden deze schilderingen een deel der omlijsting van een
‘Boom van Jesse’, die, naar de mededeeling van Leemans (Verslagen
en meded. der Kon. Academie, t.a.p.) tegen het genoemde blinde venster
zou zijn geschilderd, en waarvan zich de overblijfselen nog onder de
1)
witkalk moeten bevinden . Deze schildering werd vermoedelijk vernield
door den bouw te dezer plaatse van een hangorgel (omstreeks 1550?),
dat een toegang en inrichting voor de windlade kreeg in den hierna te
beschrijven varkenstoren (blz. 231).

Afb. 196. Muurschildering (H. Christophorus) in den noordbeuk.
+

Een deur in den westelijksten sluitmuur van dezen zijbeuk geeft toegang tot de
+
hier uitgebouwde voormalige doopkapel. Aanzetten in de hoeken dezer kapel
Doopkapel.
wijzen op een gewelf, dat blijkbaar is ingestort of weggebroken. Tegen den
noordwestelijken buitenmuur is een schouw gemetseld. Ongeveer 0.15 M. onder
den tegenwoordigen vloer bevindt zich een vloer van tegels, waarvan het middendeel
ontbreekt (B.V., EPISODEN, blz. 144 en 145-146). Onder het dak zijn in den oostelijken
wand der kapel (de westmuur dus van den noordbeuk, met het dichtgemetselde
venster; zie blz. 209) twee toogjes gemetseld, die later weer met baksteen zijn
volgezet.

1)

Volgens mededeeling van J. Por, die de Evangelisten, nadat deze in 1930 door
onderzoekingen van ir. J. Beckering Vinckers aan het licht waren gekomen, heeft
o

gerestaureerd (B.V., EPISODEN, blz. 147, n . 1).
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Zooals wij reeds meedeelden is de doopkapel ten deele opgetrokken
tegen de twee westelijke sluitmuren van den noordbeuk, waartoe het in
den noordelijksten muur aanwezige venster werd dichtgemetseld.
Vermoedelijk zijn toen, met het oog op de overwelving, de twee genoemde
toogjes als ontlastingsbogen aangebracht. Volgens de kerkerekeningen
heeft men in 1609 het ‘Funttcoorken, boven opt nig met sparren ende
deelen’ gedekt, wat verband zou kunnen houden met het instorten of
wegbreken van het gewelf.
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Afb. 197. St. Maartenskerk. Koor naar het Oosten.
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+

In de nis, gevormd door het zooeven genoemde dichtgemetselde venster, is in
+
den noordbeuk een muurschildering aangebracht, den H. Christophorus
Muurschildering. H.
voorstellend (afb. 196). De van rechts naar links door het water wadende kolossale Christophorus.
figuur is gekleed in blauwe met gouden kant omzoomde hozen, versierd met splitten
en met om de knie gebonden strikken; over het groene wambuis, dat door de
gespleten mouwen een wit hemd laat zien, draagt hij een wijden, breed
uitwapperenden, rooden mantel, met goud geborduurd. Met beide handen steunt
de heilige, die op den linker schouder het Christuskind draagt, op een knoestigen
stok, terwijl hij het hoofd, met breeden blonden baard en volle lokken, gedekt door
een muts, naar rechts wendt. De rivier doorsnijdt, naar den achtergrond wijkend,
een heuvelachtig landschap, waarin links in de verte een kasteel zichtbaar is. In
den kop der spitsboognis verschijnt,

Afb. 198. Sluitsteen in het koor der St. Maartenskerk.

omgeven door een aureool, de zegenende figuur van God den Vader.
De hozen met splitten en kniestrikken en de gespleten en kwistig gesierde
mouwen, zijn karakteristiek voor de periode van omstr. 1530-1550, evenals
de breede baard. We kunnen alleen reeds hierdoor deze schildering ±
1540 dateeren. Zij werd in 1845 ontdekt door ds. Hooyer, en vervolgens
beschreven door C. Leemans, in: Nederl. Staatscourant, 1 November
1845. Een lichtdruk geeft G. van Kalcken, Peintures murales, pl. I.
+

Tusschen schip en koor is het muurwerk van den triomfboog boven de gewelven
verhoogd als brandgevel van baksteen (formaat: 0,27 × 0,13 × 0,06 M.; 10 lagen: +Boven de
5

schipgewelven.
0,79 × 0,80 M.). In dezen scheimuur is een getoogde doorgang gebroken, als
verbinding tusschen de ruimten boven de middenbeukgewelven en die boven de
lager gelegen koorgewelven.
Boven de gewelven der zijbeuken vertoonen de hier onder de zijdaken zichtbare
lichtbeukmuren sporen van verschillende verbouwingen en vroegere, andere
bedakingen. Langs de onderzijde van de dichtgemetselde benedengedeelten der
lichtbeukvensters loopt van het koor af over de vijf oostelijke traveeën een
bergsteenen lijst; de muur, onder deze lijst van ziende baksteen gemetseld, is
daarboven met tuf bekleed. In elk der middenbeuktraveeën snijden moeten van
zadeldaken de omlijstingen der vensters boven de eerstgenoemde bergsteenen
lijst, óók in de westelijke traveeën, waar deze lijst niet doorloopt; het metselwerk te
weerszijden van (dit wil dus zeggen: boven) deze moeten is schoon werk, binnen
(of onder) de moeten is het ruw werk.
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+

Het koor (afb. 197) wordt gedekt door vierdeelige kruisribgewelven, de koorsluiting
door een achtdeelig straalgewelf, in welks sluitsteen een voorstelling is gehouwen +Koor.
van God den Vader met zegenend uitgebreide armen. Ook de overige
koorgewelven hebben gebeeldhouwde sluitsteenen, die van Oost naar West,
achtereenvolgens voorstellen: de H. Maagd het Kind voedend (afb. 198), Christus
en den H. Laurentius met den rooster.

Afb. 199. Straalgewelf der koorsluiting.
+

De schelpen van het straalgewelf zijn beschilderd met rijke arabesken van
+
distelplanten, waartusschen verschillende figurale voorstellingen (afb. 199): in
Gewelfschilderingen.
het oostelijke middenvak de zweetdoek van Veronica met het H. Aanschijn,
gehouden door twee wierookvaten zwaaiende engelen; in de overige straalvakken
grotteske mensch- en vogelfiguren, en in de schelpen te weerszijden van den eersten
oostelijken gordelboog muzikanten; te weerszijden van den tweeden gordelboog
de doornenkroon, waarin drie spijkers, een hart, omgeven door een doornenkroon,
en het stedelijk wapen; te weerszijden van den derden gordelboog telkens twee
engelen met de Lijdensattributen; binnen den triomfboog de borstbeelden van een
vrouw en van een bisschop.
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Deze en de overige gewelfschilderingen der kerk zijn in 1857 op zeer
ingrijpende wijze ‘gerestaureerd’, bij welke gelegenheid C. Leemans in
staat was op de steigers van nabij een uitvoerige beschrijving samen te
stellen, meegedeeld in: Nieuw ontdekte muurschilderingen, blz. 21 vv.,
waarin overigens eenige, hierboven herstelde, onjuistheden voorkomen.
De ribben van het straalgewelf komen neer op de bladkapiteelen van ronde schalken,
die in de hoeken der koorsluiting tot op den vloer doorloopen, waar zij rusten op
half-achtkante basementen. In de drie rechte koortraveeën worden ribben en
gordelbogen gedragen door bladkapiteelen op half-achtkante schalken, eindigend
op kraagsteenen in een onder de vensters loopende geprofileerde

Afb. 200. Muurschildering in het koor.

lijst. Onder de vensters der koorsluiting zijn korfbogige nissen in het muurwerk
gespaard.
In den zuidwand bevindt zich, naast den tegenwoordigen ingang der voormalige
sacristie, een dichtgemetselde segmentvormig getoogde ingang, omlijst door een
hoogere rondbogige nis, in welks boogtrommel de overblijfselen zichtbaar zijn van
+
een sterk beschadigde muurschildering (afb. 200), voorstellend in geel en bruin,
+
tegen een karmijnrooden achtergrond, de op den regenboog gezeten
Muurschildering.
apocalyptische Christusfiguur, uit wiens mond naar rechts een zwaard, naar links
een palmtak komt; te weerszijden sporen van figuren, die spreukbanden dragen,
op de rechtsche waarvan nog een deel van het opschrift in gothische minuskels
leesbaar is: ‘... justitias dilexit equitatem...’
Leemans, die de schildering nog in beter staat zag, beschrijft links en
rechts van Christus uit de graven opstaande dooden en bazuinblazende
engelen. Als opschriften las hij: ‘justus es domine et rectum judicium tuum’
en ‘justus... et justitias dilexit equitatem vidit vultus tui’ (Verslagen en
Meded. Kon. Academie, t.a.p.). Ook deze schildering maakt den indruk
uit het eind der 15de eeuw te dagteekenen.
Het hierboven gelegen koorvenster is dichtgemetseld, waarbij de oorspronkelijke,
uit spherische driehoeken bestaande traceering (pl. IX) bewaard bleef, evenals bij
het in den noordmuur tegen den varkenstoren gelegen
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dichtgemetselde venster, dat aldus de oude uit vier spherische ruiten samengestelde
traceering behield.
+

Het muurwerk der eerste noordelijke travee der koorsluiting is gedeeltelijk
uitgebroken en geopend op de hiertegen gebouwde zg. kluis; in het benedenste, +Kluis.
gesloten deel van den wand is een deur aangebracht, toegang gevend tot dit
aanbouwsel, in welks noordoostelijken hoek een gootsteen is gemetseld. Overigens
is het inwendige in later tijd, o.a. door het inbouwen van een gemak, gewijzigd.
Tusschen 1400 en 1423 machtigde bisschop Fredericus van Utrecht
Nicolaus Koec, pastoor der kapittelkerk van Zalt-Bommel, om Aleydis,
dochter van Gerardus de Veen, in een kluis naast het kerkhof in te sluiten
(S. MULLER FZN., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht.
o

Dl. I, Utrecht, 1917, n . 1694). Vermoedelijk in 1413 verlengde dezelfde
bisschop den termijn van een half jaar, dien hij aan Aleidis de Traiecto
wegens haar lichaamszwakte had toegestaan, om uit haar kluis naast de
kerk van St. Martinus te Boemel afwezig te zijn en een andere op een
o

meer geschikte plaats te krijgen, met een jaar (Ibid. n . 1914). In hetzelfde
jaar werd haar vergund deze voor hare gezondheid schadelijke kluis te
verkoopen en voor de opbrengst een nieuwe kluis te laten bouwen (Ibid.,
o

n . 1915). Den 11en Juli 1414 verlengde bisschop Fredericus den termijn
gedurende welken Aleidis uit hare kluis afwezig mocht zijn nogmaals met
o

twee jaar (Ibid., n . 1937).
+

In den thans zeer bouwvalligen varkenstoren bevindt zich een gemetselde
wenteltrap, die naar de venstergalerij en, hoogerop, boven de gewelven van den +Traptorens.
middenbeuk voert. Onder de eerste wending van de trap bevindt zich een
uitdieping van den vloer, die de toegang van een kelder zou kunnen zijn. Ter hoogte
van de vijftiende trede is in den hiertegen aansluitenden oostmuur van den noordbeuk
een rechthoekige opening gebroken (in den dag gemeten hoog 1.53 M., breed 0.74
M.), die later weer is dichtgemetseld en met mortel besmeerd. Op deze plaats is de
traptoren naar de noordzijde tevens geopend op het uitgebouwde hangkamertje of
arkeltje. In den westmuur bevinden zich overblijfselen van het dichtgemetselde
driedeelige venster, waarvan hierboven bij de beschrijving van den noordbeuk reeds
sprake was (blz. 225); zijne traceeringen bestaan uit spherische driehoeken, gevuld
met driepassen. Boven dit venster een baksteenen segment van een grooteren
spitsboog, een muraal, opstijgend van den triomphboog in noordwaartsche richting.
De traptoren tegen de oostzijde van den zuidbeuk had aanvankelijk een thans
dichtgemetselden ingang binnen genoemden beuk; de nu ontoegankelijke steenen
spiltrap voert naar de goot, vanwaar de ‘uilentoren’ bereikbaar is (zie blz. 206),
uitgebouwd deels op een aanzet van een vroeger gewelf ten zuiden van den
triomfboog, deels in het muurwerk van schip en koor; een spiltrap verbindt door
dezen toren de venstergalerij met de zuidelijke goten van het schip en van het koor.
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+

Het op vier zware hoekpijlers ingebouwde benedendeel van den toren (pl. IX)
+
vormt ten Westen van het schip een tusschen de verlengde zijbeuken besloten
Toren.
ruimte, overkluisd door een stergewelf, met een door een sluitring omlijst werkgat
van 1.80 M. middellijn in het midden. Boven dit gewelf ligt de (vernieuwde) steenen
+
vloer van de tweede verdieping, de gelijkerwijs met een stergewelf gedekte zg.
+
‘kapittelzaal’, 6.65 M. × 6.65 M. metend, die eertijds met een breeden, thans
‘Kapittelzaal’.
dichtgemetselden, zwaar geprofileerden spitsboog op den middenbeuk was
geopend, en waarvan de baksteenen bemuring bij de laatste restauratie geheel
ziende is gehouden. In den noord- en in den zuidmuur bevindt zich een diep
geprofileerde nis, wier buitenste profiel tot onder het gewelf oploopt in een spitsboog,
terwijl de binnenste moulures aanmerkelijk lager een dergelijken boog vormen; in
de hieronder overgebleven velden zijn ellipsvormig getoogde poortjes gemetseld,
die toegang geven tot de daken der zijbeuken (vgl. blz. 213). De ruimte wordt verlicht
door twee tweedeelige spitsboogvensters, in diepe nissen nabij het buitenvlak van
den westmuur geplaatst.
De derde verdieping, inwendig 6.50 × 6.50 M. groot, bergt den klokkenstoel en
heeft in verband hiermee aan alle vier de zijden galmgaten. Eertijds één geheel
vormend met de bovengelegen ruimte, is zij thans door een houten zoldering daarvan
gescheiden. In den zuidoostelijken hoek is in de muurdikte een spiltrap gespaard,
voerend naar de aldus gevormde volgende verdieping. Deze vierde verdieping heeft
aan elke zijde twee lichtopeningen, die bestaan uit de koppen der vensters van het
ondergelegen vertrek; zij wordt gedekt door een koepelgewelf, dat tegen
atmosferische invloeden, ten gevolge van de onbeglaasde lichtopeningen, wordt
beschut door een zoldering, waarboven met lood bekleed afdak in de vijfde
verdieping.
Deze laatste, bereikbaar langs een trap, uitgespaard in den noordoostelijken
hoek, is segmentvormig overkluisd. Hierboven verheft zich het bij de restauratie
aangebrachte pyramide-dak, dat het toen gesloopte achtkant vervangt.
+

Reeds bij een eerste beschouwing van het bouwwerk komt men tot het
inzicht, dat de mededeeling van Slichtenhorst, als zou deze kerk door
één bouwmeester ontworpen en zonder onderbreking voltooid zijn,
onmogelijk kan worden staande gehouden. Duidelijk zijn aan de
vormentaal al aanstonds twee aanmerkelijk verschillende deelen te
onderscheiden: het baksteenen koor, dat met zijne slanke lancetvormige
vensters, hunne negprofielen (pl. XI, A) en hunne spherisch omlijnde
traceeringen, bijna een schoolvoorbeeld van 14de-eeuwsche gothiek kan
worden genoemd, en het schip, dat in zijn geheel, met den toren, zoowel
door de behandeling van het muurwerk als door zijne detailleering, de
stellige kenmerken draagt van een latere 15de-eeuwsche periode der
gothische bouwkunst.
Maar ook in den opbouw van het koor zoowel als in het overige der kerk
zijn bij nadere beschouwing nog verschillende onderbrekingen vast te
stellen.
In den plattegrond van het koor treft de veelzijdige sluiting, die met hare
zeven zijden van den twaalfhoek nog sterk den cirkel nadert. Dergelijke
veelzijdige polygonen zijn kenmerkend voor het dertiende- en vroeg
veertiende-eeuwsche constructiestelsel
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der gothiek; eerst in den loop der 14de eeuw wordt een kleiner aantal
grootere veelhoekzijden gebruikelijk, terwijl in de allerlaatste periode der
gothiek, in de 16de eeuw, de koorsluitingen door sterker breking weer
terugkeeren tot den halven cirkel. Hierom alleen zou er reeds reden zijn
dit koorplan uiterlijk in het begin der 14de eeuw te stellen. De vormen van
den bovenbouw, met name de bladkapiteelen der schalken en de
traceering van de dichtgemetselde vensters, zijn hiermee echter in
tegenspraak: zij wijzen duidelijk op een zeker niet vroegeren bouwtijd dan
de tweede helft der 14de eeuw. Hiertegenover staat, dat de onderbouw
van de koormuren tot aan de waterlijst hoofdzakelijk uit tufsteen,
daarboven geheel uit baksteen is opgetrokken.
Blijkbaar hebben we hier dus te doen met een ouderen onderbouw, een
overblijfsel van het koor der in 1304 gewijde kapittelkerk, dat na den brand
van 1368 op de overblijfselen werd herbouwd en overwelfd.
Maar ook de bij het koor aansluitende eindmuren der zijbeuken blijken
overblijfselen van veertiende-eeuwsch karakter te bevatten: het
dichtgemetselde venster in den westmuur van den varkenstoren wijst met
zijne uit spherische driehoeken samengestelde traceeringen weer stellig
op de tweede helft der 14de eeuw. Deze fragmenten, met den boven dit
venster gemetselden muraalboog (vgl. blz. 231), welks top op gelijke
hoogte ligt met die van de muralen in het koor, en met soortgelijke
overblijfselen in het muurwerk ten Zuiden van den triomfboog, doen reeds
de gedachte aan een vroeger dwarspand opkomen. Inderdaad hebben
dan ook ontgravingen, door Ir. J. Beckering Vinckers in 1931 verricht, ten
Noorden van de sluiting van den noordbeuk de fundeeringen van den
voormaligen noordelijken transeptarm aan het licht gebracht, fundeeringen,
die bleken te bestaan uit een op de klei gestorte laag mortel, 0.14 M. dik,
waarop vijf lagen groote baksteen zonder verband waren gelegd (B.V.,
EPISODEN, blz. 133).
Een blik op het grondplan (pl. VIII) maakt het duidelijk, waarom men bij
den herbouw van het schip tot slooping van het dwarspand overging. De
plattegrond toch van het schip is geheel die van een hallenkerk, van een
aanleg dus met drie even breede en even hooge, of ongeveer even hooge
beuken. Ook in den opstand vinden we aanwijzingen van zulk een plan.
Opmerkelijk toch is in den middenbeuk de abnormale hoogte der
scheibogen (top der bogen 11.50 M. boven den vloer), tegenover de
geringe hoogte van den lichtbeuk, waardoor deze laatste zeer gedrukt
werkt. De indruk dezer wanverhouding wordt nog versterkt door de
gedrukte Tudorbogen der bovenvensters, door de eigenaardige korfbogige
uitkragingen boven de scheibogen, en door de bijzonder laag geplaatste
aanzetten der middenbeukgewelven (afb. 186). Hierbij in aanmerking
nemend, dat in de vijf oostelijke traveeën deze aanzetten evenals de
leuningen van het pseudo-triforium los tegen de kapiteelen sluiten, terwijl
ze in de twee westelijke traveeën daarmee uit één stuk zijn, rijst de
onderstelling, dat men na den brand van 1368 een grootscheepsche
pseudo-basiliek of hallenkerk in Nederrijnschen (Kleefschen) trant heeft
geprojecteerd; dat men na slooping van het dwarspand (met voorloopig
behoud van het koor voor den dienst) van het Oosten naar het Westen
den onderbouw heeft opgetrokken, met de bedoeling later ook het koor
door een nieuw, hierbij passend koor te vervangen, waarop de top van
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den tweeden, onvoltooiden triomphboog in het muurwerk boven den
bestaanden wijst.
Toen men met dit nieuwe schip tot de vijfde travee van het Oosten was
gevorderd, is de bouw onderbroken, wellicht door de ramp van 1462; het
hallenplan is opgegeven, de zijbeuken zijn op de toen bereikte hoogte
afgedekt, de bovenmuren van den middenbeuk als lichtbeuk opgetrokken,
en vervolgens de twee nog ontbrekende westelijke traveeën (wellicht ter
plaatse van een ouderen toren?) naar dit herziene
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plan gebouwd, waardoor dan het schip bij den inmiddels begonnen
nieuwen toren werd aangesloten.
De bijzonder zware gordelbogen aan noord- en zuidzijde der beide
westelijke torenpijlers tusschen de achtste en negende traveeën der
zijbeuken, leiden tot het vermoeden, dat men deze hier tijdelijk heeft
afgesloten tot de bouw van den toren zoover was gevorderd, dat men ze
kon doortrekken, om het werk met den bouw der westelijke kapellen te
besluiten. Dat dit omstreeks 1500 moet zijn geschied blijkt uit de
schilderingen tegen de muren van het knekelhuis en tegen die van de
noordwestelijke doopkapel, welke laatste wellicht eerst omstreeks het
midden der 16de eeuw is voltooid, daar de nog bestaande doopvont het
jaartal 1554 draagt (zie blz. 237).

Afb. 201. St. Maartenskerk. Noordelijke wang der koorbanken.

Het voorgaande samenvattend onderscheiden we derhalve de volgende
bouwperioden:
I. Vóór 1300 tot 1304, bouw eener driebeukige kruisbasiliek met een koor
van drie rechthoekige traveeën, gesloten met zeven zijden van den
twaalfhoek, gebouwd met gebruik van de tufsteen eener oudere,
romaansche parochiekerk.
II. Van 1368 tot ± 1450, herbouw van het koor (na den brand) en
verbouwing van het schip, na slooping van het dwarspand, aanvankelijk
als driebeukige Kleefsche pseudobasiliek of hallenkerk; vijf traveeën van
den middenbeuk tot ongeveer de hoogte van het tegenwoordige
pseudo-triforium opgetrokken, de zuiderzijbeuk begonnen (van Balverens
kapel ± 1400 gesticht), de noordbeuk wellicht gefundeerd. De onderbouw
van den toren begonnen, de zijbeuken aan de westzijde voorloopig recht
afgesloten.
III. Van 1462 tot omstr. 1500, het hallenplan na den brand opgegeven,
de zijbeuken op de bereikte hoogte beëindigd, de middenbeuk tot basiliek
gewijzigd, en zijne twee westelijkste traveeën opgetrokken, de zijbeuken
doorgetrokken langs den toren, de van Balverenskapel en de twee

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

zuidwestelijke kapellen uitgebouwd, het schip overwelfd, de toren voltooid.
IV. Van 1538 tot omstr. 1550, herstelling na den torenbrand, de doopkapel
opgetrokken.
Wat latere wijzigingen en restauraties betreft zie men hierboven blz.
200-204.
+

De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Fragmenten van de voormalige koor- of kanunnikenbanken, thans verwerkt in
een, als scheiding tusschen schip en koor, onder den triumphboog opgestelde
regeeringsbank, bestaande uit twee vóór elkaar geplaatste banken,
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elk van acht zitplaatsen; de achterste rij, hooger dan de voorste, staat tegen een
ruggeschot, waarin acht met de zitplaatsen strookende ezelsrugbogen in
namaak-gothische vormen zijn gesneden; dit ruggeschot draagt met twee de
achterste bank afsluitende wangen een overhuiving, die over beide banken

Afb. 202. St. Maartenskerk. Zuidelijke wang der koorbanken.

heenstekend, aan de voorzijde rust op twee houten zuilen. De zitplaatsen worden
gescheiden door tusschenschotten met armleuningen, die aan de voorzijde worden
gesteund door achtkante schalkjes met gothische bladkapiteelen, en welker
profileering langs de rugzijde is doorgevoerd. Elk der wangen heeft twee geledingen,
omlijst door steunbeeren met pinakels, waartusschen als bekroning gehogelde
wimbergen zijn gesneden; in elk dezer geledingen zijn aan beide zijden, in vlakke
spitsbogige nissen, heiligenbeelden gesneden, en wel: In de noordelijke wang aan
de buitenzijde (afb. 201), de H. Barbara, gekleed in een ruim gedrapeerd gewaad,
in de linkerhand haar attribuut, den toren dragend; hieronder de H. Dorothea, met
haar attributen: een kroon, waarin roosjes zijn gesneden, op de breed te weerszijden
van het hoofd omkrullende lokken, en een teenen korfje op de linkerhand. De
binnenzijde dezer wang vertoont in de alleen zichtbare bovenhelft het beeld van
den H. Laurentius met den rooster. In de buitenzijde der zuidelijke wang (afb. 202),
boven de H. Maria Magdalena, beneden de H. Catharina van Alexandria met het
rad in de linkerhand; aan de binnenzijde een heilige in bisschoppelijk ornaat, die
aan een kleinen, aan zijn voeten staanden bedelaar een aalmoes reikt.
Men wil doorgaans in laatstgenoemde figuur een voorstelling van Sint
Maarten zien; waarschijnlijker komt het mij voor, dat hier een andere
voorstelling van den H. Laurentius is bedoeld, namelijk als weldoener der
1)
armen .

1)

Vgl. K. Künstle, Ikonographie der Heiligen. Freiburg i. Br., 1926, S. 397.
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De behandeling der plooien, de vorm van gelaat en het algemeen karakter
der figuren doen ons dit snijwerk in het eerste kwart der 15de eeuw stellen.
Afbeeldingen naar foto's bij: D. Bierens de Haan, Het houtsnijwerk in
Nederland. 's Gravenhage, 1921, pl. 37-42; zie aldaar ook blz. 48.
+

Een zandsteenen doopvont (afb. 203), geplaatst in de benedenruimte der van
Rossemskapel, en bestaande uit een achtkante, komvormig gebogen, gebeeld-
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houwde kuip (middellijn binnenwerks: 0.77 M.; met den rand, tusschen twee
overstaande zijden gemeten: 0.975 M.) geplaatst op een onbehouwen en gewitten
achtkanten voet (totale hoogte: 1.095 M.). De geprofileerde bovenrand gaat in de
kuip over met een keel, waarvan de holte bezet is met een band van opengewerkte
distelbladeren en rozetten; hieronder zijn in elk der acht zijvakken, in rondbogig
gedekte velden met bladornament in de zwikken, de volgende voorstellingen in reliëf
o

o

o

gehouwen: 1 . Adam en Eva, 2 . de Ark van Noach (afb. 203, links), 3 . Abraham's
o

offer (afb. 203, midden), 4 . Jacob

Afb. 203. St. Maartenskerk. Doopvont.
o

o

worstelend met den engel, 5 . David en Goliath, 6 . Mozes de steenen tafelen
o

o

ontvangend op Sinaï, 7 . de Besnijdenis van Jezus, 8 . de Doop van Jezus in den
Jordaan.
In den rand der vont is een opschrift gehakt, waarvan nog slechts leesbaar is:
‘D V R 1554 IV’.
Gezien het zeer laat-gothische karakter van het bladornament, de
rondbogige omlijsting der velden en de volplastische, zeer bewogen en
sterk naturalistische behandeling der figuren, is het mogelijk, en zelfs
waarschijnlijk, dat het jaartal van dit opschrift den tijd der vervaardiging
aangeeft.
+

In den middenbeuk is vóór den tweeden zuidelijken pijler van het koor af een
eiken doophek (± 1600) geplaatst, vervaardigd van eenvoudig stijl- en regelwerk +Doophek.
met vlakgewerkte paneelen, behalve aan de voorzijde, waar, te weerszijden van
den ingang, het bovengedeelte is geopend in een balustrade van gedraaide spijlen.
Tegen de zijkanten zijn ouderlingenbanken getimmerd.
In 1603 vervaardigde Mr. Adam ‘de schrienwercker’ het nieuwe gestoelte
om den preekstoel, als zitplaats voor diakenen (‘GELRE’, XII, blz. 445).
+

Binnen dit doophek staat tegen den pijler de eiken preekstoel (afb. 204), bestaande
+
uit een zeskante kuip met voet, trap en ruggeschot en een eveneens zeskant
Preekstoel.
klankbord met een torenvormige bekroning. De voet is samengesteld uit een
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zeskante met acanthusbladen versierde vaasvormige kern, rustend op een plint,
die verkropt is om de voetstukken van zes, den kern omringende,
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gegroefde Toscaansche zuiltjes, waarop tusschen voluutvormige consoles het
entablement der kuip rust (afb. 205); tusschen deze consoles zijn tegen drie der
zijvlakken van het entablement de volgende wapens gesneden: in het midden het
wapen der stad; rechts hiervan een gedeeld schild met rechts een dubbelen adelaar,
uitgaande van de deellijn, en links drie lelies geplaatst, 2 en 1; aan de linkerzijde
een schild met drie lelies als voren. De kuip wordt gevormd door rondbogig omlijste
paneelen met kornisversiering; op de

Afb. 204. St. Maartenskerk. Preekstoel.

hoeken staan vrijstaande, gewrongen Ionische zuiltjes. De steektrap heeft een
gewrongen trappaal en een leuning met gewrongen balusters. Te weerszijden van
het vlakgewerkte ruggeschot zijn vrijstaande gewrongen zuiltjes aangebracht. Het
klankbord heeft een opstaanden rand, samengesteld uit architraaf, fries en met een
muizetand versierde kroonlijst; in het verkropte en opgebogen middengedeelte der
voorzijde is een opengeslagen bijbel gesneden, omgeven door bladornament; van
de buitenhoeken naar het midden opgaande ingezwenkte schoorstukken steunen
de onderste geleding van den bekronenden toren, welker vakken rechthoekig zijn
geopend, en die door een kroonlijst is gescheiden van de tweede geleding met
boogpaneelen tusschen vlakke hoekpilasters; hierop rust, tusschen platte ribben,
de koepelvormige afdekking, waarop een door zes gewrongen zuiltjes gedragen
open lantaarn met gesneden bekroning, uitloopend in een naald.
Het jaartal 1679 slaat blijkbaar op de algeheele voltooiing of definitieve
plaatsing van den kansel. Dat hij een jaar vroeger reeds vrijwel gereed
moet zijn geweest, blijkt uit eene raadsresolutie van 8 April 1678, waarin
wordt gesproken over ‘het hecke ofte thuyn van de nieuw gemaeckte
predickstoel’ (‘GELRE’, X, blz. 138).
Bij resolutie van 8 April 1736 worden kerkmeesters geautoriseerd om de
lijst van den predikstoel in de St. Maartenskerk te doen vergrooten.
Blijkbaar heeft dit betrekking op den buitenrand van het klankbord, die
uit dezen tijd zou kunnen dagteekenen.
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+

Een opengewerkten koperen predikantslezenaar (XVIId), door middel van een
gewrongen koperen arm bevestigd aan een hoekzuiltje van den preekstoel.

+

Lezenaar.

+

Stond het orgel aanvankelijk, gelijk hierboven is meegedeeld (blz. 226),
in den noordbeuk, in 1631 werd dit hersteld, daar het ‘geheelick vervallen
was’, en ‘op eene bequamer plaatse’ overgebracht (J.G.R. Acquoy, Het
klooster te Windesheim en zijn invloed, III, blz. 67). Wellicht was deze
nieuwe plaats de tegenwoordige aan de westzijde van den middenbeuk.
In ieder geval stond het orgel hier, nadat het andermaal in 1727 was
verbouwd, in 1740, wanneer een graf ‘in 't middelpant onder den orgel’
wordt vermeld (‘GELRE’, X, blz. 162). Nadat in 1757 de Nijmeegsche
organist de Bruyn het orgel had onderzocht, droeg men den orgelmaker
Schlencker in 1758 op de noodige herstellingen te verrichten.

Afb. 205. St. Maartenskerk. Kuip van den preekstoel.

Op 16 Augustus 1783 werd ‘provisioneel’ een bedrag van f 1000
beschikbaar gesteld voor een nieuwe reparatie. Dat deze werkzaamheden
van grooten omvang waren, blijkt uit een magistraatsbesluit van 12
Februari 1784 om, wegens de groote reparatie, het vergrooten van het
orgel en het leggen van fundamenten, de Donderdagsche
godsdienstoefening voorloopig in de kleine of Gasthuiskerk te doen plaats
hebben. Hoewel de aannemer van deze verbouwing, Andries Wolferts te
Rotterdam, op 27 Juli 1789 verklaarde zijn werk te hebben volbracht, blijkt
het orgel in November 1795 ‘nog in verre niet afgemaakt’. Met de voltooiing
was toen de orgelmaker Heyneman belast, wiens werk in 1796 door den
orgelmaker Hes uit Gouda zou worden gekeurd. Daar deze laatste
inmiddels overleed, geschiedde de keuring in October 1796 door den
‘burger orgelmaker Strumphler’ uit Amsterdam. Een belangrijke herstelling
had, blijkens een opschrift, plaats in 1905 door den orgelmaker W. van
Dijk te Utrecht.
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Het thans in den middenbeuk tegen den oostmuur van den toren staande orgel
(afb. 185) bestaat uit een groot orgel, gevormd door een hooger middengedeelte,
in welks tegen den toren aansluitende bekroning een wijzerplaat is aangebracht,
met twee lagere vleugelstukken, bekroond door siervazen,
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en uit een rugpositief, op welks middengedeelte een gesneden groep van twee
kinderfiguren is geplaatst; het rugpositief wordt aan de onderzijde afgesloten door
een lampet, versierd met acanthusornament en guirlandes. Orgelkast en rugpositief
zijn verbonden door de vlak gewerkte eiken borstwering eener galerij met ronde
hoeken, die op vier Toscaansche zuilen is uitgebouwd boven den westelijken ingang
(afb. 193); de zoldering en de

Afb. 206. Zerk van Walter van Baexem en zijn vrouw.

tegen den toren aansluitende achterwand dezer galerij zijn bekleed met eenvoudig
stucwerk in den stijl van Lodewijk XVI.
In de achterzijde der kast zijn paneelen verwerkt, die, blijkens het 16de-eeuwsche
karakter der versiering, afkomstig moeten zijn van een vroeger orgel.
Daar de geheele vormentaal, zoowel van de orgelkast als van de tribune,
het karakter der Lodewijk XVI-periode vertoont, hebben we hier kennelijk
te doen met het in 1784-1796 gebouwde orgel.
Een overhuifde regeeringsbank, waarin Banken. de hierboven (blz. 235) beschreven
fragmenten der koorbanken zijn verwerkt.
Den 11en April 1681 vindt de magistraat goed, dat bij de eerstvolgende
gelegenheid een passend gestoelte in de Groote kerk ‘sal worden
geapproprieert’ voor aftredende leden der magistratuur en voor
riddermatige personen (‘GELRE’, X, blz. 167). In 1736 werd verzocht ‘om
een ontwerp van een nieuwe kap op het magistraatsgestoelte in de Groote
kerk te laten formeeren’ (Ibid., blz. 141).
Voorts een eenvoudige eikenhouten overhuifde heerenbank, versierd met eenig
snijwerk, in de kroonlijst het jaartal MDLXXIX dragend, en drie dergelijke vervallen
en geverfde heerenbanken (XVII), benevens een aantal gewone eiken banken (±
1650), vlak in paneel gewerkt.
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P.C. Blois van Treslong Prins, Genealogische en heraldische
+
gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, in: Wapenheraut
XXII (1918), blz. 446 vv. Deze auteur geeft de opschriften van 150 zerken
der St. Maartenskerk. Onder verwijzing naar zijn publicatie beschrijven
wij hier slechts enkele der belangrijkste:
1. Een priesterzerk (XV B), in het midden waarvan een Miskelk is gehouwen,
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waarboven een gedeeld wapen: 1. een rechterschuinbalk beladen met zes
burchten; 2. dubbel gekanteelde dwarsbalk, waaronder drie vogels (2 en 1).
Het grootendeels onleesbaar randschrift in gothische minuskels vermeldt het
o

jaartal ‘A MCCCC en̄ VII...’. In het midden een later aangebracht opschrift: ‘...
ende Geertruyt Schoock dochter van de kerkmr. Arendt Schoock sterf de 23
Jany. 1617’.
2. Een dergelijke priesterzerk (XVd) met een Miskelk, waaronder een wapen met
drie geënte dwarsbalken en een ster in het hoofd, en het opschrift: ‘Anno 1478
o

starf Claesz. Selkart den 15 November bit voer die zil. A . 1546 den... July sterf
Meyster Alert Selkart canonick deser kercken’.
3. Een zerk (XVa) met twee wapens, waarvan één met een staanden zalm en
één met een dubbelkoppigen adelaar. Opschrift: ‘Hier leet begrave Pieter
o

Moliert die starf a 1517 de XXV January’.
4. Een zerk met het opschrift: ‘Hier leet begraven Hedick Moliaert een dochter
van Jan Moliaert sterf den 15 May anno 1623’.
5. Een zerk met het opschrift: ‘Joannes Moliaert sepultus hic est. Ob. 4 Non. Aug.
o

a . 1625’.

Zie omtrent het geslacht dezer Moliaert's: H. BECKERING VINCKERS,
Rekening der stad Saltboemel etc. in: ‘GELRE’, XXIV (1921), blz. 127.
6. Een groote gebeeldhouwde hardsteenen zerk (3.335 M. × 1.80 M.), thans liggend
vóór de van Rossemskapel (afb. 206). In twee nissen, gedekt door driepasbogen,
die in het midden rusten op een caryatide met Ionisch kapiteel, liggen de levensgroote
figuren van een edelman in harnas, en van zijn vrouw, in een langen mantel; beider
hoofden rusten op kussens. Hierboven is tusschen twee door naakte engeltjes
gehouden kandelabers een door rijk lofwerk omgeven wapenschild gehouwen,
beladen met een naar links gewenden klimmenden leeuw, en gedekt door een
traliehelm. In de omlijsting zijn aan elk der lange zijden vier kwartierwapens
aangebracht, en hiertusschen een gedeeltelijk afgesleten opschrift in Romeinsche
hoofdletters, dat, beginnend in het midden van den benedenrand, luidt: ‘Hier leet
begrave / de eretfeste und / vrome Wolter / vā Baexē Heer to / Conincxvrij sterf
o

an.... / En Ioffrau Peter / vā Echtelt syn / Huysvrau sterf / A 1552 de 28 Augusti’.
De ornamentiek, zoowel als de kleederdracht der afgebeelde personen,
vooral ook het costuum der vrouw met de op de schouders gepofte
mouwen, wijzen op omstr. 1550 als tijd van vervaardiging dezer zerk.
7. Een zerk, waarin het wapen-de Raet (drie schaatsen, gedeeld met een hoorn) is
gehouwen. Het opschrift vermeldt: ‘Hier leet begrave Mestr. Jan de Raet canonick
o

deser kercke die sterft a MCCCCC en LVIII op te... May. Hier leet begraven Johanna
o

de Raet dochter van Aert de Raet sterft den... Mey A . 1651’.
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8. Een zerk (in het koor), waarin een wapen is gehouwen met een dwarsbalk, waaruit
een halve leeuw opkomt, met het opschrift: ‘Hier is begraven Joannes Leo Bedienaer
des H. Evangelie binnen deser stede sterf den 20 November anno 1607’.
Zie omtrent Joannes Leo, eersten Hervormden predikant te Zalt-Bommel,
hierboven blz. 177. - Voorts: Knipscheer, Henricus Leo, blz. 17, alwaar
een afbeelding van het wapen op deze zerk; blz. 45, en blz. 161.
9. Een zerk, waarin een wapen is gehouwen, bestaande uit twee dwarsbalken, beide
overtopt van een kruisje; in den schildvoet drie steenbikkershamers (2 en 1) in de
o

richting van een linker schuinbalk. Het opschrift luidt: ‘A 1612 den 28 Januwari sterf
Dierck Janz. Roest’.
Deze zerk werd bij de restauratie in den buitenmuur van den toren
gevonden. Wellicht was Roest een der steenhouwers, die aan de
herstelling van den toren werkten.
10. Een eenvoudige zerk met het opschrift: ‘Hier leyt begrave Henrick Ewaltsen
o

o

sterf dē 27 Mey a 1625 en Joost konstschilder sterf den 23 Augustus a 1625’.
11. Een zerk met het opschrift: ‘Hier leyt den recht eerwaerdigen en wel in God
geleerden Heer Samuel Wiselius getrou dinaer Christi in sijn gemijnte tot Bommel
ste

overleden den 17 October anno 1680 in het 45 jaer sijnes ouderdoms’, enz.
+
Een schilderij (XVIc) op een in den vorm van een winkelhaak gezaagd paneel in
oorspronkelijke geprofileerde lijst, metend: 1.745 × 1.178 M. (afb. 207). De kerk +Schilderij.
is weergegeven, gezien van het Zuiden, in den toestand vóór den brand van
1538, dus met de toen verwoeste torenspits; de zuidbeuk sluit met een lessenaardak
tegen den lichtbeuk. De sacristie tegen het koor, zoowel als de van Rossemskapel
en het knekelhuis aan de westzijde, vertoonen nog de oorspronkelijke vormen met
de geopende vensters. Aan de onderzijde is een bordje met uitgezaagden rand
bevestigd, waarop is geschilderd:
‘Chronologicon
HeC habVIt tVrrIs fastIgIa fVLMIne fLagrans,
CorrVIt aC toto VertICe nVda stetIt’.
De tijdletters van dit ‘geestig en volzinnig Jaar-Rymken, gedigt by den
Heer Jan de Bye, in zijn leven Dykgrave en Burgemeester van Bommel’
(V. HASSELT, blz. 76) vormen het jaartal 1538.
+

Een houten tekstbord in oorspronkelijke lijst (XVId), waarop in gouden
gothiseerende letters ‘De XII Articulen onses Gelooffs’ zijn geschilderd. Een
dergelijk tekstbord, waarop in gothiseerende letters:
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Afb. 207. Schilderij in de St. Maartenskerk, voorstellend de kerk vóór den brand van 1538.

‘I Petri 3:1.
Ghy vrouwen weest............................ oock niet bevreest zijnde met eenige
vreese’.
Hieronder:
‘I Joh. 2:15.
En hebt de werelt niet lief....................... die blijft in der ewicheyt Anno
1615’.
+

Een fragment van een groot houten rouwbord met snijwerk versierd, tegen den
+
zuidelijken sluitmuur der H. Grafkapel. In het zwart geverfde bord zijn twee
Rouwbord.
gepolychromeerde wapens aangebracht, waarvan het mannelijke is beladen met
in blauw een pelikaan op gouden grond en daarboven een gouden kroon, het
vrouwelijke wapen met in goud een golvende faas van azuur. Aan elke zijde worden
deze wapens geflankeerd door vier kwartieren. Hieronder bevindt zich een opschrift:
o

‘A MDCCLXXXIX Obiit XXV Martius’. Dit rouwbord werd vervaardigd voor een lid
der familie de Virieu.
+

Vier ongeveer gelijke zilveren bekers (hoog: 0.13 M.). De bovenrand is versierd
met gegraveerde bloemranken; hieronder het aan een boom hangende
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wapen van Zalt-Bommel, omgeven door een lauwerkrans; rechts hiervan verschijnt
uit wolken een hand, die den boom grijpt. Twee dezer bekers dragen de merken:
Zalt-Bommel, jaarletter A, en een meesterteeken (hoorn of vogel?); de twee andere:
Zalt-Bommel, I, en hetzelfde meesterteeken als de voorgaande.
Op grond van de overeenkomst der versiering met die van de hierna te
beschrijven tinnen kannen zijn deze bekers te dateeren: XVIIIc/d.
+

Een grooten tinnen broodschotel, met de merken: gekroonde X en vier schildjes
+
(als die van de tinnen broodschaaltjes te Kerk-Driel, zie blz. 64); een dergelijke
Tinwerk.
kleine schaal; een grooten tinnen schotel met in den rand gegroefd wapen van
Zalt-Bommel aan een boom hangend (als bij de bovenvermelde zilveren
Avondmaalbekers), aan de achterzijde gemerkt met een engel; een dergelijke kleine
schaal; twee vaasvormige tinnen kannen, met gebogen ooren en deksels, op ronden
voet, waaronder de merken: C.F. Wakker, Amsterdam, en een engeltje met: 1772.
Blijkbaar is al dit tinwerk, zoowel als het zilver, in denzelfden tijd
vervaardigd.
+

De volgende vier klokken (in den toren):
1. Eene (middellijn: 1.78 M.) met in den bovenrand het opschrift in Romeinsche +Klokken.
hoofdletters: ‘Door dat vyer ben ick gevlooten. Peter van Tryer Johan
Philipsen ende Willem Everts hebben my gegoten. Matheus Gijsbertssz. van
den Pol, Cornelis Jongbloet I.V.D. Anno 1634 syn geweest burgemesteren’.
In den benedenrand: ‘Scepenen . in . Salt-boemel . lan . Gerit claessz . Brent
. Johan . de . Vael . de Bye . i.v.d. Peter . Eewaaltssz . Leonart van Meyres .
Henrick . van . Ommeren . Adriaen . de . Cock . van Kerckwyck . Iacob Ian
Eeliassz . secretaris . Peter . van . Enschede’.
2. Eene (middellijn: 1.545 M.) met het opschrift: ‘Door dat vyer ben ick gevloten
o

Peter van Tryer en Johan Philipsen hebben my gegoten. A . 1634. Johan de
Vael . ende . Henrick van Ommeren Kerckmesteren in der tyt tot Salt-Bommel’.
3. Eene (middellijn: 1.20 M.) met het opschrift: ‘Antonis Goris I:V:D: ende Johan
de Cocq I:V:D: borgemeesteren in der tyt. Frans van Meurs Hendrick de Vael
kerckmeesteren. - Franciscus de la Pax me fecit’, en ‘Anno 1669’. Op het lijf
dezer klok zijn vier wapens aangebracht, vermoedelijk van de vier
eerstgenoemde personen.
4. Eene (middellijn: 1.29 M.) met het opschrift: ‘Uyt het viir ben ick gestooten
Alexis Jullien heeft myn gegooten anno 1698’. Op het lijf dezer klok staat aan
de eene zijde het wapen van Zalt-Bommel, waaronder een lint met het opschrift
‘Boemel’, en aan de andere zijde een cirkelvormig schild, beladen met een
klok, waaromheen ‘Alexis’ en ‘Jullien’, het geheel omsloten door een krans.
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2. De Gasthuiskapel, of zg. Kleine kerk, thans ingericht tot polikliniek van het
gemeentelijk ziekenhuis, is in eigendom en onderhoud bij de stichting ‘Het
Groot-Bommelsch Gasthuis’; de toren is eigendom der burgerlijke gemeente.
+

DR. J.G.R. ACQUOY,

Geschiedenis van het Gasthuis te Zalt-Bommel, in:
Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis (Rogge en Pijper), VII
(1899), blz. 353 vv. - G. DE HOOG HZN., De Gasthuistoren te Zalt-Bommel,
in: Bouwkundig weekblad, 1910, blz. 222, met afb. van den toren uit het
+
Z.W. naar een schets van den schrijver. Een schepenbrief van 1327
vermeldt te Zalt-Bommel voor het eerst een gasthuis, en in 1400 wordt
de straat waar dit lag als Gasthuisstraat genoemd. Met dit gasthuis, dat
géén ziekenhuis was maar ‘een passantenhuis, waar reizende
kloosterlingen, pelgrims, arme vreemdelingen enz. om Godswil een tijdelijk
onderkomen konden vinden’, werd omstreeks 1525 de ‘Tafel des heylighen
Gheestes der ghemeyner huysarmen van Sautboemel’ (NIJHOFF,
Gedenkw., II, blz. 251), tot dusver in de H. Geeststraat gevestigd,
samengevoegd. Op den 16den December van laatstgenoemd jaar toch
gaf hertog Karel van Gelre aan de stad verlof de H. Geestarmen in het
gasthuis over te brengen en de plaats van het H. Geesthuis te
‘betimmeren’. Zeer waarschijnlijk was deze verplaatsing een gevolg van
den stadsbrand van 1524, waarbij dan blijkbaar het H. Geesthuis verwoest
werd en het gasthuis behouden bleef. De naam van de vereenigde
stichtingen veranderde toen in dien van het H. Geest-gasthuis en werd
later eenvoudig ‘Gasthuis’.
Dit gasthuis, oorspronkelijk behoorende bij het H. Maria
Magdalena-klooster van Regularissen (in 1417 vermeld) in de
Nonnenstraat, bezat van oudsher eene kapel, daar in bovengenoemden
schepenbrief van 1327 reeds sprake is van een door Petrus Moliart
gesticht altaar, dat uiteraard wel in de kapel moet hebben gestaan.
In 1572 kwam de kapel in handen van de Hervormden. In de laatste jaren
der 17de eeuw en de eerste jaren der 18de diende zij tot kerk der
Waalsche gemeente, die hier bestond van 1686 tot 1705, en na hare
ontbinding in laatstgenoemd jaar, in het gebruik der Gasthuiskerk werd
opgevolgd door de Duitsche gemeente. Gedurende 1746-1768 deed zij
dienst als kerk voor het garnizoen. Den 28sten Maart 1768 werd aan de
Luthersche gemeente toegestaan, om in de kerk, in plaats van tweemaal
per jaar - als tot dusver -, hare godsdienstoefeningen te houden in de
gasthuiskerk, op de dagen en uren, dat deze niet voor den
Gereformeerden dienst gebruikt werd.
In 1794 en 1795 werd de kerk gebruikt tot legering van Engelsche troepen
en zelfs tot slagerij en vleeschhal, zoodat de Luthersche gemeente
verzoekt eenige malen godsdienstoefening in de Groote kerk te mogen
houden. Den 12den April 1804 besloot de magistraat tegemoet te komen
in de geleden schade en zelf eenige herstellingen te doen. Intusschen
was bij de regeling van het eigendom der kerk in 1798, blijkens de
resolutiën van den magistraat, den 20sten October van dat jaar de waarde
der kerk geschat op 2000 gulden. Zij werd nog tot 1830 als kerk gebruikt;
daarna verhuurde men haar als rijschool.
In 1845 werd zij door het gasthuis gekocht en bij de ziekeninrichting
aangetrokken.
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De kerk is met haar noordzijde gelegen aan de Gasthuisstraat, met de zuidzijde
+
aan een binnenplaats en gang naast het tegenwoordige gasthuis (blz. 250). Zij
Ligging.
o
is georiënteerd met een afwijking van 15 naar het Noorden.
+

Het gebouw bestaat uit een rechthoekig schip met een driezijdige koorsluiting
(grenzend aan de Kerkstraat), binnenwerks gemeten totaal 29.50 M. lang,
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en een scheef op de lengteas staanden vierkanten toren (aan de Lange Strikstraat
gelegen), buitenwerks 4.60 × 4.60 M. metend, met een traptoren tegen de noordzijde
(afb. 208). Een dwarsmuur, 7 M. ten Oosten van den toren, scheidt een grooter
oostelijk deel van het schip (22.20 M. lang) van een kleiner westelijk, dat door twee
1 M. zware, tusschen dwarsmuur en toren opgetrokken muren in drie ruimten is
verdeeld, waarvan de middelste een vertrek en de buitenste twee gangen vormen.
De toren is thans ingebouwd, doordat men

Afb. 208. Zalt-Bommel. Plattegrond, dwarsdoorsnede en gewelfdetails der Gasthuiskapel
naar teekening van G. DE HOOG HZ.

aan zijn noord- en zuidzijde de schipmuren in later tijd heeft doorgetrokken tegen
een vóór den toren geplaatsten breederen westgevel.
+
Schip en koor zijn thans uitwendig geheel gepleisterd, de vensters zijn gewijzigd;
+
in den middelsten sluitmuur van het koor, aan de Kerkstraat, is de ingang der
Uitwendig. Schip en
koor.
polikliniek aangebracht.
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+

De toren (afb. 209) is opgetrokken van roode baksteen met spaarzame toepassing
+
van natuursteen en bestaat uit een recht opgaanden, geheel vierkanten romp,
Toren.
tegen elk van welks hoeken twee eens versneden steunbeeren

Afb. 209. Zalt-Bommel. Gasthuistoren uit het Noord-Westen.

zijn gemetseld, die met schuine afdekkingen aansluiten bij een uitmetseling onder
de gootlijst, waarmede zij in elk der gevels hoog, rechthoekig spaarvelden omsluiten.
In de uitmetseling zijn natuursteenen banden aangebracht, waarvan de bovenste
aan elke zijde is versierd met drie ruitvormige gebeeldhouwde medaillons. De romp
wordt gedekt door een ingesnoerde achtkante spits, met kleine dakkapellen op de
insnoering, en met een open klokkenhuis, welks spijlen eindigen in acht pinakels
met kruisbloemen, die een peervormige bekroning met ingezwenkten voet omringen;
op deze bekroning staat een gesmeed ijzeren leliekruis met haan.
De traptoren is op een vierkanten voet rond opgemetseld met zeven beurtelings
in- en uitspringende geledingen, waarvan de vier onderste zijn gescheiden door
geprofileerde bergsteenen lijsten; eindigend op dezelfde hoogte als het metselwerk
van den toren, is deze traptoren gedekt met een achtkant spitsje, bekroond met een
versierden looden piroen.
Tegen de westzijde van den torenvoet is van kleine baksteen een gevel
opgetrokken met pilasters (strookend met de beeren van den toren), en gedekt door
een kroonlijst met obelisken op de hoeken, over een breedte van 11.30 M., zijnde
de breedte van den toren met inbegrip van den traptoren aan de noordzijde en van
een gang aan de zuidzijde.
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Boven in het spaarveld van den westgevel is een opening aangebracht met een
afdakje boven een platform, waarop met het slaan van het heel uur twee met het
uurwerk in verbinding staande ruiterfiguren en twee speerdragers tegen elkaar
inrijden; ter weerszijden hiervan staan ruiters met klaroenen, die niet bewegen.
+
Het volkomen verbouwde inwendige van het schip is thans door een
+
tusschenzoldering verdeeld in twee verdiepingen, in elk waarvan verschillende
Inwendig.
vertrekken zijn aangebracht ten behoeve van de ziekenverpleging en den
geneeskundigen dienst. In
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verband met deze wijziging zijn ook de oorspronkelijke vensters vervangen door in
elke travee twee boven elkaar geplaatste rondboogvensters.
Op de bovenverdieping is een gedrukt spitsbogig houten tongewelf zichtbaar met
geprofileerde gordingen en schinkels, balken op korbeelen en gestoken sleutels; in
de kruispunten van gordingen en schinkels zijn doorhangende sluitstukken
aangebracht, versierd met gesneden acanthus-rozetten (afb. 208).
De gehavende toestand der kapel maakt het moeilijk om - bij gebrek aan
+
andere gegevens - uit de bouwvormen iets omtrent haar bouwtijd af te
leiden. Indien de bovengenoemde dwarsmuur, 7.00 M. ten Oosten van
den toren, de oorspronkelijke westgevel van het schip mocht zijn (ook
hieromtrent is thans, nu deze muur een gewone, gewitte binnenmuur is
geworden, zonder tamelijk ingrijpende onderzoekingen niets zekers te
zeggen), dan zou de toren op eenigen afstand van de kapel zijn gebouwd
en hiermee verbonden door een gang tusschen de twee reeds vermelde
muren, die echter ook bij een restauratie van den toren in 1843 ter
schoring kunnen zijn gemetseld (zie beneden). Dat dit waarschijnlijk het
geval is, volgt wel uit het feit, dat men in later tijd ook de schipmuren heeft
doorgetrokken langs den toren. Nu schijnt het benedengedeelte van dezen
toren, ongeveer tot ter hoogte van de versnijding der steunbeeren, te
oordeelen naar de profielen der lijsten van den traptoren, te dagteekenen
uit de tweede helft der 15de eeuw; het bovengedeelte met de spits is,
naar de daarin toegepaste bergsteenen banden met medaillons en de
peervormige bekroning, met zekerheid in het tweede kwart der 16de eeuw
te stellen; en nóg later moet het bovendeel van den traptoren zijn
opgetrokken, daar zijn aansluiting bij het bovendeel van den noordelijken
torengevel een deel van een der ruitvormige medaillons bedekt, terwijl
bovendien ook de baksteen van kleiner formaat is.
Wellicht zou het verloop der bouwgeschiedenis dan aldus geweest kunnen
zijn, dat men vóór de bestaande gasthuiskapel (die in aanleg nog uit de
14de eeuw kan dateeren) in de tweede helft der 15de eeuw een nieuwen
toren optrok in de rooilijn der Strikstraat, waardoor hij scheef op de as
der kapel kwam te staan; men verbond den toren met de kapel door een
gang. Bij den stadsbrand van 1524 zullen het bovengedeelte van den
toren en het dak der kapel zijn verwoest, waarna de toren - dus omstreeks
1530 - zijn tegenwoordige bekroning kreeg, terwijl de kapel zelf opnieuw
werd gedekt met het nog bestaande houten gewelf, waarvan de
profileeringen en het steekwerk duidelijk de vormentaal van die periode
vertoonen, met uitzondering van de vergulde sluitrozetten, die
waarschijnlijk omstreeks 1700 zijn aangebracht.
In 1843 is de toren, die overhelde en gescheurd was, weer hersteld
(Jaarverslag van Ged. Staten van Gelderland aan de Staten), bij welke
gelegenheid aan de straatzijde de breede voorgevel met hoekobelisken
en wellicht ook de beide muren (schoormuren?) tegen de oostzijde zijn
opgetrokken.

+

Bouwtijd.

+

In het open klokkenhuis der torenbekroning hangt een klokkenspel van 29 klokken.
+

Klokkenspel.

‘GELRE’ X (1907), blz. 153 (Raadsresoluties 1620-1795, betreffende
+
uurwerk en klokkenspel). - A. LOOSJES, De torenmuziek in de Nederlanden,
Amsterdam, z.j., (1916), blz. 165. - Zie verder de literatuuropgave in den
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Catalogus van de tweede internat. tentoonstelling van Beiaardkunst te 's
Hertogenbosch, 1925, blz. 59 vv. en blz. 90.
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+

De klokkengieter Pieter Hemony schrijft in een brief aan dr. Cornelis
Booth, oudburgemeester van Utrecht (medegedeeld door H.N.J. van
Eelde, in: ‘Oud-Holland’ XIV, 1896, blz. 56), dat zijn broer Frans voor
1)
Bommel een ‘accordt van Clocken’ vervaardigde van 2700 pond . Den
29sten Mei 1703 heet het klokkenspel zeer ‘ontrampeneert’, en alvorens
iemand uit Utrecht te ontbieden, wil men met Jan Dartelse spreken over
het herstellen. Den 29sten October 1705 werd goed gevonden een klokje
van de kleine kerk te vergieten en op de nieuwe klok de wapens van de
magistraatspersonen te zetten volgens een teekening van den heer van
's Gravenweert. Den 28sten Mei 1733 werd den horlogemaker Willem
Mijnis aanbesteed het maken van 1400 gaten in de ton van het
klokkenspel en het in orde maken van uurwerk en klokkenspel, volgens
een door hem opgemaakte memorie; met den smid Henricus van Voorden
was overeengekomen, dat hij ‘de hameren, splinteren, tuymelaers en
handvaste’ zou herstellen. Niettemin blijkt het speelwerk in 1734 niet in
orde te zijn, daar op 28 Augustus van dat jaar een overeenkomst wordt
aangegaan met den klokkengieter Bouvrie en zijn zoon uit Maastricht
(Luik) voor het gieten van klokken tegen 36 stuivers het pond; bovendien
verzocht men 6 September 1734 de beide Bouvrie's over te komen,
teneinde het klokkenspel te onderzoeken en op te geven welke klokken
ontbraken en wat het herstel zou kosten. Twee jaar later was alles gereed
en onderzocht de klokkenist van Amersfoort het vernieuwde spel.
Op 10 Januari 1795 besloot men, dat het klokkenspel zoo spoedig mogelijk
met de goedgekeurde ‘airs’ bespeeld zou worden.
Het klavier is in 1897 gemoderniseerd door G.J. van Voorden.

+

Geschiedenis.

Afb. 210. Zalt-Bommel. Communiebank in de R.K. kerk.
+

Het klokkenspel is samengesteld uit een stalen notenrol (lengte 0.60 M., middellijn
+
binnenwerks 1 M.) en de volgende klokken:
Beschrijving.
één (middellijn: 1.18 M.), tevens heeluurs-slagklok, met het opschrift in gothische
letters: ‘Ignacius . is . mijnen . naem + mij . gheluijt . zij . Gode . bequaem . Jaspar
. Moer . heeft . mij . ghemaeckt . int . jaer . ons . heeren + M . CCCCC . XXXIII .’,
en het wapen van Zalt-Bommel;
negentien (middellijnen: 0.65; 0.445; 0.58; 0.37; 0.42; 0.52; 0.35; 0.33; 0.275; 0.28;
0.26; 0.47; 0.49; 0.545; 0.325; 0.305; 0.30; 0.41; 0.39 M.) met in Romeinsche letters
het opschrift: ‘Zutphaniae anno domini 1654 + F: et P:

1)

Uit het opschrift der klokken blijkt, dat Frans en Pieter Hemony deze tezamen goten.
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Hemony me fec.’ - Bij enkele van deze klokken staat het jaartal in Romeinsche
cijfers: ‘MDCLIII’, en in plaats van ‘Zutphaniae’ staat ‘ZVT.’;
één (middellijn: 0.73 M.) met hetzelfde randschrift, maar tusschen ‘1654’ en ‘F: en
P: Hemony’ het woord ‘Benedictum’;
drie (middellijnen: 0.245; 0.24; 0.22 M.) met in Romeinsche letters het randschrift:
‘Amstellodami . Ian . Albert . de . Grave . 1721 . me . fecit’; hieronder: ‘Borgemesteren
L. Essenius I. van Lith’, met hunne wapens;
vijf (middellijnen: 0.21; 0.205; 0.19; 0.22; 0.21) met in Romeinsche hoofdletters:
‘Petrus Bouvrie Leodiensis me fecit . anno 1735’.
Uit deze opschriften blijkt, dat de mededeeling van Pieter Hemony in den
boven aangehaalden brief, als zou zijn broer Frans dit klokkenspel alleen
hebben vervaardigd, onjuist is.
Een uit de Gasthuiskapel afkomstige preekstoel bevindt zich thans in de
Ned. Hervormde kerk te Heerenwaarden (zie blz. 85).
3. De Roomsch-Katholieke kerk van den H. Martinus is een in 1837, ter vervanging
en ter plaatse van een in 1781 gesticht bedehuis (zie blz. 177) opgetrokken,
baksteenen gebouw in Waterstaatsstijl, met een eenvoudigen classicistischen
voorgevel, bekroond door een koepeltorentje. Het inwendige wordt door twee rijen
houten zuilen met Korinthische kapiteelen in drie beuken verdeeld. De kerk bezit:
+
Een hoogaltaar, in barokken trant, vermoedelijk Antwerpsch werk (XIXa?). Een
gesneden Communiebank (XVIIIc) van lindenhout, in den stijl van Lodewijk XV, +Meubelen.
thans grijs geverfd en verguld, gemerkt: F.I.B.V B. (afb. 220). Drie gesneden
+
beelden (XVIII), voorstellend: de Moeder van Smarten, den H. Franciscus en den
+
H. Antonius.
Beelden.
Een gesneden Calvarieberg (in de sacristie), in opengewerkte omlijsting (±
1750). In het koepeltorentje hangt een klok (middellijn: 0.75 M.) met het volgende
+
opschrift: ‘Ave Maria gratia plena dominus tecum . H.V.O.S.H.C.V.B. 1843’, in
Romeinsche hoofdletters (‘Maria’ in neo-gothische letters), en hieronder in kleine +Klok.
schrijfletters: ‘Petit & Fritsen me fuderunt’.

Kloosters.
1. Van het voormalige klooster der H. Maria Magdalena van reguliere
kanunnikessen der orde van den H. Augustinus, in 1417 vermeld (zie hierboven
blz. 244), XIXa in gebruik als geweermakerswerkplaats, bestaat nog slechts eenig
onbelangrijk baksteenen muurwerk aan het westelijk einde der Nonnenstraat nabij
de stadsgracht.
De kerk, die in 1538 verbrandde ‘met alle haire cyragiën’ (‘GELRE’ XXIV,
blz. 130) staat afgebeeld op den plattegrond van Blaeu (afb. 157).
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Afb. 211. Zalt-Bommel. Het Gasthuis. Voorgevel Kerkstraat B 250.

2. Van het voormalige klooster der Carmelieten of Broerenklooster (SCHUTJES
V, blz. 986), in 1452 gesticht door ridder Jan van Broeckhuysen, heer van Geisteren
en Loe, tijdens de Hervorming verwoest, bestaat nog eenig baksteenen muurwerk
in een stal aan de oostzijde der straat genaamd ‘het Klooster’.
Blijkens den plattegrond van Blaeu stond op deze plaats (nabij de
Gamersche straat), de vroegere kloosterkerk. Volgens BECKERING
VINCKERS (‘GELRE’ XXIV, blz. 130-131) zou dit het in 1513 binnen Bommel
gevestigde klooster der Regulieren van de orde der Augustijnen zijn
geweest.

Gebouwen van liefdadigheid.
1. Kerkstraat B 250. Het Gasthuis, eigendom der stichting ‘het Groot-Bommelsch
gasthuis’, staande ten Zuiden van de voormalige gasthuiskapel (zie blz. 244) en
hiervan door een gang gescheiden, is een vierkant baksteenen
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gebouw (XVIIId), bestaande uit een gelijkvloers, een verdieping, waarboven een
halve verdieping en een zolder, gedekt door een wolfdak.
De voorgevel (afb. 211), vijf venstertraveeën tellend ter breedte van 17.10 M., is
opgemetseld boven een glooienden hardsteenen voet; hij heeft een rechte kroonlijst,
geblokte hardsteenen hoekpilasters en een eenigszins vooruitgemetselde
middentravee, waarin de hoofdingang is aangebracht, omlijst

Afb. 212. Zalt-Bommel. Het Oudemannen- en vrouwenhuis.

door een hardsteenen portiek naar de Dorische orde, met halfronde pilasters;
hierboven is het middenvenster gevat in een met guirlandes versierde, gesneden
omlijsting, te weerszijden waarvan twee snoeren, elk van drie wapenschilden, zonder
blazoenen, aan strikken afhangen; deze middenrisaliet, waaromheen de kroonlijst
zwak is verkropt, wordt gedekt door een driehoekig houten fronton.
2. Het gecombineerd Weeshuis der Hervormden, in 1884 gebouwd ter plaatse
van een ouder, op een terrein ten zuiden van de Groote kerk, dat reeds in 1592
voor het weeshuis werd aangekocht, bezit:
Een eiken, geheel beschilderde kast, waarop het jaartal: 1663.
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Een groote mahoniehouten kast (± 1800).
Een schilderijtje op paneel, voorstellend het weeshuis vóór de verbouwing van
1884.
In den tuin een gebeeldhouwde bergsteenen bekroning van een vroegeren ingang
met het wapen van Zalt-Bommel en het opschrift: ‘Weeshuys MDCCLXXI’.
3. Nieuwstraat. Het Oudemannen- en vrouwenhuis, gesticht ter plaatse

Afb. 213. Portret van J. van Nieuwenhuyzen door F.W. de Virieu.

van het voormalige Begijnhof (zie blz. 176), bestaat uit een in 1778 opgetrokken
voorgebouw, waarachter eenige in 1856 gebouwde woningen een binnenhof
omsluiten.
Het voorgebouw (afb. 212) heeft een baksteenen gevel, breed 15.03 M., van vijf
traveeën, met een rechte kroonlijst en geblokte baksteenen hoekpilasters. In de
eenigszins vooruitgemetselde middentravee bevindt zich een rondbogige ingang
naar de Toscaansche orde, met vlakke baksteenen pilasters. Op de kroonlijst van
dezen ingang staan, ter weerszijden van een middenvenster in gesneden en met
een siervaas bekroonde omlijsting, twee gebeeldhouwde figuren, links van een oude
vrouw, rechts van een ouden man, op welker voetstukken de namen der regenten:
G. Vermeulen, N.L. Balleur, S. Essenius, A.V. Beest, J.P.D. Virieu.
In den achtergevel is een steen geplaatst met het jaartal: 1658.
De stichting bezit:
Zes eenvoudige stoelen (XVIIId), in de regentenkamer.
Een houten bord (XVIII), waarop geschilderd een opschrift: ‘Memento mori Out
Mannenhuys. Wij sijn wel out nootdruftigh’, enz.; hierboven links een doodshoofd,
rechts een zandlooper en te weerszijden voorstellingen van gebrekkige oude lieden.
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Naar bouwtrant en vormentaal te oordeelen zouden zoowel het
Oudemannen- en vrouwenhuis als het gasthuis werken kunnen zijn van
C. van Leeuwen, den ontwerper van Vischmarkt en Waag.
4. In het Gebouw der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, ter

Afb. 214. Markt 2, hoek Waterstraat. Laat-gothisch woonhuis.

plaatse van het voormalige Carmelietenklooster (zie blz. 250), in 1928 geheel
gemoderniseerd, bevindt zich:
Een geschilderd portret van Jan van Nieuwenhuyzen (1724-1806), stichter der
Maatschappij (afb. 213). Kniestuk in geschilderde ovale omlijsting, waaronder op
een steenen tafel een stilleven van schrijfgereedschap, boeken, enz. Op den rand
der tafel een opschrift: ‘J. van Nieuwenhuyzen’. Gemerkt, rechts onder het ovaal:
‘F.W. de Virieu Wz. 1827’. Doek, 150 × 96 c.M. (dagmaat).
Een pendant van dit doek, het portret van Jozef Haydn voorstellend, door
denzelfden schilder, is thans in de Oudheidkamer (zie blz. 285).

Particuliere gebouwen.
A. Late Gothiek.
De meeste middeleeuwsche woonhuizen zijn in den grooten stadsbrand
van 1524 ten onder gegaan. Ook van adellijke woningen als het Hof van
den hertog bleef niets bewaard. Zoo zien we hier dan het gothische
woonhuistype nog slechts door twee late voorbeelden vertegenwoordigd.
1)

+

1. Markt 2 (Waterstraat A 57) , hoek Waterstraat (afb. 214). Dit ook als ‘het Wapen
+
van Gelderland’ en ‘huis van Ekelman’ bekende, waarschijnlijk XVb gebouwde,
Laat-gothische huizen.
in 1904 geheel gerestaureerde woonhuis, is opgetrokken
1)

Daar eerst vrij kort geleden een overnummering der huizen plaats had, zijn achter de nieuwe
nummers tusschen haakjes ook de oude vermeld, zoowel in verband met de verwijzingen op
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van roode baksteen en bestaat uit een gelijkvloers, twee verdiepingen en twee
zolderverdiepingen onder een zadeldak; de verdiepingen zijn in voor- en zijgevel
door geprofileerde lijsten gescheiden; tegen den hoek is een vierkant pothuis
opgebouwd. De aan de Waterstraat gelegen voorgevel, een trapgevel

Afb. 215. Boschstraat 24. Laat-gothische gevel.

(breed: 6.86 M.), heeft een houten onderpui (in 1904 geheel vernieuwd), opgaande
tot de tweede verdieping, die is overgekraagd op den door drie segmentvormige
toogjes ontlasten puibalk; in de tweede verdieping zijn vensters met nieuwe
kruiskozijnen geplaatst in korfbogige nissen met neggen van profielsteen; de eerste
zolderverdieping hierboven heeft in het midden een spitsbogige nis, waarin een
venster, geflankeerd door twee segmentnissen; in den top een dergelijke spitsboognis
met venstertje. De gevel aan de Markt vertoont in elke verdieping twee korfbogige
nissen met vensters. Terwijl de trappen van den voorgevel recht zijn afgedekt, heeft
de brandgevel, die dit huis van het naastgelegen perceel aan de Markt scheidt,
trappen met zadeldakvormige afdekkingen van baksteen, naar gothischen trant.
2. Boschstraat 24 (D 57). Hoekhuis met een geheel gepleisterden en thans met een
rechte houten gootlijst (± 1800) afgedekten voorgevel (afb. 215).

afb......., de teekeningen der ankers, vervaardigd vóór de overnummering, als ten behoeve
van een vergelijking met de Voorloopige lijst der monumenten van Gelderland.
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Deze 16.86 M. breede gevel telt thans vijf traveeën, die onder de gootlijst worden
gedekt door een uitgekraagde stelling van vijf klaverbladbogen, welker afgeschuinde
profielen tegen de vensterdammen samenkomen in korte schalken; het gelijkvloers
heeft vier korfbogige nissen met afgeschuinde neggen, waarin later moderne vensters
met rechte strekken zijn aangebracht; in de middelste travee bevindt zich de ingang
(XVIIc), bestaande uit een in

Afb. 216. Huis van Marten van Rossem. Grondplan.

den stijl van Lodewijk XV gesneden deur (XVIIIc) met zijlichten, en een bovenlicht
in halsgevelvormige omlijsting met vleugelstukken, eindigend in haakvoluten en
gedekt door een segmentvormig fronton. In de vensterdammen tien eenvoudige
sierankers (afb. 254, D en E). De zuidelijke zijgevel heeft onder den toppilaster een
bergsteenen console (XVII), waarin een engelenkopje is gehouwen.
Deze gevel, thans nog slechts een fragment, is wel het vroegste voorbeeld
ter plaatse van het gz. Zuid-Hollandsche (‘Dordtsche’) type, dat hier
overigens door talrijk
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stalen uit de volgende periode, de Renaissance, is vertegenwoordigd (zie
blz. 269). Gelet op de vormentaal en profileeringen, in verband ook met
de elders (in Zuid-Holland en in Zeeland) voorkomende specimina, is
1)
deze gevel niet later te stellen dan 1540 .

+

B. Renaissance.
+

+

3. Nonnenstraat. Het zg. ‘Huis van Marten van Rossem’, sinds 1881 in gebruik
als Kantongerecht, is Rijkseigendom.
+

o

Bouwkundig weekblad ‘De Opmerker’, 1881, n . 26. - V. DE STUERS, Hoe
een monument gered wordt, in: ‘Eigen Haard’ 1903, blz. 524 vv. - Het
huis van Maarten

Afb. 217. Huis van Marten van Rossem. Plan der bovenverdieping.

van Rossum, in: Bouwkundig Weekblad XXIII (1903), blz. 566 en 579
(discussie betreffende de restauratie tusschen de architecten H.J. Jesse
en P.J.H. Cuypers). - W. KROMHOUT CZN. Het huis van Maarten van
Rossum, in: ‘Op de Hoogte’ 1905, blz. 548 vv. - D.W. VAN DAM, Huis van
Maarten van Rossem, in: ‘Bulletin Ned. Oudh. Bond’ 1907, blz. 67 en 210
(betreft de afbraak van een aangrenzend huis). - D.W. VAN DAM, Huis van
Maarten van Rossem, in: ‘Bulletin Ned. Oudh. Bond’ 1909, blz. 36. - A.L.,
Het huis van Maarten van Rossum, in: ‘Buiten’ 1913, blz. 550. - Huis van
Maarten van Rossem, in: ‘Mededeelingen der Rijksadviseurs’ (uitg. 1921).

1)

Renaissance
woonhuizen.
+
Huis Marten v. Rossum.

Vgl. F. Vermeulen, Handboek t.d. Geschiedenis der Nederl. bouwkunst, II ('s
Gravenhage 1931), blz. 172.
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- F.A. HOEFER, Mededeelingen omtrent bezittingen van Marten van
Rossem, in ‘GELRE’, XXXI (1928), blz. 113-130. - H. BECKERING VINCKERS,
Huizen van Johan en Marten van Rossem binnen Saltboemell, in: ‘GELRE’,
XXXII (1929), blz. 238-242. - F. VERMEULEN, Handboek gesch. Nederl.
bouwkunst, dl. II, 's Gravenhage 1931, blz. 160-162.
1. F. Ewerbeek, Die Renaissance in Belgien u. Holland. T. 133-144
+
(plattegronden, perspectivische teekening en details).
2. Mededeelingen Rijksadviseurs (uitg. 1921), pl. 18-20b (afb. naar
teekeningen van R. Redtenbocher, in 1875 vervaardigd).
3. Perspectivische potloodschetsen met details door A. Oltmans
(1814-1853), in het archief van het Rijksbureau voornoemd (schetsboek
B, blz. 17 en 19).

Afb. 218. Huis van Marten van Rossem vóór de restauratie, naar een potloodteekening van
I.G. Horsthuis (1868).

4. Perspectivische schets in potlood (21 × 14 cM.) van het huis vóór de
restauratie, door I.G. Horsthuis, van 16 Februari 1868, in het archief van
het Rijksbureau v.d. Monumentenzorg, hier gereproduceerd (afb. 218).
5. J.J. van Ysendyck, Documents classés de l'art dans les Pays-Bas, etc.,
pl. 115 (uitkraging der hoektorentjes) en 402 (detail van den voorgevel
met vensters), lichtdrukken naar photo's. Voorts autotypieën naar photo's
in nagenoeg al de hierboven onder ‘literatuur’ vermelde geschriften.
Hoewel de traditie dit bouwwerk steeds als ‘het huis van Marten van
Rossem’ heeft vermeld, rijst twijfel aan de juistheid hiervan, wanneer we
opmerken, dat nóch tijdens het leven van den maarschalk, nóch in de
stukken betreffende de processen die over zijn nalatenschap werden
gevoerd, doordat hij overleed zonder een testament na te laten, over deze
woning wordt gesproken. Integendeel: waar in de stukken sprake is van
wat Marten van Rossem naliet, voornamelijk aan huizen, heet het, dat
‘tho Poderoyen dat principieel erffhuys ende folgens oeck alhier in den
stat [sc. Arnhem] eyn huysinge geweest ende nagelaten is, wie in den
vorigen artikel aangetogen, aldair die marschalck zeliger ende oeck op
meer orden, als bynnen dieser stat, upt slot to Hulhuesen ende tho
Vaessen etc. kost halden hefft, allet als up seine eigene ongerfde ende
angecoffte huyseren. To Poderoyen dat principael erffhuys geweest ende
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Afbeeldingen.

noch is’ (‘GELRE’ XXXI, blz. 116). Van een huis in de Nonnenstraat te
Zalt-Bommel wordt dus niet gerept.
De eerste maal, dat we dit officieel als zoodanig vermeld vinden, is in het
Dingsignaat van Zalt-Bommel: ‘Seeckere inventaris van meubelen in den
huyse Merten van
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Rossem by Peter de Groot laeten werderen ende gepresenteert in
seeckere voegen over te leveren ende dairop schriftelick bericht Joncker
Henriex van Bovenburch, vide in loco der aenspraecke. Actum XVII May
o

a 1589’ (‘GELRE’, XXXII, blz. 241).

Afb. 219. Huis van Marten van Rossem, uit het Noord-Westen.

Dit huis nu blijkt hetzelfde als het ‘huys ende erff binnen Boemell in de
Nonnenstraat’, waarvan het dingsignaat in 1587 zegt, dat het behoort aan
‘den heere van Stockum, Joffer Digna van Ysendoren ende den
erffgenaemen des heeren van Cronenborch’, d.w.z. aan twee kinderen
en aan de nakomelingen van een derde kind van Johan van Isendoorn
en Margaretha, zuster van Marten van Rossem. Zeer aannemelijk wordt
derhalve de onderstelling van den heer H. Beckering Vinckers (‘GELRE’,
XXXII, t.a.p.), dat dit gebouw voor Marten van Rossem is opgetrokken,
hem althans heeft toebehoord, maar dat hij het vóór zijn dood in 1555
heeft overgedaan aan zijn zwager Johan van Isendoorn.
Tijdens het beleg in 1599, diende het huis tot vergaderplaats van prins
Maurits met een deel van den Raad van State en van de Staten-Generaal.
Tijdens de beraadslagingen vielen vijandelijke projectielen in het huis.
De geschiedschrijver
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van Meteren, die dit meedeelt, spreekt daarbij van ‘het huys van wijle
1)
Marten van Rossem’ .
In 1613 had een verbouwing plaats van ondergeschikte beteekenis. In
1881 is het monument door het Rijk aangekocht voor Kantongerecht en
in 1885 gerestaureerd onder leiding van Dr. P.J.H. Cuypers.
+

+

Het thans vrij liggende gebouw is opgetrokken van baksteen met toepassing van
+
bergsteen, op een rechthoekig grondplan, 16.70 M. lang en 8.00 M. breed (afb.
Beschrijving.
+
216), door een 2.70 M. breede gang verdeeld in een grooter oostelijk en een
Uitwendig.
kleiner westelijk deel, en met een rechthoekigen aanbouw, waarin een wenteltrap,
tegen de achterzijde. Het bestaat uit twee verdiepingen, gescheiden door een
geprofileerde zandsteenen waterlijst en gedekt door een tusschen twee trapgevels
besloten zadeldak (afb. 219).
Op de hoeken zijn spietorentjes uitgekraagd, die, óók oorspronkelijk,

Afb. 220. Achterzijde van het huis van Marten van Rossem, uit het Zuid-Oosten.

steeds ontoegankelijk zijn geweest en dus uitsluitend ter versiering waren
aangebracht.

1)

Em. van Meteren, Historie der Neder-landscher ende haerder Na-buren Oorlogen ende
geschiedenissen tot den Jare M. VI. XII. 's-Gravenhage, 1614, blz. 434. - Dez.
Commentarien ofte Memorien van den Nederlandschen Staat, enz. Londen, 1610,
21ste boek, fol. 12.
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Deze torentjes zijn, wat de bovenste helft betreft, bij de laatste restauratie
nieuw opgetrokken evenals de weergang met kanteelen en de met
zandsteen omlijste sleuven in den trant van schietgaten (zie Bouwk.
weekblad, 1903, blz. 566 en 579 en vgl. afb. 218).
De ingang (afb. 222) wordt omlijst door een portiek, gevormd door twee zandsteenen
kandelaberzuilen met acanthusornament en met composietkapiteelen, die een
korfbogige poort flankeeren, welker laat-gothisch geprofileerde dagkanten zijn
gemetseld van baksteen met zandsteenen negblokken;

Afb. 221. Vensters in het gelijkvloers van het huis van Marten van Rossem.

deze boog wordt overspannen door een bergsteenen omlijsting in den vorm van
een kielboog, welks kruisbloemvormige punt is verweerd; in dezen boog is een
(gerestaureerde) pui met deur, boven- en zijlichten aangebracht; in het deurkalf is
gesneden: ‘Anno 1613’.
Oostelijk van dezen ingang bevinden zich gelijkvloers twee, en westelijk één
venster met halfronde bergsteenen boogtrommels, bestaande uit een overkragenden
en op twee consoles rustenden geprofileerden rondboog, die een schelpvormige
vulling omsluit, waarin de borstbeelden van een vrouw en van een krijgsman of vorst
zijn gehouwen (afb. 221). Dergelijke boogtrommels dekken ook de overige vensters,
zoowel in de achter- en zijgevels als in den voorgevel. Boven den ingang zijn de
sporen zichtbaar van een groote rondbogige en ter weerszijden hiervan twee kleinere
dichtgemetselde openingen.
Volgens Cuypers (Bouwkundig weekblad, 1903, blz. 566 vv.) zou deze
dichtmetseling de plaats aangeven van een vroeger ‘balkon’.
De aanbouw tegen de achterzijde bestaat uit een hooger oostelijk deel, de traptoren,
en een lager westelijk, waaronder het achtergedeelte van de gang
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mondt; beide gedeelten zijn gedekt met door trapgevels afgesloten dwarse
zadeldaken, die in het hoofddak snijden; de traptoren wordt bekroond door een
achtkanten dakruiter met peer.
In alle gevels zijn rijk gesmede sierankers aangebracht (afb. 254, W, X, Y). In zijen achtergevels bevinden zich moeten van latere aanbouwsels, die bij de restauratie
zijn gesloopt.
+
De dwars door het geheele gebouw loopende gang is overkluisd met drie tusschen
breede gordelbogen gemetselde kruisribgewelven. Aan de oostzijde hiervan ligt +Inwendig.
een vertrek (thans kamer van den kantonrechter) van twee traveeën, eveneens
overkluisd met kruisgewelven, welker ribben rusten op gebeeldhouwde kraagsteenen,
waarvan twee zijn behakt met het wapen van Marten van Rossem (afb. 223). Tegen
den oostwand

Afb. 222. Ingang van het huis van Marten van Rossem.

staat een schouw (afb. 224), waarvan de wangen worden gevormd door twee
canephoren: links de figuur van een man met naakt bovenlijf, opkomend uit een
schacht in den vorm van een omgekeerde obelisk, op welker met een
vruchtenguirlande omhangen voorvlak de verdrijving van Adam en Eva uit het
paradijs in relief is gehouwen; onder deze schacht steken de
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voeten van den man uit, staande op een plint, waarin het opschrift

Afb. 223. Kraagsteen met wapen-Marten van Rossem.

‘Adam’ is gehakt, welke plint wordt gedragen door een console met een naar rechts
zienden mannenkop. De figuur van Adam houdt met den rechterarm een kussen
op het hoofd, waarop een kraagstuk vooruitspringt aan de voorzijde behakt met een
slang. De rechtsche herme stelt een eveneens naakte vrouwenfiguur voor, die in
de rechterhand een appel houdt, terwijl zij met de linker het kussen met het kraagstuk
boven het hoofd steunt: de schacht waarmee het onderlijf omhuld is, vertoont Adam
arbeidend en Eva haar kinderen zoogend; de onder de schacht uitkomende voeten
staan op een plint met het opschrift ‘Heva’, gedragen door een console, behakt met
een naar links zienden vrouwenkop; deze twee pilasters dragen op de kraagstukken
een rechthoekigen zandsteenen mantel in welks voorvlak twee blinde wapenschilden
zijn gehouwen. Tegen den achterwand van den haard zijn twee groote tegeltableaux
aangebracht, waarvan het linker blijkens het opschrift ‘Coninck Davit’ voorstelt, en
het rechter ‘Coninck Salmon’.

Afb. 224. Schouw (Adam en Eva) in het huis van Marten van Rossem.

Het beeldhouwwerk van deze schouw, en met name de twee canephoren,
vertoonen stilistisch een opmerkelijke verwantschap met de aan Hendrik
Vernukken toegeschreven, omstreeks 1560-1565 vervaardigde sculpturen
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1)

van het slot Horst . Wellicht heeft Johan van Isendoren, na in het bezit
van dit huis te zijn gekomen, dezen schoorsteen laten beeldhouwen door
een uit den kring der meesters van het slot Horst afkomstig kunstenaar.
Het kleinere westelijke vertrek is eveneens overkluisd met twee kruisribgewelven;
hierin bevindt zich een schoorsteenstuk: de vinding van Mozes in den Nijl voorstellend
(doek, XVII).
De hierboven gelegen verdieping, oorspronkelijk één ruimte, is thans door
schotwerk in een gang en enkele vertrekken verdeeld. In het westelijke vertrek, de
gerechtszaal, staat tegen den westelijken wand een schouw (± 1535, afb. 225),
welker wangen bestaan uit kandelabervormige pilasters in den trant van die aan
den hoofdingang, waarop hol geprofileerde kraagstukken uitspringen, die een hoogen
en forsch geprofileerden, kennelijk lateren eiken mantel dragen (naar de profileering
te oordeelen vermoedelijk XVIII A); de achterwand is bekleed met tegels, waarin
zes tableaux (XVIId), voorstellend: Charitas, Justitia, Fortitudo, Spes, Veritas en
Prudentia; in het midden een gegoten ijzeren vuurplaat, waarop een vrouwenfiguur
(de Hoop?) met twee

Afb. 225. Huis van Marten van Rossem. Schouw in de gerechtszaal.

een anker en een korenschoof houdende kinderen, benevens: ‘Anno 1667’. Aan de
oostzijde dezer verdieping bevindt zich de kamer van den griffier, waarin tegen den
oostelijken wand een derde schouw is gemetseld (afb. 226), waarvan de wangen
bezet zijn met vlakke Toscaansche pilasters, welker schachten een
vroeg-renaissancistische versiering van grotesken in kandelabercompositie
vertoonen; tegen de hol geprofileerde kraagstukken, die zich uit de entablementen
boven deze pilasters ontwikkelen, zijn S-vormige voluten gehouwen; op de
kraagstukken rust een eenvoudig geprofileerde eiken mantel.

1)

Vgl. Richard Klapheck, Die Meister v. Schloss Horst im Broiche. Berlin, 1915, blz. 50-53,
86, en afb. 80-84.
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Het karakter van het grotesken-ornament, dat aan de Fransche en meer
nog aan de Zuid-Nederlandsche (Vlaamsche) vroege renaissance doet
denken, wijst op eenzelfden tijd van ontstaan (± 1535) als dien van den
schoorsteen in gerechtszaal (afb. 225).
In het oostelijk deel van den aanbouw voert een wenteltrap met vierkante spil
(gelijkvloers toegankelijk uit de gang en uit de kamer van den kantonrechter)

Afb. 226. Huis van Marten van Rossem. Schouw in de kamer van den griffier.

naar de bovenverdieping en tevens naar de verdieping in het westelijk deel van den
aanbouw, een klein, boven de gang gelegen, met een kruisribgewelf overdekt vertrek;
hooger op leidt de wenteltrap door den achtkanten toren naar de zolders.
+

Omtrent de dateering zijn we in het onzekere. De laat-gothische opzet
echter van het geheel, met zijne onder Spaansch-Portugeeschen invloed
gevormde vroege renaissance-ornamentiek aan boogtrommels, portiek
en schoorsteenen (met uitzondering van de Adam en Eva-schouw) wijzen
op de periode van omstreeks 1530-1540. Zoo onderstelde dan ook reeds
Jhr. Victor de Stuers den bouwtijd omstr. 1530 (Eigen Haard, 1903, blz.
524), en Weissman noemde zelfs het jaartal 1536 precies (Geschiedenis
der beeldende kunst, 1898, blz. 486), evenwel zonder vermelding van
bron. Op stijlkritische gronden echter kunnen we den bouwtijd in ieder
geval met vrij groote zekerheid stellen op omstr. 1535.
Zooals hierboven reeds bleek, is de aanbouw tegen de achterzijde iets
later opgetrokken, maar waarschijnlijk - naar bouwtrant en steenformaat
- toch niet meer dan ongeveer een kwarteeuw. Merkwaardigerwijs komen
we hiermee dan in den tijd van het ontstaan der Adam en Eva-schouw,
en zouden we hier derhalve te doen kunnen hebben met een verbouwing
van het huis, nadat het in eigendom aan Johan van Isendoorn was
overgegaan (vgl. hierboven, blz. 258).
In ‘GELRE’ XXXI (1928), blz. 128 vv., heeft de heer F.A. Hoefer de stelling
opgeworpen, dat dit bouwwerk niets met Maarten van Rossem te maken
zou hebben, o.a. wijl het in het reeds besproken proces over zijn
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nalatenschap niet wordt genoemd. En al kon de heer Beckering Vinckers
hiertegenover aantoonen, dat het in 1589 reeds
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vermeld wordt als ‘huyse Merten van Rossem’ en dat het toen in het bezit
van diens erfgenamen was, toch blijft het wel zeer onwaarschijnlijk, dat
dit sierlijke gebouwtje, het gering aantal vertrekken en de uiterst beperkte
woonruimte in aanmerking genomen, - men bedenke, dat de
bovenverdieping oorspronkelijk slechts een enkele zaal was, en dat de
aanbouw tegen de achterzijde iets later is opgetrokken! - de woning zou
zijn geweest van een zoo aanzienlijk man als de veldmaarschalk van den
hertog van Gelder. Hoogst opmerkelijk is in dit verband de in verhouding
zeer breede, overkluisde gang, die volkomen het karakter van een poort
of doorrit vertoont, waarbij we er aan herinneren, dat de tegenwoordige
afsluitende pui, met deur en lichten, eerst in 1613 is aangebracht.
Bovendien heeft Ewerbeck (Renaiss. in Belgien u. Holland, III, blz. 13)
reeds de plausibele onderstelling geopperd, dat wellicht oorspronkelijk
een gracht het gebouwtje zou hebben omgeven, waarover dan een
ophaalbrug vóór den ingang lag. Inderdaad schijnen de dichtgemetselde
openingen boven de beide kandelaberpilasters bestemd te zijn geweest
tot het doorlaten der kettingen van zulk een brug, terwijl in het groote
dichtgemetselde vak, dat volgens P.J.H. Cuypers de plaats aangeeft van
een vroeger ‘balkon’, waarschijnlijk een mezekouw ter verdediging van
den toegang was uitgebouwd. Aldus zouden we dan in dit ‘huis’ een
poortgebouw moeten zien naar middeleeuwschen trant, mogelijk bedoeld
als toegang voor een hierachter op te trekken aanzienlijker verblijf, dat
nooit tot uitvoering is gekomen.

Afb. 227. Voorm. ‘Gouverneurshuis’ (rechtervleugel van het voorm. huis van Johan van
Rossem).

Afb. 228. Boogtrommel van het voorm. Gouverneurshuis.
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In het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden zich een eiken betimmering
en een eiken schoorsteenboezem en schoorsteenfries uit dit huis
afkomstig (Catalogus der meubelen, 1913, blz. 7-9).
De betimmering, die zich oorspronkelijk op de bovenzaal bevond, bestaat
uit twee schotten met paneelen in stijl- en regelwerk, versierd met vlak
gestoken kandelaber- en rankenornament. De hierbij behoorende
schoorsteenboezem vertoont ornament in denzelfden vroegen
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renaissancetrant, evenals het fries, waarin drie medaillons zijn gesneden
met de volgende wapens (afgebeeld in den catalogus, blz. 9): in het
midden het gedeelde wapen van den Utrechtschen burgemeester Egbert
van Groenenberg († 1515) en diens vrouw Machteld van Rodenburg (†
1533), geflankeerd door rechts het wapen van Joost van Ratingen, baljuw
van Heemvliet († 1557) en zijn vrouw Johanna van Rutenborch († 1586),
en links een wapen, dat eveneens in het geslacht Rutenborch behoort.
Hoe deze schouw met wapens van Utrechtsche en Overijselsche families,
die niet in de streek van Zalt-Bommel thuis behooren, in dit huis kwam,
blijft een open vraag (‘GELRE’, 1928, blz. 129).

Afb. 229. Voormalig huis van Johan van Rossem, naar een teekening in het Rijksarchief te
Arnhem.

De bovengenoemde catalogus (Inleiding, blz. XLIV) dateerde ook deze
stukken: omstr. 1535, wat derhalve overeenstemt met onze dagteekening
van het huis zelf.
+

4. Kerkhof. Het voormalig ‘Gouverneurshuis’, of huis van Johan van Rossem,
ligt vrij in een tuin bij de oude stadsgracht ten Zuiden van de St. Maartenskerk,
door een muur met poort van de straat gescheiden.

+

Voorm.
‘Gouverneurshuis’.

+

F.A. HOEFER, Mededeelingen omtrent bezittingen van Marten van
Rossem, in: ‘GELRE’ XXXI (1928), blz. 128. - H. BECKERING VINCKERS,
Huizen van Johan en Marten van Rossem binnen Saltboemell, in: ‘GELRE’,
XXXII (1929), blz. 237 vv. - F.A.J. VERMEULEN, Handboek t.d. gesch. d.
Nederl. bouwkunst, II, blz. 164.
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Het geheel verbouwde en verminkte huis (afb. 227) bestaat uit twee verdiepingen
+
en heeft een gepleisterden voorgevel, thans afgedekt met een rechte houten
Beschrijving.
Uitwendig.
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gootlijst. De in het midden aangebrachte deur wordt geflankeerd door twee
gemoderniseerde vensters, die echter nog de oude korfbogige ontlastingsbogen
bewaard hebben, van baksteen met bergsteenen blokken, omsloten door een
uitgekraagde lijst van profielsteen, bij de geboorte van den boog rustend op kopjes;
in den boogtrommel links is een vrij uitspringende mannenkop, (afb. 228), rechts
een vrouwenkop gebeeldhouwd. De verdiepingen zijn gescheiden door een
baksteenen waterlijst, die op twee plaatsen doorbroken wordt door later ingebroken
bovenvensters; in het midden van deze lijst is een kopje gehakt; hierboven een
(later aangebracht) wapen, geflankeerd door twee hermen. Inwendig volkomen
+
gewijzigd, behield het huis nog een overkluisden kelder in welks noordmuur zich
+
de nis van een vroeger venster bevindt. In het oostelijk vertrek gelijkvloers, in
Inwendig.
een kast in den oostwand, eveneens overblijfselen van een vroeger venster.

Afb. 230. Waterstraat 26.
+

We herkennen in dit huis een overblijfsel van de aanzienlijke woning van
Johan van Rossem, den broeder van Marten, waarvan een uitvoerige
documentaire teekening in O.I. inkt (33 × 51 c.M.), omstr. 1600
vervaardigd, bewaard bleef in het Rijksarchief te Arnhem (zie afb. 229).
Het geheel - dat we aldus in groote trekken ook terugvinden op de
plattegronden der stad bij BLAEU en bij SLICHTENHORST en op de
geschilderde plattegronden in het raadhuis en in de oudheidkamer vertoont een vrij onsamenhangend complex, waarvan het linksche
gedeelte, met zijn drie over de volle hoogte opgaande arkels, zijn barokke
topgevels boven de venstertraveeën en zijn rijke versiering met hermen
en karyatiden, een opmerkelijke overeenkomst vertoont met het
Duivelshuis te Arnhem, maar vooral ook met het slot Horst, waarvan het
oudste deel in 1558-1567 werd opgetrokken door Arnt Johanss, den
stadstimmerman van Arnhem, en dat wij meenen omstr. 1550 te moeten
dateeren. Het meest rechtsche gedeelte met zijn twee rechthoekig op het
hoofdgebouw geplaatste vleugels, draagt in zijn in- en uitgezwenkte
topgevels en zijn vlakkere architectonische vormentaal de kenmerken
eener iets latere periode, die wij omstreeks 1565 stellen. In het grootste
dezer twee zijpanden, met den tweeledigen topgevel en de breedere
vensters links, de smallere rechts van de gebeeldhouwde versieringen
in het midden, onderkennen wij met den heer Beckering Vinckers (‘GELRE’,
1929, blz. 239) het bouwwerk, waarvan het nog bestaande huis een
overblijfsel is en dat derhalve ± 1565
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is te dateeren, een bouwtijd, die ook overeenkomt met dien van andere
te Zalt-Bommel nog bewaard gebleven woonhuisgevels van dit karakter.

Afb. 231. Detail van den gevel Waterstraat 26.

5. Waterstraat 26 (A 113). Een grootendeels gewijzigde en verder geheel
gepleisterde en geverfde gevel, die echter in de eerste verdieping de oorspronkelijke
omlijstingen van drie venstertraveeën heeft bewaard (afb. 230). Tegen de
vensterdammen zijn pilasters geplaatst, bestaande uit een rechthoekig
benedengedeelte, vlak behakt met arabesken-ornament, waarop rijk gelede, met
acanthusbladen versierde, deels recht- deels schroefsgewijs gegroefde
kandelaberbalusters zijn geplaatst, op welker kapiteelen naakte putti staan, die met
beide handen een geprofileerd entablement steunen, waarboven de

Afb. 232. Trapgevel Boschstraat 12.
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rechthoekige, vlakke en met kandelaberornament behakte pilasterschacht opgaat
tot in de waterlijst der tweede verdieping; tusschen deze pilasters, en ter hoogte
van de door de putti gedragen entablementen worden de vensternissen afgedekt
door drie rijk uitgekraagde keperbogen, welker profileeringen in de hollijsten zijn
versierd met bladmotieven en met tusschen acanthusvoluten gevatte kinderkopjes
(afb. 231).
Een stelling van pilasters en keperbogen als de hier beschrevene, merken
we ook op aan de eerste verdieping van den linkervleugel van het huis
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van Johan van Rossem (vgl. afb. 229), waar we zelfs de dragende putti
terugvinden, die daar de voetstukken steunen, waarop de hermen der
tweede verdieping rusten. We kunnen dezen gevel derhalve dateeren: ±
1550.
Op het Spaansche karakter van deze vroege-renaissance-ornamentiek
is reeds gewezen door Galland (Holl. Baukunst u. Bildnerei der Renaiss.,
S. 560) en nader door Vermeulen (a.w., II, blz. 150).
Een afzonderlijke groep vormen hier de woonhuizen van het type, dat we
+
kennen als het Zuid-Hollandsche, een zich omstreeks 1530 vormend
type, waarvan het hierboven beschreven huis Boschstraat een
laat-gothisch voorbeeld is, en welks constructie een voortzetting is van
den middeleeuwschen houtbouw, met zijn achtereenvolgens op de
overstekende balkkoppen uitspringende verdiepingen, in dezen zin, dat
het gevelvlak van elke verdieping werd uitgekraagd op de vensterbogen
der ondergelegene.
Deze overkragende vensterbogen - die dus het metselwerk van het er
boven gelegen deel van den gevel dragen - liet men samenkomen op
een kraagsteentje of op een met renaissanceornament gebeeldhouwd
kolonnetje tegen het midden van de vensterdammen der
ondergelegenverdieping.
Te Zalt-Bommel werd een variant op dit schema geschapen, doordat de
overkraging der vensterbogen - hier gedragen door sierlijke
kandelaberpilasters - zich bepaalt tot de eerste verdieping en niet in de
hoogere stagiën wordt herhaald. De boogtrommels werden dikwijls gevuld
met natuursteenen reliefs van sierlijk gehelmde mannenkoppen en rijk
gekapte en getooide vrouwenkoppen in denzelfden stijl van die, welke
voorkomen aan het huis van Marten van Rossem (zie afb. 221), waarom
deze gevels in het algemeen omstreeks 1540 zijn te dateeren.
Tot deze groep behooren:

Afb. 233. Detail van den gevel Boschstraat 12.

6. Boschstraat 12 (D 51). Gepleisterde en verminkte trapgevel, breed 7.32 M.,
1)
(afb. 232) .
1)

De op de afb. voorkomende Lodewijk XV-deur met gesneden kalf is thans verdwenen.
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Afb. 234. Trapgevel Gasthuisstraat 22.

Van de rondbogige vensternissen zijn die in het gelijkvloers door verbouwing der
onderpui verminkt; onder de uitgekraagde bogen der eerste verdieping bleven nog
twee pilastertjes bewaard; van de drie nissen der tweede verdieping vertoonen de
twee buitenste nog reliefkoppen van een krijgsman en van een vrouw (afb. 233).
7. Gasthuisstraat 22 (C 18). Dergelijke verminkte trapgevel, breed 6.05 M. (afb.
234). De onderpui is gewijzigd; hierin bevindt zich een eenvoudige gesneden deur
met gebogen kalf (± 1750). Onder de vensterbogen der eerste verdieping twee
pilasters. Negen sierankers (afb. 254, K, L, M, N).
8. Markt 3 (D 46). Gewijzigde trapgevel, breed 4.82 M., van de voormalige
stadsapotheek (afb. 235). Deze gevel biedt een eigenaardigen variant van het type,
doordat de overkragende boogstelling in de middenas is samengetrokken op een
nog sterk gothiseerende muurzuil met geschubde schacht, rustend op een gothisch
geprofileerd half-achtkant basement, terwijl de zijkanten zijn opgelost in een het
geheele gevelvlak omspannende drieledige nis, met twee bergsteenen
boogtrommels, behakt met koppen (als vorige gevels) en twee medaillons met
kopjes. Dit gedeelte wordt boven de drieledige boogstelling afgesloten door een
waterlijst, waarop later een nieuwe top is gemetseld met een rondbogige vensternis
en twee bergsteenen voluutvormig behakte vleugelstukken, in den Hollandschen
trant van het midden der 17de eeuw; het jaartal 1664 in het segmentvormig fronton
op den top, geeft den tijd dezer wijziging aan. De onderpui is geheel gemoderniseerd.
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Een tweede, eveneens tot het stijlgebied der Zuid-Hollandsche
renaissance behoorende groep, vormen die gevels, die a.h.w. een
vervlakten, vereenvoudigden variant van het voorgaande type vormen,
en waarbij de diepe vensternissen en overkragende boogstellingen
vervangen worden door ondiepe nissen met neggen van profielsteen,
gedekt door nog altijd laat-gothisch geprofileerde korfbogen met
bergsteenen blokken en met een uitgekraagde, op kopjes rustende deklijst.
De top wordt van het beneden gedeelte dezer gevels gescheiden door
een streksgewijze gemetselde waterlijst van profielsteen, in het midden
waarvan doorgaans een bergsteenen kopje is aangebracht. De
boogtrommels dezer gevels zijn, evenals die van de tot deze familie
behoorende gevels te Delft, Dordrecht, Oudewater, Gorinchem,
Woudrichem, gevuld met baksteen-mozaiek of met een samenvoeging
van baksteen en verdiepte vullingen van natuursteen. Dit archaïseerende
geveltype, waartoe ook het nog bestaande fragment van het huis van
Johan van Rossem behoort, ontwikkelt zich tegen 1560, om nog tot in
het eerste kwart der 17de eeuw voort te bestaan. De jongere werken van
deze groep, waarvan we verschillende gedateerde voorbeelden uit het
begin der 17de eeuw vinden, onderscheiden zich door minder krachtige
profileeringen en door de toepassing van zandsteenen leeuwenkoppen
in het fries boven de vensters, zooals dit in de Hollandsche
gevelarchitectuur omstreeks 1600 gebruikelijk werd. Tot deze groep
behooren:
9. Gasthuisstraat 24 (C 17). Woonhuis (afb. 236) bestaande uit een dwarshuis, van
een gelijkvloers en vier verdiepingen,

Afb. 236. Gasthuisstraat 24.

waarmede de top van den voorgevel door een eigen zadeldak, dat het dwarse dak
rechthoekig snijdt, is verbonden. In den van baksteen met banden van bergsteen
opgetrokken 9.52 M. breeden voorgevel zijn de twee onderste verdiepingen
gescheiden door: een bergsteenen waterlijst, waardoorheen later de
gemoderniseerde vensters benedenwaarts zijn verlengd, en een lijst van profielsteen
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en een toppilaster op geprofileerden
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kraagsteen, terwijl de beide zijgevels nog de laat-gothisch gevormde trappen
vertoonen.
In de gewijzigde onderpui is een deur met kalf, gesneden in den trant van Lodewijk
XV (XVIIIc) aangebracht. Tegen de snijding tusschen dit huis en het aan de oostzijde
belendende is een looden verlaatbak bevestigd, waarin

Afb. 237. Gasthuisstraat 23.
o

een ster en: ‘A 1802’. In de beneden-voorkamer bevindt zich een op den zolder
van dit huis gevonden, gerestaureerde en bij de herplaatsing aangevulde, eiken
lambriseering met rijk gestoken laatgothische briefpaneelen (± 1500).
Blijkbaar hebben we hier te doen met een laat-gothisch huis (± 1500,
waarop de brandgevels en de gevonden briefpaneelen wijzen), waartegen
XVI B een nieuwe voorgevel is opgetrokken.
10. Gasthuisstraat 23 (A 134). Dergelijke gevel (afb. 237), breed 8.16 M. Het
gelijkvloers is gewijzigd (XVIII). De toppilaster rust op een zandsteenen kopje. Zes
rijk gesmede sierankers (afb. 254, Q).
11. Gasthuisstraat 17 (A 132). Dergelijke gevel, breed 8.65 M., waaraan een
oostelijk deel ‘in denzelfden stijl’ is bijgebouwd. Het oorspronkelijk deel (afb. 238)
heeft een (gerestaureerden) trapgevel. In het fries tusschen gelijkvloers en eerste
verdieping is een gevelsteen aangebracht met de in laag relief gehouwen voorstelling
van een winkel, en te weerszijden hiervan, in een bergsteenen band, het opschrift:
‘Niet sonder / Godt 1605’. Van de acht een-
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voudige sierankers in dit gedeelte zijn waarschijnlijk slechts twee of drie oud.
12. Gamersche straat 3 (Markt D 39). Dergelijke gevel, breed 4.10 M., welks top
is weggebroken en vervangen door een rechte houten gootlijst (afb. 239). In het
midden van het fries een gevelsteen, Abraham's offerande voorstellend (afb. 240),
en op de hoeken twee zandsteenen leeuwenkoppen.
13. Oenselsche straat 17 (B 64). Hoekhuis (afb. 241) met een dergelijken 4.91
M. breeden gevel, welks top is gesloopt en vervangen door een houten kroonlijst.
De

Afb. 238. Gasthuisstraat 17.

Afb. 239. Gamersche straat 3.

onderpui is geheel gewijzigd. Zes sierankers (afb. 254, Z).
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14. Oenselsche straat 50 (B 132). Dergelijke gevel (afb. 242), 4.95 M. breed, welks
top, met recht afgedekte trappen en een toppilaster op console, bewaard

Afb. 241. Oenselsche straat 17.

is gebleven. De onderpui (XVIIIb) heeft twee onderlichten te weerszijden van de
eenvoudig gesneden deur, met het breede bovenlicht gevat in een groot houten
kozijn met tusschenstijlen, en kleine ruitjes in dunne houten glasroeden. Vijf
sierankers (afb. 254, AA). Inwendig: een voorhuis met glazen binnenpui en een
vertrek met een eiken zoldering (± 1600) op

Afb. 242. Oenselsche straat 50.

moerbalken met geprofileerde sleutels en kinderbalken; in dit vertrek bevindt zich
verder een volledige betimmering in eenvoudig vlak paneelwerk, met bedstede, en
een schouw (afb. 243) met hoogen eiken mantel, bestaande uit twee paneelen met
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gestoken pilastertjes, waarboven leeuwenkoppen de kroonlijst dragen; deze mantel
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rust op gebeeldhouwde zandsteenen wangen (alles ± 1600); de achterwand van
den haard is bekleed met eenvoudige Delftsche tegels (XVIII). In de gang hangt
een houten bord, blijkbaar samengesteld uit van andere voorwerpen afkomstige
fragmenten (afb. 244): vier naakte kinderfiguurtjes, de Jaargetijden voorstellend,
staande op consoles, zijn bevestigd tegen drie eiken delen in een omlijsting, waarvan
het bovengedeelte (XVIIa) is versierd met een ornament van af- en toegewende
knorren, in het midden waarvan een gravenkroon is gesneden; een in 18de-eeuwsch
schrift geschilderd opschrift luidt: ‘De Soomer is een slaaf de Winter is een Heer /
dat de Soomer wint verteert de Winter weer’.
15. Kerkstraat 26 (B 240). Huis ‘de Ark’ met een dubbelen gevel,

Afb. 243. Vertrek met schouw. Oenselsche straat 50.

Afb. 244. Houten bord uit Oenselsche straat 50.

9.58 M. breed, bestaande uit een trapgevel en een (gewijzigden) puntgevel. De
trapgevel, met de eerste verdieping op den puibalk overgemetseld, is gepleisterd.
In het fries: ‘1610’, en hiernaast een steen met cartouche (XVId).
16. Boschstraat 84 (D 84). Overblijfselen (in 1917 gerestaureerd)
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van een soortgelijken gevel (afb. 245), breed 6.01 M., waarvan het bovengedeelte
is gesloopt en vervangen door een rechte houten gootlijst, en de onderpui
gemoderniseerd; in het midden een zolderluik, met oud eiken deurtje en houten
kozijn met getoogden bovendorpel, dat de baksteenen waterlijst doorbreekt; in deze
lijst is aan elke zijde een zandsteenen kopje aangebracht; boven de lijst, te
weerszijden van het zolderluik, twee kleine vensters met houten kruiskozijnen. In
het fries een zandsteenen band, waarin een opschrift is gehakt: ‘Die . ter . werelt .
goet . gheschiet / onbenyt . en . blieft . hy . niet . 1617’; op de beide einden hiervan
aan elke zijde een steen met een leeuwenkop.

Afb. 245. Boschstraat 84.

17. Kerkplein (B 222). Ook deze trapgevel (afb. 246), hoezeer thans ook verminkt
en gewijzigd tot pakhuisgevel en geheel gewit, behoort nog tot de hier beschreven
groep blijkens zijn geprofileerde vensternissen, terwijl de bovenste dezer nissen in
den boogtrommel de klaverbladvormige vulling met twee toten vertoont, die zoo
karakteristiek is voor de Zuid-Hollandsche gevels uit het begin der 17de eeuw.
+

In het tweede kwart der 17de eeuw schijnt ook in Zalt-Bommel de
Zuid-Hollandsche gevelarchitectuur met haar krachtige accenten, haar
forsch geprofileerde vensternissen en waterlijsten, te wijken voor
trapgevels van een strakkere en vlakkere behandeling, waarbij de
doorgaans ellipsvormig getoogde vensters eenvoudige
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rechte dagkanten krijgen, de waterlijsten dikwijls verdwijnen en het
gevelvlak nog slechts wordt verlevendigd door bergsteenen banden en
blokken. De bekroning bestaat soms uit een toppilaster, rustend op een
kopje.
18-19. Ruiterstraat 14 (C 90) en 16 (C 91). Dubbel huis met een grooteren westelijken
trapgevel en hiernaast, aan de oostzijde, een dergelijken kleineren gevel, ter
gezamenlijke breedte van 16.55 M. (afb. 247). Het gelijkvloers en de vensters der
verdiepingen zijn gewijzigd, de top thans halfrond afgedekt, waarschijnlijk in de
plaats van een vroegeren toppilaster. In den oostelijken gevel is onder het venster
der zolderverdieping een steen geplaatst met het jaartal: ‘1630’.
20. Ruiterstraat 18 (C 89). Een geverfde trapgevel met bergsteenen afdekkingen
op de trappen, een bergsteenen waterlijst en een gevelsteen met: ‘1632’.
21. Boschstraat 64 (D 76). Een dergelijke trapgevel (± 1650) met bergsteenen
afdekkingen en een toppilaster, rustend op een kopje en bekroond met een bol. De
onderpui is gewijzigd.
22. Steigerstraat 17 (A 145). Een dergelijke, maar geheel gepleisterde trapgevel
(± 1650).
23. Boschstraat 35 (C 70). Een dergelijke baksteenen trapgevel (± 1650) met
bergsteenen afdekkingen en een sieranker (afb. 254, B).
24. Ruiterstraat 6 (C 94). Een

Afb. 246. Kerkplein. Pakhuisgevel.

geheel gepleisterde trapgevel (± 1650?) met sierankers (afb. 254, BB).
25. Kerkstraat 23 (B 26). Een baksteenen trapgevel (XVIIc) met bergsteenen
afdekkingen, waarin een blijkbaar later aangebrachte kussenvormige steen met het
jaartal ‘1711’, en een sieranker.

C. Lodewijkstijlen.
Ruiterstraat 10 (C 93). Een heerenhuis (afb. 248) met een 12.96 M. breeden
baksteenen gevel (± 1750) van zes traveeën, bestaande uit een gelijkvloers
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en een bovenverdieping met een rechte houten kroonlijst op sierlijk gesneden
consoles. De bergsteenen plint is om de vensterdammen verkropt. In de derde
travee van het Westen is de deur aangebracht, die met het venster er boven is gevat
in een gesneden omlijsting; deur en deurkalf (afb. 249) zijn eveneens gesneden in
een fijnen Lodewijk XV-stijl, gelijk ook de omlijstingen der twee dakkapellen. Vóór
het huis ligt een stoep met zeven door ijzeren leuningen

Afb. 247. Dubbel huis. Ruiterstraat 14 en 16.

verbonden hardsteenen stoeppalen.
Boschstraat 22 (D 56). Een dergelijke gevel (± 1750), breed 5.85 M., van slechts
drie traveeën; in de middelste travee bevindt zich de deur, die met het venster er
boven gevat is in een gesneden omlijsting, gedekt door een segmentvormig fronton
(afb. 250). De deur heeft een gesneden bovenlicht.
Nieuwstraat 10 (C 134). Een dergelijke gevel (XVIIIc), breed 14.94 M., met een
deur en het venster er boven in gesneden omlijsting. Een der zijgevels heeft een
top met trappen.
Gasthuisstraat 11 (A 128). Een dergelijke gevel (XVIIId), welke een deur heeft
met onderdeur en een gesneden deurkalf in den stijl van Lodewijk XVI. Gasthuisstraat
1 (A 125). Een dergelijke eenvoudige gevel (XIXa), waarvan de deur en het venster
erboven gevat zijn in een gesneden omlijsting. Sierankers (afb. 254, O en P).
+

Fragmenten en details:
1. Gamersche straat 2 (A 37), hoek Markt. De achtergevel van dit overigens
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geheel gewijzigde huis, heeft nog gothische, zadeldakvormig gedekte trappen
(XVB). Vóór dit huis staan aan de Gamersche straat twee gebeeldhouwde
stoeppalen met afhangende Vlaamsche wortels; de linkerpaal draagt een
wapen.
2. Tolstraat, tegenover den zijgevel van het raadhuis. Een verminkte en
gepleisterde pakhuisgevel met laat-gothische trappen (XV B).

Afb. 248. Heerenhuis Ruiterstraat 10.

3. Gasthuisstraat 4 (C 26). In den geheel gewijzigden en gepleisterden gevel
bevinden zich nog drie ruitvormige zandsteenen medaillons (± 1535), behakt
met koppen (afb. 251).
4. Oenselsche straat (B 141). Fragment van een vroegeren trapgevel, thans met
recht afgedekte zijkanten. Toppilaster met nokanker en vier sierankers.
5. Kommerstraat 16 (D 251). Gesneden deur (XVIIId) met geblokte

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

280
omlijsting in welker fries een guirlande is gehouwen, alles in den stijl van
Lodewijk XVI (afb. 252).
Gamersche straat 9 (Markt D 36). Een eenvoudig gesneden deur (± 1800).

Afb. 249. Deur Ruiterstraat 10.
+

Gevelsteenen, voor zoover nog niet vermeld:
+
Maasstraat 26 (B 65). Gevelsteen met zeven sterren in een
Gevelsteenen.
1. rolwerk-cartouche (XVIIa), waaronder: ‘'t Zevengestar’.
2.
Markt 6 (A 55). Gevelsteen, waarop in een gebeeldhouwde omlijsting een
blauw geschilderde flesch is gehouwen, waaronder in blokletters: ‘De blauwe
fles’ en: ‘1644’.
3.
Maasstraat 1 (B 107). Eenvoudige gevelsteen, waarin een ploeg is gehouwen
(afb. 253) met het opschrift: ‘Dit is in de ploech’, en: ‘1649’.

+

Ankers, voor zoover nog niet vermeld:
+

Ankers.

Boschstraat 23 (C 39). Gesmede sierankers (afb. 254, A).
Boschstraat 101 (C 143). Lelieankers (afb. 254, C).
Kerkstraat 55 (B 40). In den zijgevel komen gesmede ankers voor (afb. 254, T,
U).
Kommerstraat 7 (D 255). In den zijgevel eenige sierankers (afb. 254, V).
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Vogelenzang 16 (C 178). Sierankers (afb. 254, DD).
Gamersche straat 73 (D 7). In den zijgevel vier sierankers (afb. 254, F, G, H, I).
Waterstraat 32 (A 110). In den zijgevel eenige lelieankers (afb. 254, EE, FF).

Afb. 251. Zandsteenen medaillon Gasthuisstraat 4.
+

Stoeppalen, voor zoover nog niet vermeld:
+

Stoeppalen.

Gamersche straat 67 (D 10). Vóór

Afb. 252. Deur Kommerstraat 16.

het huis staat een gebeeldhouwde hardsteenen stoeppaal (XVId).
Gamersche straat 22 (A 28). Twee dergelijke stoeppalen (XVII A), waarvan een
met het wapen-Gileszen (?)
Boschstraat 49 (C 76). Een dergelijke stoeppaal (XVII A).
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Afb. 253. Gevelsteen Maasstraat 1.

Boschstraat 34 (D 62). Een dergelijke stoeppaal, met het jaartal: ‘1660’ en het
wapen-Goris.
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Afb. 254. Sierankers te Zalt-Bommel naar de teekening van G. DE HOOG HZ.
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De oudheidkamer voor Zalt-Bommel, Bommelerwaard en Heerewaarden.
Deze Oudheidkamer, in 1909 opgericht en aanvankelijk gevestigd in de Lange
Steigerstraat, daarna in het huis van Marten van Rossem, en ten slotte in 1925
ondergebracht in het tegenwoordige gebouw der voormalige hiertoe verbouwde
stadsherberg aan de Markt (afb. 166), bezit:
+

Eenige in Zalt-Bommel en omstreken gevonden praehistorische, Germaansche en
+
Romeinsche voorwerpen (zie blz. 178); zilveren zegelstempels, matrijzen en
Oudheden.
+
afslagen van Bommelsche munten (blz. 163); eene verzameling bouwfragmenten,
+
waaronder: een laat-gothisch fragment (± 1525) van zandsteen, waarin vakken
Bouwfragmenten.
versierd met grotesk ornament, afkomstig uit een huis in de Gasthuisstraat; zes
gebeeldhouwde, opengewerkte zandsteenen consoles (± 1530) met
vroeg-renaissance ornament, waarvan twee met wapens; twee zandsteenen
schoorsteencaryatiden (XVId) afkomstig uit het huis Gasthuisstraat hoek
Steigerstraat; een gebeeldhouwde schouw (± 1600) met eiken mantel op twee
zandsteenen caryatiden, naar men wil afkomstig uit het kasteel Ammerzoden; een
zandsteenen herme (XVId), de figuur van een

Afb. 255. Eiken groepje in de Oudheidkamer.

krijgsman voorstellend, met het opschrift ‘Terquin’ op het voetstuk, en fragmenten
van gebeeldhouwde omlijstingen (XVIIb) met guirlandes, afkomstig van een huis in
de Boschstraat. Een verzameling gevelsteenen, waaronder een met het opschrift:
‘Tys de Koer (= torenwachter). Op Pincx Maendag 1634 gekom’., bij de restauratie
van den toren gevonden.
+
Voorts: een eikenhouten groepje (afb. 255), de graflegging van een monnik
+
+
Eiken groepje.
voorstellend, Nederrijnsch werk (XVd). Een verguld zilveren ananasbeker (±
+
1550, afb. 256), hoog 27.3 cM., met opengewerkten voet, aan den stam versierd
Zilver enz.
met de figuren van een eekhoorn en een vogel, op het deksel een duif, onder
den voet het opschrift: ‘uvula cur tanto patriae reddatur honori,
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Quaeris: par patriae reddere nemo potest. H.A.R.D.’; merken: een lelie en een
1)
pijnappel (Augsburg) . Een drinkhoorn (afb. 257), lang 0.58 M. met

Afb. 256. Ananasbeker in de Oudheidkamer.

zilveren montuur en opschrift: ‘Snijdersgilde 1619’. Een geëtst glas met het wapen
van den koningstadhouder Willem III, hoog 18.3 cM., en een dergelijk glas met het
wapen van Zalt-Bommel en het opschrift: ‘T . Welvaere . van . de . Stadt . Salt:
Bommel’, hoog 17.1 cM. (afb. 258). Een beddesprei (XVI) met een ornament van
pauwen en ranken in gouddraad geborduurd, afkomstig uit het kasteel Ammerzoden,
Een perkamenten handschrift (1405). Een bijbel, incunabel (1477) met geteekende
hoofdletters. Een verzameling afgietsels van klokken. Verder de volgende
schilderijen:
+

Portret van François de Virieu, heer van St. Raphaïn, hofmeester van prins Willem
+
I. Paneel, 95.5 × 71.5 cM. Hollandsche school, omstr. 1580. (Bruikleen uit het
Schilderijen.
Mauritshuis te 's Gravenhage).
o

Literatuur: E.W. Moes, Iconographia Batava, n . 8520.
Portret van Françoise de Wit (of de With), echtgenoote van François de Virieu.
Paneel, 95.5 × 71.5 cM. Hollandsche school, omstr. 1580 (in bruikleen als voren).
Vogelvlucht van de Bommelerwaard, zonder Monnikenland (afb. 153). Boven in het
midden drie engeltjes met banderol, waarop: ‘De Belegering der Stadt Salt-Bommel,
Anno 1574’. Doek, 124 × 227 cM. (dagmaat). Hollandsche school, XVId (Zie ook
hierboven, blz. 181).

1)

Vgl. over dezen beker: Marc Rosenberg, Der Goldschmiede Merkzeichen (2e druk, 1911),
o

blz. 45, n . 265c.
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Afb. 257. Drinkhoorn van het Snijdersgilde in de Oudheidkamer.

Profiel der stad Bommel, gezien uit het Noorden, van over de Waal. Links op den
voorgrond, gefantaseerd, de ruïne van het kasteel Waardenburg. Hollandsche
school, omstr. 1650.
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David triomfantelijk terugkeerend met het hoofd van Goliath. Roodkrijtteekening op
papier, 49 × 38½ (dagmaat). Door Gerard Hoet (1648-1733). Dorpsfeest. Teekening
in O.I. inkt. Rechts beneden gemerkt: ‘H. Soukens inv. 1704’. Door Hendrik Soukens
(1680-1711).
Portret van François Willem de Virieu (geb. 17 Maart 1789), lid van de Staten van
Gelderland. Borstbeeld naar rechts. Gemerkt: ‘F. Jacquin fecit Anno 1819’ Portret
van Maria Clasina Johanna van Gysen Koning, gehuwd op 4 Oct. 1816 met François
Willem de Virieu en overl. 4 Jan. 1831. Borstbeeld naar links. Gemerkt als voren.
Twee portretten van een echtpaar Everwijn. Paneel, 28 × 23.5 cM. Hollandsche
school, omstr. 1820.
Portret van Jozef Haydn. Kniestuk naar rechts, een open boek in de rechterhand
houdend, in geschilderde ovale omlijsting, waaronder op een steenen tafel een
stilleven van muziekinstrumenten. Op den rand der tafel: ‘Joseph

Afb. 258. Glazen in de Oudheidkamer.

Haydn’. Geschilderd door F.W. de Virieu Wz. Doek, 150 × 96 cM. (dagmaat). In
ij

bruikleen van de Maat tot Nut van het Algemeen (zie blz. 253).
Zelfportret van Willem de Visser, stadsteekenmeester en schilder (geb. 1802).
Paneel, 28 × 21.5 cM. Geschilderd in 1844.
Ten slotte een belangrijke verzameling topographica (teekeningen, prenten en
foto's) Zalt-Bommel en de Bommelerwaard betreffend, en plaatselijke curiosa.

Zuilichem.
De burgerlijke gemeente Zuilichem omvat, behalve het dorp van dezen naam, ook
den polder Zuilichem, een deel van den polder Buitenmeidijks en de uiterwaard
langs de Waal.
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+

Zie: NOMINA GEOGR. II, blz. 150; III, blz. 297. - Behalve de daar vermelde
benamingen komen voor: Sulinchem, in 1314 en in 1395; Zulichem, in
1398; Sulichem, in 1450 (‘GELRE XII, 1909, blz. 473).

+

Naam.

+

Zuilichem was een erfburggraafschap, dat reeds in 1196 wordt vermeld.
In 1199 wordt Reynald van Nassau, en in 1199 Regnerus burggraaf van
Zuilichem genoemd. Later werd het een dagelijksche heerlijkheid. Zooals
wij vroeger reeds opmerkten (blz. 47) schijnt Zuilichem altijd in nauwe
betrekking tot Driel te hebben gestaan. In 1435 werd Arnold van Herlaar,
gehuwd met Aleydis Pieck, met de heerlijkheid beleend, die hierna aan
het geslacht Pieck en vervolgens in 1630 door verkoop aan Constantijn
Huygens kwam. Deze werd in 1688 opgevolgd door zijn zoon Constantijn,
wiens weduwe, Suzanna Rijckaert in 1704 met Zuilichem werd beleend.
Een derde Constantijn Huygens volgde zijn vader bij erfenis op in 1718,
en zijn weduwe, Philippine Doublet werd in 1740 met de heerlijkheid
beleend. Hun dochter, Suzanna Louisa, in 1747 vrouwe van Zuilichem,
huwde met Jhr. Willem baron van Wassenaer, die de heerlijkheid in 1753
verkocht aan Johan Boelaard, wiens zoon ze in 1818 verkocht aan Mr.
Maurits Jacob Eyck van Zuilichem (SCHUTJES, V, blz. 1025).

+

Geschiedenis.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, vóór de Hervorming aan den H. Lambertus

Afb. 259. Zuilichem. Ned. Hervormde kerk uit het Zuid-Westen naar een teekening in O.-I.
1)
inkt van A. DE HAAN .

gewijd (BOSSCHE BIJDR. V, 1923, blz. 142), is in eigendom en onderhoud bij de
kerkelijke gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
+

In 1143 bevestigde paus Innocentius II de kapittelkerk te Luik in het bezit
o

van ‘Solekem cum appendiciis’ (SLOET, Oorkondenb., n . 279). Uit deze
‘appendices’ zou men geneigd zijn op te maken, dat Zuilichem toen reeds
een parochiekerk was. Volgens de kerkvisitatie van 8 September 1571
bezat de kerk vier gewijde altaren; collator was Nicolaas Pieck, heer van
Zuilichem; als pastoor wordt tezelfdertijd Joannes Hoey genoemd
(BOSSCHE BIJDR., V, t.a.p.). De kerk ging in 1572 over in handen van de
Hervormden. Zij werd in 1659 verbouwd, waartoe de stad Haarlem een
1)

De tegenwoordige verblijfplaats van deze teekening en van eenige andere hier
gereproduceerde teekeningen, die ongeveer 20 jaar geleden zijn gefotografeerd, hebben wij
niet kunnen achterhalen.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Geschiedenis.

2)

subsidie van f 50 schonk . Opmerkelijk is het echter, dat in 1741 wordt
meegedeeld: ‘De

2)

Blijkens een aanteekening van Dr. A. Bredius in het archief van het Rijksbureau v.d.
Monumentenzorg.
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Kerk van Zuilichem is nieuw; doch heeft geenen Tooren’ (TEGENW. STAAT,
blz. 294). Nadat een brand in Augustus 1886 het inwendige, het dak en
torenspits had verwoest, is de kerk hersteld met behoud van het
uitwendige muurwerk.
+

De kerk, georiënteerd aan de binnenzijde van den Waaldijk gelegen, is een met
kleine steen nieuw ommetseld baksteenen gebouw, bestaande uit een schip van +Beschrijving.
vier traveeën, met een driezijdige sluiting en een vierkanten toren met een
aanbouwsel tegen zijn noordzijde. De door eenvoudige beeren op uitgezwenkten
voet gescheiden traveeën bestaan elk uit twee geledingen, in de onderste, waarvan
rondboognissen met vensters zijn aangebracht, terwijl de bovenste nissen door
twee in het midden op een console rustende rondboogjes worden gedekt; de nissen
in de drie sluitingsmuren zijn geheel blind.
De toren bestaat uit drie geledingen en heeft een eenvoudigen rondbogigen
ingang aan de westzijde.

Afb. 260. Watermolen te Zuilichem.
+

In 1722 teekende A. de Haan de kerk in vervallen toestand (afb. 259).
De bovenste geleding van den toren ontbrak toen, maar het muurwerk
vertoont dezelfde indeeling met nissen, die we thans nog vinden. Het
karakter dezer muurbehandeling doet vermoeden, dat de verbouwing van
1659 een ommetseling van een romaansche kerk betrof, waarbij de
bestaande nisversiering werd gevolgd. De bovenste geleding van den
toren is, de boven aangehaalde mededeeling in den TEGENW. STAAT in
aanmerking genomen, blijkbaar na 1741, vermoedelijk omstreeks 1800,
opgetrokken.
De kerk bezit:
+
Een zilveren broodschotel, waarin gegraveerd een wapen beladen met drie
passers en omgeven door een lauwerkrans, en het opschrift: ‘Gegeven ter
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Gedachtenis van Mejuffrouw Dirkske Timmer aan de Gereformeerde Gemeente te
Zuilichem 1821’. Merken: C.D, een gehelmd kopje (waarborgmerk), en een
klimmende leeuw.
Twee Avondmaalsbekers met een gegraveerd wapen en het randschrift: ‘Gegeven
e

door Vrouwe W. Timmer Wed van wijlen den heer van Zijl aan de gereformeerde
gemeente te Zuilichem 1806’. Merken: C.K., I., een leeuwtje, en een onleesbaar.
Een zilveren vaasvormige kan (XIXa) met houten oor.
+
Twee tinnen offerbussen (1811) met merken als die te Nieuwaal (zie blz. 73).
+
+
Tin.
Een klok (middellijn: 0.713 M.) met een breeden ornamentrand, waarin het
+
opschrift in Romeinsche hoofdletters: ‘Me fecit Pieter Seest Amstelodami Anno
Klok.
1731’ (? jaartal onduidelijk).

Particuliere gebouwen.
+

1. Waalbandijk 181, hoek Meidijk. Boerenwoning, bestaande uit een dwarshuis,
+
met den voorgevel aan den Meidijk, en een rechthoekig hierop staande schuur
Boerenwoningen.
aan den Waalbandijk. Het huis heeft een rieten dak. In den noordelijken zijgevel
der schuur jaartalankers: 1686; in den voorgevel dergelijke ankers: 1837.
2. Boveneind 19. Boerenwoning met rieten wolfdak. Op den schoorsteen staat
een gesmeed ijzeren kap met windvaan (XVIII).
+
3. Waalbandijk, tegenover 33. Een pakhuis; eenvoudig, rechthoekig baksteenen
+
gebouw met pannen-zadeldak. In het midden een rondbogige ingang met een
Pakhuis.
sluitsteen, waarin: 1842.

Molen.
Ten Oosten van den Meidijk staat een watermolen (afb. 260), een achtkante
bovenkruier (XVIII B?), bestaande uit een met riet bekleeden romp op een gewitten
baksteenen voet, en een scheprad.

Afb. 261. Gesneden deurbekroning met stedelijk wapen in het raadhuis te Zalt-Bommel.
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B. De Tielerwaard.
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Deil.
Deze gemeente omvat de dorpen Deil, Enspijk, Gellikum en Rumt, naast elkaar aan
den zuidoever van de Linge gelegen.

Deil.
J.C. VAN DER VEUR,

Wandelingen in de omstreken van Deil: GELD.
VOLKSALM. VII, (1841), blz. 60 en 154.
R.C.H. RÖMER, Geschiedkundige mededeelingen nopens Deil, in: GELD.
VOLKSALM., XVII (1851), blz. 146.
In 1148 wordt Deil vermeld als Daila en Daile; in 1210 en 1267 als Deile;
+
in de 14e, 15e en 16e eeuw als Dilee, Deijl, Deil en Deyil (zie NOMINA
GEOGR. II, blz. 112; III, blz. 70).
Het wapen der gemeente, verleend 23 September 1818, bestaat uit een
+
schild van lazuur, waarop een paard en een rund van goud.
Wanneer bisschop Haribert van Utrecht, en vervolgens paus Eugenius
+
III, in 1148 verschillende bezittingen der abdij Mariënweerd bevestigen,
vermelden de desbetreffende oorkonden (SLOET, Oorkondenb., nrs. 291
1)
en 292) ook landerijen te Daila. Deze bevestigingen werden opnieuw
bekrachtigd in 1166, in 1210, in 1231 en in 1261.
Toen Otto graaf van Bentheim, in 1267 zijn dominium in Malsen en andere
bezittingen aan zijn broeder Egbert schonk, behoorden hieronder ook
2)
goederen ‘apud Trecht et Deile’ (SLOET, Oorkondenb., nr. 902).
Bij oorkonde van 19 Maart 1286 gaf Boudekijn van Driel voor de memorie
van zichzelf, van zijn vrouw Ida - die, daar hij geen eigen zegel heeft,
voor hem zegelt - van zijne en hare ouders, ten overstaan van richter en
buren te Deil, drie erven aldaar aan het klooster Mariënweerd (SLOET,
Oorkondenb., nr. 1097).
Tot de onderteekenaren der huwelijksvoorwaarden tusschen Eduard van
Gelre en Catharina van Beieren op 1 November 1368, behoort ook een
Gijsbrecht van Deil.
In het eind der 14e eeuw was heer Alard van Deyl leenheer van het
dagelijksch gericht van Deil en van het veer van Varik. Zijn zoon Otto
droeg deze leenheerlijkheid in 1405 op aan hertog Reinald (V. SPAEN,
Inleiding, III, blz. 319).
In 1456 zien we de heerlijkheid in het bezit van Helwich van Schevenich,
drost van Buren. In 1543 ging zij over in handen van het geslacht van der
Lauwick, en vervolgens in 1611 aan de familie Pijnssen van der Aa, uit
wier bezit zij in 1758 aan het geslacht Taets van Amerongen kwam.
+

+

Literatuur.

+

Naam.

+

Wapen.

+

Geschiedenis.

Raadhuis.
+

In het opzichzelve onbelangrijke raadhuis bevindt zich een houten bord (± 1600)
met daarop geschilderd gebed, afkomstig uit het oude rechthuis te Gellikum (zie +Gebedsbord.
blz. 304).
1)
2)

Römer, a.w., blz. 149, las het jaartal 1624 der kerkklok onjuist als 1024 en besloot
hieruit ten onrechte, dat het dorp toen reeds bestond. Vgl. hierna blz. 296.
Men zie hieromtrent onder Geldermalsen, blz. 320.
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Kerk.
De Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de Ned. Hervormde
gemeente; de toren wordt geacht het eigendom te zijn van den dorpspolder Deil,
die hem ook onderhoudt.
+

In de lijst van bijdragen tusschen de jaren 1276-1281 in het bisdom
Utrecht verzameld voor een kruistocht, wordt ook, onder het Registrum
prepositure Thylensis,

+

Geschiedenis.

Afb. 262. Deil. Plattegrond van den toren der Ned. Hervormde kerk.

de kerk te Deyle vermeld.
De hierboven reeds aangehaalde giftbrief van Baudekijn van Driel, van
19 Maart 1286, noemt onder de getuigen ‘dominus Johannes, sacerdos
de Deyle’ (SLOET, Oorkondenb., nr. 972, blz. 944, nr. 1097).
In 1545 wordt ‘Heer Claes, pastoer van Deyll’ vermeld (ARCHIEF AARTSBISD.
UTRECHT, XXIV, blz. 120).
In 1551-1552 vermelden de rekeningen van den vicaris-generaal van het
bisdom Utrecht een altaar van de H. Maagd in de parochiekerk te Deill
(BIJDR. BISDOM HAARLEM, XXXIX, 1919, blz. 178).
Overigens is van deze, in 1843 op den toren na gesloopte en herbouwde
kerk, door het verloren gaan der kerkelijke archieven, niets anders bekend,
dan dat ze aan den H. Michael was gewijd (JOOSTING EN MULLER, Bronnen
II, blz. 422), wat op een hoogen ouderdom wijst. Eyck van Zuylichem, die
de kerk nog vóór de afbraak zag, achtte haar dan ook nog gedeeltelijk
tot de 12e eeuw te behooren, wat met het oog op den nog bestaanden
toren zeer wel mogelijk is.
+

Het in 1843 gebouwde, in 1939 herstelde schip is uit- en inwendig onbelangrijk.
Het uitwendige is, op den onlangs gerestaureerden voorgevel na, geheel
gecement. In de driezijdige sluiting aan de Oostzijde bevindt zich de ingang.
Deze polygonale sluiting doet overigens vermoeden, dat het gebouw wellicht op de
grondslagen der vroegere kerk is opgetrokken.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Beschrijving.

295
De bij de slooping der oude kerk bewaard gebleven toren (afb. 262 en 263) is een
vierkant bouwwerk, binnenwerks in plattegrond 3,60 × 4,30 M. metend en bestaande
uit drie tufsteenen geledingen,

Afb. 263. Deil. Toren der Ned. Hervormde kerk uit het Zuidwesten.

waarboven later twee geledingen zijn opgetrokken van roode baksteen (formaat:
0,24 × 0,115 × 0,055 M.; 10 lagen: 0,69 M.) in staand verband. In de drie onderste
geledingen zijn aan elke zijde telkens twee rondbogige nissen gespaard; aan de
westzijde is in lateren, gothischen tijd een hooge, tot halfweg de tweede geleding
reikende spitsboognis uitgebroken, waarin een toegang is aangebracht, ter
vervanging van den vroegeren romaanschen ingang waarvan de boogaanzetten
nog even boven den tegenwoordigen beganen grond zichtbaar zijn. In de vierde
geleding is aan elke zijde één rondbogige nis gespaard; in de vijfde geleding
bevinden zich gekoppelde, segmentvormig getoogde galmgaten.
Inwendig telt de toren vier verdiepingen, waarvan de gelijkvloersche overkluisd
is met een baksteenen kruisribgewelf (formaat: 0,30 × 0,15 × 0,075 M.), na slooping
van een vroeger koepelgewelf, waarvan nog rondbogige muralen en aanzetten
aanwezig zijn. In den noordmuur is een gemetselde trap uitgespaard, welke
gedeeltelijk door een houten trap is vervangen.
+

Het karakter van het tufsteenen metselwerk en zijne behandeling met
breede eenvoudige spaarvelden, doet ons de drie onderste geledingen
van dezen toren in de eerste helft der 12de eeuw dateeren. Een nader
inzicht betreffende zijne bouwgeschiedenis verschaft ons de beschouwing

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Bouwtijd

van de overkluizing der benedenruimte. Het bestaande kruisribgewelf
dagteekent, blijkens de profileering der ribben en het formaat der baksteen,
uit het eind der 13de of het begin der 14de eeuw, toen hoogstwaarschijnlijk
ook de spitsbogige ingang is gemaakt, nadat door ophooging van het
terrein de oude romaansche ingang te laag was geworden. Het
aanbrengen van den nieuwen
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ingang leidde ook tot slooping van het toen drukkend geworden
koepelgewelf, dat door de bestaande overkluizing werd vervangen, terwijl
tevens de in den noordmuur uitgespaarde trap een nieuwen toegang
kreeg, die overigens later weer op vrij primitieve wijze werd gewijzigd.
De twee bovenste geledingen zijn met het oog op het baksteenformaat
en het staand verband wel omstreeks 1600 te dateeren; niet onmogelijk
schijnt het, dat het jaartal 1624 der hierna te beschrijven klok den datum
dezer verbouwing aangeeft. Ook de verandering van de torentrap en hare
gedeeltelijke vervanging door een houten zal in dien tijd zijn geschied.
In de kerk bevinden zich:
+
Twee grafzerken (XVIII) van de familie Verstegen, waarop gehouwen het
wapen-Verstegen, bestaande uit een springend paard, met als helmteeken een +Zerken.
uitkomend springend paard. De opschriften liggen grootendeels onder de banken.
Een zerk met het wapen-Bos, bestaande uit een doorsneden schild, waarin boven
drie liggende ruiten (2 en 1), en beneden drie kepers; als helmteeken een liggende
ruit tusschen een vlucht. Het opschrift luidt: ‘Hier liggen begraven vrouwe Anna
Catharina Bos Weduwe van wijlen den Heere Pieter Verstegen geboren den 24
Augustus 1712 en overleden den 13 January 1795. Johannes Verstegen haar zoon
geboren den 28 Augustus 1744 overleden den 17 November 1817.’
+
Een 12-lichts koperen kroon (XVIIId).
+
+
Lichtkroon.
In den toren hangt een klok (middellijn 1,12 M.) met in Romeinsche letters
het randschrift: ‘Anno 1624. Dor dat fir bin ick geflotten. Ian Philipsem en Willem +Klok.
Philipsen heben mei gegotten’.

Poort van het voormalig Huis Bulkestein.
Ongeveer 1 K.M. ten Westen van de boven beschreven kerk van Deil ligt, nabij een
waterloop, de Bulk genaamd, een bouwval van een poort, laatste overblijfsel van
het voormalig adellijk huis Bulkestein.
+

GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK

1841, blz. 154; 1851, blz. 146 en 1852,
+

blz. 68.

Literatuur.

KIST EN ROOYAARDS, Archief voor kerkelijke geschiedenis, XV, blz. 353. NAVOR CHER 1852, blz. 272. - ‘GELRE’ XXXIII (1930), blz. 61 vv. en XL
(1937), blz. 99-100. MR. J. BELONJE, Bulckesteyn, in: ‘GELRE’ XLII (1939),

blz. 61-78.
+
Bulkestein was vermoedelijk het stamslot van het geslacht van Tuyll,
dat hier, met Gijsbert van Tuyll, ‘die Alde’, voor het eerst in het eind der
13e eeuw wordt vermeld. In de eerste helft van de 16e eeuw leefde hier
Willem van Tuyll tot Bulkestein, die de hoofdpersoon werd in een aan de
1)
Faustsage verwante legende. Een van zijn nakomelingen, eveneens
Willem van Tuyll geheeten, bewoonde het kasteel in 1616-1654. Onder
dezen, die in 1642 schepen van Deil was, zal het slot de gedaante hebben
gekregen, die het nog op teekeningen van Corn. Pronk en van Jan de
Beyer uit 1728 vertoont. Het huis, dat het laatst in het bezit schijnt te zijn
geweest van de familie Verzijl, is in 1788 gesloopt (‘GELRE’ XLII 1939, blz.
64).
1)

Vgl. ook de Faustsage te Waardenburg, waaromtrent hierna, blz. 461.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Geschiedenis.

297
+

De enkele jaren geleden door een storm gehavende poort, bestond uit een stuk
baksteenen muurwerk met banden van bergsteen, waarin een rondbogige
doorgang met bergsteenen

+

Beschrijving.

Afb. 264. Deil. Poort van het voormalig huis Bulkestein vóór den storm in 1935.

boogblokken (afb. 264) en, boven het midden, een wapensteen. Thans staan nog
slechts twee brokstukken der zijdammen. De wapensteen met het blazoen der Van
Tuyll's is thans in het bezit van den heer H.C. Verstegen te Deil.
+

Het karakter van het metselwerk, zoowel als dat van den wapensteen
wijzen op het begin der 17e eeuw, het tijdperk dus, dat ook, zooals wij
reeds opmerkten, de teekeningen van Pronk en van de Beyer doen
veronderstellen. Bovendien zien we op een afbeelding in den Gelderschen
Volksalmanak van 1841 in den boog een sluitsteen met het jaartal 1620,
die eveneens nog vermeld wordt in de Voorloopige lijst van Gelderland
(1917), blz. 50.

+

Tijdsbepaling.

Bijzonderheden.
In particulier bezit te Deil bevinden zich:
+
een schoorsteenstuk, een slapenden Cupido voorstellend (fragment van een grooter
+
doek), in rococo-omlijsting met spiegel eronder (XVIIIc), afkomstig uit het
Schoorsteenstuk uit
Meteren.
voormalig huis te Meteren (zie blz. 333);
+
een marmeren schoorsteenmantel (± 1700), afkomstig uit het voormalig huis te
+
Liende;
Schoorsteenmantel uit
+
Liende.
een gesneden zg. ruifkast (± 1600) afkomstig uit het voormalig huis Vogelenburg
+
te Deil.
Kast uit Vogelenburg.

Enspijk.
+

Zie NOMINA GEOGR., III, blz. 97.

+

Naam.

Kerk.
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De thans Ned. Hervormde kerk behoort aan de Ned. Hervormde gemeente; de
toren is eigendom der burgerlijke gemeente Deil.
Toen gravin Alveradis in 1129 de abdij Mariënweerd stichtte, schonk zij
+
aan dit klooster o.a. ook goederen te Enspijk. Wellicht is aldus ook de
kerk te Enspijk in
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het bezit der abdij gekomen. Althans vinden wij in 1456 als pastoor te
‘Eynspyck’ genoemd zekeren Henricus van Mirle, conventuaal van
Mariënweerd (ARCHIEF AARTSBISD. UTRECHT, XXII, 1895, blz. 332).
Na de Hervorming is deze kerk gecombineerd met Deil.
+

De kerk ligt vrij op een open, eenigszins hooger en gedeeltelijk met boomen beplant
o

terrein in het midden van het dorp. Zij is georiënteerd met een afwijking van 1
naar het Zuiden.

+

Ligging.

Afb. 265. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Enspijk.
+

Het gebouw (afb. 265) bestaat uit een driebeukig schip van vier traveeën, met
+
een uitgebouwde kapel (thans consistoriekamer) aan de oostelijke travee van
Beschrijving
plattegrond.
den noordbeuk, een koor van twee traveeën met een driezijdige sluiting, en een
vierkanten toren, langs welks noordzijde de noordbeuk is doorgetrokken. Middenbeuk
en zijbeuken zijn gescheiden door ronde zuilen.
De totale lengte van schip en koor bedraagt, binnenwerks, 26,30 M.; de
middenbeuk is, hart op hart der zuilen gemeten, 7,775 M. breed; de zijbeuken zijn
3,30 M. breed; de toren meet binnenwerks 2,50 × 2,50 M.
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Afb. 266. Ned. Hervormde kerk te Enspijk uit het Z.O.
+

Schip en koor (afb. 266), opgetrokken van baksteen, zijn geheel gepleisterd en
+
gewit, met uitzondering van den westgevel, die in kruisverband is gemetseld
Uitwendig. Schip en
koor.
(formaat der baksteen: 0,205 × 0,10 × 0,05 M.; 10 lagen: 0,625 M.). Noord- en
zuidbeuk hebben spitsboogvensters met dagkanten van eenvoudige afgeschuinde
profileering; de drie beuken zijn onder één doorgaand zadeldak gebracht. Tusschen
de vensters van den noordbeuk en tegen de twee buitenhoeken van den zuidbeuk
zijn eens versneden, schuin afgedekte steunbeeren gemetseld, laatstgenoemde in
normalen stand. De westmuur van den zuidbeuk is in modernen tijd beklampt. In
de spitsbogige vensternissen van het koor zijn in later tijd rondbogige vensters
aangebracht; tusschen deze vensters staan tweemaal-versneden beeren, waarvan
de twee westelijkste - die aan de noord- en die aan de zuidzijde - gedeeltelijk met
de oostmuren van den zuidbeuk en van de kapel zijn verheeld. In de zuidzijde van
het schip en van het koor bevinden zich twee (later aangebrachte) korfbogige
ingangen; twee overeenkomstige ingangen ook aan de noordzijde.
+
De in kruisverband gemetselde toren (formaat der baksteen: 0,235 × 0,12 × 0,058
+
M.; 10 lagen 0,695 M.) bestaat uit drie geledingen (afb. 267). Tegen de vier
Toren.
hoeken gaan vijfmaal versneden beeren op tot dicht onder de gootlijst van de
ingesnoerde en met leien bekleede achtkante spits, die bekroond wordt door een
gesmeed ijzeren leliekruis met haan. De twee westelijke hoekbeeren
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Afb. 267. Toren der Ned. Hervormde kerk te Enspijk uit het Z.W.

zijn ter hoogte van de bovenste geleding vernieuwd. De halfachtkante traptoren is
tegen de zuidzijde opgetrokken tot op 1/3 der hoogte van de bovenste geleding; de
gecemente waterlijsten tusschen de geledingen van den toren zijn om dezen
traptoren heengevoerd, hem eveneens in drie geledingen deelend. In de westzijde
der onderste geleding bevindt zich een ellipsbogige ingang in omlijsting van
profielsteen, waarboven een spitsbogige, thans met planken dichtgetimmerde
vensternis, geflankeerd door twee spitsbogige nisjes. In de beide overige geledingen
zijn in elk der zichtbare zijden telkens twee spitsboognissen gespaard, in de bovenste
waarvan zich de galmgaten bevinden.
+
Het ook inwendig geheel gewitte schip (afb. 268) is thans van het koor gescheiden
door muren en schotwerk, waartegen in den middenbeuk het orgel is geplaatst. +Inwendig schip.
Tusschen midden- en zijbeuken staan zware ronde zuilen met eenvoudig
geprofileerde lijstkapiteelen, die scheibogen met vrij ruw afgeschuinde profielen
dragen. Over de drie beuken zijn gestucte houten tongewelven geslagen. De in het
verlengde van den noordbeuk tegen den toren aangebouwde travee(kapel?) is van
den zijbeuk gescheiden door een ongeveer 0,25 M. zwaren tusschenmuur van
groote baksteen (formaat: 29,5-30 × 14,5-15 × 7-8 c.M.; 10 lagen: 0,87 M.), waarin
sporen van een vroegeren doorgang. Tegen den westmuur van den middenbeuk
is in deze ruimte een muurverzwaring ter dikte van ± 75 c.M. opgemetseld, eveneens
van groote moppen. In den noordmuur bevindt zich een dichtgemetseld
spitsboogvenster met overblijfselen van een bergsteenen traceering, de eenige
oorspronkelijke in dit gebouw nog aanwezig (zie afb. 265, A); in den westmuur,
boven den ingang een dergelijk venster; boven deze vensters zijn moeten van een
klein zadeldak zichtbaar. De kapel, aan de oostzijde van den noordbeuk
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Afb. 268. Ned. Hervormde kerk te Enspijk inwendig naar het O.

uitgebouwd, stond met het schip in verbinding door twee spitsbogige doorgangen,
die in later tijd zijn dichtgemetseld, waarbij naar de zijde van den middenbeuk een
deur is aangebracht. Deze kapel wordt door een houten vloer in twee verdiepingen
verdeeld; een houten trap aan de westzijde der kapel voert naar de bovenverdieping,
waar een spitsbogig houten tongewelf zichtbaar is, welks schenkels sporen van
brand vertoonen.
+
Ook het thans als berghok dienstdoende koor wordt door een houten zoldering
verdeeld in twee verdiepingen. Deze zolderingen zijn in de 19e eeuw gelegd, in +Koor.
verband met overstroomingen der Linge, tot huisvesting van vluchtelingen.
In het thans gelijkvloersche gedeelte bevindt zich in den zuidmuur een piscine,
bestaande uit een dubbele nis met twee gekoppelde driepasbogen (afb. 265); in
den oostmuur bevindt zich een grootere spitsbogige nis, in den noordmuur een
segmentbogig nisje. Als in de noordelijke schipkapel is ook hier op de verdieping
het oorspronkelijke spitsbogig houten tongewelf zichtbaar, welks ribben in de twee
oostelijkste hoeken der koorsluiting neerkomen op houten schalken, gedragen door
zandsteenen kopjes. De hier zichtbare baksteen meet 24,5 × 12 × 5,8 c.M.; 10
lagen: 69,5 c.M.
+
Over de benedenruimte van den toren is een ribloos kruisgewelf gemetseld,
+
waarin later een gat is gebroken. Een spitsbogige doorgang van den toren
Toren.
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naar den middenbeuk is dichtgemetseld. Een gemetselde wenteltrap in den traptoren
voert naar de twee bovengelegen, overzolderde verdiepingen.
+

Hoezeer dit kerkgebouw, gelijk uit de beschrijving reeds blijkt, door latere
wijzigingen moge zijn gehavend, toch vinden we hier en daar
overblijfselen, die ons althans eenige aanwijzing kunnen geven wat betreft
de dateering en de bouwgeschiedenis. Zoo wijzen de driepasboogjes der
tweedeelige piscine in het koor (afb. 264) en de zeer eenvoudige vormen
van kapiteel en basement van haar middenzuiltje, die elkaars omkeering
zijn, op de laat-gothische periode, en wel op een tijdvak, dat we zeker
niet vroeger dan ± 1400 mogen stellen. Op dezen tijd wijst trouwens ook
het formaat der aan het koor gebruikte baksteen, dat overeenkomt o.a.
met het dwarspand van de ruïne te Ammerzoden, met het schip der N.H.
kerk te Kerk-Driel (vgl. Bommelerwaard, blz. 10 en 50), en met fragmenten
der oude stadsmuren te Tiel (zie hieronder blz. 377). Eenigen tijd later
zal de toren zijn opgetrokken: de vormen van de spitsboognissen en de
profileeringen zijn van algemeen vijftiende-eeuwsch karakter, maar daar
het schip tegen den bestaanden toren werd opgetrokken, en, blijkens het
kleine formaat der baksteen van den westmuur en de reeds den
Tudorboog vertoonende vensterkoppen in den noordbeuk (afb. 264, A),
niet vroeger dan omstreeks 1500 kan zijn verrezen, moet deze toren nog
in het laatst der 15e eeuw zijn gebouwd.
We komen dus tot het volgende waarschijnlijke verloop der
bouwgeschiedenis: Aan een in de 13e eeuw van groote moppen
opgetrokken kerk (waarvan we een fragment van den westmuur in de
ruimte benoorden den toren bewaard vinden), is in het begin der 14e
eeuw een nieuw koor, het bestaande, gebouwd. Vervolgens trok men
tegen de westzijde, vermoedelijk omstreeks 1500 den toren op, om daarna
ook het oude schip te sloopen, met uitzondering van den tegen den toren
staanden westmuur, en dit te vervangen door het tegenwoordige. Nadat
de kerk in Hervormde handen was overgegaan, kreeg zij, door wijzigingen,
waarschijnlijk in de 18e en 19e eeuw, o.a. door het aanbrengen van het
gestucte tongewelf onder de oude bekapping in den middenbeuk, haar
tegenwoordige gedaante.

+

Bouwtijd.

+

In den toren hangt een klok (middellijn: 0,84 M.) met in Romeinsche hoofdletters
+
het randschrift: ‘Henricus Petit anno 1796’.
Klok.

Gellikum.
+

H.M. WERNER, Het kasteel Gellicum, in: ‘Gelre’, XXVII (1924), blz.
109-121.
+
Zie NOMINA GEOGR., III, blz. 106.
+
We vinden Gellikum voor het eerst genoemd omstreeks het jaar 983,
als Gallinghem, in een oorkonde, die de inkomsten van de abdij te Werden
opsomt (SLOET, Oorkondenb., nr. 110). In 1148 blijkt de abdij Mariënweerd
ook hier, evenals te Deil, bezittingen te hebben, waarin zij in 1166 door
bisschop Godfried van Utrecht werd bevestigd (SLOET, a.w., nrs. 291, 292
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Geschiedenis.

en 316). Later behoorde Gellikum als heerlijkheid onder de landen van
Arkel. Bij deeling tusschen de zoons van Johan van Arkel kwam zij
omstreeks 1270 aan Johan van Heukelom. In 1326 wordt Gielles van
Gellinchem beleend met ‘het Huis te Gellinchem en de Hofstadt met 8
mergen’. In het einde der 15e eeuw behoorde deze heerlijkheid aan het
geslacht van Weerdenborch, vervolgens aan dat van Scherpenzeel, en
bij verkoop kwam zij in 1553 aan dat van Riviere. Johan van Riviere
trouwde met Josina van Dorth, weduwe van Alexander van Tengnagel,
en verkocht Gellikum omstr. 1620 aan zijn vrouws voorzoon, Alexander
van Tengnagel, wiens rechtstreeksche nakomelingen deze heerlijkheid
tot 1790 bezaten
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toen zij overging aan het in de vrouwelijke lijn van de Tengnagels
afstammende geslacht van Son. (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 321; WERNER,
a.w., blz. 111-121).

Voormalig rechthuis.
+

Het voormalig rechthuis van het schoutambt Gellicum, thans vergaderlokaal van
het Polderbestuur, is opgetrokken tegen den westgevel van den toren der hierna +Ligging.
te bespreken R.K. kerk (afb. 269 en 270).

Afb. 269. Plattegrond der R.K. kerk te Gellikum met het tegen de westzijde aangebouwde
rechthuis.
+

Gebouwd van baksteen (formaat: 23,5-24 × 11,5-12 × 4-4,5 c.M., 10 lagen: 81
c.M.) bestaat het uit een als open portaal behandeld gelijkvloers, overkluisd met +Beschrijving.
een tongewelf met steekkappen en met korfbogige doorgangen aan west-, noorden zuidzijde, en verder uit een verdieping, de voormalige raad- en rechtzaal, met
een vloer van roode plavuizen en een balkenzoldering, waarboven een zolder; op
dezen zolder is het benedengedeelte der tweede geleding van den westelijken
torenmuur zichtbaar.
+
In den eenvoudigen voorgevel is tusschen de twee rondbogige vensters van de
+
rechtzaal een wapensteen aangebracht met een door een gravenkroon gedekt
Wapensteen.
schild, gedeeld: a. gevierendeeld, een en vier een kruis, twee en drie beurtelings
gekanteelde dwarsbalken; b. drie weerhaken, geplaatst 2 en 1.
Een gouden kruis op blauwen grond is het wapen van het geslacht
Tengnagell, dat sinds 1626 in het bezit was van de heerlijkheid Gellicum
(wapen: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van goud in blauw).
Drie gouden weerhaken, 2 en 1, in rood, vertoont het wapen-van
Boetzelaer.
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Blijkbaar hebben we hier dus te doen met het wapen van Alexander
Tengnagell, heer tot Gellicum, dijkgraaf van de Tielerwaard, 8 December
1629 gehuwd met Geertruid Ermgard van den Boetzelaer, overleden te
Gellicum in 1679.
+
Dit wapen steunt aldus de uit materiaal en vormen te maken
gevolgtrekking, dat het rechthuis zal zijn gebouwd omstreeks 1630.

+

Bouwtijd.

+

Een houten bord, beschilderd met een gebed voor de rechtspraak, uit dit rechthuis
+
afkomstig, bevindt zich thans in het gemeentehuis te Deil. Blijkens taal en
Gebedsbord.
lettervormen zal het uit ± 1600 dateeren.

Kerk.
De Roomsch-Katholieke kerk van O.L. Vrouw Geboorte is in eigendom en
onderhoud bij de Roomsch-Katholieke gemeente; de toren met zijn westelijken
aanbouw behoort aan de burgerlijke gemeente Deil.
+

ARCHIEF V.H. AARTSBISDOM UTRECHT, XVII (1889), blz. 1. - J. KALF, De
Katholieke kerken in Nederland, blz. 160-161.
+
De kerk te Gellikum was in 1261 nog een kapel der kerk te Beesd, en
behoorde daardoor evenals deze aan de abdij Mariënweerd (JOOSTING
EN MULLER, Bronnen, II, blz. 423). Nadat de kerk in handen der
Hervormden was overgegaan trad hier als eerste predikant op Zegerus
Wilhelmi Paulus, die in 1619 naar Rossum vertrok. De kerkelijke gemeente
Rumt werd na de hervorming tot 1648 en later nogmaals van 1675-1690
met Gellikum gecombineerd. In 1803 werd de kerk aan de Katholieken
teruggegeven.
+

+
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+
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De kerk ligt vrij op een hoogte aan de Zuid-Oostzijde van het dorp. Zij is
o

+

Ligging.
georiënteerd met een afwijking van 2 naar het Noorden.
+
De kerk (afb. 269) bestaat uit een schip van drie traveeën met een driezijdig
+
gesloten koor van twee traveeën, een tegen de vierde travee der zuidzijde
Beschrijving
plattegrond.
aangebouwde sacristie, een noordbeuk van vier traveeën en eenen vierkanten
toren met een westelijken aanbouw van twee traveeën, het boven reeds beschreven
rechthuis.
+
+
Het uitwendig omstr. 1860 geheel nieuw ommetselde schip (afb. 270 en 271)
+
wordt gedekt door een zadeldak, dat boven het koorgedeelte verhoogd is; het
Uitwendig.
+
lessenaarsdak van den noordbeuk sluit hier onmiddellijk tegen aan. Tusschen
Schip en koor.
de van geprofileerde neggen voorziene, spitsbogige vensternissen staan
+
eens-versneden steunbeeren, waaromheen de onder langs de vensterdorpels
+
loopende neuslijst is doorgevoerd. De sacristie heeft aan de zuidzijde een
Sacristie.
puntgevel, waarachter haar zadeldak tegen den zuidmuur van het koor, onder
de gootlijst aansluit. In den oostmuur dezer sacristie is een voormalige korfbogige
ingang dichtgemetseld; in de vulling werd later de opening eener piscine gebroken.
+
De toren (afb. 270) is tot 1,85 M. boven het maaiveld opgetrokken van baksteen,
+
metend: 0,29 × 0,14 × 0,063 M.; 10 lagen 0,75 M.; hierboven van baksteen
Toren.
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Afb. 270. Deil. R.K. kerk met rechthuis te Gellikum.

groot 26,5 × 13,2 × 7 c.M.; 10 lagen: 85 c.M., in onregelmatig verband. Hij bestaat
uit vier geledingen, welke, met uitzondering van die aan de oostzijde, door een
middenlisene worden verdeeld in twee helften, waarin korfbogige nissen zijn
gespaard. Tegen de Zuid- en tegen de Noordzijde zijn zware, tweemaal-versneden
beeren gemetseld, waarvan de laatste tot traptoren is ingericht. Het geheel wordt
bekroond door een ingesnoerde achtkante houten spits, met leien gedekt.
Tegen de westzijde is over de twee onderste geledingen het hierboven beschreven
voormalig rechthuis van het schoutambt Gellikum, opgetrokken (zie blz. 303).

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

306

Afb. 271. Deil. R.K. kerk te Gellikum uit het Z.O.
+

+

Het schip (afb. 272) is bij de restauratie overdekt met een nieuw gestucadoord
+
tongewelf, dat, evenals het koor en de triomfboog is gepolychromeerd; de
Inwendig.
noordbeuk is gewit. Hoofd- en noordbeuk worden gescheiden door drie achtkante +Schip en koor.
pijlers, zonder kapiteelen overgaande in de gedrukt-spitsbogige scheibogen,
waarboven zware, eveneens spitsbogige muralen, die oorspronkelijk blijkbaar langs
de pijlers hebben doorgeloopen tot op het basement, maar later tot 2,50 M. boven
den vloer zijn weggehakt; alleen boven den scheiboog der oostelijke travee, dus
tusschen koor en noordbeuk ontbreekt de muraal, gelijk ook de zuidmuur geen
muralen vertoont. Het koor wordt gedekt door een spitsbogig houten tongewelf op
(modern beschilderde) schinkels en muurstijlen. De noordbeuk (afb. 273) is overkluisd
met vier ongeveer vierkante kruisgewelven, gemetseld op ribben met een
laat-gothisch profiel (afb. 269), in de hoeken rustend op eenvoudig geprofileerde
kraagsteentjes en in het midden samenkomend in ronde, vlakke sluitsteenen.
+
De benedenruimte van den toren, toegang gevend tot het schip der kerk, is
overkluisd met een in de richting Oost-West gemetseld halfcirkelvormig tongewelf. +Toren.
In den noordmuur bevindt zich een deur, die toegang geeft tot de verdieping van
het voorgebouw. Een houten wenteltrap in den traptoren voert naar de eerste
verdieping van den toren, vanwaar men langs houten trappen de twee volgende
verdiepingen bereikt, welker bovenste een ouden eiken klokkestoel bergt, waarin
de hierna te beschrijven klok hangt.
+

De nieuwe ommetseling van schip en koor laat niet toe gegevens voor
de bouwgeschiedenis uit het muurwerk af te lezen. De ongeveer 0,90 m
zware pijlers echter tusschen hoofd- en noordbeuk, met de vrij ruw behakte
en uiterst eenvoudig geprofileerde scheibogen, maken het waarschijnlijk,
dat men den noordmuur van een vroeger eenbeukige kerk heeft
doorgeslagen om den zijbeuk aan te bouwen. Dat dit moet

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Bouwtijd.

307
gebeurd zijn in de tweede helft of tegen het laatst der 15e eeuw, blijkt
zoowel uit het doorvoeren der boogprofielen langs de pijlers zonder
kapiteelen, als uit de profileering der gewelfribben (afb. 269 en 273).
Tezelfdertijd heeft men blijkbaar een nieuwe koorsluiting gebouwd. Uit
de zware muralen boven de drie scheibogen in den hoofdbeuk zou men
de gevolgtrekking willen maken, dat deze ruimte vroeger overkluisd is
geweest, ware het niet, dat in den tegenoverliggenden zuidmuur deze
muralen ontbreken. Daar ook boven den oostelijksten noordbeuk en koor
verbindenden scheiboog geen muraal aanwezig is, moet het koor steeds
een houten overdekking hebben gehad. Opmerkelijk is in dit verband ook
de breede rondbogige triomfboog, dien men klaarblijkelijk bij den bouw
van het nieuwe koor, omstreeks 1500 dus, heeft gebroken in den oostmuur
van de oorspronkelijke kerk, van welken muur het bovendeel is bewaard
gebleven (thans gepolychromeerd, met opschrift, zie afb. 272).

Afb. 272. Deil. Hoofdbeuk der R.K. kerk te Gellikum naar het O. gezien.

Overigens schijnt de voet van den toren, met zijn metselwerk van groote
moppen, wel het oudste deel van het bouwwerk te zijn; de scheve stand
ten opzichte van de as van den hoofdbeuk (afb. 269) leidt tot de
onderstelling, dat deze later tegen den toren van eene oudere kerk werd
aangebouwd.
Zoo zou dan de bouwgeschiedenis het volgende verloop hebben gehad:
een vermoedelijk in het begin der 13e eeuw gebouwd baksteenen kerkje
(de in 1261 vermelde kapel?) werd in den loop der 14e eeuw gesloopt,
op den toren na, en vervangen door een grootere eenbeukige kerk, die
XVB op hare beurt werd verbouwd en vergroot met een noordbeuk en
een nieuw koor; tegelijk schoorde men den verhoogden toren door twee
zware beeren, waarvan de noordelijke tot traptoren werd ingericht; in het
begin der 16e eeuw zal tegen de zuidzijde van het koor de sacristie met
haar thans dichtgemetselden korfbogigen ingang zijn opgetrokken (zie
afb. 271).
De aanbouw van het rechthuis in de eerste helft der 17e eeuw, bracht
alleen voor den toren eenige verandering mee, doordat aan zijn noordzijde
de uit de benedenruimte toegankelijke trap naar de vergaderzaal werd
gemaakt. Waarschijnlijk is toen ook het tongewelf over dit gelijkvloersche
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geslagen, dat thans als portaal voor de kerk dient. Het schip kreeg omstr.
1830 zijn tegenwoordig gestuct gewelf, in de plaats van de toen
waarschijnlijk gesloopte overkluizing.
Tenslotte is de kerk, zooals gezegd, omstr. 1860 gerestaureerd en door
den architect A. Tepe in haar tegenwoordigen staat gebracht.
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Afb. 273. Deil. R.K. kerk te Gellikum door den noordbeuk n/z Z.O. gezien
+

Aan den ingang van het schip der kerk ligt een hardsteenen grafzerk, van welks
+
sterk afgesleten opschrift nog leesbaar is: ‘... egt begraven ...oelofsen H ......
Zerk.
o

o

leven scho......... sterf ......a 16...... svrou...... Ms van ...sterf den... a ....’.
+

De in den toren hangende klok (middellijn: 0,87 M.) draagt in gothische minuskels
+
het opschrift: ‘Anno. domini . m . cccccc . XI . heeft my . hans . falck van
Klok.
nueremberg gheghoten’.

Boerenhuizen.
1. De Boerderij Hakkershoek, een oud leengoed van Jan van Arkel, heeft achter
+
het gemoderniseerde woonhuis een ouden stal met een balkenzoldering, op een
van welker moerbalken, gedeeltelijk bedekt door een anderen, lateren balk, een +Stal.
jaartal: ‘17...’.
+

Tot voor kort bevond zich hier een houten bord, volgens mededeeling
van den vroegeren bezitter aangespoeld bij den vloed in 1821, waarop
o

drie in relief gesneden houten groepjes zijn bevestigd, voorstellend: 1 .
o

o

Christus in den Hof van olijven, 2 . de slapende apostelen, 3 . Judas met
een krijgsman en een krijgsman met schild, alles eenigszins boerenwerk
ongeveer uit het midden der 16e eeuw; twee figuren van krijgslieden zijn
er later onbeholpen bijgemaakt. Het werk bevindt zich thans in ander bezit
te Gellikum.
2. G 40. Boerenhuis op T-vormigen plattegrond. In den voorgevel ankers: 1743.
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Houtsnijwerk.

Rumt.
+

W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Bijdrage voor de geschiedenis van het
adellijk huis de Leegpoel te Rumpt, in: ‘GELRE’, XVIII (1915), blz. 57-59.
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Rumpst (omstr. 960), Rumede (in 1148 en volgende jaren), Rumpde
+
(1260), Rumt (in 1341), Romde (in 1440), Rumpt (in 1569), Ruemde (in
1667), Rumd (in 1668), enz. Zie NOMINA GEOGR. III, blz. 229.
Rumt wordt vermeld (als Rumpst) omstr. 960 in een lijst van bezittingen
+
der St. Martenskerk te Utrecht (SLOET, Oorkondenb., nr. 96).
De heerlijkheid, die alleen het dorp Rumt omvatte, schijnt evenals
Gellikum, een afdeeling van het Land van Arkel te zijn geweest. Reeds
in 1341 vinden we het huis en hofstad te Rumt vermeld, als eigendom
van heer Ricoud van Heeswijk, proost van St. Pieter te Utrecht, die het
toen aan hertog Reinald opdroeg (‘GELRE’, XXXV, 1932, blz. 105). In 1485
werd Willem Holl door den heer van Asperen beleend met ‘huys ende
hofstadt...... van Romd’ (‘GELRE’, XVIII, blz. 57). In 1550 werd zij het
eigendom van het geslacht van Scherpenzeel, en door een erfdochter
kwam zij vervolgens aan dat van Heereman van Zuidwijk (V. SPAEN,
Inleiding, III, blz. 320), in wiens geslacht de tot het voormalig kasteel
behoorende gronden nog tot in dezen tijd zijn gebleven (‘GELRE’, XXXV,
blz. 106).

+

Naam.

+
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Veldkruis.
+

In de uiterwaard, tusschen de Groote en de Kleine wiel, staat een hardsteenen
veldkruis, hoog 2,59 M. (afb. 273), waarin gehakt het wapen-Scherpenzeel en
c

daaromheen in gothische minuskels: ‘Int Iaer MV XXVII op sunte Severynsdach
opt hof te remdt blef doot Ot van Scerpenzeel lefft (sic) XXVI. Byt voer dye zyel om
Gods wyl’.
Otto van Scherpenzeel, zoon van Carselis en Maria van Zuylen van Anholt,
was jagermeester en richter van Arnhem en Veluwezoom. Hij sneuvelde
in den strijd tegen de Stichtsche krijgsbenden van bisschop Rudolf van
Anholt, nadat deze Gellikum geplunderd hadden (GELD. VOLKSALM. 1851,
blz. 166-167; ‘GELRE’, XXVII, blz. 112 en XL, blz. 96-97).
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Veldkruis.

Afb. 274. Rumt. Veldkruis voor Ot van Scherpenzeel.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de Ned. Hervormde
gemeente; de toren is het eigendom van de burgerlijke gemeente Deil.
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+

Oprichting der parochie Rumpt, 1851, in: DE GODSDIENSTVRIEND LXVI,
+
blz. 262. Reeds omstr. 960 behoorde Rumt in zijn geheel aan de St.
Maartenskerk te Utrecht (SLOET, Oorkondenb., nr. 96). Aangezien sinds
1148 herhaaldelijk bezittingen der abdij Mariënweerd, zoowel te Rumt,
als te Deil, Enspijk en Gellikum worden bevestigd (DE FREMERY,
Cartularium Mariënweerd nrs. 6, 13, 23, 51, 79), voorts de kerk in 1261
een kapel van Beest was, dat aan Mariënweerd behoorde, en wij hier als
priesters vermeld vinden Goessen die Joede, in 1438, en Johan van
Zolen, in 1456 (ARCHIEF AARTSBISD. UTRECHT, XLI V, 919, blz. 211), welke
laatste conventuaal van Mariënweerd blijkt (Arch. Aartsbisd. Utr. XXII,
1895, blz. 332), mogen wij aannemen, dat ook de kerk van Rumt, evenals
die van Enspijk (zie blz. 297), reeds in 1148, en tot de Hervorming, aan
de genoemde abdij behoorde. Na de Hervorming tot 1648, en nog eens
van 1675 tot 1690, was Rumt kerkelijk met Gellicum gecombineerd
(JOOSTING EN MULLER, Bronnen, II, blz. 423).
+

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

De kerk ligt vrij op een kerkhof, dat door een hek van den openbaren weg is
o

afgescheiden. Zij is georiënteerd met een afwijking van 2 . naar het Noorden.

+

Ligging.

Afb. 275. Deil. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Rumt.
+

Het gebouw is een driebeukige pseudo-basiliek (afb. 275 en 276) op pijlers, met
+
+
Beschrijving.
een driezijdig gesloten koor, een aan den zuidbeuk uitgebouwde, met vijf zijden
+
van een achthoek gesloten kapel en een ingebouwden vierkanten toren, met een
Plattegrond.
achtkanten traptoren tegen den noordwestelijken hoek.
De totale lengte van schip en koor, zonder den toren, bedraagt binnenwerks
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28,50 M.; het schip meet in de zijbeuken 21,40 M.; de middenbeuk is, hart op hart
der pijlers, 8,10 M. breed; de totale breedte van het schip is binnenwerks 15 M. De
toren meet 3,80 M. in het vierkant.
+
De van baksteen opgetrokken kerk (afb. 277) is bij een restauratie in 1890 geheel
nieuw ommetseld, met uitzondering van den toren. De drie beuken worden door +Uitwendig. Schip en
koor.
één doorgaand dak gedekt. De muren, geschoord door eenvoudige schuin,
afgedekte steunbeeren, zijn doorbroken met spitsbogige vensters, waarin
(vernieuwde) traceeringen. Op de koorsluiting staat een gesmeed ijzeren leliekruis.

Afb. 276. Rumt. Ned. Hervormde kerk. Dwarsdoorsnede.
+

De toren, opgetrokken van baksteen (formaat: 0,275 × 0,12 × 0,065 M.; 10 lagen:
+
0,785 M.), bestaat uit vier geledingen, zonder versnijding, waarvan de drie
Toren.
onderste zijn gescheiden door eenvoudige baksteenen waterlijsten. Van deze
drie onderste geledingen, die alleen aan den westgevel zichtbaar zijn, is de onderste
oorspronkelijk geheel vlak opgemetseld, terwijl in de tweede rondbogige nissen zijn
gespaard; later heeft men hierin een groote spitsbogige nis gebroken, die een
korfbogigen ingang met venster daarboven omlijstte, welke openingen thans weer
zijn dichtgemetseld; in de derde geleding zijn drie gedrukt spitsbogige nissen
gespaard, waarboven het terugliggend veld der vierde geleding, met aan elke zijde
een galmgat, wordt omsloten door hoeklisenen, verbonden door een getand fries,
waarboven een uitkraging de ingesnoerd achtkante houten spits draagt. Deze wordt
bekroond door een rijk gesmeed ijzeren kruis.
+
Het inwendige (afb. 278) is na de Hervorming gewijzigd, doordat men tusschen
+
schip en koor, in den triomfboog, een scheimuur heeft gemetseld. Het koor
Inwendig.
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wordt thans, door een te halver hoogte van de vensters gelegde balkenzoldering,
verdeeld in twee verdiepingen, die als consistorie- en catechisatiekamer dienst
doen. In verband hiermede zijn in het midden der vensters nieuwe, oorspronkelijk
niet aanwezige, traceeringen aangebracht. In de drie oostelijke sluitmuren

Afb. 277. Deil. Ned. Hervormde kerk te Rumt uit het Zuidwesten.

bevinden zich, gelijkvloers, drie rondbogige spaarnissen, waarvan de zuidoostelijke
een piscine omsluit, gelijk aan een dergelijke in de kapel. In het geheel gewitte schip
wordt de vier traveeën diepe middenbeuk van de vijf traveeën tellende, langs den
toren doorgetrokken zijbeuken, gescheiden door 1 M. zware, overhoeks gestelde
vierkante pijlers, waartusschen spitse scheibogen zijn geslagen. Boven deze
scheibogen zijn, in den middenbeuk, zware hol geprofileerde muraalbogen (als die
te Gellikum, zie blz. 306) gemetseld, die benedenwaarts rechtstreeks zijn
doorgevoerd langs de middenbeukzijde der pijlers, zonder kapiteelen. Hiertegen
zijn halfronde schalken geplaatst, die op met bladornament versierde kapiteelen de
fijn geprofileerde gewelfribben en gordelbogen dragen. In de zijbeuken rusten de
gelijkerwijs geprofileerde gewelfribben (afb. 275) en de, in tegenstelling met die in
den middenbeuk, zeer zware, als de schei- en muraalbogen hol
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geprofileerde gordelbogen, op gebeeldhouwde kopjes. In het muurwerk der kapel
zijn onder de vensters harer sluiting drie ellipsbogige nissen gespaard; in haar
oostelijken wand bevindt zich een spitsbogige piscine met boogtoten. De twee langs
den toren doorgetrokken zijbeuk-traveeën zijn door later gemetselde scheimuren
van de overige schipruimte afgescheiden. Aldus ontstonden te weerszijden van den
toren twee zijruimten, waarvan de noordelijke, overdekt met een vierdeelig
kruisribgewelf, als de overige zijbeuktraveeën, toegang geeft tot den hier
ingebouwden traptoren, terwijl de zuidelijke thans is ingericht tot cachot.

Afb. 278. Ned. Hervormde kerk te Rumt inwendig naar het Westen.
+

In het hierop met rondbogen geopende gelijkvloers van den toren is een
+
spitsbogige doorgang naar het schip, in den oostmuur, later dichtgemetseld;
Toren.
hierboven bevinden zich in de vier hoeken de aanzetten van een gesloopt
kruisribgewelf (afb. 275), thans vervangen door een houten zoldering. Een
gemetselde spiltrap in den traptoren voert naar de beide bovengelegen verdiepingen,
waarvan de bovenste den klokkestoel bergt.
+

Kennelijk is de toren, die reeds op het eerste gezicht als een vreemd
lichaam in het geheele bouwwerk aandoet, het oudste gedeelte. Met zijn
rondbogige en zeer gedrukt spitsbogige spaarnissen en zijn hoeklisenen
is hij zeker niet later te dateeren dan het midden der 13e eeuw. De ingang,
met zijn hooge spitsbogige vensternis, is blijkbaar een wijziging uit lateren,
gothischen tijd, toen de oudere kerk, die bij dezen toren behoorde, is
gesloopt, om door de tegenwoordige te worden vervangen. Dat men bij
deze verbouwing met het koor is begonnen, blijkt uit de traceeringen in
de koppen der koorvensters, die, bij de restauratie overeenkomstig de
1)
oorspronkelijke vormen hersteld , uit cirkels geconstrueerde vierpassen
met stompe toten vertoonen, een vorm die niet veel vroeger dan omstreeks
1300, maar
1)

Blijkens schrijven van den architect L. Beirer, dd. 8 Juni 1896, in het archief van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
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ook niet veel later dan de eerste, helft der 14e eeuw kan zijn, terwijl de
traceeringen in de schipvensters flamboyante vormen uit het begin der
15e eeuw vertoonen, een tijd, waarop ook de profileeringen der
gewelfribben (afb. 275) wijzen. Er ligt dus ongeveer een eeuw tijdruimte
tusschen den bouw van het koor en dien van het schip, en wanneer we
nu opmerken, dat de oostelijke zijbeukmuren tegen twee beeren van het
koor aansluiten, dan komen we tot de gevolgtrekking, dat het koor het
eenig tot uitvoering gekomen deel is van een oorspronkelijk waarschijnlijk
veel grootscheepscher plan - de verhoudingen wijzen hierop - dat ook
slooping van den ouden toren beoogde. In het begin der 15e eeuw heeft
men dan tegen dit onvoltooid staande koor een op andere, bescheidener
schaal ontworpen schip opgetrokken en daarbij den toren behouden, dien
men een westelijken ingang gaf, door een grooten spitsbogigen doorgang
met den middenbeuk en door openingen in noord- en zuidmuur met de
zijbeuken in verbinding bracht, terwijl men de aldus ontstane hooge
benedenruimte overkluisde met het thans op de aanzetten na gesloopte
kruisribgewelf; tegelijk werd, met de westtravee van den noordbeuk, de
traptoren opgetrokken.

Afb. 279. Deil. Koperen kroon in de Ned. Hervormde kerk. te Rumt.
+

De kerk bezit: Een eenvoudig eiken doophek (XVII B) met balusters.
Een opengewerkte koperen predikantslezenaar (± 1650).
Een koperen doopbekken met houder (± 1700).
Twee houten psalmbordjes (XVII).
Een orgel, in 1842 vervaardigd door C.F.A. Naber te Deventer, rustend op een
orgelgalerij, gedragen door vier houten Toscaansche zuilen.
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Een koperen offerblokje (XVII).
Twee koperen blakers (XVII).
Een koperen lichtkroon (midden-XV) met twee rijen elk van 6 armen, versierd met
laat-gothisch bladornament, die bevestigd zijn aan de spijlen van een zeskant
torenvormig baldakijn, waarin op een rond, geprofileerd voetstuk een beeldje staat,
boven de kruisbloem, die de spits bekroont, zijn twee gekroonde schildjes (XVIIb)
aangebracht, met wapens (afb. 279).
+
Een klok (middellijn: 107.5 c.M.) met het opschrift: ‘Lovet den Heere die alleen
onse toevlucht is. Fecit Jan Albert de Grave Amsteldam. P.v. Doeland Scholtus. +Klok.
o

D.A.v. Boogaart kerkmr. A . J.Ch. MDCCXXIX’.

Boerenhuis.
Evenals in andere dorpen van de Tielerwaard bestaan ook hier nog
verschillende boerenhuizen van z.g. Zuidhollandsch type, op T-vormigen
plattegrond. Een der best bewaarde en oudste voorbeelden is:
R 102. Baksteenen boerenhuis (afb. 280), bestaande uit een dwarshuis met
daarachter aangebouwden deel. Het woonhuis (afb. 281) had oorspronkelijk

Afb. 280. Boerderij te Rumt. R 102.

een wolfdak, dat omstreeks 1850, is verbouwd in den tegenwoordigen vorm, als
zadeldak tusschen twee eindgevels. De kepers van de oude kap zijn in de
tegenwoordige bewaard gebleven. Inwendig: in de woonkamer
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een betimmering met bedsteden en schouw (XIX A); in de schouw een blijkbaar
van elders hierin aangebracht ouder schoorsteenstuk (± 1700?),

Afb. 281. Rumt. Oude boerderij R 102.

een landschap voorstellend. Keuken met groote schouw (± 1700), waaronder
gemetseld fornuis. Terzijde van de boerderij een groote houten schuur en een
karnhok met houten karnmolen.

Est en Op-IJnen.
Deze gemeente wordt gevormd door het dorp Est, in het midden van de Tielerwaard,
ten O. van de spoorlijn Geldermalsen - Zalt-Bommel gelegen, en het dorp Op-IJnen
aan den noordelijken oever van de Waal.
+

Het wapen der gemeente, verleend 6 Januari 1885, bestaat uit: een
schild gevierendeeld, het eerste en het vierde kwartier van zilver, beladen
met twee gekanteelde balken van keel, vergezeld van een barensteel
van lazuur, het tweede en derde kwartier van keel, beladen met drie palen
van vair, waarboven in goud een uitkomende leeuw van keel. Zie
overigens ook Neerijnen, blz. 454.

+

Wapen.

Est.
+

Zie NOMINA GEOGR., III, blz. 101.
Est was eertijds eene dagelijksche heerlijkheid, behoorende aan het
geslacht van dien naam. In 1372 verkocht Hendrik van Est eenig land te
Est aan de hertogin van Brabant. In de eerste helft der 15e eeuw kwam
de heerlijkheid door huwelijk aan het geslacht Tuyl. Gijsbrecht van Tuyl
was heer van Est in 1423-1442. Geertruid van Tuyl
+
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trouwde met N. van Heukelom en deze verkochten Est in de 16e eeuw
aan Claas Vijgh. In de 17e eeuw behoorde de heerlijkheid aan de
geslachten van Bloemendaal en Laewick (V. SPAEN, Inleiding, III, blz.
300-301).

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk en haar toren zijn beide in eigendom en onderhoud bij
de Ned. Hervormde gemeente.

Afb. 282. Est en Op-IJnen. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Est.

Kerkelijk was Est van 1620 tot 1748 gecombineerd met Meteren. De
+
tegenwoordige kerk is waarschijnlijk na de afscheiding van Meteren, dus
omstreeks 1750, gebouwd.
o+

+

Geschiedenis.

De geheel vrij liggende kerk, waarvan de oriëntatie een afwijking van 8 vertoont,
is een eenvoudig, eenbeukig gebouwtje (afb. 282) met een klokketorentje op den +Beschrijving.
westgevel, uitwendig geheel gepleisterd. Het inwendige is verdeeld in een
westelijke kerkruimte, gewit en gedekt met een segmentvormig houten tongewelf
op trekbalken (afb. 283) en een oostelijk hiervan gelegen consistoriekamer.
De kerk bezit:
+
Een eenvoudigen eiken preekstoel (± 1800), welks voet rust op een fragment,
+
vermoedelijk van een omgekeerd zandsteenen doopbekken (XV?).
Meubelen, enz.
Een koperen predikantslezenaar (XVIIIc).
Een dito doopbekken met houder.
Een dito zandlooperhouder.
Een dito blaker.
Een orgel (XVIIIc) met gesneden kast, bekroond door een wit geverfd beeld van
David, geflankeerd door heraldisch-rechts een kinderfiguurtje met het
wapen-Timmers, links een dergelijk figuurtje met het bijbehoorend vrouwelijk wapen
(afb. 284).
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+

Een wit marmeren epitaaf (thans in de schouw der consistoriekamer geplaatst en
+
in staat van verval), bestaande uit een sarcophaagvormig onderstuk met een
Epitaaf.
rococo bekroning, waarin het wapen-Timmers is gehouwen (afb. 285); in het
onderstuk het navolgend opschrift: ‘Hier leijt begraaven Den Heer Johan: Jacob
Timmers in sijn Eerwaarde leven Heer van Est en Opijnen stirf den 27 Augusti 1761
oudt 72 iaaren’.
Twee koperen zeslichts kroontjes (XVIIIb), een waarvan een arm mist.
Een geschilderd tiengeboden-bord (XVIIIb), waarop tevens de tekst Prediker 4:17
is aangebracht.
Een Credo-bord, waarop een wapen is geschilderd, benevens het opschrift: ‘Deze
en meer andere giften zijn gedaen door den Heer Timmers, heer van Est en Opijnen
Anno 1749’.

Afb. 283. Est en Op-IJnen. Ned. Hervormde kerk te Est inwendig naar het Oosten.
+

Een klok (middellijn: 0,555 M.), met in den bovenrand, in Romeinsche

+
o
Klok.
hoofdletters, het opschrift: ‘Johannes Specht Rotterdam A . 1747.’
Een zilveren avondmaalsbeker (hg. 0,124 m) met gegraveerd rankenornament;
opschrift: Corn. Will et Jan Lub diac. est 1639; merken: Zaltbommel, 2 gekruiste
pijlen en jaarletter C. (afb. 286).

Boerenhuizen.
1. B 26. Eenvoudig gepleisterd boerenhuis met rieten dak. In den voorgevel ankers:
1632. 2. W 121. In den zijgevel van een gepleisterde boerenwoning ankers: A 1769.

Op-IJnen.
+

Op-IJnen wordt vermeld in 1265, wanneer Otto, graaf van Gelre, en
Rodolf Cock een ruiling aangaan, waarbij eerstgenoemde al de goederen
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Geschiedenis.

tusschen Beesd en Leerdam en tusschen Lek en Linge krijgt, terwijl de
ander in leen ontvangt de curtes Hiern,
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Neer- en Opijnen (SLOET, Oorkondenb., nr. 883). Dezelfde Rodolf Cock,
thans ‘miles de Werdenberghe’ genoemd (vgl. hierna blz. 458), pachtte
in 1280 van het kapittel van St. Jan te Utrecht de tienden van ‘Hyre (Hiern),
IJnen et Oppinen’, voor den tijd van zestien jaren; en in 1287 kreeg hij
ze voor acht en vijftig jaren in pacht (SLOET, Oorkondenb. nrs. 1017 en
1118). Deze familie Cock bleef tot het eind der 17e eeuw in de ridderschap
van Nijmegen verschreven (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 295).

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk en haar toren zijn, evenals die te Est, in eigendom en
onderhoud bij de Ned. Hervormde gemeente.
De kerk te Op-IJnen was aanvankelijk een kapel van de kerk te Hier
+
(Waardenburg, zie blz. 457), als hoedanig zij in 1287 wordt vermeld
(JOOSTING EN MULLER, Bronnen, II, blz. 420). Later tot parochiekerk
verheven, werd zij na de Hervorming, en tot 1618, gecombineerd met
Neerijnen (blz. 455).

+

Geschiedenis.

Afb. 284. Est en Op-IJnen. Orgel der Ned. Hervormde kerk te Est.
+

De tegenwoordige kerk, een omstreeks 1860 opgetrokken gebouw, bezit de
navolgende meubelen en andere voorwerpen: Een eenvoudig in den trant van
het Regentschap gesneden preekstoel, op welks klankbord een kuif is
o

+

Beschrijving.

aangebracht, waarin: ‘A . MDCCXLIV’. Een koperen doopbekkenhouder (XVII B),
waarin een bekken (± 1800). Een koperen opengewerkte predikantslezenaar (XVIIIb),
waarin een sterfiguur, met een draaibaren arm. Een koperen achtlichts kroon (±
1750).
+
Een zilveren Avondmaalsbeker (XVIIb), met gegraveerde randversiering van
ranken en visschen, waarin drie medaillons met mansfiguren in de kleederdracht +Avondmaalszilver.
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van dien tijd (afb. 287); onder tegen den bodem gekrast: SG en NH. Merken: dubbele
adelaar (Tiel), jaarletter L, en een monogram S I (dooreen).

Afb. 285. Est en Op-IJnen. Epitaaf in de Ned. Hervormde kerk te Est.

Een zilveren avondmaalsbeker (XVII) in den vorm van een miskelk, op welks voet
een wapen is gegraveerd, benevens het randschrift: ‘Saligh Sijn die hongeren ende
dorsten nade Geregtighijd want sij sullen Versadicht worden. Math. 5 V.6’. Merken:
jaarletter B; een schildje, waarin een leeuw met anker, en één onleesbaar (afb. 288).
+
Een klok (middellijn: 0,68 M.) met in Romeinsche hoofdletters de volgende
opschriften: in den bovenrand, ‘Johan Masscharell Heer tot Ballegoijen Kint ende +Klok.
Opijnen Anno 1636. Petrus Mobach Pastor. Tijs Aertsen ende Otto Jansen
kerckmisters in den tyt’; in den benedenrand, ‘Peter van Trijer ende Johan Philipsen
hebben mij gegoten. Eeclesia Opijnensis reformata orthodoxa me curavit’.

Geldermalsen.
De burgerlijke gemeente Geldermalsen omvat de dorpen Geldermalsen en Meteren
en het gehucht (bewoond oord) Rot.

Geldermalsen.
+

JAC. ANSPACH, De voormalige heerschap Malsen en het geslacht van
Malsen. Leerdam, 1894.
+
De naam Geldermalsen, beteekenend het deel der heerlijkheid Malsen,
dat aan Gelderland behoorde, zal zijn ontstaan na de opdracht in 1253
door Otto, graaf van Bentheim
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van zijn allodium, voor zoover dit boven Asperen en dus tot aan den linker
Lingeoever lag in het gebied van den graaf, later hertog van Gelre
(ANSPACH, Malsen, blz. 9). In 1276-1281 komt het voor als Burchmalsen
1)
(SLOET, Oorkondenb., nr. 972, blz. 944 ; in 1369 als 's Hertogenmalsen
(‘GELRE’, XXII, 1919, blz. 50 en 253); in 1494 en 1512 heet het
Gelremalsen; in 1630 Geldermalssum; in 1645 en 1654 Geldermalssen
(zie NOMINA GEOGR., III, blz. 180).

Afb. 286. Est en Op-IJnen. Zilveren Avondmaalsbeker der Ned. Hervormde kerk te Est.

Afb. 287. Est en Op-IJnen. Zilveren Avondmaalsbeker der Ned. Hervormde kerk te Op-IJnen.

1)

Dat deze benaming Burchmalsen niet Buurmalsen beteekent, is het eerst aangetoond
door DE FREMERY, Cartularium, blz. 384, vervolgens nader door ANSPACH, Malsen, blz.
9-10, en tenslotte door J.S. VAN VEEN in: ‘GELRE’, IX (1906), blz. 364. Zie overigens ook
hierna onder: Geschiedenis.
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Het wapen der gemeente Geldermalsen, verleend bij Kon. besluit van 24
+
December 1918, bestaat uit: in keel 19 besanten van goud, geplaatst 4,
4, 4, 3; het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en
twee parelpunten.
Zooals wij hierboven reeds opmerkten, behoorde Geldermalsen
+
oorspronkelijk tot de oude heerlijkheid Malsen, die zich aan beide zijden
van de Linge uitstrekte, een
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deel van de Tielerwaard, van Buren en van Kuilenburg omvattend, maar
waarvan de grenzen overigens niet zijn te bepalen.
We vinden Malsen voor het eerst vermeld in een oorkonde van 12
Augustus 850, waarbij Ludger, tiende bisschop van Utrecht, meedeelt,
dat graaf Balderik aan de kerk te Utrecht goederen heeft geschonken o.a.
‘inter...... Uberan Malsna’ (SLOET, Oorkondenb., nr. 41). Met dit Uberan
Malsna of Boven-Malsen, in 1251 Malsen

Afb. 288. Est en Op-IJnen. Zilveren Avondmaalsbeker der Ned. Hervormde kerk te Op-IJnen.

Superior, in 1347, in 1400 en in 1429 Overmalsen genoemd (‘GELRE’, IX,
blz. 363), wordt het tegenwoordige Buurmalsen, benoorden de Linge in
de Betuwe bedoeld. Dit Malsen Superior onderstelt stilzwijgend een
Malsen Inferior of Nedermalsen, al wordt dit ook nergens vermeld, maar
we mogen met ANSPACH (a.w., blz. 9) aannemen, dat dit laatste het
bezuiden de Linge gelegen Geldermalsen moet zijn.
In 1253 kwam dit gebied in het bezit van Otto II van Gelder, waardoor
dan het grafelijke, Geldersche ‘Burchmalsen’, later 's Hertogenmalsen,
het tegenwoordige Geldermalsen is ontstaan, ter onderscheiding van het
aan den tegenovergestelden noordelijken Lingeoever gelegen
Bueren-Malsen, Malsen bij Buren (het graafschap Buren, dat altijd, evenals
Kuilenburg, min of meer onafhankelijk was en in Gelderland op zich zelf
stond), waarin we den oorsprong vinden van de tegenwoordige benaming
Buurmalsen.
In 1306 zijn Geldermalsen, Meteren en Wadenooien als dagelijksche
heerlijkheden onder de eening en het gericht van de Tielerwaard gekomen.
Waar in het cartularium van Mariënweerd overdracht van bezittingen
plaats heeft voor de schepenen van Zalt-Bommel, Deil, Tuil, wordt met
Malsen steeds Geldermalsen bedoeld; waar ze geschiedt in den naam
van den heer van Buren of van diens drost, beteekent Malsen steeds
Buurmalsen (ANSPACH, blz. 10).
Vermoedelijk is Geldermalsen in het eind der 13e eeuw een
burggraafschap geworden. De hier toen opgetrokken burcht, de
‘Ravestein’, waarnaar, gelijk hierboven meegedeeld, de heerlijkheid in
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1276-1281 Burchmalsen werd genoemd, vinden we nog in 1741
beschreven als een door grachten omringd adellijk huis met twee hooge
trapgevels, en een lagen vierkanten toren met een voormuur en een
valbrug (TEGENW. STAAT, blz. 291). Dit kasteel, waarvan de laatste
overblijfselen in 1828 werden gesloopt, om plaats te maken voor het
nieuwe huis ‘Groot-Ravestein’ (in tegenstelling met Klein-Ravestein te
Buurmalsen), werd, nadat Geldermalsen uit het geslacht Kuik was geraakt,
achtereenvolgens bewoond door het geslacht van Lawick, welks leden
heeren van Geldermalsen waren tot 1666, toen heerlijkheid en huis
overgingen aan
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Jacob van Borssele van der Hooge, heer van Kleverskerke enz., die met
zijn echtgenoote, Maria van Varick, begraven ligt in het koor der kerk (zie
blz. 327), en wiens nakomelingen de heerlijkheid bezaten tot 1772, toen
zij werd opgedragen aan het geslacht van Aarsen Beijeren, om tenslotte,
in 1749, in het bezit te komen van Thomas van Barneveld, tevens heer
van Meteren, en zijn vrouw Diderika Henrika de Roock, wier dochter,
Anna Catharina Emerentia van Barneveld, gehuwd was met Edmund
Willem van Dam van Isselt, die van 1823-1828 de laatste bewoner der
oude huizing was.

Romeinsche oudheden.
+

Op het landgoed Bottesteyn zijn in 1905 en 1906 verschillende Romeinsche
voorwerpen gevonden, waaronder: een bronzen munt van Claudius, een bronzen +Romeinsche
kannetje, hoog 20 cm, met oor, aan het ondereinde versierd met een gevleugelde voorwerpen.
knapenfiguur; een bronzen offerschaal (middellijn 25 c.M.), een bronzen handvat,
een bronzen kan, een bronzen patera met steel, verschillende potjes en wrijfschalen
van terra sigillata, blauw-groene glazen fleschjes, een urn met overblijfselen van
verbrande beenderen, een zwaard, een bijl, en andere metalen voorwerpen, alles
uit den tijd van 50-150 n. Chr. (Bulletin Ned. Oudh. Bond 1ste serie VI, 1905, blz.
178; VII, 1906, blz. 166 en 181).
Deze voorwerpen bevinden zich in het bezit van den eigenaar van
Bottesteyn, den heer G. Murman. Tezelfdertijd gevonden overblijfselen
van een fundeering in gietwerk zijn bij de ontgraving vernietigd (Bulletin
Ned. Oudh. Bond, IX, 1916, blz. 280).

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, oorspronkelijk aan den H. Suitbertus gewijd (JOOSTING
EN MULLER, Bronnen, II, blz. 422), is in eigendom en onderhoud bij de Ned.
Hervormde gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.

Afb. 289. Geldermalsen. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk.
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+

De kerk behoorde oorspronkelijk met hare tienden aan het kapittel van
St. Pieter te Utrecht, dat in 1216 door paus Innocentius III in deze
bezittingen werd bevestigd (SLOET, Oorkondenb. nr. 445). Na de
hervorming trad hier als eerste predikant op Georgius Freilingius (±
1590-1599).
+

+

Geschiedenis.

De kerk ligt vrij, op den zuidoever der Linge, aan de hoofdstraat van het dorp. Zij
o

is georiënteerd met een afwijking van 11 naar het Zuiden.
+

+

Ligging.

Het gebouw bestaat uit een schip met een versmald, 5/8-gesloten koor en met
+
een noordelijken zijbeuk, die naar het westen met een travee is doorgetrokken
Beschrijving.
langs den vierkanten toren, een halfrond tegen den noordwesthoek uitgemetselden Plattegrond.
traptoren omsluitend; in den hoek tusschen noordbeuk en koor is een
consistoriekamer opgetrokken, die in 1926 geheel is verbouwd en vergroot (afb.
289 en 290).
+
De buitenmuren zijn opgemetseld van baksteen, metend, wat het schip betreft:
24 × 11,5 × 5,5 c.M. (10 lagen: 66,5 c.M.), en aan het koor: 23 × 11 × 5 c.M. (10 +Uitwendig.
lagen: 61 c.M.); het metselwerk van den noordbeuk is boven de waterlijst van
zwaarder formaat (26 × 12 × 6,3 c.M.) dan daarbeneden (20 × 10,5 × 5,5 cm.);
zoowel schip als koor zijn in kruisverband opgetrokken, de toren echter in staand
verband (formaat: 29 × 14 × 6,5 c.M., 10 lagen: 76 c.M.). De muren van schip en
koor worden geschoord door eenvoudige, eensversneden beeren, waartusschen
de spitsbogige vensters zijn aangebracht.

Afb. 290. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk uit het N.O.
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De tufsteenen stijlen dezer vensters zijn bij de restauratie in overeenstemming met
gevonden overblijfselen hersteld. In de tweede travee van den noordbeuk bevindt
zich een oorspronkelijke, eveneens bij de restauratie herstelde ingang, met kielboog
en onderdorpel van roode zandsteen; een later gemaakte ingang in de derde travee
is bij dezelfde gelegenheid weer dichtgemetseld.
De toren bestaat uit drie, onderling door zaagtandlijsten gescheiden geledingen.
In de onderste geleding is aan de westzijde bij de

Afb. 291. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk uit het Z.O.

restauratie in 1931 een ingang aangebracht; de tweede geleding heeft hoeklisenen,
verbonden door een spitsboogfries; in de derde geleding bevinden zich, onmiddellijk
boven de zaagtandlijst, dichtgemetselde, gekoppeld-rondbogige galmgaten, en
hierboven open spitsbogige galmgaten, geflankeerd door spitsbogige siernissen.
+
Noordbeuk en hoofdbeuk (afb. 292 en 293) zijn gescheiden door drie achtkante
zuilen van baksteen (formaat: 25-27 × 14-15 × 6 c.M.), op eveneens baksteenen +Inwendig.
achtkante basementen met een geprofileerd tufsteenen deklijstje. De
overwelvingen van schip en koor zijn bij de restauratie nieuw gemetseld, op grond
van moeten en fragmenten van ribben en aanzetten toen gevonden van de
oorspronkelijke overwelving, die omstreeks het midden der 19e eeuw was
weggebroken en vervangen door stucgewelven. De kraagsteentjes der gewelven
in den noordbeuk zijn eveneens modern werk (van den beeldhouwer Kuilenburg).
De westwand van den hoofdbeuk - oostmuur van den toren - is grootendeels van
Brohltuf. De vensterdorpels in het koor zijn deels van Baumberger zandsteen, deels
van Limburgsche mergel. In den oostmuur van den noordbeuk bevindt zich een nis,
die ten deele wordt bedekt door den hiertegen aansluitenden noordelijken zijmuur.
De benedenruimte van den toren, thans tot kerkportaal dienend, is overkluisd
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met een baksteenen koepelgewelf, dat een bij de restauratie aangebrachte herstelling
is van het oorspronkelijk, later weggebroken gewelf.

Afb. 292. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk inwendig naar het O.
+

Van de kerk in hare tegenwoordige gedaante is de toren kennelijk het
oudste deel. Zijne hoeklisenen, de dichtgemetselde rondbogige galmgaten
en het groote baksteenformaat wijzen op ongeveer het midden der 13e
eeuw als bouwtijd. Het bovengedeelte met de spitsbogige galmgaten is
blijkbaar een latere verhooging in verband met den bouw van een nieuw
schip, dat, naar de vormentaal en het formaat van de baksteen te
oordeelen, XV B zal zijn opgetrokken ter vervanging van een tufsteenen
kerk, van welker westmuur wij de overblijfselen vinden in den oostelijken
torenwand. Op grond hiervan moet de bouwgeschiedenis dus ongeveer
deze zijn, dat men tegen een waarschijnlijk twaalfde-eeuwsche tufsteenen
kerk omstr. 1250 een nieuwen baksteenen toren heeft gebouwd, en dat
men, in den loop der 15e eeuw, de tufsteenen kerk heeft vervangen door
een grootere baksteenen, met behoud van den toren, die is verhoogd,
toen men tenslotte het schip vergrootte met een noordbeuk. Vermoedelijk
geeft het jaartal 1460 der hierna te beschrijven klok ongeveer den tijd
aan, waarin deze verbouwing is geschied.
Het gebouw is in 1931 gerestaureerd door Ir. Daan Jansen.
De kerk bezit:
Een achtkante hardsteenen doopvont (XV) op dito voet.
Deze doopvont was in later tijd als voet onder den preekstoel gebruikt,
maar is bij de restauratie hersteld en in de travee ten Noorden van den
toren (doopkapel) geplaatst.
Een eenvoudig gesneden eiken preekstoel (± 1700), in den stijl van Lodewijk XIV,
met latere trap en voet.
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Bouwgeschiedenis.
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Een koperen predikantslezenaar (± 1700).
Een dito doopbekkenhouder met bekken.
Een koperen zandlooperhouder.
Een dito lichtarm.
Een eiken heerenbank (± 1720), met op consoles gedragen overhuiving waarvan
de kroonlijst segmentvormig is gebogen, terwijl de hoeken verkropt zijn; alles rijk
gesneden met fijn acanthusornament.
Kennelijk zijn uit het segmentvormig gevelveld vroeger hierin aanwezige wapens
verwijderd.

Afb. 293. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk inwendig naar het W.
+

Een groote, gebeeldhouwde witmarmeren zerk (1684), thans op een
tombevormige verhooging in het midden van het koor geplaatst (afb. 294). Omlijst +Grafzerken.
door een Toscaansche portiek liggen de levensgroote figuren van een edelman
in harnas met sjerp, het hoofd gedekt door een allongepruik, en van een vrouw in
de kleedij van omstreeks 1700, beiden met voor de borst gevouwen handen. In het
boogveld is een alliantie-wapen-van Borsselen en van Varick gehouwen; aan elke
zijde van de pilasters vier kwartieren. Een plaat aan het voeteneinde draagt het
opschrift: ‘D: Jacobus de Borssele van der Hooge D. de Malsen Clevers Kerke etc.:
Ex Antiquis Zelandiae Nobilibus Ortus. In senatu foedere Zelandiae Noe ab
A.MDCLIV senator: ad Germaniae Principes sociorumq. exercitus a Foederatorum
conventu saepius: legatus: et Maria de Varick D: de Malsen etc. MDCLI. Jun. XX.
S. Matrimonio conjuncti hac sibi posterisq: Sepultura erecta XX Oct: MDCXXCIV.
Di: adventum exspectant. Hic obijt IX. Aug. MDCLXXXV aet: LXIV. Haec VII Nov.
MDCCVII Aet: 79.’
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De overblijfselen van dit echtpaar zijn in 1791 naar Parijs overgebracht.
Voorts eenige eenvoudige zerken, waaronder een, waarop gebeeldhouwd een hand,
die een tuil bloemen houdt en: ‘S.G.V.W. 1627’; een met het

Afb. 294. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk. Grafzerk voor Jacobus v. Borsselen en Maria
v. Varik.

opschrift: ‘Dit is de groef van Cornelis Leendertsen, mulder van Geldermalsen 1662’;
een met: ‘S. Schook Y.G.V.B.-K.V.G. 1727’; een waarop: ‘Dit graf behoort aan D.P.
Verwey, schout tot Geldermalsen en zijn Erven’; een met: ‘Dit is de groef van Gijsbert
van Meeteren en sijn nacomelingen’, e.a.
+
Twee zestien-lichts koperen lichtkronen, waarvan de eene op een schildje als
o

opschrift draagt: ‘tert v. Malsen a . 1720’, en de andere ‘Margarita en Jannetje

+

Lichtkronen.

o

v. Malsen a . 1720’.
+
Een geschilderd houten tekstbord, in den trant van Vredeman de Vries (± 1600),
maar op welks bekroning (vermoedelijk bij een overschildering) het jaartal 1710 +Tekstbord.
is aangebracht.
Dit bord is in 1931 gerestaureerd door den schilder Lammerts van Bueren
te Utrecht.
+

Een klok (middellijn: 1.275 M.) met in den bovenrand het opschrift in gothische
minuskels: ‘Sanctus-merthynus, vocor . anno . dni. m. cccc . LX . Johannes . et.
wilhelmus . hoerken . fratres. me . feceront.’

Boerenwoning.
A 131. Boerenwoning aan den weg van Geldermalsen naar Wadenooien gelegen;
verbouwd. In den gepleisterden voorgevel ankers: 1713.
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Molens.
+

1. Aan den weg naar Zaltbommel staat de gemeentelijke korenmolen, een ronde
baksteenen bovenkruier op een begroeide belt (afb. 295). In den baard het jaartal +Korenmolen.
1848 der herbouwing.
+

2. Ten W. van het station Geldermalsen, aan den Voorvliet in den Laageindschen
+
Hoevepolder, staat een achtkante, met riet bekleede watermolen (XIX A) op
Watermolen.
baksteenen voet.

Afb. 295. Geldermalsen. Korenmolen.

Meteren.
E.A. VAN BERESTEYN,

Het huis te Meteren en zijn bezitters, in ‘GELRE’, XI

+

(1908,) 335-374.
+

Literatuur.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

330
+

Zie NOMINA GEOGR. III, 187-188.
Een ‘curtis de Meteren’ wordt in 1265 vermeld (SLOET, Oorkondenb.,
blz. 861).
In 1267 behoorde Meteren waarschijnlijk onder Malsen en als zoodanig
aan den graaf van Bentheim. Johan II, graaf van Bentheim verkocht
Malsen in 1306 aan den graaf van Gelre. Meteren kwam nu als
dagelijksche heerlijkheid onder de eeninge en den gerichte van de
Tielerweerd en werd toen vermoedelijk in leen gegeven aan de graven
van Cuyck. Voor de verdere geschiedenis van deze heerlijkheid en hare
opeenvolgende bezitters zij verwezen naar VAN BERESTEYN, a.w., blz. 344
v.v., alwaar men ook mededeelingen vindt omtrent het in 1907 gesloopte
Huis.
+

+

Naam.

+

Geschiedenis.

Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de kerkelijke
gemeente, de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
+

Van de vroegste geschiedenis dezer kerk is weinig bekend. Elias van
Meteren verkocht 12 November 1313 tien hont lands te Malsen ten
behoeve van een prebende in de kerk te Meteren (ANSPACH, a.w., blz.
19). In 1322 wordt Marten van Inen vermeld als pastoor. Jan van Eyll
vinden we als pastoor genoemd in 1562 en in 1569 (ARCHIEF AARTSBISDOM
UTRECHT dl. 40, 1914, blz. 316, dl. 44, 1919, blz. 118). De kerk is in 1837
gedeeltelijk vernieuwd.

+

Geschiedenis.

Afb. 296. Geldermalsen. Plattegrond der Ned. Hervormde kerk te Meteren.
+

Het gebouw ligt geheel vrij aan den middenweg van het dorp tegenover den
hierop uitkomenden Blankerschen weg; het is georiënteerd met eene afwijking
o

+

Ligging.

van 10 naar het Noorden.
+
De kerk is opgetrokken van baksteen, uitwendig gepleisterd, en bestaat uit een
+
eenbeukig schip met een versmald driezijdig-gesloten koor en een vierkanten
Beschrijving.
westtoren (afb. 296).
In schip en koor zijn spitsbogige vensters aangebracht; aan de Zuidzijde bevinden
zich twee ingangen: een in het schip, nabij den zuidwestelijken hoek, en een in het
koor; deze laatste is, in verband met de hoogere ligging van den
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koorvloer (boven een grafkelder), bereikbaar langs een stoep van zeven treden.
Oostelijk van dezen ingang, en op de overeenkomstige plaats in den noordmuur,
bevinden zich bouwnaden, wijzend op een verbouwing.
De toren (afb. 297) is opgetrokken

Afb. 297. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk te Meteren uit het Z.W. gezien.

van baksteen (formaat: 25,5 - 28 × 14,5 × 7,5 - 8 c.M.; 10 lagen 83,5 c.M.) en heeft
een vlak gemetselden voet, overeenkomend met de overwelfde benedenruimte,
waarin een (later dichtgemetselde) korfbogige ingang, boven welken weer later
(XIX?) een rondbogige nis met een vierkant venster in houten kozijn is aangebracht;
deze onderste geleding wordt afgedekt door een gecemente lijst, waarboven, met
een kleine versnijding, de tweede geleding opgaat met aan iedere zijde drie
rondbogige spaarvelden; hierboven gekoppelde, segmentvormig getoogde
galmgaten; de toren wordt afgedekt door een zaagtandlijst, waarop een kort
pyramidedak, bekroond door een vergulden bol met ijzeren leliekruis en haan. Het
inwendige der kerk is van weinig beteekenis. Onder het koor is een overwelfde
grafkelder gemetseld, waardoor de vloer zóó hoog ligt, dat men in een later in den
voormaligen triomfboog opgemetselden scheimuur een deur heeft aangebracht, die
toegang geeft tot een trap naar beneden in het schip, zoowel als tot den preekstoel,
die tegen het midden van den scheimuur is geplaatst.
De oorspronkelijke bouwtijd van schip en koor is, tengevolge van de vele
+
wijzigingen en verminkingen, moeilijk te bepalen. De toren zou, te
oordeelen naar het formaat der baksteen, dat het meest overeenkomt
met o.a. dat van het kasteel Loevestein en van de middeleeuwsche
ommuring van Zalt-Bommel, uit de 14e eeuw kunnen dateeren. Het
kruisribgewelf over zijne benedenruimte is echter, blijkens zijn vorm en
de profileering der ribben, stellig niet vroeger dan de tweede helft der 15e
eeuw aangebracht, terwijl de vormen der spaarvlakken en der galmgaten
aan een verbouwing in de 16e eeuw, of wellicht nog later doen denken.
Dat de kerk in 1837 hersteld of verbouwd is, blijkt uit het opschrift, gegrift
in een daklei, die na een storm in 1888 werd gevonden door Jhr. E.A.
van Beresteyn en die zich thans bevindt in het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg. Dit opschrift luidt: ‘De Heer C.A. van Barneveld Heer
van Meteren en Geldermalsen heeft de Eerste Lei Gelijt Den 1 Augustus
1837’.
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Bouwtijd.
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Wellicht is bij die gelegenheid ook het koor verbouwd, misschien in
verband met de constructie van den grafkelder. Althans, een teekening
van A. Schouman uit 1759 vertoont een rechtgesloten koor, zoodat de
tegenwoordige driezijdige sluiting in later tijd moet zijn opgetrokken, iets
wat ook uit den bovenvermelden bouwnaad en uit het groote verschil in
muurdikte tusschen het oostelijk en westelijk deel van het koor valt af te
leiden. Vermoedelijk is toen ook meteen de scheimuur in den triomfboog
gemetseld en de preekstoel daartegen geplaatst.
De kerk bezit:
Een eenvoudigen preekstoel (± 1746) van blank eikenhout met klankbord en een
ruggeschot met uitgezaagde vleugelstukken; in dit ruggeschot (tevens deur) is het
wapen van Meteren gesneden.

Afb. 298. Geldermalsen. Ned. Hervormde kerk te Meteren. Heerenbank.

Aan den preekstoel een opengewerkten koperen lezenaar, met het opschrift ‘C.J.
Velse 1750’.
Blijkens dit opschrift is de lezenaar een geschenk van den eersten
predikant te Meteren na de splitsing van Est en Meteren als afzonderlijke
kerkelijke gemeenten (Vgl. ‘GELRE’, XI, 1908 blz. 341).
Een dergelijken voorzangerslezenaar met het opschrift: ‘Meteren Anno 1750’. Een
koperen zandlooperhouder (± 1700).
1)
Een heerenbank (± 1720, in 1910 gerestaureerd) , van blank eikenhout, bestaande
uit twee banken met een overhuiving op groote gesneden consoles. In de gebogen
kroonlijst is het alliantiewapen aangebracht van den toenmaligen Heer van Meteren,
Cornelis van Aerssen en van zijn vrouw Maria Pauw, schenkers dezer bank (afb.
298).

1)

Zie Jaarverslagen der Prov. Geldersche archeologische commissie over 1908 en 1910, in:
‘GELRE’, dl. XII en XIV.
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Een groot tiengebodenbord in eiken omlijsting, gedateerd: ‘Anno 1665’. Een klok
+
(middellijn: 0,88 M.) met in Gothische minuskels het randschrift: ‘Anno MVICIII so
bin ich durch das fuer geflossen . hans falck van nueremberg hat mich gegossen’. +Klok.

Het voormalig Huis te Meteren.
Het voormalige slot der Heeren van Meteren (niet te verwarren met het
+
eertijds hier eveneens aanwezige huis Blankensteyn), in 1766-1769
geheel herbouwd voor Albrecht Nicolaas van Aerssen Beyeren, in 1892
verkocht en ingericht tot herstellingsoord, is in 1907 geheel gesloopt.

+

Geschiedenis.

Betimmeringen (stijl Lodewijk XV), schoorsteenmantels en schilderijen,
uit dit huis afkomstig, zijn in privaatbezit te Utrecht overgegaan, een
schoorsteenschildering kwam in particulier bezit te Deil (zie blz. 297).
Men zie ook het boven reeds vermelde artikel van Jhr. Mr. E.A. van
Beresteyn in ‘GELRE’ XI, blz. 240.

Haaften.
De gemeente Haaften omvat de dorpen Haaften, Hellouw en Tuil, naast elkaar aan
den zuidelijken dijk van de Tielerwaard, op den noordoever van de Waal gelegen.

Haaften.
+

Zie NOMINA GEOGR., III, blz. 14.
Gelijk wij vroeger reeds hebben vermeld (BOMMELERWAARD, blz. IX en
+
blz. 68), schonk bisschop Meinwerk van Paderborn in 1031 een deel
zijner bezittingen, o.a. ook te Haaften, aan de abdij Abdinghof. Van de
oudste heeren (‘voogden’ of ‘richters’) dezer dagelijksche heerlijkheid is
overigens weinig bekend. Men neemt over het algemeen aan, dat een
tak van het huis Arkel, genaamd Kijfhoek, deze heerlijkheid heeft bezeten,
en dat een erfdochter, Geertruid, haar in het begin der 14e eeuw aan
haar man, Johan van Waardenburg heeft overgebracht (V. SPAEN, Inleiding
III, blz. 302). Nicolaas van Haeften was Heer in 1373, en de heerlijkheid
bleef in zijn geslacht, totdat Theodora van Haeften, vrouw van Floris van
Brederode, haar in 1608 erfde van haar broeder Walraven. Na den dood
van Wolphaart van Brederode, in 1679, zijn deze goederen verkocht (V.
SPAEN, Inleiding III, blz. 303). Haaften kwam toen aan graaf Frederik Adolf,
edelheer van der Lippe, uit de Detmoldsche linie van het grafelijk
Lippesche huis; vervolgens, tegen 1700, aan Adrianus Bout, en daarna
aan Cornelis van Rijnberk, die de heerlijkheid in 1712 verkocht aan
Benjamin Dutry.

Kerk.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Naam.

+

Geschiedenis.

De Ned. Hervormde kerk is met haar toren eigendom der kerkelijke gemeente.
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+

Blijkens de meergenoemde schenkingsoorkonde van bisschop Meinwerk,
stond te Haaften in 1031 een kerk, die een ‘capella’ was van de
moederkerk te Tuil. Zij was dit nog in 1183, toen paus Lucius III, bij
oorkonde van 27 Februari, de abdij te Paderborn in hare bezittingen
bevestigde (SLOET, Oorkondenb., nr. 362). Later werd zij parochiekerk,
in ieder geval vóór 1399, in welk jaar zij tot collegiale kerk met een kapittel
van acht kanunniken werd verheven. Dit kapittel werd in 1450 door zijn
deken, Godefridus Neve, begiftigd met o.a. tienden te Dalem (HISTORIA
EPISCOP. ULTRAJ., Antwerpen, 1733, blz. 250).
In 1786 werd op verzoek van Mr. E. Dutry, als Heer en opper-Kerkmeester
van Haaften, een lijst opgemaakt ‘waarna het kaaije-geld ten behoeve
van de kerk zal worden betaald door ieder, die gebruyk mogte maaken
van de kaaij aan de kerkewaard aldaar’ (GOUDA QUINT, I, 287).

+

Geschiedenis.

+

De kerk, een in 1851, ter vervanging eener oudere, nieuw opgetrokken gebouw
+
met toren, bezit:
Beschrijving.
+
Een gepolychromeerd alliantiewapen-Dutry van Haeften met gesneden voet
+
van rococo-ornament (± 1760), geplaatst op een overigens onbelangrijke
Bank.
heerenbank (± 1850).
+
Vóór den ingang der kerk een zerk zonder opschrift, maar met het wapen-Dutry
+
van Haeften (XVIII).
Zerk.
+
Twee gelijke zilveren bekers (hoog: 0,14 M.) met het randschrift: ‘Dit zijn de
+
bekers toe behorende de kercke van Haeften gemaeckt van enich silverwerck
Avondmaalszilver.
toe behorende de kerck’ (± 1700). Geen merken.
+
In den toren een klok (middellijn: 0,735 M.) met in Romeinsche kapitalen het
randschrift: ‘Yck ben den roeper van veel waarde kerckgenooten op mijne heldere +Klok.
stem word Goodes huys ontslooteon. Gillis Wibrans tot Amsterdam heeft my
vergooten ynt yaar 1702 als de heer Adriaan Bout heer van Haaften was’, en voorts
een medaillon met wapen en randschrift: ‘Wapen van de heer Adriaan Bout heer
van Haaften’.

Ruine Goudenstein.
+

De ruïne van het voormalig kasteel Haaften, Goudenstein genoemd, ligt aan
de Noordzijde van het dorp, ongeveer 200 M. bewesten den rechter Waaldijk.

+

Ligging.

+

MR. C.P.E. ROBIDÉ VAN DER AA, Oud-Nederland. Nijmegen, 1846. JAARVERSLAG der Provinciale Geldersche archeol. Commissie over 1911,
in: ‘GELRE’ XV (1912), blz. LII en XVI (1913), blz. XXIX. - Negende

Jaarverslag der Rijkscommissie tot het opmaken enz. van een
inventaris...... van de Nederl. monumenten enz. (1911), blz. 17.
+
Het schijnt niet zeker te zijn, dat de ridder Rudolf van Haeften, die in
1281 als borg van graaf Reinoud wordt genoemd, reeds bezitter dezer
heerlijkheid was (V. SPAEN, Inleiding, III, 301-302), maar wel weten we,
dat in ieder geval het geslacht van Haeften hier in de 14e eeuw zijn zetel
had. Heer Gijselbraecht van Haeften, die in 1316 en 1318 als bezitter der
heerlijkheid wordt genoemd (NIJHOFF, Gedenkw. I,
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blz. 165 en 185), moet hier gewoond hebben. Van de lotgevallen van dit
slot, dat volgens de overleveringen van oudsher Goudenstein werd
genoemd (ROBIDÉ V.D. AA, a.w.), is overigens weinig méér bekend, dan
dat het waarschijnlijk in 1672, toen het in het bezit was van Wolphart van
Brederode, door legerbenden van Lodewijk XIV werd verwoest. Of het
slot daarna hersteld en later andermaal verwoest is, weten we niet. We
vinden slechts vermeld (TEGENW. STAAT, III, blz. 287), dat B. Dutry, die
de heerlijkheid in 1712 kocht, hier een nieuw landhuis liet bouwen, dat
echter in 1794 door de Fransche invallers tot den grond werd afgebrand.

Afb. 299. Haaften. Ruïne Goudenstein.
+

De ruïne (afb. 299) bestaat uit een ronden hoektoren van binnenwerks gemeten
+
ongeveer 2,70 M. middellijn met een muurdikte van 1.10 M., en twee bij dezen
Beschrijving.
toren aansluitende, rechthoekig op elkaar staande stukken muur, het geheel van
groote baksteen (formaat: 0,30 × 0,14 × 0.16 M.; 10 lagen: 0,78 M.). Het geheel is
bij een herstelling in 1912 omgeven met een baksteenen muurtje. In den 19 M.
hoogen toren bevinden zich twee baksteenen koepelgewelven. De brokstukken der
rechtstaande muren vertoonen de moeten van vier vloeren, waaruit men het bestaan
van een kelder, drie verdiepingen en een zolder kan afleiden. De kelder was, blijkens
de nog waarneembare sporen, overwelfd; het muurwerk van de twee bovenste
woonverdiepingen houdt nog fragmenten van twee gothische zandsteenen
schoorsteenwangen; segmentvormig getoogde deuropeningen in den toren vormden
kennelijk de verbinding tusschen dezen en de vertrekken; boven de bovenste dezer
openingen is in den muur van den toren de moet van het hooge zadeldak zichtbaar.
Alles wijst er op, dat we hier te doen hebben met de resten van een
+
vierkant kasteel met ronde hoektorens, naar het gebruikelijke type van
den middeleeuwschen waterburcht. De eenige gegevens voor een
dateering van dit bouwwerk vinden we in het
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formaat van de baksteen en in de gothische schoorsteenwangen, die
doen onderstellen, dat het in de 14e eeuw is opgetrokken.

Afb. 300. Haaften. Korenmolen a.d. Waaldijk.

Molens.
1.

+

2.

+

Aan den Waaldijk staat een korenmolen, een ronde baksteenen bovenkruier
+
met stelling. De romp is geteerd. Onder de as, in den baard het jaartal
Korenmolen.
MDCCCLVI (afb. 300).
Aan de Wetering of Mark staat de Haaftensche watermolen (XVIII), een
wipwatermolen met open buitenscheprad (afb. 301). De geprofileerde naald
vermeldt: AN 1814, in welk jaar de borst en naald vernieuwd zijn (blijkens
mededeeling van den molenaar).

+

Watermolen.

Hellouw.
+

Zie NOMINA GEOGR. III, blz. 127-128.
Eene oorkonde van 12 Augustus 850 vermeldt, naast Zennewijnen,
Bommel, Herwijnen en andere plaatsen in deze streek, ook de ‘villa
Hellowa’ (SLOET, Oorkondenb. nr. 41).
De heerlijkheid schijnt van ouds in het bezit te zijn geweest van het
geslacht van dien naam. In het begin der 15e eeuw kwam de heerlijkheid
aan Walraven van Haeften, ridder, en sedert bleef zij aan dat geslacht
+
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Naam.

+

Geschiedenis.

en had verder dezelfde lotgevallen als de heerlijkheid Haaften (V. SPAEN,
Inleiding, III, blz. 307).
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Kerk.
De Ned. Hervormde kerk is met haar torentje in eigendom en onderhoud bij de
kerkelijke gemeente.

Afb. 301. Haaften. Wipwatermolen aan de Wetering of Mark.

Evenals de kerk te Haaften wordt ook die te Hellouw in 1183 vermeld als
+
een aan het klooster Abdinghof behoorende kapel van Tuil. Na de
Hervorming werd zij tot 1610 en vervolgens weer van 1668 tot 1823
gecombineerd met Herwijnen. De oude kerk stortte in 1774 in, en werd
in 1822 door de tegenwoordige vervangen (JOOSTING EN MULLER, Bronnen,
II, blz. 419).
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+

Het uiterst eenvoudige kerkgebouwtje, waarvan blijkens een opschrift, in 1822 de
+
eerste steen werd gelegd, heeft een houten dakruiter. Zij bezit:
Beschrijving.

Afb. 302. Hellouw. Wipwatermolen aan de Molenvliet.
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Afb. 303. Hellouw. Wipwatermolen.
+

Een koperen doopbekken (XVIII B?) in witgeverfden houder, aan den preekstoel.
+
+
Doopbekken.
In den dakruiter hangt een klok (middellijn 60,5 c.M.) met in Romeinsche
+
kapitalen het randschrift: ‘C. van Aalsburg, A. Donker en A. Sterrenberg,
Klok.
gecommiteerden te Hellouw. Petit et Fritsen me fuderunt’. Boven den naam
Donker is het jaartal 1835 ingehakt.

Molens.
1. Op den noord-westhoek van den Hellouwschen polder staat, aan de
+
samenkomst van Molenvliet en Zeevang, een houten wipwatermolen (XVIII)
+
met in den voet gebouwde woning (afb. 302).
Watermolens.
2. Zuidelijk van den voorgaanden staat aan het kruispunt van Zeevang en
Broekgraaf een wipwatermolen (XVIII) met gesloten uitgebouwd scheprad en
woning in den voet (afb. 303).

Tuil.
+

Zie NOMINA GEOGR. III, blz. 251 en vooral ook blz. 354-355.
Toen graaf Wichman in 963 het nonnenklooster te Elten stichtte, schonk
+
hij dit tegelijk verschillende van zijne bezittingen, waaronder ook Tuil: de
oorkonde, waarmede
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keizer Otto I in 970 deze giften bevestigde, noemt deze plaats als Thuli
(SLOET, Oorkondenb. nr. 104). In 1312 maakten Gijsbert de Voicht en zijn
vrouw Agnes leen aan den graaf van Gelre: de hofstad Tuil en Nesche,
de hofstede Rodenburg met het

Afb. 304. Tuil. Ned. Hervormde kerk uit het Z.W.

water en de visscherij genaamd Nessche. In 1398 noemt Edmond van
Hellouw zich op zijn zegel schout van Tuil. In 1420 werd Willem van
Haeften met Tuil beleend. Gerrit van Tuyl heet in 1476 dagelijksch heer
van Tuil. In het begin der 17e eeuw was de heerlijkheid in het bezit van
het geslacht Laeswijk, later in dat van Cuyck van Meteren (V. SPAEN,
Inleiding, III, blz. 288).

Romeinsche oudheden.
+

Romeinsche munten, zoowel consulaire als keizerlijke, hier gevonden, zijn in het
+
Rijksmuseum van oudheden te Leiden (zie catalogus 1908, E V, blz. 221).
Munten.

Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk is, met haren toren, eigendom van de kerkelijke
gemeente.
+

Tuil moet reeds zeer vroeg een parochiekerk zijn geweest, immers werd
zij, in 1031, gelijk wij reeds zagen, door bisschop Meinwerk als moederkerk
aan Abdinghof geschonken, met hare kapellen te Nieuwaal, Hellouw,
Haaften en Gameren, waarmede zij in latere oorkonden ook steeds weer
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Geschiedenis

tezamen wordt vermeld. In 1554 stichtte Albert van Hoogwouw, toenmalig
dagelijksch heer van Tuil, eene vicarie op het altaar van O.L. Vrouw in
deze kerk (ARCHIEF AARTSBISD. UTRECHT, XXII, 1895 blz. 233).
+

De in 1810 verbouwde kerk bestaat uit een eenbeukig schip en een vierkanten
westtoren, beide van baksteen (afb 304). In den westgevel van het schip is die
vande oudere, blijkbaar lagere en kleinere kerk bewaard gebleven; ook de
noordzijde bestaat, met uitzondering van de rondbogig gewijzigde vensters, nog
grootendeels uit het oude materiaal; het muurwerk van den toren is tot
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ongeveer aan den nok van het tegenwoordige schip oud. De aan deze, vermoedelijk
uit de 14e eeuw dateerende deelen toegepaste baksteen vertoont het formaat: 27
× 13 × 6 cm.
De kerk bezit:

Afb. 305. Haaften. Grafmonument in de Ned. Hervormde kerk te Tuil.
+

Een met vijf kruisjes gemerkten altaarsteen, voor den preekstoel gelegen, later als
grafzerk gebruikt, met het opschrift: ‘Dese Groeven op dit Coor coemen toe den +Altaarsteen.
Weledel Adriaen van Beest van Renoy Anno 1646’.
+
Een eenvoudige eiken preekstoel (± 1750).
+
+
Preekstoel.
Een opengewerkten koperen predikantslezenaar (XVIII) met het
+
wapen-Boellaard van Tuyl.
Lezenaar.
+
Een in het portaal der kerk geplaatst geverfd houten grafmonument (XVIIIc),
met een op Corinthische zuilen gedragen overhuiving, waaronder een sarcophaag +Grafmonument.
met door kinderfiguren gehouden wapens Boellaard en van Tuyl (afb. 305. Op
de overhuiving staat het houten borstbeeld van een man met allongepruik,
geflankeerd door een hond en een haan (wit marmer geschilderd). Een zilveren
+
Avondmaalsbeker (hoog: 0,149 M.) met gegraveerden rand van arabesken en
+
vogels, om medaillons met figuren (afb. 306). Tegen den bodem een blank
Avondmaalsbeker.
wapenschild. Merken: een boompje (?), jaarletter D en een eendje(?). Een klok
+
(middellijn: 0,83 M.) met in den bovenrand het opschrift: ‘Peter van Tryer ende
+
Iohan Philipsen hebben my gegoten. Anno 1633.’
Klok.

Duiventoren.
Op het erf van een boerderij, genaamd ‘De Nesch’, aan de Westzijde van het dorp,
staat een vierkante duiventoren van baksteen, gepleisterd, met een
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afgeknot pyramidedak met pannen, waarop een ooievaarsnest (afb. 307). Aan de
zuidzijde is een deur met blauw geverfd houten kozijn (± 1800) aangebracht.
Inwendig bevindt zich, boven een

Afb. 306. Haaften. Ned. Hervormde kerk te Tuil. Zilveren Avondmaalsbeker.

met een tongewelf overkluisden kelder een gelijkvloersche ruimte waarin een groote
eenvoudige schouw en een balkenzoldering; hierboven, bereikbaar langs een houten
trap, een verdieping met ziende kap.
Wellicht is dit fragment, dat uit de 16e of 17e eeuw zal dateeren, een
overblijfsel van de hofstede(?) Nesche, die, gelijk boven vermeld, in 1312
tot leen aan den graaf van Gelre werd gemaakt.

Afb. 307. Duiventoren der boerderij ‘De Nesch’ te Tuil.
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Herwijnen.
+

Zie NOMINA GEOGR. III, blz. 133 en 360.
Het wapen dezer gemeente, verleend 20 Februari 1816, vertoont een
rood schild, beladen met twee gouden dwarsbalken.
+
Onder den naam Heriwina wordt Herwijnen reeds vermeld in een
oorkonde van 12 Augustus 850 (SLOET, Oorkondenb., nr. 41). In het begin
der 14e eeuw had Johan van Herwijnen (1342) de tienden, het gemaal
en den wind in leen van den Gelderschen graaf. In 1402 wordt Bruysten
van Herwijnen met deze
+
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1)

heerlijkheid beleend (V. SPAEN, Inleiding III, blz. 308) . Zijne dochter
Adelisse trouwde met Otto van Haeften, die dit leen op 5 April 1415 tot
een open huis van den hertog maakte (NIJHOFF, Gedenkw. III, nr. 280).
Sindsdien is de heerlijkheid in het geslacht van Haeften gebleven tot
1558, toen zekere Marten van Rossem, een neef van den bekenden
maarschalk, haar in zijn bezit kreeg. Over dezen en de verdere bezitters
dezer heerlijkheid zie men ‘GELRE XIII (1910), blz. 333 vv.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk is in eigendom en onderhoud bij de kerkelijke gemeente;
de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
We vinden van de kerk te Herwijnen geen andere vermelding, dan eene
+
in het Kerkelijk register op de rekeningen van den Vicaris generaal van
het bisdom Utrecht, waarbij over 1493-1494 een bedrag van 1 sc. 11½
st. wordt geboekt ‘pro relaxatione interdicti positi in vigore sacrorum
canonum in eccl. de Herwijnen’. Herwijnen is toen dus eenigen tijd in den
ban geweest (Vgl. BIJDRAGEN BISD. HAARLEM, XXXIX, 1920, blz. 431).

+

Geschiedenis.

+

De kerk, een onbelangrijk gebouw, waarvan de eerste steen werd gelegd op 10
April 1823, blijkens een gedenksteen in den gevel, bezit:
+
Een koperen doopbekken (± 1800).
+
Een opengewerkten koperen predikantslezenaar (± 1800).

+

Beschrijving.

+

Doopbekken.

+

Lezenaar.

Afb. 308. Herwijnen. Avondmaalsbeker der Ned Hervormde kerk.

1)

Het is niet zeker, dat deze Bruysten dezelfde is van het Loevesteinsche avontuur in
1397 (Vgl. Bommelerwaard, blz. 131).
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+

Twee gelijke zilveren Avondmaalsbekers, hoog 0,145 M., met gegraveerd ornament
+
van ranken (afb. 308) en opschrift: ‘Dit syn de bekers toe behorende de kercke
Avondmaalszilver.
van Herwynen gemaeckt van eenich zillever werck toe behorende de kerck’;
merk: springend vosje(?) in ovaal (XVIII A?).
Twee zilveren schotels (middellijn 0,33 M.), effen met geribden rand (afb. 309);
merken: Amsterdam, Holland en jaarletter o (XVIII?).
+
Twee tinnen schotels (middellijn 0,255 M.); tegen de onderzijde het opschrift:
+
‘Anno 1736 Diacony armen van Herwijnen.’
Tin.
+
In het koepeltorentje hangt een klok (middellijn: 0,63 M.), met het opschrift
+
‘W.v.Z. Herwijnen 1819’.
Klok.

Particuliere gebouwen.

Afb. 310. Herwijnen. Ruïne van een toren van het voormalig kasteel Wadestein.

1. Van het voormalig Kasteel Wadestein of Wayestein, staat nog een bouwval,
benoorden den rechter Waaldijk, aan de Wayer- of Middelsteeg ongeveer
2 K.M. ten Noordwesten van het raadhuis (afb. 310).
+

TEGENW. STAAT III, blz. 287. - VERSLAG van de Commissie der Koninkl.
Academie v. Wetenschappen tot het opsporen enz. van de overblijfsels
der vaderlandsche kunst, 1865, blz. 18. F.N.M. EYCK VAN ZUYLICHEM, Wadestein, in: GELDVOLKSALM. 1872, blz. 88.
- F.A. HOEFER en J.S. VAN VEEN, Het huis Wadestein of Wayestein, in:
‘GELRE’, XIII (1910), blz. 333-339.
+
Het kasteel wordt in 1402 vermeld als ‘die alde hofstat tot Herwinen, en
in 1415 als ‘dat huys van Herwinen met synen voorborcht’, gelegen ‘aan
die gemeene stege geheiten Wayerstege’.
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Vóór 1558 kreeg het huis zijn tegenwoordigen naam, blijkbaar ontleend
aan de ‘steeg’, waaraan het stond; we vinden het althans aangeduid als
‘dat huys ende hoffstadt tot Herwijnen, dat heeren Bruystens van
Herwijnen tho wesen plach, 't welck jegenwoirdelick genaempt wordt
Wayensteyn’, wanneer in 1558 Marten van Rossem, een neef van den
bekenden maarschalk, wordt beleend met dit huis.
In de 17e eeuw was het kasteel langen tijd in het bezit van het geslacht
de Bije, tot dit in 1714 werd opgevolgd door de familie van den Steen,
waarvan als laatste Diederik Gerhard van den Steen in 1777 met
Herwijnen werd beleend.
Van het in 1865 gesloopte slot is nog slechts de hierna te beschrijven
toren bewaard gebleven, benevens een steen met het wapen-Van den
Steen in de Oudheidkamer te Tiel (blz. 445).
+

De toren is een in zeer bouwvalligen staat verkeerend rond bouwwerk, opgetrokken
+
van baksteen (formaat: 29-30 × 14,5-15 × 7,5 c.M.), met een middellijn,
Beschrijving.
binnenwerks gemeten, van 4,50 M., en een muurdikte van 0,80 M. Het
bovengedeelte van het muurwerk is bij een herstelling in de 19de eeuw op
onoordeelkundige wijze afgedekt met kanteelen, die in 1909 gecement zijn. In de
oostzijde bevindt zich een ingang, die leidt naar een steenen wenteltrap en naar
een met een vervallen koepelgewelf overkluisden kelder. De wenteltrap voert naar
de thans onoverdekte bovenverdieping. Voor den ingang staat een, gelijkerwijs
vervallen, later aanbouwsel, overblijfsel van een stal.

Afb. 311. Herwijnen. Plattegrond van het kasteel Wadestein in 1865. Naar teekening i.h.
archief v.h. Rijksbureau v.d. Monumentenzorg.
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Afb. 312. Herwijnen. Kelders van het voorm. kasteel Wadestein naar een teekening uit 1865
in het archief van het Rijksbureau v.d. Monumentenzorg.
+

Blijkens opmetingen, tijdens de slooping in 1865 vervaardigd door den
opzichter van den Waterstaat P. Mensert te Woudrichem (zie afb. 311 en
312), was het hierboven beschreven fragment de noordwestelijke
hoektoren van een voorburcht, die met zijne muren een voorplein omsloot,
aan welks oostzijde het langgestrekt rechthoekig kasteel was gelegen.
Blijkens een teekening in particulier bezit te Herwijnen, die het kasteel in
welstand weergeeft, heeft dit in zijn bovenbouw uit omstreeks 1600
gedateerd. De met kruis- en tongewelven overkluisde kelders waren
echter stellig ouder, gezien het baksteenformaat, dat blijkens een
aanteekening op den hierbij afgebeelden plattegrond (afb. 312) deels
29,5 × 16,5 × 6,8 c.M., deels 28 × 13 × 6,5 c.M. bedroeg, terwijl de
baksteen van het huis zelve 21 × 10 × 4,6 c.M. heeft gemeten. Op grond
van het steenformaat kunnen wij het nog bestaande fragment derhalve
in denzelfden tijd als de zooeven genoemde kelders gebouwd achten,
vermoedelijk omstreeks 1300, zeker niet veel later.
Nadat in 1908 het overblijfsel van den later aangebouwden stal was
ingestort, is de toren in 1909 met subsidies van het Rijk en van de
Provinciale Geldersche archaeologische Commissie hersteld. Sindsdien
is hij wederom verwaarloosd en in verval geraakt.

+

Bouwtijd.

+

2. Van het voormalig Kasteel Frissestijn bestaat nog slechts het door
overblijfselen van de vroegere grachten omgeven terrein, gelegen ten Zuiden
van den Waaldijk in de Bovenwaard van Herwijnen (afb. 313).

+

Kasteel Frissestijn.

+

Over dit huis, dat op blad 549 der stafkaart 1:25000 vermeld staat als
Kerkestein (een meer westwaarts gelegen, onbelangrijk huis uit nieuweren
tijd), hebben wij geen literatuur van eenige beteekenis aangetroffen.
+

+

Literatuur.

De toegangsweg wordt aan den dijk afgesloten door een hek tusschen baksteenen
+
pijlers (afb. 314), dat in het begin der 19e eeuw is geplaatst en waarop
Overblijfselen.
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Afb. 313. Herwijnen. Bovenwaard met terrein van het voormalig kasteel Frissestijn. (Luchtfoto
Soesterberg.)

twee opgehakte en verminkte zandsteenen figuren (waarschijnlijk midden-XVI) zijn
geplaatst, kennelijk overblijfselen van schoorsteenwangen, afkomstig uit het toen
gesloopte huis.
Bij een gedeeltelijke ontgraving in April 1939 zijn op de plaats van het eigenlijke
kasteel resten van 1,53 M. zware grondmuren gevonden van baksteen (formaat:
27,5 × 13,5 × 6,5 c.M.).

Afb. 314. Herwijnen. Hek van het voorm. slot Frissestijn.

De bovengenoemde grondmuren zullen, gezien het formaat van de
baksteen, uit XIV of XV dagteekenen.
+

3. Ook van het in de onmiddellijke nabijheid ten N. van den Waaldijk gelegen
Kasteel Engelenburg is slechts het door de oude grachten
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Kasteel Engelenburg.
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omringde terrein van burcht met voorburcht bewaard gebleven (afb. 315 en 316).

Afb. 315. Herwijnen. Terrein van voormalig kasteel Engelenburg (rechts boven het midden).
(Luchtfoto Soesterberg.)
+

TEGENW. STAAT III, blz. 287-288. - SCHULL EN VAN DER HOOP, Bijdr. III,
blz. 159-166, waar overigens slechts de legende van zekeren ridder Otto
van Wadestein en Adelheid van den Engelenburg wordt verhaald, welke
daarna weer is overgenomen door J.C.W. QUACK in: GELD. VOLKSALM. 1877,
blz. 132 v.v.

+

Literatuur.

+

Evenals bij Frissestijn is ook hier in April 1939 een kleine ontgraving verricht,
waarbij men een stuk fundeering blootlegde ter zwaarte van 1,35 M., van
baksteen, metend 25 × 12 × 5,5 c.M.

Afb. 316. Herwijnen met links toegang tot Frissestijn en rechts onderaan het terrein van
Engelenburg. (Luchtfoto Soesterberg.)
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Woonhuis.
B 13. Eenvoudig woonhuis (tegenover de Ned. Hervormde kerk) met in den voorgevel
ankers: 1842.

Boerenhuizen.
+

1. Aan een ‘wiel’ ten Z. van den Achterweg ligt de boerderij A 127. Dwarshuis (afb.
317) met tegen de achterzijde gebouwden deel, naar het Zuidhollandsche type. +Boerderij.
Rieten dak. In den voorgevel, in ankers: 1651. Terzijde van het huis een bakhuis
met gemetselden ronden oven. Inwendig: oude balkenzolderingen.
De oorspronkelijke betimmering en tegelwanden van het thans leeg
staande huis zijn enkele jaren geleden uitgebroken en naar elders
verkocht.

Afb. 317. Herwijnen. Boerderij A 127.
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2. A 160. Oud boerenhuis (gedeeltelijk XVII-XVIII). Inwendig door het midden van
het woongedeelte een gang; kamer met deurtje (XVIIIc) en balkenzolder.

Op-Hemert.
Deze gemeente omvat het dorp Op-Hemert, een gedeelte van het bewoonde oord
Passewaai, benevens het bewoonde oord Zennewijnen.
+

J.J. DE GEER TOT OUDEGEIN, Archieven der ridderlijke Duitsche orde, balie
van Utrecht. Utrecht 1871, dl. II, blz. 659-709. - A. SCHIMMELPENNINCK VAN
DER OYE VAN NIJENBEEK, Een paar bladzijden uit het register op de leenen
van het Furstendom Gelre enz., in: GELD. VOLKSALM. 1879, blz. 3-7.
A. DE ROEVER NZ., Iets tot de geschiedenis van Op-Hemert, in: GELD.
VOLKSALM. 1887, blz. 101-107. - J. HABETS en A.J.A. FLAMENT, De archieven
van het kapittel der hoogadellijke (vorstelijke) rijksabdij Thorn.
's-Gravenhage, 1889/99. Dl. II, blz. 449-452.

+

Literatuur.

+

Zie: NOMINA GEOGR., II. 126, III. 128. Aangaande de verwarring tusschen
Op-Hemert en het in de Bommelerwaard gelegen Neder-Hemert zij
verwezen naar blz. 101 hierboven en voorts naar GELD. VOLKSALM. 1887,
blz. 102 v.v.

+

Naam.

+

Het wapen dezer gemeente, verleend bij Kon. besluit van 17 September
1852, bestaat uit een schild van keel, beladen met drie palen van vair,
het schildhoofd van blauw met een keper van goud, beladen met een
links gekeerd reebokshoofd in natuurlijke kleur, bedreigd door twee met
zilveren dolken gewapende voorarmen in natuurlijke kleur.

+

Wapen.

+

Tengevolge van de verwarring, die betreffende de oudste oorkonden
heerscht door de gelijkheid van benaming (Hamarita, Hamirthe, Hemert)
voor Op- en Neder-Hemert, kunnen we met de noodige zekerheid over
het bestaan van Op-Hemert eerst spreken in de 13de eeuw. De
heerlijkheid, waartoe ook de heerlijkheid Zennewijnen behoorde, was
toen een bezit van den graaf van Gelder, die er sinds onheugelijke tijden
het geslacht de Cock van Waardenburg mede beleende (V. SPAEN,
Inleiding, III, blz. 298; GELD. VOLKSALM., 1887, blz. 104 vv.). In 1534 kwam
de heerlijkheid aan het geslacht Schenk van Nijdeggen tot 1550, toen zij
bij magescheid aan de familie van Haeften werd toegewezen. Gedurende
eenige eeuwen zou de heerlijkheid in het bezit der van Haeften's blijven,
om in 1844 in dat der Mackay's over te gaan.

Op-Hemert.
Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, eertijds aan den H. Lambertus gewijd, is in eigendom
en onderhoud bij de Ned. Hervormde gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke
gemeente.
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HISTORIA EPISCOP. FOEDER. BELGIÏ,

T.I. (1733), p. 249. - GELD. VOLKSALM.
1887, blz. 102. - JOOSTING EN MULLER, Bronnen II, blz. 420-421.
+

+

Literatuur.

Als oudste vermelding eener kerk te Op-Hemert gold langen tijd eene
+
oorkonde van 18 November 1006, waarbij bisschop Ansfried haar zou
hebben geschonken aan het klooster Hohorst (de St. Paulusabdij) bij
Amersfoort (zie o.a. HISTORIA EPISC. FOED. BELGIÏ I, p. 249 en GELD.
VOLKSALM. 1887, blz. 103). Sinds evenwel deze oorkonde een vervalsching
is gebleken (TENHAEFF, Diplom. studiën, blz. 213 vv.) en SLOET o[ok] de
oorkonde van 4 Juni 1007, waarbij deze kerk aan het klooster van Thorn
wordt geschonken, ‘wat den vorm betreft verdacht’ noemt (Oorkondenb.

+

Geschiedenis.

o

n . 134, blz. 134), kunnen we veiligheidshalve geen vroegere vermelding
aannemen dan die in de oorkonde van 3 Februari 1028, waarbij keizer
Koenraad II het klooster Hohorst bevestigt in het bezit van verschillende
o

goederen, waaronder de kerk van ‘Hamerthe’ (SLOET, Oorkondenb. n .
155. Indien we dan op gezag van de NOMINA GEOGR. (II, blz. 126) onder
dit Hamerthe ons Op-Hemert mogen verstaan, blijkt hieruit, dat de kerk
in ieder geval reeds aanmerkelijk vroeger bestond.
Dat Op-Hemert twee kerken zou hebben gehad, eene aan den H. Martinus
en eene aan den H. Lambertus gewijd, zooals JOOSTING EN MULLER t.a.p.
meenen, is eene vergissing, die kennelijk berust op eene mededeeling
in de HISTORIA EPISC., die ten onrechte zegt, dat Op- en Nederhemert één
geheel vormden (op grond van een zg. meervoudsvorm Hamarithi),
waarvan alleen Op-Hemert zou zijn overgebleven. Het is mogelijk, dat
deze vergissing is ontstaan tengevolge van een verwarring met de kapel
van het hierna te vermelden voormalig nonnenklooster der
Praemonstratensen Marienschoot te Zennewijnen, dan wel met een kapel
van de aldaar eertijds eveneens bestaande Commanderie der Duitsche
Orde, mogelijk ook met beide. De kerkelijsten toch der Utrechtsche
Domfabriek (waaruit vermoedelijk zoowel de HISTORIA als JOOSTING EN
MULLER hebben geput) vermelden sinds 1395 zoowel eene St.
ti

ti

Maertenskerc in Ophemert als een Ecclesia b (of s ) Lamberti; bovendien
echter in 1538 eene ecclesia s. Nicolai. En ook de rekening der
Domfabriek van 1406 spreekt reeds van een St. Nicolaaskerk in
Op-Hemert. Op grond hiervan zouden we dan zelfs drie kerken in
Op-Hemert moeten aannemen.
Hoe dit overigens zij, wij kunnen thans met zekerheid nog slechts het
bestaan van eene aan den H. Lambertus gewijde parochiekerk vaststellen,
waarin twee altaren worden vermeld: een aan O.L. Vrouw en een aan de
H. Barbara gewijd, waarop twee vicarieën waren gevestigd. Als priesters
vinden we vermeld: in 1514 Henrick Boern; in 1547 en in 1559 Adriaen
Corneliss (ARCHIEF AARTSB. UTRECHT XLIV, 1919, blz. 120). Na de
hervorming is deze parochiekerk de kerspelkerk van het dorp geworden,
waarmede Varik tot 1660 gecombineerd is geweest (zie blz. 449). In 1858
is het schip der kerk in neo-gothischen trant verbouwd en het koor nieuw
beklampt. De toren is in 1927 hersteld, waarbij het tufsteenen muurwerk
gedeeltelijk werd vernieuwd.
+

De kerk ligt vrij op een door een ijzeren hek van den openbaren weg gescheiden
o

kerkhof. Zij is georiënteerd met een afwijking van 18 naar het Noorden.
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Ligging.

+

Het gebouw bestaat uit een schip in den vorm van een Grieksch kruis, een met vijf
+
zijden van een onregelmatigen achthoek gesloten koor en eenen vierkanten
Beschrijving.
Plattegrond.
westtoren, met een in den zuidwestelijken binnenhoek ingebouwden traptoren.
In de westelijke hoeken tusschen de kruisarmen van het schip zijn aan de noorden aan de zuidzijde portalen aangebouwd (afb. 318).
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Afb. 318. Op-Hemert. Ned. Hervormde kerk. Plattegrond en details.

De totale lengte van schip en koor bedraagt, binnenwerks gemeten, 26,90 M.,
die van het koor alleen 10,90 M.; de toren meet binnenwerks 4,50 × 4,50 M., bij een
muurdikte van 1,70 M. aan den voet. De grootste breedte van het schip bedraagt
binnenwerks 13,90 M., die van het koor 7,10 M.
+

Het door eenvoudige schuin afgedekte steunbeeren geschoorde koor
heeft spitsbogige vensters met (vernieuwde) vierpas-vormige traceeringen.
+

+

Uitwendig. Koor.

De geheel van tufsteen opgetrokken toren (hg 24 M.) bestaat uit drie weinig
+
versnijdende geledingen, en is gedekt met een ingesnoerde achtkante houten
Toren.
spits, met leien bekleed. In elk der drie vrijliggende zijden van de hooge onderste
geleding is een spitsbogige nis uitgespaard; in die aan de westzijde bevindt zich de
ingang. De tweede geleding heeft aan iedere zijde twee van zulke nissen, de
bovenste geleding met banden en bogen van baksteen, drie, in de middelste waarvan
telkens twee galmgaten zijn aangebracht (afb. 319).
+
Het koor, door een orgel met galerij, waarin een houten hek in den triomfboog,
van het verbouwde schip gescheiden, is overkluisd met een laat-gothisch steenen +Inwendig. Koor.
netgewelf op ribben. Het is geheel gewit.
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Afb. 319. Op-Hemert. Ned. Hervormde kerk uit het Zuid-Westen.
+

De hooge benedenruimte van den toren is overkluisd geweest met een steenen
kruisribgewelf, dat in later tijd is weggebroken, maar waarvan de aanzetten in de +Toren.
vier hoeken nog aanwezig zijn.
Kennelijk het oudste gedeelte van de kerk is de toren, dien wij, op grond
+
van de behandeling van het opgaande muurwerk met zijne spaarnissen
en van de profielen der gewelfribben in de benedenruimte (afb. 318) in
de 14de eeuw gebouwd achten.
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Bouwtijd.
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Voor de dateering van het in 1858 herstelde en geheel nieuw ommetselde
koor zijn wij aangewezen op de vormen van het netgewelf en zijn ribben,
welker profiel (afb. 318) wijst op de zeer late gothiek uit de eerste helft
der 16e eeuw.

Afb. 320. Op-Hemert. Preekstoel der Ned. Hervormde kerk.

De kerk bezit:
+
Een geverfden eiken preekstoel (afb. 320), bestaande uit een zeskante kuip,
waarin het jaartal 1662, rustend op een zeskanten balustervoet; in den bovenrand
van de kuip en in dien van het klankbord twee gelijke alliantiewapens.
+

+

Preekstoel.

Zes in het koor hangende rouwborden, versierd met gesneden en
+
gepolychromeerde wapens en kwartieren, blijkens opschriften van de volgende
Rouwborden.
personen:
1. ‘De Hoog Welgeboren Heer Reinier baron van Haeften, heer van Op-hemert
en Zennewijnen enz., geboren den 25 April 1646 sterft den 24 Januari 1733.
Hodie mihi Cras tibi’.
2. ‘De Hoog Welgeboren Vrouwe Francoisa Baronesse van Till in leven Vrouwe
van den Hoog Welgeboren Heer Walraven Baron van Haeften Heer van
Zennewijnen Amptman en Dijkgraaf van Bommel, Tielre en Bommelerweerde,
Extraordinaris Gedeputeerde des Nijmegse Quartiers, Commissaris van de
monstering enz. enz. Sterft den 26 Januari 1730’.
3. ‘De Hoogwelgeboren Heer Walraven Baron van Haften (sic), Heer van
Ophemert en Sennewijnen Amptman en Dijkgraef van Boemel Tielre en
Boemelrewaert Commissaris van de monstering. Geboren den 25 October
1683, Sterft den 30 September 1746’.
4. Margariet Baronnesse van Haeften geboren Baronesse van Lynde Vrouwe
van Wadenooien, Ophemert en Zennewijnen. † 26 July 1761 (62 jaar oud).
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5. Bartolt Baron van Haeften geboren 12 September 1692, overleden 10 December
1772.
6. Johan de Cock van Delwijnen, gestorven 26 December 1724.
Voorts liggen in het koor: een zerk van Reijnhart van Haeften en Vrouwe Adriana
Maria de Cock van Delwijnen, laatstgenoemde overleden 12 October
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1709; een gebroken kruis van graniet met het jaartal 1681, en tenslotte een zerk
met het opschrift: ‘Dit is de ingang van de kelder van Schepen Geraerd Jansen’.
Tegen den zuidelijken buitenmuur van het koor is na 1858 een grafteeken
met het wapen-Mackay geplaatst. Verschillende latere rouwborden van
deze familie in het koor der kerk.
In den toren:
+
Een gesmeed ijzeren uurwerk met het opschrift: ‘Tot Nimegen bij Jan van Call
+
Anno 1654’.
Uurwerk.
+
Een klok (middellijn: 1,10 M.) met in den bovenrand in blokletters het opschrift:
+
‘Johan van Haeften Heer tot Op Hemert en Sennewijnen heeft de cleene
Klok.
Kerckmiddelen soo vergaert en gespaert als men sal vynen dat dit spits vernieuwt
en den toorn met dees clocke is worden vereert alsdoen heeft Theodorus Petri
Godes Woort geleert. Anno Domini 1636’; en in den benedenrand: ‘Walraven van
Haeften heeft de clepel in de clocke willen vereeren de naburen tot dienst ende
Godt ter eeren. Kerckmeesters in dien tije syn geweest Gerit Jansz in de Abdije en
Ot Aertsen van Beest. Pieter van Trier en Jan Philipsen hebben my gegoten’.

Afb. 321. Op-Hemert. Kasteel Ophemert uit het N.O.
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Particuliere gebouwen.
+

1. Het Huis Ophemert ligt ongeveer 300 M. ten N.O. van de Ned. Hervormde
kerk op een terrein, begrensd ten Z. door de Molenstraat, ten W. door de Dreef,
ten N. door de Hermoesche straat en ten O. door perceelen bouw- en grasland,
genaamd ‘Uileke’.

+

Kasteel.

+

Zie hierboven onder OP-HEMERT, blz. 350, en voorts: Weekblad ‘Buiten’,
1920, blz. 52-53.

+

Literatuur.

+

Van de geschiedenis van dit kasteel is opmerkelijk weinig bekend.
Wellicht woonden hier reeds vroeg de leden van het geslacht de Cock
van Waardenburg, dat gelijk wij hierboven zagen, van oudsher met deze
heerlijkheid beleend werd. De eerste stellige vermelding vinden we in
1403, wanneer Sweder van Weerdenborch, ridder, ‘eenen regten erfleene
niet te versterven’ ontvangt ‘den Huijse en gesete tot Ophemert met den
bongert’, benevens andere hier gelegen goederen. Een achterkleinzoon
van dezen, eveneens Sweder geheeten, vernieuwt op 24 September
1473 den eed ‘van dat Huijs tot Ophemert met den cingel en bongard en
6 mergen lands daaraan gelegen tussen Erve Lamberts van Hessel en
die gemeene straat, met allen sijnen toebehoren en ook 4 mergen
geheijten Pipperskamp, in den kerspel van Ophemert gelegen tussen
Erve Rutger Weerts en der kerk erve’. (GELD. VOLKSALM., 1879, blz. 4).
Omtrent de verdere lotgevallen van het huis als zoodanig leeren ons de
schriftelijke bronnen niets, zoodat we hiervoor aangewezen zijn op de
gegevens, die het bouwwerk zelf verschaft.
+

+

Geschiedenis.

Het kasteel (afb. 321) bestaat uit een rechthoekig woongebouw, met een tegen
+
den oostelijken voorgevel aangebouwd lager trappenhuis, gelegen aan een
Beschrijving.
voorhof, die omsloten wordt door een lagen muur met op de buitenhoeken twee Plattegrond.
kleine achtkante hoekpaviljoens. Deze ingangszijde grenst aan een grooter voorplein,
aan de oostzijde afgesloten door bouwhuizen. Het geheel is omgeven door een
gracht, waarover een moderne steenen brug is geslagen ter verbinding van het
voorplein met het park en de oprijlaan.
+
Het woongebouw, opgetrokken van baksteen, heeft een kelderverdieping, een
+
hoofd- en een bovenverdieping, en wordt gedekt door een groot wolfsdak met
Uitwendig.
dakkapellen. De voorgevel, grootendeels bestaande uit baksteen van 25,5-26 ×
14 × 5,5-6, vertoont aan de beide hoeken over de volle hoogte opgaande gedeelten
van onregelmatig, kennelijk ouder metselwerk, waartusschen blokken roode
zandsteen. Aan den achtergevel sporen van een gesloopten schoorsteen. In den
westgevel een arkel op eenvoudige kraagsteenen. Op verschillende plaatsen komen
in het metselwerk baksteenen voor 30 × 15 × 5,5 c.M. metend. In het twee
verdiepingen hooge trappenhuis, waarop een zadeldak, dat aan de voorzijde wordt
afgesloten door een driehoekig fronton, bevindt zich de hoofdingang met twee
eenvoudige deuren en bovenlichten. Boven deze deuren zijn in twee nissen de
zandsteenen beelden geplaatst van, links, een geharnast ridder, rechts een
edelvrouw (afb. 322). De mannelijke figuur draagt boven de metalen beenbekleeding
een maliënkolder, waarover een harnas met halsberg; in den linkerarm houdt hij
een
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Afb. 322. Op-Hemert. Beelden boven den ingang van het kasteel.

grooten tournooihelm met helmkleed en daaronder met de rechterhand een schild,
waarop een naar rechts gewende, geklauwde en getongde klimmende leeuw; tegen
het linkerbeen steunt op den grond een tweede wapenschild met drie
plompebladeren, geplaatst 2 en 1; de figuur leunt tegen een pijler waarop terzijde,
in gothische minuskels, is gehouwen: ‘otto he...’; onder het in zijne rechterhand
gedragen wapenschild komt een fragment van een steenen spreukband uit waarop
nog twee gothische minuskels, zo......, zichtbaar zijn. De edelvrouw draagt een strak
over den boezem naar den gordel geplooid kleed met in ruime plooien neervallenden
rok en een mantel, die met een keten op de schouders wordt bijeengehouden; op
het in twee hoornen aan de slapen opgenomen kapsel rust een wrong gedekt door
een breede huive; de sleep van het kleed is óf onder den gordel doorgetrokken óf
werd misschien op den niet meer aanwezigen linkerarm gedragen. Ook de rechterarm
is verdwenen met het bovendeel van het schild, dat hij oorspronkelijk hield; dit schild
vertoont een klimmenden, geklauwden leeuw in een geblokt veld; tegen den voet
van deze figuur rust een tweede schild, eveneens beschadigd, gedwarsbalkt van
oorspronkelijk waarschijnlijk zes stukken.
Deze twee figuren, die, op grond van de kleedij, omstreeks 1420 zijn te
dateeren, behoorden oorspronkelijk blijkbaar niet tot het kasteel Ophemert,
maar moeten van elders afkomstig zijn. Hiertoe besluiten wij met het oog
op de wapens, die nóch met De Cocq van Waardenburg, nóch met van
Haeften verband houden. Het zou mogelijk
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zijn, dat de leeuw op het geblokte veld, gehouden door de vrouwelijke
figuur, het wapen-Renesse voorstelt, maar zekerheid hieromtrent is er
niet, daar dit een aanziende leeuw moet zijn, terwijl juist de kop aan het
geschonden wapen ontbreekt. Bovendien bemoeilijkt ook het gemis der
kleuren een nadere bepaling. Overigens maken de beide, sterk
‘bijgewerkte’ figuren den indruk afkomstig te zijn van een graftombe. Nu
weten we, dat een heer Jan van Renesse van Rijnouwen, gehuwd met
Elisabeth, dochter van Otto van Arkel, in 1415 overleed en begraven werd
in een door hem gestichte kapel in de Minderbroederskerk te Utrecht,
1)
waar hij een graftombe voor zich had doen oprichten .
Met het oog ook op het hierna te noemen schilderij, voorstellend leden
van het geslacht Renesse, wordt het waarschijnlijk, dat de beschreven
beelden overblijfselen zijn van de Utrechtsche tombe, en de ouders van
Jan van Renesse voorstellen.

Afb. 323. Hekpijlers van het kasteel Ophemert.

Aan de Dreef bevindt zich de toegang (afb. 323), tusschen twee baksteenen
pijlers, waarop schildhoudende leeuwen met rechts het wapen-de Cock van Haeften
en links het wapen-Mackay.
Aangezien de familie Mackay eerst in 1844 in het bezit van Ophemert is
gekomen, moet haar wapen nadien zijn aangebracht.
+

Het huis heeft groote overwelfde kelders, die thans gepleisterd en gewit zijn.
Overigens is het inwendige geheel gewijzigd, zoodat van den oorspronkelijken
toestand niets meer is waar te nemen.

1)

Zie hieromtrent: Comte THEODORE DE RENESSE, Silhouettes d'Ancêtres. Brussel 1924,
blz. 47-48, op welk werk de directeur van het Rijksbureau v.d. Monumentenzorg, Jhr.
dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, mij vriendelijk opmerkzaam maakte.
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De tegenwoordige gedaante van het huis, met de twee kleine
+
hoekpaviljoens op het voorplein, komt het meest overeen met die van
Menkema-borg te Uithuizen, dat zijn tegenwoordigen vorm hoofdzakelijk
omstreeks 1700 heeft gekregen. Ook het formaat van de baksteen der
hoekpaviljoens wijst, evenals hunne bekroning op dezen tijd. Aangezien
het huis zelf uit grootere formaten baksteen bestaat, moet dit uit de afbraak
van een vroeger, vermoedelijk uit het eind der 13e eeuw of uit de 14e
eeuw dagteekenend kasteel zijn opgetrokken. Het trappenhuis, dat koud
tegen den voorgevel staat, zal, blijkens de vormen van het fronton en van
de bovenlichten en de deurnaald, uit de eerste helft van de 19e eeuw
dagteekenen, in welken tijd ook de vensters en het inwendige gewijzigd
zullen zijn.

+

Bouwtijd.

Tot voor kort bevond zich op het huis Ophemert een schilderstuk op paneel (69 ×
130 c.M., Hollandsche School, XVI), voorstellende een reeks van tien knielende,
geharnaste ridders, ieder met zijn wapen, negen generaties vormend, en wel:
I.

Jan van Renesse, echtgen. van N. van
Maelstede;

II.

Jan van Renesse, echtgen. van N. van
Lichtenberg;

III.

Jan van Renesse, echtgen. van Elisabeth
van Heukelom (Arkel);

IV.

Jan van Renesse, echtgen. van Elisabeth
van Zuylen;

V.

Frederik van Renesse, echtgen. van N.
van Cruyningen;

VIa.

Johan Sr. van Renesse, echtgen. van N.
van Boekhoven;

VIb.

Johan van Renesse, echtgen. van J. van
Kammerick;

VII.

Godefroy van Peperscheit, heer van
Herpt, getr. met van Renesse;

VIII.

Dirk en Jan van Boetselaer.
Dit paneel, vermoedelijk het linker zijluik van een altaar, is wellicht
afkomstig uit dezelfde kapel van het Utrechtsche Minderbroedersklooster,
waaruit de hierboven beschreven beelden boven den ingang van het
kasteel schijnen te stammen.
Het stuk is, met den eigenaar, Lord Reay, naar Schotland verhuisd.
+

2. Akkerstraat Boerenhuis ‘Abtdij’. Het rechtergedeelte heeft nog ongeveer 0,70
+
M. dikke muren en twee overkluisde kelders van een ouder gebouw, waarvan
Boerenhuis ‘Abdij van
St. Paulus’.
ook in den zijgevel nog overblijfselen met gedichte vensters en segmentbogen
te zien zijn. Boven de deur is de naam geschilderd benevens het jaartal 1895.
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Het terrein, waarop dit huis staat, aan de zuidzijde van het dorp, in den
polder Ophemert gelegen, heet de Abtsakkers en de boerderij staat ter
plaatse bekend als ‘de abdij van Sint Paulus’. Zooals wij hierboven, bij
de geschiedenis der Ned. Hervormde kerk reeds hebben gezien, had de
Utrechtsche abdij van St. Paulus reeds in de elfde eeuw bezittingen te
Op-Hemert. Nog in de 16e eeuw stelde zij ter plaatse een rentmeester
aan tot beheer van deze goederen, waartoe ook een bouwhof behoorde,
de Abtdie geheeten (GELD. VOLKSALM. 1887, blz. 104): Waarschijnlijk
hebben wij hier te doen met een overblijfsel van dezen bouwhof, die
kennelijk, blijkens het boven de deur geschilderde jaartal, in 1895 in de
tegenwoordige gedaante is verbouwd.
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3. Akkerstraat 194. Oud boerenhuis (XVII?) met rieten dak. Terzijde van den smallen
voorgevel is de stookplaats met schoorsteen uitgebouwd. Ronde put terzijde vóór
het huis (afb. 324).

Afb. 324. Op-Hemert. Akkerstraat 194. Oud boerenhuis.

4. Molenstraat. Boerderij ‘Vliegen-Est’. Dwarshuis met rechthoekig daarachter
aangebouwde schuur, naar het Zuid-Hollandsche type. Rieten dak. Deur met
eenvoudige houten omlijsting, waarboven een steen met het opschrift: ‘De eerste
steen is gelegd door Jelis Gijsen 1849’.

Zennewijnen.
Voormalig klooster Mariënschoot.
+

Aan de Hermoesche straat ligt een modern buitenhuis genaamd het Klooster,
waarnaast een groote rechthoekige schuur met gepleisterde muren, ter plaatse
van het voormalig nonnenklooster der Praemonstratensen Sinus S. Mariae
(Mariënschoot).

+

Huis ‘Het Klooster’.

+

ARCHIEF AARTSB. UTRECHT XIV, blz. 417 vv.; XV blz. 75 vv.; 213 vv.; XVII,
blz. 186; XVIII, blz. 171.
+
Te Zennewijnen stond reeds in de 12e eeuw een kapel, door den
Utrechtschen bisschop Wilbrandus in een oorkonde van 1229 vermeld
als ‘capella diocesis nostrae, quae vulgo Sennewenne, latine vero Sinus
S. Mariae dicitur’. De abdij van Praemonstratensen te Mariënweerd bezat
hier ter plaatse een grangia en toen deze in 1206 werd
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bestemd tot vestiging van nonnen uit de abdij, kwam bij overeenkomst
van 1216 de kapel aan het klooster, dat de religieusen in 1218 betrokken.
In het laatst van de 16e eeuw vestigden zich de uit het klooster verdreven
nonnen te Tiel. Den 22 November 1631 verleende het Hof octrooi tot het
sloopen van de kapel. Volgens Römer (Archief voor kerkelijke
geschiedenis, XIX, 1848, blz. 173) bezat Mariënweerd hier ook twee
bouwhoeven, bij een waarvan zich een wagenschuur bevond, de
Kloosterkerk genaamd en ook een Kerkhof, ‘waarop nog in onzen leeftijd
grootere en kleinere steenen kruisen te zien waren.’
Wellicht moeten we in bovengenoemde gepleisterde schuur naast het
huis Het Klooster een overblijfsel van die zg. kloosterkerk zien.
+

Een gebeeldhouwde zerk, uit de kloosterkapel afkomstig, bevindt zich thans in de
+
Ned. Hervormde kerk te Varik (zie blz. 450-451).
Zerk.

Herberg.
Z 28. Herberg ‘de Roode Molen’. Oud huis met de voorzijde aan den Waaldijk
gelegen. Voordeur met houten kozijn gedekt door een kroonlijstje op consoles (±
1800). Twee schoorsteenen met puntkappen, waarop windwijzers.
In het Leenregister van het Furstendom Gelre wordt als behoorende tot
het Huis Ophemert vermeld ‘dat gemale van den windmeule in den gerigte
van Hemert’. Vermoedelijk is de bovenvermelde herberg ter plaatse en
door verbouwing van dezen molen ontstaan.

Tiel.
De tegenwoordige gemeente Tiel omvat de stad Tiel, het ten Noorden hiervan
gelegen voormalige dorp Zandwijk, benevens een zich verder noordwaarts
uitstrekkend grondgebied, dat met een smalle strook tot over de Linge reikt en ten
Westen begrensd wordt door de gemeenten Wadenooien en Zoelen, ten Oosten
en Noorden door Echteld en Maurik.

Afb. 325. Plattegrond en profiel van Tiel (n. Merian, c. 1659)

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

362
+

Als voornaamste geraadpleegde werken noemen wij hier: INCERTI
AUCTORIS CHRONICON TIELENSE (saec. XV). Ed. adnot. add. J.D. VAN
1)
LEEUWEN. Utrecht, 1789. - J. VAN VELPEN, Encomium ter eere der oude
en vermaarde stad Tiel, eertijds hoofdstad van 't beroemd graafschap
Teisterband, Nijmegen, 1649. - E.D. RINK, Beschrijving der stad Tiel. Tiel,
1836; met bijvoegsels en bijlagen, Tiel, 1836, en vervolgen hiervan, Tiel,
2)
1847 - J.S. VAN VEEN, Rechtsbronnen van Tiel. 's-Gravenhage, 1901. P.A. MEILINK, De Nederlandsche hanzesteden tot het laatste kwartaal der
XIVe eeuw, 's-Gravenhage, 1912. - H.L. DRIESSEN, Inventaris van het
Oud-Archief der gemeente Tiel, 1928.

+

Literatuur.

Voor verdere literatuur zij verwezen naar: GOUDA QUINT, I, 202 vv.; II, 72
vv., naar de vervolgen hierop, verschijnend in ‘GELRE’ en naar den
‘Beredeneerden Index op de Bijdr. en Mededeel. ‘GELRE’ I-XL, Arnhem,
1938, blz. 217. Voorts nog: J.D.H. VAN UDEN, Tiel, in: Toerisme, Orgaan
v.d. Vlaamschen Toeristenbond, 7e Jg., 1928, blz. 6-13. - FRANS
VERMEULEN, Eenige monumenten van Geschiedenis en Kunst in de oude
gouw Teisterband, in: OUDHEIDK. JAARBOEK 1938, blz. 12-18.
+

Omtrent de oudste vormen en de, overigens geheel onzekere, afleiding
van den naam Tiel zie men: RINK, Beschrijving, blz. 1 vv.; voorts L.PH.C.
VAN DEN BERGH, Handboek der middel-nederlandsche geographie.
's-Gravenhage 1872, blz. 200 vv. - NOMINA GEOGR., III, 246 vv. en
hierbeneden, onder: Geschiedenis.
+
Het gemeentewapen, bevestigd 20 Juli 1816, wordt als volgt omschreven:
Zijnde van goud, beladen met een uitgespreiden dubbelen arend van
sabel, gebekt en geklauwd van keel en chef met Gelderland. Het schild
gedekt met een Keizerlijke kroon en vastgehouden ter rechter door een
klimmenden leeuw van goud en ter linker zijde door een klimmenden
leeuw van sabel, getongd van goud (zie de afbeelding bij: D'ABLAING V.
GIESSENBURG, Gelderland, pl. IV, 45).

Zegel.
1)

2)

Verder aan te halen als: v. Leeuwen, Chron.
Het Chronicon Tielense is de laatste tractatulus van een in zes tractatuli verdeelde
wereldkroniek, blijkens de jongste onderzoekingen geschreven door Willem van Wije,
een landbouwer (geen geestelijke), ± 1400 geboren, in 1455 nog in leven, sterfjaar
onbekend. Het volledige handschrift van deze eerste Noord-Nederlandsche
wereldkroniek bevond zich in de 16e eeuw in de bibliotheek van de St. Maartenskerk,
werd waarschijnlijk tijdens de Hervorming naar het stadhuis overgebracht, kwam in de
18e eeuw in het bezit van de familie van Lidth de Jeude, om in de 19e eeuw weer in
eigendom van de gemeente Tiel op het stadhuis te komen. Thans berust het in het
Rijksarchief te Arnhem (H.P. COSTER, De kroniek van Johannes de Beka, Utrecht 1914,
blz. 57-73. - J. ROMEIN, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving
in de middeleeuwen. Haarlem, 1932, blz. 126-129).
De eerste vijf stukken van dit belangrijke werk bleven onuitgegeven. Het Chronicon
werd, met een inleiding en aanteekeningen voorzien, in 1789 gepubliceerd door Mr.
Johan Diederik van Leeuwen (1737-1817), ontvanger-generaal van de gemeene
middelen des kwartiers van Nijmegen over het kantoor Tiel. Hij ligt begraven op het
door hem gestichte, hierna beschreven kerkhof ‘Ter Navolging’ (zie blz. 434). Voor zijn
levensbericht zij verwezen naar J.S. VAN VEEN, Tiel in de tweede helft des jaars 1787,
in: ‘Gelre’, XIX (1916), blz. 344-345.
Verder aan te halen als: Rink, Beschrijving.
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Wapen.

+

Het vermoedelijk oudste zegel, dertiende-eeuwsch van stijl en lettervorm,
is dat, waarvan een afdruk hangt aan den Verbondsbrief van 1 December
1343 in het archief te Tiel. Het is rond (middellijn: 0,063 M.) en vertoont
een burcht, rechts waarvan een naar rechts gekeerde, klimmende leeuw.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

+

Zegel.

363

Een tegenzegel (XIII of XIVa), eveneens rond (middellijn: 0,036 M.)
vertoont den uitgespreiden dubbelen adelaar en het randschrift:
contrasigillum de Tyla, in gothische minuskels (Afdruk aan een stuk van
1328, afgebeeld bij: J.J. DE GEER TOT OUDEGEIN, archieven van de
ridderlijke Duitsche Orde, balie van Utrecht, II, pl. IV).
Een derde rond zegel, in de 14e eeuw in gebruik, ook als tegenzegel,
met den dubbelen adelaar en het randschrift: Sigillum de Tyl ad causas,
in gothische minuskels, vermeldt J.A. NIJHOFF, Verzameling van
Oorkonden, I, blz. 241.
In de 14e eeuw schijnt een nieuw zegel te zijn gemaakt, waarvan een
afdruk wordt gevonden aan een stuk van 1418 in het archief in Tiel. Het
is rond (middellijn: 0,057 M.) en vertoont den dubbelen adelaar, maar met
een burcht op de borst en een tot lelie gestyleerden staart, benevens het
randschrift: S. Civitatis de Tyle ad causas (afb. naar een stuk van 1447
bij RINK, Beschrijving, tegenover blz. 245).
+

De Oudheidkamer (zie blz. 444) bezit de volgende latere zegelstempels, gevat in
een houten bord met omlijsting: vijf (XVI-XVIII A) met den dubbelen adelaar; vijf +Zegelstempels.
(XIXa), waarvan twee uit den Napoleontischen tijd, met den Franschen adelaar
en het omschrift: ‘Mairie de Thiel (Issel Superieur)’, en een ovaal met de
Vrijheidsmaagd; voorts een (XVII) met een naar links gekeerden klimmenden leeuw
in schild en het omschrift: ‘Sig: des E: Geright van Santwyck.’

Munt.
H. DANNENBERG,

+

Die deutschen Münzen.
Ongetwijfeld bezat Tiel in 1026 een munt, aangezien een oorkonde van
dat jaar (SLOET, Oorkondenb., nr. 153) gewaagd van een betaling in
Tielsche ponden.
Te Tiel geslagen denariën van de Duitsche keizers Koenraad I († 918),
Hendrik I († 936), Hendrik II († 1024), en Hendrik IV († 1106), zijn in het
penningkabinet te Leiden (STAATS EVERTS, blz. 244).
Zilveren denariën, onderscheidenlijk met den beeldenaar van keizer
Koenraad II († 1039) en keizer Hendrik IV, beide op de keerzijde het
randschrift Tiele dragend, bevinden zich in de musea te Kopenhagen en
te Leipzig (vgl. P.O. VAN DER CHYS, De munten der Fransch- en
Duitsch-Nederlandsche vorsten, blz. 120 en pl. 70, en RINK, Beschrijving
bijvoegsels en bijlagen na blz. 51 en de daartegenover staande
afbeeldingen).

+

Literatuur.

Keur.
+

Een Tielsche keur (dubbele adelaar) troffen wij aan op een avondmaalsbeker te
Opijnen (zie blz. 319-320) en op een zilveren beker in de Oudheidkamer te Tiel.
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Een woerd op den rechter oever van de Waal, ter plaatse waar deze naar
+
het zuidwesten buigt, bood een geschikte landingsplaats en zal, te midden
van het drassige deltagebied, reeds vroeg bewoners hebben getrokken.
Hierna te beschrijven Romeinsche voorwerpen, gevonden in de nabijheid
van het tegenwoordige station, wijzen althans op bewoning in de eerste
twee eeuwen na Christus.
Volgens het Chronicon Tielense zou de Frankische koning Dagobert in
618 te Tiel
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zijn geland en zou hij in de nabijheid - ‘apud Portum Gallie Tyell’ - een
1)
‘oratorium’ hebben gebouwd.
Onder de Karolingen schijnt Tiel een Rijkshof te zijn geworden met een
Rijkstol. Koning Zwentibold schenkt in 896 aan de kerk van Utrecht
dezelfde tolvrijheid in Tiel en in Deventer, als die, welke zij reeds te
Dorestad genoot. In de akte van 14 April 972, waarbij keizer Otto II aan
zijne bruid Theophanu o.a. zijne keizerlijke hofplaats Tiel schenkt, vermeldt
hij deze als een bezitting van waarde (SLOET, Oorkondenboek, nr. 105).
Omstreeks het jaar 1000 was Tiel in ieder geval reeds een handelshaven
van beteekenis, die den handel van het aloude Dorestad grootendeels
had overgenomen en welker kooplieden vooral levendige betrekkingen
onderhielden met Duitschland en met Engeland. De berichten uit die tijden
schijnen inderdaad van een zekere concentratie van het
West-Europeesche handelsverkeer op Tiel te getuigen (P.A. MEILINK, de
Nederlandsche hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw,
's-Gravenhage, 1912, blz. 56-58).
Waarschijnlijk tot tweemaal toe vormde de stad een doelwit voor de
strooptochten der Wikingen, eerst in 1006 of 1007 en een tweede maal
in 1009 of 1010 (JAN DE VRIES, De Wikingen. Haarlem, 1923. blz. 305).
In een oorkonde van 2 Augustus 1174 spreekt de Duitsche keizer Frederik
I van zijne schepenen te Tiel, wanneer hij aan de Utrechtenaren dezelfde
tolvrijheid verleent, die zij vroeger te Tiel genoten, voordat de tol van daar
naar Kaiserswerth was verlegd. Zooals dit laatste feit reeds doet
vermoeden was de bloei van Tiel tegen het einde der 12e eeuw in de
dalende lijn gekomen. Wanneer in de 13e eeuw de Engelsche
geschiedbronnen meer licht over de handelsacties gaan verspreiden en
de kooplieden uit de Duitsche landen, waartoe ook deze streken
behoorden, herhaaldelijk vermeld worden, verdwijnen de Tielsche
kooplieden uit de desbetreffende documenten. Misschien was het reeds
in 1226 uitsluitend nog slechts aan historische verhoudingen te danken,
dat de Duitsche keizer Frederik II de Tielenaars nog onmiddellijk naast
de Keulenaars onder de Duitsche kooplieden te Londen noemde (MEILINK,
a.w., blz. 60). De Kroniekschrijver Alpertus van Metz, die zijn ‘De
diversitate temporum’ tusschen 1021 en 1025 waarschijnlijk in het
Walburgisklooster te Tiel heeft geschreven (ROMEIN, a.w., blz. 33) zag
reeds in de vestiging van den Hollandschen graaf aan de Merwede een
bedreiging van het vrije handelsverkeer tusschen Engeland en Tiel.
Inderdaad hebben tenslotte het opkomende Dordrecht aan den eenen,
Keulen aan den anderen kant, den handel van Tiel tot zich getrokken.
Maar nog altijd leeft de herinnering aan haar glorietijd in het stedelijk
wapen met den dubbelen adelaar, het schild gedekt met de keizerskroon.
Wanneer Tiel stadrechten heeft gekregen is niet bekend, maar in ieder
geval was de plaats reeds ommuurd in 1286, toen zij door graaf Reinout
1)

Het nog dikwijls aangevoerd, apocrief verhaal uit de kroniek van Siegbert van Gemblours
volgens hetwelk de H. Ursula met hare gezellinnen in 451 zou zijn geland in de Gallische
haven Tiel (‘portum Galliae, qui Tiela dicitur’), bewijst niets, daar Siegbert zijn kroniek
in 1111 voltooide, terwijl zijn werk achteraf bovendien niet de autoriteit bleek te
verdienen, die men er vroeger aan heeft toegekend. Vgl. hieromtrent v. Leeuwen, p.
7, en J. Romein, Geschiedenis v.d. Noord-Nederl. geschiedschrijving in de
middeleeuwen. Haarlem 1932, blz. 49.
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I van Gelre op Brabant werd heroverd en bezet gehouden tot na den slag
van Woeringen (5 Juni 1288). Bij den hierop gesloten vrede werd bepaald,
dat de Gelderschen de stad Tiel aan den hertog van Brabant zouden
overgeven in den staat, waarin zij zich bevond. De burgers hebben daarop
in 1305 de muren hersteld. Na den oorlog tusschen Reinout II van Gelre
en Jan III van Brabant is Tiel tenslotte, op 10 September 1339, voor goed
aan Gelderland gekomen.
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Gedurende de 14e eeuw heeft de stad veel te lijden gehad van de in 1346
uitgebroken twisten tusschen de Hekerens en de Bronkhorsten.
Niettegenstaande deze en andere wederwaardigheden, en in weerwil
van de groeiende overmacht der rivale Dordrecht, bleef Tiel nog tot de
15e eeuw eene welvarende handelstad, wat vooral blijkt uit hare toetreding
tot de Hanze. Het juiste tijdstip hiervan is niet bekend, maar in het begin
van de 15e eeuw behoorde zij tot de meer aanzienlijke Hanzesteden
(‘GELRE’, XIII, blz. 42).
Nadat zij in 1420 bijna geheel door brand was verwoest, schijnt het verval
der stad te zijn voortgeschreden. In 1469 worden Tiel, Zaltbommel,
Doetinchem en Doesburg beschreven als ‘cleynre steden, vrunde van
der henze’. Het verloop van hare geschiedenis als Hanzestad is dan,
1)
gelijk wij reeds zagen, nagenoeg hetzelfde als van Zaltbommel. Uit eene
verklaring op de hanzedagvaart te Lübeck in 1554 blijkt evenwel, dat de
burgers van Tiel toen nog als leden der Hanze, de oude vrijdommen van
tollen genoten binnen Danzig, Kopenhagen, Lübeck, Bremen en andere
hanzesteden. De stad bleef lid van het verbond tot 1628.
De Hervorming deed hier hare intrede in 1566, door prediking op het
kerkhof, blijkbaar oogluikend toegelaten door den ambtman Nicolaas
Vijgh. Beeldenstorm of verwoesting van kloosters en kerken schijnt niet
te zijn geschied (RINK, Beschrijving, blz. 54-57). Wel werd het
nonnenklooster van Westroyen, onder Zandwijk, in 1567, waarschijnlijk
door soldaten van den Heer van Brederode, gebrandschat en geplunderd.
In 1579 bezette de Ambtman Dirck Vijgh, zoon en opvolger van Nicolaas,
de stad met Staatsche troepen, en in 1581 onttrok zij zich voor goed aan
het gezag van Spanje. Als vesting bleef Tiel nog lang van beteekenis,
zooals bleek bij de belegering van 's-Hertogenbosch in 1629, toen zij het
hare bijdroeg, om het Spaansche ontzettingsleger van den graaf van den
Bergh, bij zijn omtrekkende beweging, uit de Betuwe te weren. Maar toen
in 1672 het Fransche leger in de Nederlanden drong, waren de
vestingwerken van Tiel, evenals die van Zaltbommel en andere steden,
volslagen verwaarloosd (vgl. hierboven, blz. 170), zoodat het zonder slag
of stoot aan Turenne werd overgegeven, wiens troepen er gedurende
twee jaar deerlijk huis hielden (RINK, Beschrijving, blz. 78-99).
Sinds 1702 deed zich ook in Tiel de inwerking gelden van de Geldersche
1)
onlusten, de z.g. ‘plooierijen’ . De onder stadhouder Willem III aangestelde
regenten, vertegenwoordigers der ‘oude plooi’, moesten na hevige
onlusten plaats maken voor een nieuwe regeering, benevens een college
van veertien gemeenslieden, voorstanders van de ‘nieuwe plooi’. Dit
college verviel weder in 1747, toen aan prins Willem IV het
stadhouderschap in Gelderland werd opgedragen (RINK, a.w., blz. 270).
Uiteraard kreeg Tiel ook zijn deel in de verdere beroeringen van de
achttiende eeuw en met name in den strijd tusschen Patriotten en
Oranjegezinden. Nadat de eerstgenoemden sinds 1784 tijdelijk de
overmacht hadden bezeten, en de stad door ernstige onlusten was
geteisterd, slaagden de Oranjegezinden erin, met steun van in 1786 ter
hulp gekomen Pruisische troepen, het gezag van den prins te herstellen.
1)
1)

Vgl. hierboven blz. 171.
Vgl. hierboven blz. 171.
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Toen Willem V echter, wijkend voor de Fransche revolutionaire beweging,
het land had verlaten, meende ook de stedelijke overheid zich niet langer
te kunnen verzetten en capituleerde den 7en Januari 1795 voor het
oprukkende Fransche leger van generaal Pichegru. Een hierop gevormd
‘Committé revolutionair’ veranderde de magistraat, die in 1796 werd
vervangen door een Gemeenteraad en een commité van Rechtsoefening,
terwijl het college van Gemeenslieden plaats maakte voor een commité
van toezicht en waakzaamheid.
Ingevolge het Departementaal reglement van Gelderland werd in 1802
de Magistraat weer hersteld in den vorm van 1795, waarin zij bleef tot de
inlijving bij Frankrijk in
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1811, toen een ‘maire’ met ‘municipaalraad’ de stedelijke regeering ging
vormen. In laatstgenoemd jaar werd ook te Tiel voor het eerst eene
Arrondissementsrechtbank ingesteld. Overigens deelde Tiel gedurende
den Franschen tijd het lot van Zaltbommel, en evenals deze stad kende
het na de verdrijving der Franschen, op 14 December 1813, een periode
van herleving, waarin het tot een bloeiend landstadje werd, marktplaats
voor een wijden omtrek. Deze bloei bereikte zijn hoogtepunt sinds op 1
November 1882 de spoorlijn Gorinchem - Kesteren - Nijmegen was
geopend en in het volgend jaar aan de Waalzijde, vóór de stad, een ruime
loskade (afb. 329) met bijbehoorende verkeerswegen was aangelegd.
De stad breidde zich toen vrij sterk uit, vooral aan de noordzijde in de
richting van het station en op het grondgebied van het voormalige
Zandwijk, waar verschillende fabrieken werden gevestigd.
Aan deze bloeiperiode van ruim een halve eeuw, die overigens op het
uiterlijk aanzien der plaats geen gelukkigen invloed had, is in onze dagen
een einde gekomen door verschillende ingrijpende crisismaatregelen, als
de opheffing van de Arrondissementsrechtbank, van de Kweekschool
voor onderwijzers, en van meer dergelijke instellingen. Van een welvarend
en levendig stadje is Tiel thans vervallen tot een kwijnende en bovendien
armlastige gemeente.
+

De bevolking bedroeg in 1740: omstreeks 3000, in 1798: 3469, in 1815:
4020, in 1829: 4636, op 1 Januari 1840: 5500, op 31 December 1889:
9896, op 31 December 1909: 11345, op 31 December 1920: 11720, op
31 December 1930: 12715 zielen.

+

Bevolking.

+

Hare eerste belegeringen schijnt de stad Tiel kort na hare ommuring te
hebben ondergaan in den strijd tusschen Brabant en Gelre, gedurende
den loop der 13e eeuw. Volgens SLICHTENHORST (VI, blz. 103) zou Tiel
‘eene van de vernaemdste sterkten van 't Betouw-eyland’ zijn geweest,
toen het in 1286 werd bestormd en genomen door graaf Reinald I van
Gelder, die echter, toen hij zich kort daarna gedwongen zag te wijken
voor den hertog van Brabant, ‘de vesten neder geworpen en verlaeten’
heeft (SLICHTENHORST I, blz. 43).
Nadat de vestingwerken in 1305 hersteld waren (V. LEEUWEN, blz. 296)
trachtte graaf Reinald II in 1327 de stad wederom te bemachtigen. Toen
hem dit door de weerbaarheid der vesting niet gelukte, bepaalde hij zich
ertoe de huizen buiten de stad op den dijk staande te verwoesten.
Op St. Agnietendag (21 Jan.) 1333 slaagde dezelfde Geldersche graaf,
toen hertog geworden er in de stad te veroveren. Hij liet vervolgens de
muren en poorten slechten. In den strijd tusschen de Hekerens en de
Bronkhorsten werd Tiel in 1346 door hertog Reinald andermaal belegerd
en op 24 Augustus stormenderhand genomen, waarbij de toren der
voormalige St. Walburgskerk door brand werd verwoest (V. LEEUWEN, blz.
345).
In 1374 bezette Reinald van Brederode de stad voor de Hekerens en liet
vervolgens, ter meerdere versterking, verschillende buitenwerken
aanleggen.
In 1379 werd Tiel door Hertog Willem op de Hekerens veroverd om voor
een halve eeuw aan hertogelijke zijde te blijven.
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Belegeringen.

In 1427 trachtte de bisschop van Utrecht, Rudolf van Diepholt, met zijne
troepen de stad des nachts bij verrassing in te nemen. Daar de aanval
nog tijdig werd ontdekt, trokken de bisschoppelijke troepen terug, op hun
weg de dorpen Zandewijk, Drumt, Zoelen, Wadenooien, Malsem
(Geldermalsen of Buurmalsen?) en de abdij Mariënweerd gedeeltelijk
verwoestend. Het hierop volgend jaar zou de bisschop van Utrecht
nogmaals een aanval op de stad hebben gedaan, die eveneens werd
afgeslagen. Afgezien van eenige minder beteekenende oorlogsbedrijven,
valt als wapenfeit van beteekenis de belegering in 1528 te vermelden,
toen op 25 Juni de stad werd ingesloten door de Bourgondische troepen
van Keizer Karel V. In de stad was het bevel
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in handen van Jelis van Riemsdijk, ambtman van Maas en Waal. Na vele
vergeefsche aanvallen braken de Bourgondischen den 16en Augustus
het beleg op. Ter herinnering aan de dappere verdediging der stad, werd
in de voormalige Burensche poort een gedenksteen geplaatst
(SLICHTENHORST, I, blz. 44; RINK, Beschrijving, blz. 51).
Gedurende de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog bleef Tiel aan
Spaansche zijde. De ambtman Nicolaas Vijgh stond echter bekend als
stil aanhanger van den prins van Oranje. Zijn zoon, Dirk Vijgh, die openlijk
de zijde van den prins had gekozen, heeft in 1579 in diens naam bezit
genomen van de stad, die sindsdien onder het gezag van de Staten en
voor Spaansche aanvallen gevrijwaard bleef.
Plannen, beraamd door den te Tiel woonachtigen ambtman van Maas en
Waal, Jacob Mom, om de vesting weer aan de Spanjaarden over te
leveren, werden ontdekt, en de schuldige met zijne medeplichtigen,
Boetbergen en Eyntholt, op 12 April 1621 te 's-Gravenhage onthoofd.
In 1672 was de vesting zoozeer verwaarloosd en vervallen, dat de
stedelijke regeering haar, zonder zelfs een Franschen aanval af te
wachten, overgaf aan het leger van Turenne. Nadat de Franschen op 29
April 1674 Tiel weer hadden ontruimd, zou de stad gedurende langer dan
een eeuw voor ernstige krijgsbedrijven gespaard blijven. Op 20 October
1794 openden de Fransche republikeinsche troepen van de overzijde der
Waal het bombardement op de stad, om zich vervolgens gedurende twee
maanden voor de stad te legeren. Nadat de Engelsche hulptroepen in
den nacht van 6 op 7 Januari 1795 de stad hadden verlaten, gaf deze
zich aan de Franschen over.
Bij den aftocht der Fransche troepen, op 14 December 1813, openden
dezen het vuur op de aanrukkende Pruisische troepen, bij welke
gelegenheid een houwitsergranaat in het gebouw der Groote societeit
sloeg. Tijdens de krijgsbedrijven van 10-14 Mei 1940 en de daarop
volgende bezetting door de Duitsche troepen, heeft de stad niet
noemenswaard te lijden gehad. Slechts enkele woonhuizen in de nieuwere
buitenwijken werden bij de korte gevechten vernield. Voor verdere
bijzonderheden verwijzen wij naar de beschrijving van den plattegrond
der stad en hare versterkingen (blz. 374 vv.).
Afgezien van de bijna legendarische verwoestingen der stad door de
+
Noormannen. hierboven vermeld, is de eerste groote stadsbrand dien
we vermeld vinden, die van het jaar 1136, toen met het grootste gedeelte
van de stad ook de St. Walburgskerk in vlammen opging (V. LEEUWEN,
blz. 131).
In 1202 plunderde de graaf van Holland Tiel en stak het Tolhuis in brand
(V. LEEUWEN, blz. 173-176; RINK, Beschrijving, blz. 21).
Toen in 1334 de burgers weigerden een brand in het huis van den gehaten
schout Nicolaas te blusschen, sloeg het vuur door den keerenden wind
op de omgeving over en verwoestte ten slotte bijna de geheele stad.
In dezen brand, of in dien van 1346, toen de toren van de St. Walburgskerk
verbrandde, zijn blijkbaar de stedelijke archieven verloren gegaan, blijkens
een brief van den Landcommandeur der Duitsche orde van 1360 (RINK,
Beschrijving, blz. 218-219). In 1385 zijn meer dan achttien huizen, op den
dijk onder Zandwijk staande afgebrand en in 1392 nog zes en dertig (RINK,
Beschrijving, blz. 32).
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Branden.

In den nacht van Sacramentsdag 1420 ontstond te Zandwijk een brand,
die zich zoodanig uitbreidde, dat alle huizen van Tiel, op een tiental na,
in de asch werden gelegd, terwijl van de openbare gebouwen alleen de
kerken van St. Maarten en St. Walburg benevens het Tolhuis gespaard
bleven (V. LEEUWEN, blz. 477-478). Enkele jaren later, in 1425, woedde
nogmaals een zware brand, die vijf en dertig huizen en vijf graanschuren
verwoestte.
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+

Reeds na de groote branden van 1420 en 1425 schijnen, volgens
Pontanus (aangehaald door RINK, Beschrijving, blz. 153), de huizen
inplaats van met stroo dikwijls met pannen te zijn gedekt.
In 1463 trachtte men, ter voorkoming van brand, de stroodaken door
harde te doen vervangen. Blijkens eene oorkonde uit dat jaar zou de stad
‘ene ygelieken dien nu haer husen aff verbrant sijn ende weder timmeren
ende decken willen mit harden dack bynnen desen tijt voerscr. te hulpen
comen ende geven tot elken roeden hoers dack enen nijen Gelersche
gulden van achtien den halven stuiver, of paijment dat dair guet voir is’.
Teneinde de hiertoe noodige middelen te bekomen, voerde men eene
belasting in. Tevens moesten degenen die toch met stroo wilden dekken,
hun dak met een leempap overgieten, op boete van ‘ene alde vrancrijksen
schilt’ (RINK, Beschrijving, blz. 154 en bijlage E, blz. 4).
Bij buurtspraak van 1464 werd bepaald, dat niemand andere
schoorsteenen mocht hebben dan van steen en kalk gemetseld (RINK,
a.w., blz. 254).
Toen, in 1525, Adriaan van Buren, ambtsman van de Nederbetuwe
vergunning kreeg een huis te bouwen aan het Hoogeind, werd uitdrukkelijk
bepaald, dat het met goed dak gedekt moest worden. Blijkbaar was dus
ook toen nog het dekken met stroo in de stad niet in onbruik geraakt.
Daar in het begin van de 17e eeuw nog vele huizen in de stad met stroo
gedekt waren, gelastte de magistraat herhaaldelijk het veranderen der
stroobedekking in harde daken. De stad gaf daartoe de derde pan. In
denzelfden tijd werd bepaald, dat ‘neergeslagen vensters’ (d.w.z.
vensterluiken) van kleermakerswinkels aan voor- en zijkanten niet meer
met planken mochten worden afgeschoten en open moesten blijven; men
mocht voortaan slechts een plank van een voet hoog aanbrengen,
teneinde het afvallen te beletten van de stoffen, waaraan gewerkt werd.
Aan de straat gelegen varkenshokken moesten worden afgebroken (RINK,
Beschrijving; bijvoegsels, blz. 69).
In 1476 werd bepaald, welk aandeel de burgers van Tiel zouden moeten
bijdragen in de bestrating van de stad (RINK, a.w., blz. 157).
Overigens had Willem van Gulik, hertog van Gelder, reeds bij schrijven
van 24 Juni 1390 gevraagd den dijk, genaamd de Dam, tusschen Tiel en
Zandwijk, te doen ‘steijnstraten’.
In 1737 zijn voor het eerst straatlantaarns geplaatst, en wel ten getale
van honderd, op houten palen, die in 1761 door steenen zijn vervangen.

+

Brand- en
bouwverordeningen.

+

Volgens het Chronicon Tielense zou in 1259 voor het eerst een dijk zijn
aangelegd ‘ultra longam aquam que vulgaliter Linghen dicitur’ (V. LEEUWEN,
blz. 228). Vóór dien tijd kan dus de Tielerwaard en de stad Tiel, door het
ontbreken van een dijk langs de Linge, niet voor het Waalwater beveiligd
zijn geweest (zie ook: RINK, Beschrijving, blz. 281).
Op 11 Februari 1616 was de stad, tengevolge van ijsgang in de Waal, in
groot gevaar door het onverwacht bij de Westluidensche en Zandwijksche
poorten stijgende water te worden overstroomd. Kon deze ramp toen nog
worden gekeerd, minder gelukkig was men in den strengen winter van
1740, toen het water voor de stad hooger steeg dan ooit tevoren, om in
den nacht van 24 op 25 December door de Kleibergsche poort binnen te
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Watersnooden.

dringen. De in die poort geplaatste dam kon het water niet keeren, zoodat
men genoodzaakt was een tweeden dam aan te leggen, waardoor de
poort en het ernaast gelegen huis werden ingesloten. Tengevolge van
een doorbraak der dijken onder Elden en Bemmel viel het water, maar
overstroomde de omgeving van Tiel zoo hevig, dat onder meer de steenen
brug voor de Burensche poort (aan het westeinde der stad), met het
daarop staande wachthuis werd weggeslagen.
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Den 10en Februari 1757 wies het water in de Waal, door een ijsdam bij
Varik, zoodanig, dat het nog hooger steeg dan in 1740. Men was
genoodzaakt weer een tweeden kistdam in de Kleibergsche poort te
leggen, terwijl men ook de Westluidensche poort met een dam moest
beveiligen. Een doorbraak van den dijk onder Dreumel deed ook thans
het gevaar voor de stad wijken.
Op 6 Januari 1764 verzakte de Tielsche dijk even beneden de stad door
kwelwater. Door den aanleg van vier kistdammen kon de dijk worden
behouden, temeer daar inmiddels de waterstand van de Waal daalde.
Andermaal ontstonden kritieke oogenblikken door hoogen waterstand in
1781 en 1784, zonder echter voor de stad ernstige gevolgen te hebben.
De hoogste tot dusver bekende waterstand deed zich voor, tengevolge
van een ijsverstopping, op 29 Januari 1809, waardoor de vloed over den
kistdam in de Kleibergsche poort stortte en slechts met moeite door een
tweeden, achter deze poort aangelegden dam kon worden
tegengehouden. Tegelijk stroomde het water over den weg bij de
Westluidensche poort en drong gedeeltelijk in de stad, maar ook hier en
aan de gelijkerwijs bedreigde Zandwijksche poort, kon de toestand
tenslotte nog gered worden.
Het eerste Christelijke bedehuis te Tiel zou, zooals wij hierboven reeds
+
hebben gezien, in 618 door koning Dagobert zijn gesticht. Intusschen is
deze mededeeling al even onzeker als die in de Annales Tielenses,
volgens welke de H. Willebrord in 698 met het ‘castrum Traiectense’ en
de plaats Elst ook de ‘ommuurde stad’ Tiel met haar gebied van Karel
Martel ten geschenke zou hebben ontvangen (Mon. Germ. histor. SS.,
1)
T. XXIV, p. 22).
De kerk, die, zooals wij in onze inleiding reeds mededeelden, de
Teisterbantsche graaf Waltgerus hier stichtte (vgl. blz. XIV-XV), moet
volgens VAN LEEUWEN (a.w., blz. 56, aant. b) de voormalige St.
Walburgskerk zijn geweest.
Op 20 April 950 schenkt koning Otto I aan de St. Maartenskerk te Utrecht
het klooster te Tiel met de nieuwe steenen stad en al hare kerken,
landerijen, gezinnen, bosschen, wateren enz. (‘monasterium in loco Tiala
constructum cum nova atque lapidea in eodem loco civitate, omnibusque
2)
ecclesiis, prediis, familiis’, etc.) .
Na de verwoesting van Tiel door de Wikingen liet de Utrechtsche bisschop
Adelbold in 1015 ‘de kerk van Tiel’ herbouwen, een werk, dat volgens de
Annales Tielenses in weinige jaren voltooid werd (Mon. Germ. SS., t.a.p..
Zie ook: v. Leeuwen, blz. 84). Naar HEDA weet te berichten was dit
3)
kerkgebouw de voormalige St. Walburgskerk . Bisschop Adelbold stichtte
hierin een kapittel van acht kanunniken, met een proost en een deken,
in 1020-1025.
1)

De Annales Tielenses zijn op zijn vroegst in de 14de eeuw ontstaan (Coster, De Kroniek
v. Joh. de Beka, blz. 48). Het verdient opmerking, dat het hier bedoelde bericht niet in
het Chronicon Tielense, dat toch ook uit de Annales putte, is overgenomen.

2)

Muller en Bouman, Oorkondenboek v.h. Sticht Utrecht, I (Utrecht, 1920), n . 118.
W. Heda, Historia Episcop. Ultraiect., p. 110.

3)

o
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Kerkgeschiedenis.

Uit alles blijkt, dat de St. Walburgskerk de eerste en voornaamste kerk
van Tiel is geweest, tevens een van de negen hoofdkerken van het
diocees. Aan den proost van haar kapittel was het bestuur van het
archidiaconaat Tiel opgedragen, waaronder, zooals reeds opgemerkt,
zoowel de Tieler- als de Bommelerwaard, met uitzondering van Kerk-Driel,
4)
ressorteerden . Tevens kwam aan deze collegiale kerk de vergeving en
de bediening toe van de parochiekerk van St. Maarten te Tiel, alsmede
van eenige parochiekerken en kapellen in den omtrek. Hare kanunniken
bezaten verschillende vicarieën, rechten, vrijdommen en inkomsten. Zoo
achtten zij zich ook gerechtigd

4)

Vgl. onze Inleiding, blz. XVII.
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jaarlijks van de burgerij zekere belastingen te heffen, waartoe de burgers
meenden niet verplicht te zijn. Tengevolge hiervan braken heftige onlusten
uit, die, na een bloedige uitbarsting in 1315, eindigden met de verplaatsing
van het kapittel naar Arnhem. Zijne geestelijke en wereldlijke rechten en
goederen onder Tiel, Zandwijk en Drumt verkocht het in 1328 aan de
omstreeks 1250 te Ophemert gevestigde Heeren der Duitsche Orde van
de Balije te Utrecht, die in 1335 hunne Commanderij overbrachten naar
de St. Walburgskerk.
Met de burgerij leefden de Duitsche heeren op goeden voet. In 1400 liet
de commandeur de geteisterde Walburgskerk herstellen. Geleidelijk echter
geraakte het Huis onder schulden gebukt, zoodat het, vooral sinds het
laatst der 15e eeuw, een kwijnend bestaan leidde, wat uiteraard nog
verergerde na de invoering van de Hervorming. De Walburgskerk verviel
meer en meer, totdat zij in 1679 voor afbraak werd verkocht. Het
commanderijhuis, in 1355 gebouwd ter vervanging van de vroegere
kapittelhuizen, volgde denzelfden weg in 1684 (ARCHIEF AARTSBISD.
UTRECHT, XXIX, 1903, blz. 323).
Behalve de collegiale hoofdkerk en de parochiekerk van Sint-Maarten
telde de stad in de latere middeleeuwen drie kloosters met bijbehoorende
kapellen, nl. het voormalige Sint-Agnietenklooster van Franciscanessen,
in 1443 bevestigd door den bisschop van Utrecht (vgl. hierna blz. 431);
het voormalige Sint-Ceciliaklooster van Augustinessen, waarvan alleen
de kapel bewaard bleef (zie blz. 429); ten slotte het voormalige
Cellebroedersklooster, waarschijnlijk in de tweede helft van de 14e eeuw
gesticht en eertijds staande in de Tolhuisstraat.
Vóór de Dampoort stond een O.L. Vrouwekapel, omstreeks 1449 gebouwd
door Pauwels Claiss, kerkmeester van Sint-Maarten, in 1594 ingericht tot
een waag, die in 1780 werd verbouwd.
Verder bezat Tiel, evenals Zaltbommel, een H. Geesthuis, gasthuis voor
vreemdelingen en dakloozen, dat reeds in 1390 bestond. Het werd later
tot Oude-Mannen- en Vrouwenhuis verbouwd (zie blz. 436).
De buurtschap Zandwijk was, evenals wereldlijk, ook kerkelijk
onafhankelijk van Tiel en vormde een afzonderlijke parochie, in oude
documenten Sanctus Vicus genaamd, met een aan den H. Vincentius
gewijde kerk, die in 1574 werd geplunderd en nà 1582 gesloopt.
Onder Zandwijk lag, in het gehucht Westroijen, vóór de stadsmuren een
klooster van Dominicanen, later van Dominicanessen, dat in 1572 werd
verwoest. Het terrein van het voormalig kloostererf, waar men in 1673
nog eenige kelders aantrof, werd later een exercitieveld de Hooge weide
genaamd, dat in 1881 ten deele tot algemeene begraafplaats werd
ingericht.
De Hervorming kwam te Tiel niet zoo snel tot ontwikkeling als,
bijvoorbeeld, te Zaltbommel (vgl. blz. 176). Adriaan Vijgh, zoon van den
ambtman Nicolaas Vijgh, overtuigd aanhanger van den prins van Oranje,
bracht in 1566 den eersten hervormden predikant in de stad en liet hem
preeken op het Sint-Maartenskerkhof.
Niettemin bleef de stad nog onder Spaansch en katholiek gezag tot einde
1578, toen Dirk Vijgh, als ambtman in Nederbetuwe en richter in Tiel
beëedigd, de poort voor de Hervormden opende. Hij deed de oversten
van het St. Caeciliaklooster hun huis inruimen voor den predikant, dien
zij moesten onderhouden. Nadat Vijgh in September 1579 troepen van
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Jan van Nassau als bezetting had aangenomen ging Tiel geheel in
Hervormde handen over. Beeldenstorm schijnt niet te zijn geschied
(ARCHIEF AARTSBISD. UTR. XXIX, blz. 311).
In 1580 werd voor het eerst een predikant te Tiel beroepen; in 1616 de
tweede (RINK, Beschrijving, blz. 297). Over het collatierecht heerschte in
den loop van de 17e eeuw
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meermalen oneenigheid tusschen magistraat en kerkeraad. Tenslotte trof
men eene schikking, waarbij men overeenkwam, dat van de twee gewone
predikanten de eerste door de magistraat, de tweede door den kerkeraad
zou worden beroepen.
Tot 1797 geschiedde het beroep van de twee gewone predikanten volgens
deze overeenkomst; in latere jaren werden wisselend andere methoden
gevolgd.
De Waalsche gemeente, in 1686 te Tiel gevestigd, gebruikte voor hare
godsdienstoefeningen de Caeciliakapel, totdat zij in 1705 reeds weer
teniet ging. Sinds 1753 houdt thans de Luthersche gemeente hare
diensten in dit kerkgebouw (zie blz. 429). De Katholieken konden na de
Hervorming aanvankelijk slechts tersluiks hunne godsdienstoefeningen
houden, onder leiding van paters van de orde der Dominicanen. Tijdens
de Fransche overheersching, in 1672-1674, werden hier, als elders, de
Katholieken weder in het bezit van de kerken gesteld (vgl. blz. 177). Na
de verdrijving van de Franschen werd de uitoefening van den Katholieken
eeredienst oogluikend toegelaten. In 1702 verkreeg de katholieke
gemeente een huis en erf op het St. Walburgskerkhof, ongeveer ter
plaatse van de oude St. Walburgskerk, dat tot een bescheiden ‘schuurkerk’
met pastorie kon worden ingericht.
Nadat in 1836 een katholiek kerkhof met kapel was ingericht, kon in 1860,
ter vervanging van dit kerkje, een nieuw R.K. kerkgebouw worden
1)
opgetrokken. Dit is in 1938 door brand geheel verwoest. De parochie
Tiel behoort thans onder het decanaat Wijk-bij-Duurstede (KALF, Kathol.
kerken in Nederland, blz. 163).

Germaansche en Romeinsche oudheden.
PLEYTE,

Nederlandsche Oudheden, 16e afl. (Leiden, 1901), blz. 46. - J.H.
+
Oudheidkundige kaart v. Nederland ('s-Gravenhage, 1924),

HOLWERDA,

+

blz. 57.

Literatuur.

+

In de Oudheidkamer te Tiel (vgl. blz. 444) bevindt zich eenig Germaansch
aardewerk, gevonden bij de Korenmarkt, aan den voet van den dijk, die eertijds +Vondsten.
van de Waal af hierlangs en verder langs de Ambtmanstraat naar den Lingedijk
liep.
Voorts bevinden zich hier een aantal Romeinsche munten, te Tiel en in de
omstreken gevonden, waaronder een bronzen muntje van keizer Victorinus, afkomstig
uit Zandwijk.
Romeinsche munten, gevonden ter plaatse van de nieuwe arbeiderswijk, niet ver
van het station, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Catalogus, Ev.
blz. 221).
In hetzelfde Leidsche museum bevindt zich nog een laat-Romeinsch lampje van
groven vorm, met bovenop in relief een haan (Catalogus, D I, blz. 151-263).

1)

Zie het anoniem geschriftje ‘Jubelfeest bij het tweehonderdjarig bestaan der R.K.
gemeente te Tiel 1702-1902’.
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Het grondplan der stad.
1. Plattegrond, omstreeks 1560 geteekend door Jacob van Deventer.+
+

Het hierbij gereproduceerde origineel (afb. 326) bevindt zich in het
Algemeen Rijksarchief te Arnhem. Het carton van deze teekening berust
in de Koninklijke Bibliotheek
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Afb. 326. Tiel. Plattegrond n. Jacob v. Deventer.

te Madrid. Beide teekeningen zijn gereproduceerd in de uitgave dezer
plattegronden; 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1916-1923).
Zie ook het hierboven, blz. 180, omtrent den plattegrond van Zaltbommel
opgemerkte.
2. Vogelvlucht der stad, voorkomende op de oude kaart, hierboven, blz. 180,
onder 2, vermeld.
Hoewel de hoofdvorm van den plattegrond onjuist moet heeten (een
cirkelvorm inplaats van een oost - west gerichte ellips), zijn toch de
voornaamste gebouwen vrij nauwkeurig op hunne plaats aangegeven;
aanduiding van de grachten ontbreekt evenwel, in tegenstelling met de
vogelvlucht van Zaltbommel op dezelfde kaart.
Omtrent de Sint Maartenskerk, op de juiste plaats aan de Zuidzijde van
de stad, bij den vestingmuur geteekend, merken we op, dat zij nog in
gaven toestand is weergegeven, d.w.z. met het in 1560 gesloopte
dwarspand. Op grond hiervan komen we dus, evenals bij Zaltbommel,
tot de gevolgtrekking, dat deze kaart vóór 1560 moet zijn ontstaan.
3. Vogelvlucht. Kopergravure bij GUICCIARDINI (ed. 1613, verschenen te Arnhem
bij Jan Jansz.).
Deze Fransche vertaling van Guicciardini's bekende werk is de eerste
uitgave, waarin een plattegrond van Tiel voorkomt. Men vindt hem ook
o

in de langwerpig-4 uitgave
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van 1617, - in de 12mo uitgave van 1660 en voorts in: LE PETIT,
Nederlandsche Republycke (Arnhem, 1615). Zie hieromtrent: P.A.M. BOELE
VAN HENSBROEK, Lodovico Guicciardini, in: BIJDR. EN MEDED. HISTOR.
GENOOTSCH. UTRECHT, I (1877), blz. 245 vv.

Afb. 327. Tiel. Plattegrond n. Joan Blaeu.

4. Vogelvlucht, Kopergravure (42 × 52,5 c.M.) bij Blaeu (1649), hier
gereproduceerd (afb. 327).
5. Plattegrond der vestingwerken en profiel der stad uit het Noordoosten gezien.
Kopergravure (11 × 32 c.M.) door C. Merian, bij M. Zeiller, Topographia
Germaniae Inferioris vel circuli Burgundici, d.i. Beschreibung und Abbildung......
etc. Franckfurt (1659), hier gereproduceerd (afb. 325).
6. Gezicht op de stad van de Waal. Kopergravure (20,5 × 52,5 c.M.) bij Blaeu.
7. Plattegrond en profiel der stad, van de Waal gezien. Kopergravure (25,2 × 34,5
c.M.) bij Slichtenhorst, I, blz. 40.
8. Plattegrond volgens de kadastrale opmetingen, omstreeks 1830. Schaal 1:3750.
Litho bij RINK, Beschrijving.
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Afb. 328. Tiel. Profiel der stad n. Guicciardini (1616).

9. Profiel der stad. Kopergravure bij GUICCIARDINI (ed. 1616), met opschrift: Tila
(afb. 328).
10. Gezicht op de stad door A.F. van der Meulen (1632-1690). Teekening in 's
Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
11. De stad Tiel van de walkant gezien. Gravure in TEGENW. STAAT, A. de Haen
del. 1736; J.C. Philips fec. 1740.
12. Gezicht op de stad. Kopergravure. J. de Beijer del., H. Spilman sc., in:
Verheerlijkt Nederland (1745), I, blz. 11 en 12.
13. Gezicht op de stad uit het Noordoosten, in 1742. Kopergravure als voren.
Ibidem.
14. Zes gezichten op de stad omstreeks 1800. Geschilderd behangsel in de
Oudheidkamer (zie blz. 446).

+

De aanleg van Tiel vertoont den karakteristieken vorm van een rivierstad,
een ellipsvorm (of rechthoek) met een net van elkander ongeveer
rechthoekig kruisende straten, evenwijdig aan en loodrecht op de rivier,
zooals we dat bijvoorbeeld ook te Kampen vinden. Het eigenaardige is
hier echter, dat Tiel met de smalle oostelijke zijde aan de Waal ligt, terwijl
men toch uiteraard, als bij andere dergelijke steden, de lange zijde langs
de rivier zou verwachten.
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Deze thans zonderling schijnende ligging wordt echter verklaarbaar,
wanneer we den oudsten tot dusver bekenden plattegrond der stad, dien
van JACOB VAN DEVENTER, nader beschouwen (afb. 326). Hier zien we
namelijk, langs de noordzijde van de stad, tusschen deze en het vroegere
dorp Zandwijk een vrij breede strook laag en onbebouwd terrein
aangegeven, die met een sterke verbreeding oostwaarts op de Waal
uitkomt, terwijl zij noordwestwaarts hare voortzetting heeft in een
doodloopend water, de zoogenaamde ‘Doode Linge’. In de gekleurde
teekening bij Van Deventer spreekt deze toestand nog duidelijker door
de aanduiding met donkergroene en lichtblauwe tinten.
Wij treffen hierin dus de bevestiging van de reeds door RINK geopperde
onderstelling, dat de Waal vroeger met een arm tusschen Tiel en Zandwijk
heeft geloopen, ter plaatse van den tegenwoordigen Konijnenwal, om uit
te monden in de Linge ter hoogte van het dorp Zoelen. Deze onderstelling
wordt gesterkt door de vondsten van scheepsankers en overblijfselen
van vaartuigen, die men destijds in het terrein van den Konijnenwal heeft
1)
ontgraven (RINK, Beschrijving, blz. 150) .
Volgen wij nu verder op de kaart van Jacob van Deventer het beloop van
den Waaldijk ten Zuiden van de stad, dan merken wij op, dat deze zijn
rechtstreeksche voortzetting heeft in de Westluidensche straat, die
westwaarts ombuigt in de Ambtmanstraat, om vervolgens noordwaarts
door het Hoogeinde, langs het voormalige Hof van Arkel en door de
Burensche poort, uit te komen op de straat, die ook nu nog de Lingedijk
heet. Dat we in het hier aangegeven beloop den oorspronkelijken Waaldijk
moeten zien, wordt nog aannemelijker, wanneer men weet, dat
bovengenoemde straten ook nu nog de noordgrens van het hoogste
gedeelte der stad aangeven. De naam Hoogeinde wijst eveneens in deze
richting; ten Zuid-Westen hiervan, dus op het hoogste gedeelte, werd ook
de eerste kerk, de voormalige Sint Walburgs opgetrokken. Overigens is
het wordingsproces eenzelfde geweest als dat van Zaltbommel en verdere
rivierdorpen (vgl. blz. 182).
Aldus komen wij tot het volgende beeld der ontwikkeling van den
plattegrond der stad:
Op een hoogte aan den zuidelijken oever van een noordwestwaarts
stroomenden Waalarm, die een natuurlijke, beschutte haven vormde,
ontstond reeds vroeg (in de 7e eeuw?) een handelsnederzetting, die zich
tegen het water beschermde door een dijk, loopend volgens de
tegenwoordige Westluidensche straat - Korenmarkt - Ambtmanstraat Hoogeinde - Hoogeindsche straat. Door geleidelijke aanslibbing bij de
uiterwaarden langs de haven, breidde de plaats zich aan de noordzijde
uit, waarbij een tweetal straten van West naar Oost evenwijdig loopend
met de Ambtmanstraat werden aangelegd. De noordelijkste hiervan, de
Waterstraat, zal waarschijnlijk langs de vroegere haven hebben geloopen.
In het laatst van de dertiende eeuw was dit aanslibbingsproces langs het
noordelijke havenfront van Tiel zóó ver voortgeschreden, dat men het
kon ondernemen een dam aan te leggen van Tiel naar het op den
noordelijken oever van den Waalarm gelegen dorp Zandwijk. Deze dam,
1)

Onafhankelijk hiervan heeft onlangs, op andere gronden, ook H. Hettema Jr. het
vermoeden uitgesproken, dat de Waal oudtijds langs de noordzijde van Tiel zou hebben
gestroomd, in zijn ‘Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd’
('s-Gravenhage, 1938, blz. 75).
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die in 1303-1304 met steun van hertog Jan van Brabant werd voltooid,
begon zeer waarschijnlijk ter plaatse van de tegenwoordige Markt - die
eertijds ‘de Dam’ heette (V. LEEUWEN, blz. 293) - om recht naar het
Noorden (dus langs de tegenwoordige Voorstad) aan te sluiten op den
Waaldijk bij Zandwijk, ongeveer ter hoogte van het huidige kruispunt
Hoveniersweg - Grootebrugsche Grintweg. Tegen het midden der 14e
eeuw schijnt buitendijks de stadswijk oostelijk van de Westluidensche
straat te zijn ontstaan; hier althans werd in 1356, ter plaatse van den
lateren Gasthuismolen (vgl. blz. 444), door Jan
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Moliard, proost van Utrecht en eerste raad van hertog Reinald, het Tolhuis
gesticht (RINK, Beschrijving, blz. 176). De Tolhuiswal aan de Zuid-Oostzijde
der stad en de in het verlengde van de Agnietenstraat hierheen voerende
Tolhuisstraat herinneren nog aan den ouden toestand.
Zoo zal dan Tiel, toen het in 1374 door Reinald van Brederode werd bezet
en met nieuwe buitenwerken versterkt, ongeveer den omvang en de
gedaante hebben gehad, die het op den plattegrond van Jacob van
Deventer vertoont en die het, behoudens eenige wijzigingen - als de
ontmanteling der vestingwerken en gedeeltelijke demping der grachten
- in hoofdzaak tot in onze dagen binnen het beloop der voormalige
omwallingen heeft behouden.
Buiten deze oude begrenzing kreeg de stad uitbreidingen in modernen
tijd, in de eerste plaats aan de westzijde tengevolge van den bouw van
het spoorwegstation in 1882, en verder aan de noordzijde, ter plaatse
van de vroegere dorpen Zandwijk en Westeroyen, waar in hoofdzaak een
fabrieks- en arbeiderswijk is ontstaan. Ook aan de zuidzijde werd Tiel in
de richting Zennewijnen uitgebreid, in 1882, toen hier een nieuw
rechtsgebouw met omgeving verrees, en in later jaren door den bouw
van volkswoningen.

Verdedigingswerken.
weet te melden, dat Tiel in 1305 ‘tegen de dagelijxe
moedwillen van de Geldersche kneevelaers, door de burgerij rondom
bemuyrd’ werd (a.w., blz. 110). Dit kan een herstelling van een oudere
ommuring hebben beteekend, gezien de vroegere mededeeling van
denzelfden schrijver (a.w. blz. 43), dat graaf Reynald in 1286 ‘de vesten
nedergeworpen’ had; maar het kan ook een gevolg zijn geweest van de
boven geschetste uitlegging van de stad, die nieuwe bevestigingswerken
noodzakelijk maakte. Dit laatste wordt nog waarschijnlijker, wanneer we
bedenken, dat hertog Jan van Brabant juist in 1303-1304 ook den dam
liet aanleggen, die Tiel met de overzijde van den vroegeren Waalarm
moest verbinden. Deze dam heeft voor den Brabantschen hertog
ongetwijfeld strategische beteekenis gehad, als uitvalspoort tegen de
Gelderschen, in een tijd, dat door den rivierarm van de Waal naar de
Linge de Tielerwaard werkelijk nog een eiland was.
Aldus is dan ook het ontstaan van de Voorstad te verklaren, die overigens
een zoo eigenaardig element in den plattegrond vormt. Zij moet
oorspronkelijk het versterkt bruggehoofd zijn geweest, dat aan deze zijde
van den dam den toegang tot de stad moest beschermen.
Zoo zal in het begin van de veertiende eeuw de vesting zijn ontstaan, die
we op de kaart van JACOB VAN DEVENTER nog zien weergegeven (afb.
326). Het is een typisch middeleeuwsche vesting, ongeveer ovaal van
vorm, met een Oost - West gerichte lange as, evenals Zaltbommel
omgeven door een dubbele gracht (vgl. afb. 155, blz. 177), waarin aan
de Noordzijde de Voorstad als een vierkant schiereiland vooruitspringt in
de richting van Zandwijk. Achter deze gracht werd de stad omsloten door
een weermuur met talrijke muurtorens en rondeelen en met vier poorten.
SLICHTENHORST
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Deze poorten waren, van de Voorstad oostwaarts omgaande: de
Zandwijksche poort (die met de daarachter gelegen Dampoort feitelijk
één dubbele poort vormde) als toegang tot de Voorstad; de Kleibergsche
of Waterpoort, eveneens een dubbele poort, waarvan alleen de buitenpoort
behouden is gebleven; de Westluidensche poort aan de Zuid-Oostzijde
van de stad, en de Burensche poort aan de Noord-Westzijde.
Overigens schijnt de dubbele gracht in 1500 te zijn ontstaan, toen,
tengevolge van de ontwikkeling van het vuurgeschut, besloten werd
rondom den stadsmuur een aarden wal aan te leggen (RINK, Beschrijving,
blz. 155). Op den plattegrond van Van Deventer
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zijn althans geen andere wallen te bespeuren dan die, welke de twee
grachten scheiden. In 1501 werden bolwerken voor de Burensche en de
Zandwijksche poort aangelegd, die eveneens op genoemden plattegrond
zijn te onderscheiden. We onderkennen hier weer de eerste voorloopers
der aarden versterkingswerken van het zg. Oud-Hollandsche
verdedigingsstelsel, dat in de 16e eeuw de middeleeuwsche ommuringen
ging vervangen.

Afb. 329. Tiel. Profiel van de stad uit het Oosten van de Waal gezien naar den Tolhuiswal
met links den toren der St. Maartenskerk en rechts de Kleibergsche poort, daartusschen
overblijfselen van den middeleeuwschen stadsmuur.
+

Een gedeelte van de middeleeuwsche ommuring is bewaard gebleven aan de
+
Waalkade langs den Tolhuiswal, strekkende ongeveer van het gebouw der
Beschrijving
Societeit, ten Zuiden van de Kleibergsche poort, over een afstand van ongeveer overblijfselen der
middeleeuwsche
70 M., tot bij den Molenhoek (afb. 329). De muur is opgemetseld van baksteen
versterkingen.
(formaat: 0,25 × 0,125 × 0,05 M.) en op talrijke plaatsen in later tijd met kleine
baksteen hersteld. Op den zuidwestelijken hoek wordt de muur afgesloten door het
overblijfsel van een rondeel.
Het baksteenformaat is het in deze streken in de tweede helft van de 15e
+
en het begin van de 16e eeuw gebruikelijke. Vermoedelijk behoort de
hierboven beschreven vestingmuur derhalve tot de vernieuwingen en
uitbreidingen, die de versterkingswerken van Tiel gelijk wij zagen,
omstreeks 1500 ondergingen.
De tachtigjarige oorlog bracht ook voor Tiel al spoedig de noodzakelijkheid
+
mede, hare verdedigingswerken aan te passen bij de nieuwe ontwikkeling
der krijgstechniek. In 1573 waren de stadsmuren zoowel door watersnood
als door de Spaansche troepen ‘devastiert unde nedergestort’ (‘GELRE’,
XXVII, blz. 184).
Op 12 Juni 1579 sloten prins Willem I en Johan, graaf van Nassau, een
contract met den ambtman Dirk Vijgh, tot het opmaken der fortificatiën,
ten behoeve waarvan de Staten op 18 Juni de som van 1800 gulden
toezegden (RINK, Beschrijving, blz. 67). Aanvankelijk ontwierp de ingenieur
Johan van Rijswijck plannen ter verbetering van de Tielsche
vestingwerken, welke plannen werden herzien en verbeterd door den
bekenden krijgsbouwmeester Adriaan Anthonisz. van Alkmaar, die
hieromtrent op
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30 October 1586 een rapport aan de Staten uitbracht, vergezeld van de
1)
hierbij gereproduceerde teekening (afb. 330). Het ging kennelijk om
uitbreiding en moderniseering van de werken aan de Zandwijksche en
aan de Westerluidensche poorten. Wat eerstgenoemde betreft stelde
Anthonisz voor ‘dat een Bolwerck geslagen werde

Afb. 330. Ontwerp v. Adr. Anthonisz. ter verbetering der vestingwerken v. Tiel, naar het
oorspronkelijke in het Alg. Rijksarchief.

recht voer den vuytganck vande voornoemde poorte daer alrede veel aen
gemaeckt is, met noch een Bolwerck bij oosten die selve aen welcx
poincten den dijck in der rechten sal lichtelijk connen gebrocht ende met
eenen Bare (= steenen beer of dam) verheelt werden alles naer vuytwysen
der voorn. Chaerte ende pourtraide (onze afb. 330) hier van gemaeckt
ende die wercken affgeteyckent met B.C.D.’ Ter versterking van de
Westluidensche poort ontwierp hij ‘eenen halven Bolwerck welcx grachten

1)

Zie hieromtrent: F. Vermeulen, Handboek tot de Geschiedenis der Ned. Bouwkunst.,
dl. II, blz. 432.
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ende zijde souden strecken lancx den dijck opwaerts gaende’. Deze door
Adriaen Anthonisz. geteekende bolwerken of bastions vertoonen nog
teruggetrokken flanken naar Italiaanschen trant.
Het ‘halve bolwerck’ (maar met rechte flanken) voor de Westluidensche
poort, vinden we nog op den door Merian gegraveerden plattegrond in
Zeiller's Topographie Germaniae Inferioris van 1659 (afb. 325). Deze
plattegrond moet op een aanmerkelijk oudere teekening teruggaan, daar
we bij BLAEU, d.w.z. in 1649, een plattegrond aantreffen (afb. 327), waarin
voor de Westluidensche poort een volledig vijfhoekig bastion is
aangebracht, dat evenals de overige bastions rechte flanken heeft. In het
begin der 17e eeuw moet dus een verdere vernieuwing van de Tielsche
vestingwerken hebben plaats gevonden. Nu weten we, dat in 1599 aan
de vestingwerken werd gewerkt. Er is o.a. sprake van den aanleg van
een poort, een brug en een veer, en van den bouw van een doudane of
1)
beer . En in 1605 werd de ingenieur Valkenburg naar Tiel gezonden ten
behoeve van een verdere voorziening der vestingwerken. Hij beval, onder
meer, het maken van ‘twee vleugels waterwaarts aan de palissaden op
den Westluidenschen dijk’ (RINK, Beschrijving, blz. 71). Waarschijnlijk
werd hiermede bedoeld de uitbreiding van het halve bastion tot een
vijfhoekig, terwijl men onder de in 1599 ontworpen poort en brug
vermoedelijk het poortgebouwtje ten Westen van dit bastion moet
verstaan, de zg. ‘Huchtpoort’, die voor het eerst op den plattegrond van
BLAEU staat afgebeeld (vgl. blz. 373) en die moest dienen tot buitenpoort
van de oude Westluidensche, sinds deze niet langer rechtstreeks
toegankelijk was.
In 1618 kwam de stad met de Staten overeen, dat zij in de kosten der
voorziening van hare vestingwerken een vierde zou bijdragen. In
1640-1642 werd een verdedigingsmuur opgetrokken van de noordzijde
der Waterpoort om den Kleiberg heen tot aan het hoofd van de brug aan
den havenwal (RINK, Beschrijving, blz. 100). Ook dezen muur vindt men
bij BLAEU weergegeven.
Wij hebben hierboven reeds medegedeeld hoe de vestingwerken in 1672
geheel verwaarloosd en vervallen waren, zoodat van een verdediging
tegen het aanrukkende Fransche leger geen sprake kon zijn. In den loop
van de 18e en de 19e eeuw werden de meeste poorten geheel of
gedeeltelijk gesloopt, te beginnen met de Westluidensche poort in 1710.
In 1805 begon men met de slechting van de Zandwijksche poort. De
Burensche poort, aan de westzijde der stad, is in 1826 afgebroken; een
uit deze poort afkomstige wapensteen is in de Oudheidkamer. Ook de
wallen zijn deels geslecht, deels omgeschapen in wandelwegen en
plantsoenen.
+

Aldus bestaan dan van de 17e eeuwsche vestingwerken nog slechts een gedeelte
+
van de binnenste der vroegere dubbele stadsgrachten, loopende van het
Beschrijving
omwallingen.
Gevangenisplein aan de zuidzijde (de plaats der voormalige Westluidensche
poort), westwaarts langs de Hucht, vervolgens noordwaarts tot Kalverbosch en
oostwaarts langs den Oliemolenwal, om de Voorstad heen tot aan den
Groote-Brugschen grintweg; verder een deel der wallen, de reeds genoemde
Oliemolenwal, aan de noordzijde der stad, en een overblijfsel van het in 1805
1)

Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal. Rijks Geschiedk. publ., dl. X ('s-Gravenhage,
1930), blz. 625 en 633.
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geslechte bastion vóór de gewezen Zandwijksche poort, thans plantsoen, tegenover
de Voorstad gelegen, waar de stadsgracht eindigt; tenslotte nog de hierna te
beschrijven poorten.
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+

1. De z.g. Huchtpoort, staande op den hoek van de Hucht en de
Rechtbankstraat, thans ingericht tot werkplaats en woonhuis.

+

Poorten.

Afb. 331. Tiel. Kleibergsche of Waterpoort uit het Oosten (Waalzijde).
+

Blijkbaar hebben wij hier te doen met een overblijfsel van de in 1599
geprojecteerde buitenpoort van de Westluidensche poort, hierboven
besproken. De bijbehoorende brug werd in 1796 gesloopt (RINK,
Beschrijving, blz. 162). In het begin van de 19de eeuw verminkt en
gepleisterd, is het fragment in 1939, onder toezicht van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg, in beter staat gebracht.
+

+

Geschiedenis.

Het vierkante bouwwerk, opgetrokken van baksteen (formaat: 0,23 × 0,115 × 0,06
M.), bestaat uit twee verdiepingen, waarvan de gelijkvloersche is ondergebracht +Beschrijving.
in den voormaligen doorgang der poort, die hiertoe aan voor- en achterzijde is
dichtgemetseld; de halfronde poortbogen zijn in het muurwerk zichtbaar gebleven.
Boven den boog in den achtergevel loopt nog een geprofileerde zandsteenen
waterlijst en in het muurvlak tusschen deze beide zijn drie steenen gemetseld,
waarvan de twee buitenste geheel verweerd zijn, terwijl de middelste het door twee
leeuwen gehouden wapen van Tiel vertoont (afb. 409).
2. De z.g. Kleibergsche of Waterpoort, gelegen aan het Oosteinde van het Plein
bij de Kleibergsche straat.
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Ter plaatse van het tegenwoordige Plein en de Varkensmarkt stroomde
+
eertijds de Binnenhaven. Hierover was in de middeleeuwen aan het
oosteinde van de Kleibergsche straat een dubbele poort gemetseld,
bestaande uit een hoofdpoortgebouw aan de stadszijde en een door een
tusschen weergangen besloten brug hiermede verbonden voorpoort met
twee ronde torens aan de overzijde der gracht, een werk dus in den trant
van de Amsterdamsche poort te Haarlem. Ten zuidoosten buiten deze
oude Kleibergsche poort en rechthoekig ten opzichte van haar front, stond
dan nog een kleinere buitenpoort, die, met een brug over een zijarm van
de stadsgracht, den voormaligen Kleijberg verbond met de werf aan de
Waal.
Nadat in 1646 de Binnenhaven was gedempt, werd in 1647 de
tegenwoordige poort opgetrokken ter plaatse van de vroegere buitenpoort.
De oude Kleibergsche binnenpoort is in 1658 gesloopt (RINK, Beschrijving,
blz. 159). De gracht voor de bestaande poort is in 1782 gedempt en de
brug afgebroken.

+

Geschiedenis.

+

Het van baksteen (formaat: 0,24 × 0,12 × 0,055 M.) in kruisverband opgetrokken
+
gebouw bestaat uit twee verdiepingen en heeft een rechthoekigen plattegrond,
Beschrijving.
breed 6,70 M., lang 8,35 M., met een rondbogigen doorgang ter wijdte van 3,64
M. volgens de lengteas, verdeeld in twee met riblooze kruisgewelven overdekte en
door een gordelboog met sleuf voor een valpoort gescheiden traveeën. Tegen de
Zuidzijde bevindt zich een aanbouw met toegang naar de verdieping, waarin thans
de kookschool is gevestigd. Het geheel wordt gedekt door een tentdak met rank
achtkant koepeltorentje. De doorgang wordt in de naar de Waal gekeerde veldzijde
(afb. 331) geflankeerd door Toscaansche pilasters, die een hoofdgestel met
zandsteenen architraaf en kroonlijst dragen; hierboven, een borstwering bekroond
door twee steenen ballen en doorbroken met een ± 1800 gewijzigd middenvenster,
geflankeerd door twee gedenksteenen, waarvan de rechtsche met het opschrift:
‘Hoc Opus Lapideum cura Magistratum est renovatum Anno CIƆIƆCXLVII’, en die
aan de linkerzijde met: ‘Praeta Vygh Dno in Soelen Conss. A Antonio et H.ab Oyen
I.V.D.’. Boven het venster een steen met het door twee leeuwen gehouden wapen
van Tiel. De boog aan de stadszijde (afb. 332) is van profielsteen gemetseld met
zandsteenen aanzetblokken en sluitsteen, het middenvenster heeft een houten
omlijsting (XVIIId). Onder de aanzetten van de kruisgewelven in de poort, bevinden
zich kleine zandsteenen consoles.
In het torentje hangt een klok (diameter 0,557 M.) met in gothische minuskels het
opschrift: ‘Agnes est nomen meum. Anno domini MCCCCCIII Wilhelmus Moer et
Jaspar fratres me fecerunt’.
Het jaartal 1506 en de naam der Heilige doen onderstellen, dat deze klok
van het vroegere Agnietenklooster (vlg. blz. 432) afkomstig is.
Klaarblijkelijk is de poort in 1647 door verbouwing van de oudere
buitenpoort ontstaan. Het boogprofiel aan de stadzijde en de consoles
onder de gewelfgraten doen aan het midden der 16e eeuw denken.
Het koepeltorentje in den tegenwoordigen vorm komt reeds voor op een
teekening van A. de Haen uit 1736.
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Afb. 332. Tiel. Kleibergsche of Waterpoort uit het Westen (stadszijde).
+

3. In de noordelijke helling van den Oliemolenwal is een rondbogig baksteenen
+
poortje gemetseld, naar het heet een voormalig uitvalspoortje (Voorl. lijst v.
Uitvalspoortje.
Gelderland, blz. 178). In den sluitsteen het jaartal 1802.
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Pomp.
De welputten, waarmede eertijds de stad van water werd voorzien en die
+
nog op den plattegrond van BLAEU (afb. 327) zijn weergegeven, werden
in de tweede helft van de 17e eeuw vervangen door steenen pompen,
waarvan de eerste in 1669 werd aangebracht op de Groenmarkt ter
plaatse van de tegenwoordige, de eenig overgeblevene der stadspompen.

+

Geschiedenis.

+

Groenmarkt. Hardsteenen

+

Beschrijving.

Afb. 333. Tiel. Pomp op de Groenmarkt.

pomp (afb. 333), bestaande uit een vierkanten romp, met gebeeldhouwde consoles
op de hoeken en met een gebogen pyramidevormige bekroning, waarop een
siervaas, alles in den stijl van het Regentschap. Bronzen uitlaat.
+

De pomp is, blijkens den stijl van het beeldhouwwerk, in geen geval die
van 1669. Blijkens een aanteekening in het archief van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg is zij in 1768 aanbesteed voor f 500. In het
begin van deze eeuw is zij hersteld, bij welke gelegenheid een gedeelte
van het steenwerk is vernieuwd. In ieder geval strookt het genoemde
jaartal met het karakter van het ornament.

+

Tijdsbepaling.

Burgerlijke openbare gebouwen.
1. Het voormalig Raadhuis, waarin sinds 1938 de dienst van Publieke Werken is
ondergebracht, is gelegen op den hoek van de Vleeschstraat en de Kerkstraat.
‘De stadhuizen van Tiel’. Uitgegeven naar aanleiding van de opening van
+
het nieuwe Gemeentehuis (1937). (Niet in den handel).
+

Literatuur.
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Een uitdrukkelijke vermelding van het Tielsche raadhuis komt het eerst
+
voor in een buurspraak van 24 Augustus 1454 (J.S. VAN VEEN,
Rechtsbronnen van Tiel, blz. 25). RINK (Beschrijving, blz. 184) meende
dat dit oudst bekende raadhuis op de Groenmarkt stond, terzijde van de
voormalige Dampoort, bij de Waterstaat. Dit op grond van de buurspraak
van 4 Maart 1462, die bepaalde, dat niemand ‘vulnis, slijck, noch
onreynlicheit dragen off brengen sall buten Dampoirt’, op de werf of daar
bezijden, ‘dair men opt raithuys geet’.
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Dat de vage bewoordingen van deze buurspraak geen grond geven tot
een zoo stellige gevolgtrekking, bleek uit een rede van burgemeester
Cambier van Nooten, gehouden bij het afscheid van het oude stadhuis
op 14 Juni 1937, waarin deze uit het schepensignaat van 1457-1469 kon
aantoonen, dat het raadhuis reeds in 1459 op den hoek van de
Vleeschstraat en de Kerkstraat stond (‘De Stadhuizen van Tiel’, t.a.p.).
In hetzelfde signaat wordt ook in 1463 en in 1467 het raadhuis op deze
plaats vermeld. In 1936 schonk de N.V. Nederlandsche Maatschappij van
Brandverzekering haar kantoorgebouw, Ambtmanstraat 13, aan de
gemeente, onder voorwaarde, dat deze het zou bestemmen tot stadhuis.
Ten gevolge hiervan werd de zetel van het stadsbestuur op 23 Juli 1937
naar bedoeld gebouw overgebracht. Het voormalige stadhuis is
vervolgens, na eenige inwendige wijzigingen, in 1938 in gebruik genomen
voor den dienst van Gemeentewerken.
+

Het gebouw beslaat een rechthoekigen plattegrond, gevormd door het hoekhuis
Vleeschstraat-Kerkstraat (het oorspronkelijke middeleeuwsche stadhuis) en een +Beschrijving.
Plattegrond.
oostelijken vleugel, gevormd door twee later aangetrokken panden in de
Vleeschstraat.
+
De drie huizen zijn in later tijd vereenigd achter een neo-klassicistischen gevel
+
van baksteen, samengesteld uit drie risalieten, elk ter breedte van drie
Uitwendig.
vensterassen, en gedekt door een doorgaand hoofdgestel met triglyphen en een
rechte kroonlijst op klossen. Het geheel bestaat uit een kelderverdieping, waarboven
twee door een geprofileerde lijst gescheiden verdiepingen. In de middentravee van
den middelsten, iets terugliggenden risaliet bevindt zich de hoofdingang, waarvoor
een dubbele bordesstoep van negen treden, met een kelderingang en een ijzeren
leuning. Boven de kroonlijst van den rechter hoekrisaliet gaat een halsgevel op,
gedekt door een driehoekig fronton, waarachter een vierkant houten koepeltorentje
met hoekpilasters en wijzerplaten. De zijgevel aan de Kerkstraat is gepleisterd.
+
Rechts van de tegenwoordige vestibule bevindt zich, in het voorgedeelte van
+
den rechtervleugel (het oorspronkelijke raadhuis) de gestucte achterwand van
Inwendig.
de voormalige vierschaar, met het stedelijk wapen tusschen allegorische
vrouwenfiguren, voorstellend de Gerechtigheid en de Waarheid, waarbeneden het
witgeverfde eiken ruggeschot van de voormalige schepenbank. Hierachter de
voormalige burgemeesterskamer (thans werkkamer van den gemeentearchitect),
waarin een schouw met gekleurde tegels (± 1500), voorts een geschilderd behangsel
in vijf vakken, tafereelen voorstellend uit de Aeneis' van Vergilius, en wel, omgaande
van ZO. langs N. naar ZW.: Aeneis' vlucht uit Troje, Aeneis' ontmoeting met Venus
op de kust van Lybië, Aeneis' zijn lotgevallen aan Dido verhalend, Aeneas en Dido
op jacht, Dood van Dido, alle in 1722-1727 vervaardigd door W. van Kessel, thans
in zeer verwaarloosden staat en nagenoeg onzichtbaar. Vier dezer vakken meten
3,15 × 2,60 M., het vijfde, aan de noordzijde, tegenover de schouw, 3,15 × 3,11 M.
Twee uit dit vertrek afkomstige deurstukken en een schoorsteenstuk, door
denzelfden schilder, zijn thans in de burgemeesterskamer van het
tegenwoordige raadhuis (zie hierna, blz. 386).
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Voorts in dezelfde kamer een plafondschildering in zes vakken met nog nauwelijks
te onderscheiden allegorische voorstellingen, o.a. van de vier Jaargetijden.
+
In het torentje hangt een klok (middellijn: 0,90 M.) met het opschrift:
+
‘MCCCCLXVIII. Yoris is mijn naem. tyt ende vier doe U verstaen. noet storm
Klokken.
ende brant. wyl ic syn een onderstant’, benevens de wapens van Gelderland en
van Tiel; voorts twee kleine klokken (middellijn: 0,415 M. en 0,335 M.) uit 1400 en
1908.

Afb. 334. Tiel. Het vroegere raadhuis in de Vleeschstraat omstr. 1800. Naar een
potloodteekening in de Oudheidkamer.

Twee oude afbeeldingen geven ons een indruk van het oorspronkelijke,
+
middeleeuwsche stadhuis te dezer plaatse. De eene is het bekende
prentje in Verheerlijkt Nederland, naar een teekening van Pronk
gegraveerd door Spilman in 17.... De tweede is een in de Oudheidkamer
te Tiel aanwezige gewasschen potloodteekening, groot 31 × 22,8 c.M.
(afb. 334). Beide afbeeldingen vertoonen een gebouw, dat door zijn
tusschen smalle lisenen besloten korfbogige vensternissen, zijn door
schildhoudende leeuwen bekroonde achtkante hoekpinakels en zijn
ingezwenkten top met blinde nissen, als een laat-gothisch, in hoofdzaak
uit de 15e eeuw dateerend werk wordt gekenteekend.
Wat de laatstgenoemde potloodteekening bijzonder belangwekkend
maakt, is de duidelijk zichtbare vorm van de vensters en de deur in de
hoofdverdieping, die
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onmiskenbaar uit de 18e eeuw dagteekenen, en wel, naar het ornament
van het bovenlicht te oordeelen, uit het midden dier eeuw. Op het prentje
uit 1728 komen deze deur en vensters nog niet voor, evenmin als het
koepeltorentje op den voorgevel. De ‘Tielsche Oudheden’ vermelden een
vernieuwing van het dak in 1776. Wellicht hield deze verband met de
verbouwing, waarbij deur en vensters den hier weergegeven vorm kregen,
en ook het torentje zal zijn aangebracht.
Daar de bedoelde teekening, blijkens hare uitvoering, omstreeks 1800
moet zijn vervaardigd, kunnen we hieruit besluiten, dat het stadhuis toen
nog de weergegeven middeleeuwsche gedaante vertoonde en dat
derhalve de tegenwoordige gevel nà dien tijd is opgetrokken, wat trouwens
ook door het karakter van het metselwerk en de klassicistische vormen
wordt bevestigd.
Aangezien blijkens in het oud-archief van Tiel aanwezige bestekken, in
1811 een verbouwing van het stadhuis heeft plaats gehad, mogen we
aannemen, dat de tegenwoordige gevel in de Vleeschstraat uit genoemd
jaar dateert. Een nadere vergelijking tusschen de teekening en het
bestaande gebouw, maakt ons duidelijk wat in 1811 is geschied.
De twee op onze teekening oostwaarts naast het stadhuis gelegen lage
huisjes zijn kennelijk daarbij aangetrokken, verbouwd, en het geheel
achter één gevel vereenigd, die waarschijnlijk vóór den ouden
raadhuisgevel werd gemetseld, met behoud van het koepeltorentje.
Tezelfdertijd is de ingang met het trapbordes toen van het hoekpand
overgebracht naar het middengedeelte, op de tegenwoordige plaats.
+

2. Ambtmanstraat 13. Het Stadhuis, sinds 1937 hier gevestigd, bezit de
+
volgende kunstwerken en andere voorwerpen uit het oude raadhuis afkomstig:
Stadhuis.
+
1. Allegorische schildering. In een rond, overkoepeld vertrek, welks wand met
+
Composietpilasters is geleed, zit links aan een tafel, in een leunstoel, een als
Schilderijen.
Oostersch vorst gekleede man met grijzen baard, het hoofd gedekt door een
tulband met twee veeren, om den linker schouder een purperen, met hermelijn
gevoerden mantel, een scepter in de als bevelend uitgestoken rechterhand. Blijkbaar
dicteert hij aan een tegenover hem aan de tafel gezeten jeugdige mannenfiguur,
gekleed in een eenvoudig rood gewaad, die met een veeren pen in een dik
perkamenten boek schrijft. Tusschen deze twee mannen op den voorgrond twee
zich tot den vorst wendende engeltjes, waarvan het voorste geknield den linkerarm
om den nek van een met uitspreide vleugels staanden adelaar slaat en het andere
in beide handen een spiegel opheft, terwijl om zijn linkerhand en arm een slang
kronkelt. Op de tafel ligt voor den vorst een groot en kostbaar uitgevoerd horloge;
voor den schrijver staat een inktkoker, voorts verschillende documenten en boeken.
Op den rug van een der staande, in leeren stempelband gebonden boeken leest
men: ‘Corpus Juris’ en daaronder waarschijnlijk eenige Romeinsche cijfers. Op de
ruggen der liggende perkamenten boeken eenige onduidelijke latijnsche letters.
Doek: dagmaat 1,36 × 1,46 M. Gemerkt, links beneden op een kist: W.v. Kessel.
o

F.A . 1723 (afb. 335).
Het schilderij is afkomstig uit den schoorsteen der burgemeesterskamer
van het oude raadhuis (vgl. blz. 384). Het stelt blijkbaar voor de wetgeving
van Justinianus.
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Afb. 335. Tiel. Schilderij in het raadhuis met allegorie der Wetgeving van Justinianus door
W.v. Kessel (1723).

2. Allegorische schildering, de Gerechtigheid (Justitia) voorstellend in de gedaante
van een jonge vrouw, met weegschaal en zwaard, gekleed in een zilverkleurig
gewaad met purperen mantel. Doek: 1,25 × 0,72 M. dagmaat.
Evenals het volgende, onder nr. 3 beschreven doek, een deurstuk,
afkomstig uit de burgemeesterskamer van het oude raadhuis, deel
uitmakend van de wandschilderingen van W.v. Kessel.
3. Allegorische schildering, de Kracht (Fortitudo) voorstellend in de gedaante van
een vrouw, getooid met een lauwerkrans en gekleed in een goudgeel gewaad met
purperen mantel, die den voet zet op den nek van een op den grond liggende
duivelachtige figuur, die twee dieren onder zich
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heeft. In de linker hand houdt zij een bit met teugels, in de rechterhand een zweep.
Doek, afmetingen en herkomst als het vorige.
Een handschrift (XV) van het Chronicon Tielense, op perkament, in lederen
o

stempelband (XVI B); formaat: 0,29 × 0,22 M. (Inventaris Oud-archief Tiel, N . 1870).

Afb. 336. Tiel. Plattegrond van het Ambtmanshuis.
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Zie omtrent dit handschrift hierboven blz. 369, noot 1.
3. Het voormalige Ambtmanshuis, thans Districtshuis van het polderdistrict
Tielerwaard, is sinds 9 Februari 1939 eigendom van dit polderdistrict. Het is een
vrijstaand gebouw, gelegen in een tuin op den hoek van de Ambtmanstraat en den
Achterweg (afb. 336).
H.C. DRESSELHUYS,

De Ambtmannen der Neder-Betuwe en het
+
Ambtmanshuis te Tiel, in ‘HISTORIA’, Maandschr. voor geschiedenis en
kunstgeschiedenis, 4e Jaarg., 1938, blz. 150-154.
F.J. MIJNLIEFF, Het Ambtmanshuis te Tiel en zijne bewoners (1939, niet
in den handel), en de bronnen aldaar vermeld.

+

Literatuur.

1. Afbeelding in vogelvlucht op den plattegrond der stad van Joan Blaeu (afb.
+
327).
+
2. Teekening van H. Spilman (0,105 × 0,158 M.) uit ± 1750 in het
Afbeeldingen.
Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
3. Gravure (1728), naar een teekening van C. Pronk, door H. Spilman in: Het
Verheerlijkt Nederland I, blz. 87.
4. Gewasschen teekening in O.I. inkt en sepia (0,245 × 0,18 M.) door H. Tavernier,
1782. Thans eigendom van den heer F.J. Mijnlieff te Tiel (afb. 341).

Adriaan van Bueren, gehuwd met Anna van Gelre, onechte dochter van
+
hertog Karel van Gelre, verkreeg van dezen in 1520 de waardigheid van
ambtman, dijkgraaf en richter van de Neder-Betuwe. Op 4 April 1525
werd hem vergunning verleend om ‘de geheele plaats aan het hooge
einde in de Hoochstraat’ (de tegenwoordige Ambtmanstraat) te bebouwen,
onder voorwaarde, dat de gebouwen van een hard dak moesten worden
voorzien. Hij overleed, kort na de voltooiing van het huis, in 1527, aan
zijne weduwe het pandrecht op het ambtmanschap nalatend.
In 1538 gaf hunne dochter Elisabeth, gehuwd met Crucht van
Camphuysen, het huis over aan den Ambtman Jhr. Nicolaas (Claes) Vijgh,
den tweeden echtgenoot van haar moeder.
In 1578 kwam het huis aan zijn zoon Derk Vijgh, evenals zijn vader
Ambtman van Neder-Betuwe, tevens rigter en Heer van Zoelen. Deze
Derk Vijgh, na het overlijden van zijn eerste vrouw, Heilwig van Rossum,
in 1598 hertrouwd met Theodora Pieck, vergrootte tot tweemaal toe het
terrein van het huis, eerst in 1583 door aankoop van een strook grond
van het St. Ceciliaklooster, grenzend aan de oostzijde van zijn erf; de
tweede maal in 1612 door aankoop van een aan hetzelfde klooster
behoorenden boomgaard ten Zuiden van zijn terrein, aan den Achterweg.
Derk Vijgh overleed in 1615, zijn tweede vrouw, Theodora Pieck, in 1639,
het Ambtmanshuis als onverdeeld bezit nalatend aan haar drie kinderen,
Joost, Adriana en Helwig.
Bij acte van boedelscheiding van 2 Augustus 1652 werd het huis
toebedeeld aan Joost Vijgh, Heer van IJzendoorn, raad in het Hof van
Gelderland enz., die in 1666 overleed, uit zijn huwelijk met Anna van
Opijnen twee kinderen Theodora en Dirk Jacob nalatend. Aan
laatstgenoemden zoon had hij inmiddels reeds in 1659 het Ambtmanshuis
verkocht.
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Dirk Jacob Vijgh verhuurde het gebouw in 1673 aan het stadsbestuur als
woning voor den commandant van de Fransche bezettingstroepen. Bij
zijn overlijden op 29 April 1674 werd zijn boedel desolaat verklaard.
Het huis werd in 1681 bij executie verkocht aan Frans van Lijnden, heer
van Hemmen en Blitterswijk, majoor en dijkgraaf van de Over-Betuwe,
wiens moeder Helwig
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Afb. 337. Tiel. Het Ambtmanshuis gezien uit het N.W. na de restauratie in 1939.
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Vijgh, de bovengenoemde dochter was van Derk Vijgh en Theodora Pieck.
Na zijn dood in 1700 werd het huis gekocht door Johan van Welderen,
heer van Valburg, ambtman, richter en dijkgraaf van Neder-Betuwe,
burgemeester van Tiel enz., die in hetzelfde jaar gehuwd was met Odilia
Louisa van Steelandt, vrouwe van Ubbergen. Op 12 April 1707 schonk
de stad Tiel hem een gebrandschilderd glas voor dit huis. Voor zijn
broeder, den vermaarden brigade-generaal Steven van Welderen, liet hij,
na diens dood in 1709, een grafmonument, vervaardigd door den
Utrechtschen beeldhouwer I. Mast, in de St. Maartenskerk te Tiel plaatsen
(zie hierna blz. 394/5 en 426). Zijn zoon Bernard van Welderen, in 1723
schepen van Tiel en ambtman van de Neder-Betuwe geworden, werd na
den dood van zijn vader, in 1724, eigenaar en bewoner van het
Ambtmanshuis.
Deze verkocht, na zijn vertrek uit Tiel, in 1750, het huis aan Gijsbert de
Lange, viceadmiraal van Holland en West-Friesland, die het na zijn dood,
in 1755, naliet aan zijne dochter Jacoba Woutrina, in 1739 gehuwd met
Diederik Louis baron van Brakel tot den Brakel, richter en dijkgraaf van
Tiel en Zandwijk, heemraad van de Neder-Betuwe. Het alliantie-wapen
van dit echtpaar prijkt in het stucplafond van het voorhuis (zie hierna, blz.
394).
Den 12en Mei 1761 overleed Diederik van Brakel, tengevolge van
verwondingen hem toegebracht door zijn schoonzoon Isaac Steven van
Delen, heer van Schonenburg. Nadat ook deze, naar Keulen gevlucht, in
1771 te Deutz was vermoord, hertrouwde zijn weduwe, Margaretha
Gijsberta van Brakel in 1773 met Nicolaas Hans Willem baron van Deelen,
heer van Druten en den Lakenburg, ambtman van Maas en Waal. Dezen
verhuurden het Ambtmanshuis in 1787 aan Maurits Cornelis

Afb. 338. Tiel. Gevel van het Ambtmanshuis aan de Ambtmanstraat vóór de restauratie,
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Pasques de Chavonnes, ambtman en postmeester-generaal van Grave
en het land van Cuyck, sinds 1776 schepen en later ook burgemeester
van Tiel. Onder dezen bewoner is het huis in 1787, tijdens de geschillen
tusschen Oranjegezinden en Patriotten (vgl. blz. 365), door de aanhangers
van den Prins geplunderd.
Op 15 October 1791 verkochten baron van Deelen en zijn vrouw het huis
voor 9.500 gulden aan Alexander Diederik van Omphal, heer van
IJzendoorn, in 1783 benoemd tot secretaris, in 1793 tot schepen en in
1795 tot burgemeester der stad. Deze verkocht, nadat hij onderprefect
van het arrondissement Deventer was geworden, in 1801 het
Ambtmanshuis aan Deliana Maria Baart, weduwe van Gerardus Cornelis
Tielenius Kruythoff, in leven stadsrentmeester en hopman te Tiel, die het
aanvankelijk blijkbaar heeft verhuurd aan den commandant van Tiel, J.W.
Imbijse van Batenburg, en het op 9 Mei 1818 verkocht aan de gebroeders
Gerrit en Mr. Adrianus van Riemsdijk. Deze laatste, ontvanger te Tiel,
werd bewoner en liet op het terrein ten Oosten van het huis een schuur
bouwen, waarin hij een houthandel en zagerij vestigde.
In 1825 deed hij het huis over aan David Frederik Reuchlin, Pierre Adrien
Reuchlin en Mr. Adam Heyting, katoenspinners te Rotterdam, voor de
som van 9000 gulden. De heer Heyting verkocht zijn aandeel in het huis
in 1833 aan de Reuchlins, van wie Pierre A. Reuchlin in 1840 eenig
eigenaar werd. De heer P.A. Reuchlin, in 1841 in den adelstand verheven,
behoorde tot degenen, die in 1833 de Nederlandsche Maatschappij van
Brandverzekering hebben opgericht. Hij was burgemeester van Tiel en
lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Zijn dochter, Henriette
Eevaldine Helene, trouwde 24 Juni 1851 met Mr. Meinard Tydeman. Op
de plaats waar de houtloods van Mr. Adr. van Riemsdijk stond, werd in
1851 voor het jonge paar een nieuw huis gebouwd, het nog bestaande
pand Ambtmanstraat 15.
Mr. Meinard Tydeman betrok in 1868, nadat zijn schoonvader was
overleden, het Ambtmanshuis, waarin, sinds de oprichting, de kantoren
der Brandverzekering waren gevestigd. Een trap, aan de buitenzijde van
den toren aangebracht, gaf toen toegang tot de kantoorlokalen. Deze
werden in 1903 naar het toen voltooide nieuwe kantoorgebouw, het
tegenwoordige stadhuis, overgebracht.
In 1906 erfden Mr. P.H.A. Tydeman, directeur der Nederlandsche
Maatschappij van Brandverzekering te Tiel en Mr. Meinard Tydeman, lid
van de Tweede Kamer der Staten Generaal, te Breda, het huis van hun
vader. Het gebouw werd sinds dien eigenlijk niet meer bewoond en diende
nog slechts als logeerhuis van de familie Tydeman.
Nadat Mr. Meinard Tydeman in 1916 en Mr. P.H.A. Tydeman in 1925
waren overleden, kwam het huis aan de Weduwe van laatstgenoemden,
Mevrouw Cornelia Tydeman, geboren Déking Dura, en hare kinderen.
Toen ook zij overleed, stelde zich het polderbestuur van de Tielerwaard
in verbinding met de erfgenamen, die, teneinde het huis voor slooping te
behoeden, dit voor een zeer redelijk bedrag op 9 Februari 1939 aan het
College verkochten.
Hierna is het Ambtmanshuis met Rijkssubsidie gerestaureerd en ingericht
tot Districtshuis van den polder Tielerwaard.
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Het gebouw is een dubbel huis (afb. 337), bestaande uit twee nagenoeg gelijke
+
vleugels van twee verdiepingen, volgens de lange as gescheiden door een
Beschrijving.
tusschenmuur ter dikte van 0,50 M. en gelegen met den langen noodgevel langs Plattegrond.
de Ambtmanstraat, met de west- of achterzijde aan den Achterweg, terwijl de oostof voorgevel en de zuidzijde op den tuin uitkomen. Tegen de noordzijde is een
vierkante traptoren opgetrokken, waarnaast een uitbouw, die met een gebogen front
aan de Ambtmanstraat grenst. Tegen den
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zuidoostelijken hoek is een vierkante aanbouw van twee verdiepingen, tegen den
achtergevel een vierkant uitbouwsel opgetrokken, terwijl tegen den hoofdingang in
den voorgevel van den noordelijken vleugel een portaal is aangebracht, toegankelijk
langs een aan de Ambtmanstraat gelegen hek tusschen vierkante pijlers.
De noordvleugel bevat gelijkvloers een ruime voorhal of vestibule, waarachter
twee groote vertrekken, de zuidvleugel een keuken aan de voorzijde, benevens een
voormalig dienstbodenkamertje, en hierachter twee groote vertrekken en een klein,
uitkomend op een achterportaal met ingang. Op de bovenverdieping, toegankelijk
langs den traptoren ligt in den noordvleugel een groote zaal en in den zuidvleugel
een aantal woon- en dienstvertrekken van ondergeschikt belang.
+
Het huis is opgetrokken van baksteen, waarvan het formaat in den zuidvleugel
en in den westmuur van den noordvleugel 0,255-0,26 × 0,13 × 0,06 M. bedraagt, +Uitwendig.
in den traptoren en in den zuidoostelijken aanbouw 0,235 × 0,11 × 0,053 M., in
den noordmuur en in den oostelijken voorgevel 0,22 × 0,10 × 0,05 M., in welk formaat
ook nog enkele andere gedeelten van het muurwerk plaatselijk hersteld of gewijzigd
zijn.

Afb. 339. Tiel. Voorgevel van het Ambtmanshuis (vóór de restauratie).

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

394
Het gebouw heeft een kelderverdieping, een gelijkvloersch, een bovenen een zolderverdieping. De twee hoofdvleugels worden gedekt door
eigen zadeldaken, gescheiden door een zakgoot; de zuidoostelijke
aanbouw heeft een lager dwars zadelvlak, de noordoostelijke een aan
den noordkant driezijdig afgewolfd dak, terwijl de toren wordt gedekt door
een ingesnoerde achtkante spits met peer (afb. 337), gedekt met leien,
die bij de jongste restauratie naar oude teekeningen is hernieuwd.
De voorgevel, die ter breedte van zes vensterassen tegen de twee
hoofdvleugels is opgetrokken, wordt bekroond door twee gelijke toppen
met ingezwenkte zijkanten en driehoekige frontons (afb. 339). Het in
waterstaatsgothiek tegen de middentravee van den noordelijken topgevel
opgetrokken portaal reikt tot onder het middenvenster der
bovenverdieping; het is gecement en wordt gesloten door twee deuren
met neo-gothisch versierde paneelen. In den noordelijken topgevel is,
onder het zoldervenster, het jaartal 1562 ingemetseld. De zuidwestelijke
aanbouw heeft aan de voorzijde nog houten kruiskozijnen met luiken. De
toren (afb. 337) heeft aan de noord- en aan de westzijde twee kleine
rondbogige vensters in zandsteenen omlijstingen. De schoorsteen op
dezen aanbouw, evenals een drietal schoorsteenen op het hoofdgebouw
zijn met holle profielen in zestiende-eeuwschen trant gemetseld; de
overige schoorsteenen zijn eenvoudig vierkant.
Vóór de beide hekpijlers aan de Ambtmanstraat zijn, bij wijze van
schamppalen, twee oude kanonnen geplaatst.
+

De voorhal heeft drie met stuc bekleede wanden en een stucplafond, in het midden
+
waarvan een alliantiewapen van Brakel-de Lange, alles in rococostijl (XVIIIc).
Inwendig.
Een dergelijk plafond in de noordoostelijke zijkamer rechts van de vestibule en
in de tuinkamer links, in den zuidvleugel (thans werkkamer van den dijkgraaf).
Dit stucwerk is vervaardigd door den stucwerker Rieff, van wiens hand
ook voortbrengselen te vinden zijn in het Oud Burger vrouwen- en
mannenhuis (blz. 436) en in het woonhuis St. Walburgstraat 17 (blz. 442).
Met het oog op het wapen van Brakel-de Lange in het plafond moeten
deze versieringen in, of kort na 1755 zijn aangebracht.
In het onmiddellijk achter deze voorhal gelegen vertrek bevindt zich een rijk
gesneden, wit geschilderde eiken schouw in Lodewijk XIV-stijl, met marmeren mantel
en in het midden der schacht naakte putti, die thans een ronden spiegel houden,
waarschijnlijk later aangebracht ter vervanging van een schoorsteenschildering (afb.
340). Boven in het midden der kroonlijst is een schild of cartouche aangebracht,
waarin het monogram van een der van Welderens (zie boven onder ‘Geschiedenis’).
De schouw is derhalve te dateeren: ± 1720. Mogelijk is zij een werk van
denzelfden beeldhouwer I. Mast, die in opdracht van den ambtman Johan
van Welderen het
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grafmonument voor zijn broeder

Afb. 340. Tiel. Schouw in het Ambtmanshuis.

Steven in de St. Maartenskerk vervaardigde (vgl. blz. 391, 426).
Boven de twee in oost- en westmuur van dit vertrek tegenover elkander gelegen
deuren zijn geschilderde deurstukken (zg. ‘dessus de porte’) aangebracht, stillevens
van bloemen en vruchten voorstellend (XVIIIa).
Het hierachter gelegen westelijkst vertrek van den noordvleugel heeft een
schoorsteen en zoldering met stucversieringen (± 1840). Eertijds stond dit vertrek
waarschijnlijk in open verbinding met den zuidvleugel door een portiek van twee op
een middenpijler neerkomende rondbogen, die bij de jongste restauratie in het
metselwerk van den tusschenmuur zijn teruggevonden. De aan de oostzijde van
den zuidvleugel, naast de voorhal, gelegen keuken heeft een groote keukenschouw
(XVIIIa) met gesneden, bruin geverfde lijst, waarin het monogram W (van Welderen),
een keukenkast met twee glazen deuren tusschen gesneden composiet-pilasters,
waarin hetzelfde monogram, en betegelde wanden.
In een, terzijde van de keuken, in de benedenverdieping van den zuidoostelijken
uitbouw gelegen opkamer (in 1939 geheel gerestaureerd), bevinden zich twee groote
dijklantaarns (± 1700) met hoornen ruitjes.
De noordwand van de voorhal is rondbogig geopend op den traptoren, waarin
een rechte wenteltrap, welks eerste twaalf treden met wit marmer zijn bekleed, voert
naar de bovenzaal in het oostelijk deel der bovenverdieping. Deze zaal heeft een
balkenzoldering met eiken moerbinten, waarvan
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de sleutelstukken met laat-gothische peerkraalprofiel hersteld zijn naar het voorbeeld
van een bij de restauratie aangetroffen balksteutel, kennelijk nog een overblijfsel
uit den eersten bouwtijd (1526). Aan de westelijke smalle zijde van dit vertrek een
groote eiken schouw met eenvoudige profileeringen (XVII B).
Ook dit vertrek is in 1939 geheel hersteld, waarbij de balken meerendeels
vernieuwd en enkele oude omkokerd zijn.

Afb. 341. Tiel. Ambtmanshuis in 1782, naar een teekening van H. Tavernier.
+

De oudste tot dusver bekende afbeelding van het Ambtmanshuis is die
voorkomend op den vogelvlucht-plattegrond van BLAEU. Deze doet ons
dus het gebouw kennen, zooals het zich vertoonde tegen het midden der
17e eeuw (afb. 327). Aangezien de plattegronden van BLAEU in hoofdzaak
betrouwbaar zijn gebleken, mogen wij de hier bedoelde weergave in onze
beschouwingen betrekken. Het huis heeft er de gedaante, die het ook nu
nog grootendeels bezit. We onderscheiden het hoofdgebouw, als dubbel
huis, met de twee ingezwenkte, door frontons bekroonde topgevels, den
toren aan de noordzijde, met peervormige bekroning, en den
zuidoostelijken aanbouw. De noordoostelijke uitbouw aan de
Ambtmanstraat, naast den toren, is hier nog niet aanwezig. Daarentegen
zien we een aan die straat gelegen poortgebouw van twee verdiepingen
met zadeldak, dat thans niet meer bestaat, benevens een drietal,
eveneens verdwenen, bijgebouwen aan de zuidzijde.
Vergelijken wij nu hiermede de gravure van Spilman uit 1728 en de
daarmede nagenoeg geheel overeenkomende teekening van Tavenier
(afb. 341) uit 1782, dan blijken het hoofdgebouw en de toren denzelfden
vorm te hebben behouden. Bovendien zien we hier echter, achter naast
den toren uitspringend, den noordoostelijken aanbouw, die hier nog een
vlakken puntgevel aan de Ambtmanstraat heeft. Hierachter zien wij
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voorts nog het voormalige poortgebouw, waarin de poortopening evenwel
gedicht blijkt, terwijl het zadeldak is vervangen door een tentdak met
schoorsteen. Kennelijk werd dit poortgebouw tot woning verbouwd en in
de plaats van de poort een hek tusschen twee met schildhoudende
leeuwen bekroonde pijlers aangebracht, dat bij BLAEU nog ontbreekt.
Aangezien RINK (a.w., blz. 201) mededeelt, dat de poort het jaartal 1562
droeg, mogen we aannemen, dat zij in dat jaar is gebouwd. De Tegenw.
Staat (t.a.p., blz. 229) weet ook te vermelden, dat in den voorgevel van
het huis zelve het jaartal 1563 voorkwam. Toen RINK zijne Beschrijving
uitgaf was dit jaartal reeds verdwenen. Het is later door een der leden
van de familie Tydeman, dus in het laatst van de 19e eeuw, vervangen
door den steen uit de gesloopte poort met het jaartal 1562, die op den
zolder van het huis werd teruggevonden.
Op grond van dit alles en van de in het gebouw aanwezige gegevens,
zooals die hierboven zijn beschreven, komen wij dan tot de volgende
bouwgeschiedenis:
In 1525-1526 heeft de ambtman Adriaan van Buren te dezer plaatse een
dubbel huis laten bouwen, dat, blijkens het baksteenformaat, den
gevonden laat-gothischen balksleutel en de geprofileerde schoorsteenen,
nog goeddeels in de ommuring van het tegenwoordige hoofdgebouw
behouden bleef (vgl. afb. 336).
In 1562 en 1563 is dit gebouw waarschijnlijk uitgebreid, eerstens door
een poortgebouw (1562), voorts door den aanbouw aan den
zuidoostelijken hoek, en vervolgens door den traptoren aan de noordzijde,
die blijkens de boogvensters en de peervormige bekroning niet later dan
1)
± 1600 kan zijn opgetrokken. In ieder geval zullen deze vergrootingen
het werk zijn geweest van Claes of van Derk Vijgh.
De voorgevel met zijn twee ingezwenkte toppen, zooals we hem bij Blaeu
reeds zien, moet uit een volgende periode dagteekenen. Geveltoppen
van dezen vorm - zg. ‘halsgevels’ - zijn hier te lande tegen 1640 in zwang
gekomen onder invloed van den Amsterdamschen bouwmeester Philips
Vingboons. Wellicht is de voorgevel dus vernieuwd door Theodora Pieck,
de weduwe van Derck Vijgh, of door hare kinderen, die zooals wij boven,
blz. 389 zagen, in 1639 het Ambtmanshuis in eigendom verkregen. In
ieder geval moet deze gevel nog vrij nieuw zijn geweest, toen de
plattegrond van BLAEU werd geteekend.
Wij hebben hierboven, bij de beschrijving (blz. 394), reeds opgemerkt,
dat het inwendige in het begin der 18e eeuw een verbouwing heeft
ondergaan, toen de Lodewijk XIV-schouw in de zaal achter de voorhal
werd aangebracht. Klaarblijkelijk vormden deze twee vertrekken
oorspronkelijk één groote ruimte, die in het begin van de 18e eeuw, dus
onder den ambtman Johan van Welderen, door een dunnen tusschenmuur
in twee deelen werd gesplitst, waarvan het voorste tot voorhal werd
ingericht. De scheve stand van den tusschenmuur, zoowel als zijn
onorganische plaatsing ten opzichte van de balklagen, maken duidelijk,
dat hij een latere wijziging is. Tezelfdertijd werd in den westelijken hoek
tusschen toren en huismuur een uitbouw tot het aanbrengen van
gemakken opgetrokken, die op de afbeeldingen van Spilman en van
1)

Wij dienen er hierbij op te wijzen, dat in den plattegrond van Jacob v. Deventer (afb.
326), die weliswaar de huizenblokken slechts globaal aanduidt, maar toch torens steeds
weergeeft, bij het Ambtmanshuis nog geen toren is afgebeeld.
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Tavenier voorkomt, maar bij de restauratie in 1939 is gesloopt (vgl. de
afb. 337, 338 en 341). Eveneens zullen onder Johan van Welderen de
aanbouw tegen den noordoostelijken hoek tegen den toren en de uitbouw
met gemakken tegen den westelijken achtergevel zijn verrezen, ook deze
beide laatste toch vinden wij op de genoemde 18e eeuwsche afbeeldingen
weergegeven.
Ten tijde van Diederik van Brakel, dus in of kort na 1755, zijn dan de
stucversieringen en plafonds, door den stucwerker Rieff in de voorhal en
in de beschreven twee gelijkvloersche vertrekken aangebracht. Behalve
het karakter van het rococo-ornament,
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doet ook het alliantiewapen van Brakel-de Lange in het plafond van de
voorhal duidelijk den tijd van ontstaan onderkennen. Ook de hekpijlers,
zoowel als het hek zelve, dat den tuin omgeeft, zullen in dezen tijd zijn
aangebracht; hierop wijst met name het karakteristieke Lodewijk
XIV-ornament der bekroningen van de pijlers Ambtmanstraat en hoek
Achterweg (afb. 337).
Minder gelukkig waren de wijzigingen, die het gebouw in de 19e eeuw
moest ondergaan. Het voormalige poortgebouw zal zijn verdwenen in
1851, toen de toenmalige bezitter, burgemeester Reuchlin, aan de
Ambtmanstraat, in den tuin van zijn huis, gelijk wij zagen, een woning
voor zijn dochter en haar echtgenoot, Mr. M. Tydeman senior liet bouwen.
Omstreeks denzelfden tijd moet, blijkens het formaat van de baksteen en
het voegwerk, ook de voorgevel vernieuwd zijn, zij het, wat de toppen
betreft, naar het oude voorbeeld.
Blijkens mededeelingen van familieleden en van den dijkgraaf, den heer
F.J. Mijnlieff te Tiel, liet tenslotte de heer M. Tydeman Sr. den ronden
uitbouw der hoekkamer naast den toren aan de Ambtmanstraat optrekken.
Bij de restauratie in 1939 is het toen sterk vervallen Ambtmanshuis uiten inwendig in beter staat gebracht, de torenspits met peer herbouwd
naar het voorbeeld der 18e eeuwsche teekeningen, de zeer ontzette
zuidoostelijke aanbouw hersteld, het stucwerk in de voorhal en in de
overige vertrekken van de kalklagen ontdaan, vloeren en zolderingen ten
deele vernieuwd en de in later tijd door schotwerk onderverdeelde
bovenzaal weer tot den oorspronkelijken vorm teruggebracht.

Afb. 342. Tiel. Vischmarkt uit het Oosten gezien.
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4. De Vischmarkt is gelegen aan de westzijde van het Plein bij de Varkensmarkt
(afb. 342).
De in 1678 naast de Kleibergsche poort gebouwde Vischmarkt is in 1789
+
van daar overgebracht naar het andere einde van den Kleiberg, thans
het Plein genaamd (RINK, a.w., blz. 206).

+

Geschiedenis.

+

Op een half-cirkelvormige baksteenen verhooging van twee treden is, met de
+
rugzijde tegen een aan de Varkensmarkt gelegen huizenblok, een halfronde,
Beschrijving.
naar het Plein geopende zuilenhal in neo-klassicistischen trant opgetrokken. Acht
Dorische zuilen dragen een houten hoofdgestel met triglyphen, waarop een attiek,
op het midden waarvan een bord is geplaatst, beschilderd met het stedelijk wapen.
De ruimte voor de hal is omsloten door een eenvoudig ijzeren hek.
5. De Korenbeurs strekt zich uit tusschen de Korenmarkt en de St. Agnietenstraat
met ingangen aan beide zijden.
Te weerszijden van het langgestrekt rechthoekig Beursplein zijn twee
+
neoklassicistische Ionische zuilenhallen opgetrokken, die naar de zijde van de
Korenmarkt (afb. 343) zijn afgesloten met muren geleed door vier Ionische
pilasters, waartusschen rechthoekige blinde nissen. De zuilen dragen een

Afb. 343. Korenbeurs te Tiel. Ingang aan de Korenmarkt. (Vóór den bouw der ijzeren
overkapping.)
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hoofdgestel met attiek. De ingang aan de Korenmarkt wordt afgesloten door een
tusschen de hallen en twee pijlers aangebracht ijzeren hek. Het geheel wordt
overdekt door een in het begin dezer eeuw op storende wijze aangebrachte ijzeren
kapconstructie.
+

Het karakter van het metselwerk, zoowel als de neo-klassicistische
bouwtrant van het geheel, laten er geen twijfel aan, dat deze beurs uit de
eerste helft van de 19e eeuw moet dagteekenen. Het jaartal 1849, vermeld
in de Voorloopige lijst (blz. 178) mag derhalve als het jaar van den bouw
worden beschouwd.

+

Bouwtijd.

Kerkelijke gebouwen.
1. De Groote kerk (afb. 344), evenals die van Zaltbommel aan den H. Martinus
gewijd (vgl. blz. 198), is in eigendom en onderhoud bij de Nederduitsch-Hervormde
Gemeente; de toren en de voormalige gerfkamer (thans diaconie en
catechesatie-lokaal) behooren aan de burgerlijke gemeente.
+

A. VAN L(OMMEL), S.J., Berigten aangaande reliquien van hijligen of H.
zaken uit Noord-Nederland ontvoerd AIS 1582-1630, in: ARCHIEF VOOR DE
GESCHIEDENIS V.H. AARTSBISD. UTRECHT, VII (1879), blz. 91. - G.A. MEYER
O.P., Kerkelijk Tiel. Vóór de Hervorming, in: ARCHIEF V.D. GESCHIED. V.H.
AARTSBISD. UTRECHT, XXIX (1903), blz. 323-336. - J. ANSPACH, Het
kerkzegel van Tiel, in: GELDERSCHE VOLKSALMANAK, 1890, blz. 104 vv. G.A. MEYER, De librye te Tiel, in: ‘GELRE’, VII (1904), blz. 231-233. - J.S.
VAN VEEN, Handboekje van den Tielschen pastoor Petrus van Teeffelen,
in: ARCHIEF V.D. GESCH. V.H. AARTSBISD. UTRECHT, XLII (1916), blz. 74-278.

+

Literatuur.

+

Wellicht is deze kerk gesticht kort nadat koning Otto I, bij oorkonde van
20 April 950, een klooster met kerken en andere goederen te Tiel, had
geschonken aan de kathedrale kerk van den H. Martinus te Utrecht (SLOET,
Oorkondenb., nr. 92).
Hare eerste stellige vermelding vinden we in eene oorkonde van 1317
(DE GEER V. OUDEGEIN, Archieven der Duitsche Orde, nr. 570, 571). De
St. Maartenskerk blijkt dan een parochiekerk, waarvan het collatierecht
behoorde aan het kapittel van de voormalige collegiale kerk der H.
Walburgis (zie blz. 369), hetwelk in dit recht werd bevestigd toen het
tengevolge van de bovenvermelde onlusten (vgl. blz. 370) naar Arnhem
verhuisde. Ook in een aflaatbrief van 1327 wordt de parochiekerk van
1)
den H. Martinus vermeld.
Nadat in 1328 de goederen van het kapittel aan de Commanderij Tiel der
Duitsche Orde waren overgedaan, werden de pastoors der St.
Maartenskerk benoemd door den Utrechtschen balier dezer Orde,
1)

Deze aflaatbrief bevond zich eertijds in het bezit van Mr. J.D. van Leeuwen, den uitgever
van het Chronicon Tielense, die hem had verworven uit de nalatenschap van G. Taay
(vgl. Chron. Tiel, blz. 408-409, aant. d). De tegenwoordige verblijfplaats van dit document
is ons onbekend.
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Geschiedenis.

waarschijnlijk doorgaans uit de priesterbroeders van de Tielsche
commanderie.
In 1580 is de kerk voor den hervormden eeredienst in gebruik genomen.
Van 1672 tot 1674 werd de kerk weer door de Katholieken gebruikt, onder
bescherming van de Fransche bezetting. Daarna is zij wederom in
Hervormd bezit gekomen en gebleven.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

*27

PLAAT XII.
Tiel. Groote of St. Maartenskerk. Plattegrond, dwarsdoorsnede over schip en doopkapel
naar het Oosten gezien, en profielen.
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Afb. 344. Tiel. St. Maartenskerk uit het N.O. (met links de gerfkamer).

Betreffende den bouw der St. Maartenskerk zijn de volgende feiten met zekerheid
+
bekend:
+

Bouwdata.

1389.

Verbouwing van den noordelijken
kruisarm der oude kerk.

1394.

Verbouwing van het koor.

1400.

Wijding van het nieuwe koor met het
hoogaltaar.

1402.

Bouw van een oxaal tusschen koor en
schip.

1403.

Verbouwing van den zuidelijken
kruisarm.

1411.

Het kerkhof wordt beplant en ommuurd
en krijgt een poortgebouwtje aan den
ingang.

1420.

Het oude schip wordt gesloopt. Men
begint een nieuw op te trekken.

1431.

Bouw van een nieuwen toren.

1440.

De toren moet, wegens onvoldoende
fundeering, weer worden afgebroken.
In hetzelfde jaar legt men de
grondslagen voor een nieuwen toren.

1514.

De toren wordt voltooid.

1554.

In de westelijkste travee van den
zuidbeuk wordt een librije gebouwd.
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1558.

De spits van den toren geslagen door
een storm; de benedenverdieping der
librije tot doopkapel ingericht.

1560.

De eerste steen voor een nieuw
dwarspand gelegd.

1648.

Het koor opnieuw gedekt.

1663.

Het dak van het koor zoozeer vervallen,
dat het moet worden verwijderd.

1785.

In het koor wordt een paardenstal
gebouwd.

1888-'89.

De kerk hersteld.
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+

+

Het gebouw is het schip van een vijfbeukige basiliek, in plattegrond (pl. XII)
bestaande uit een middenbeuk van vijf ongelijke traveeën, een noordbeuk, twee +Beschrijving.
zuidbeuken en een zwaren vierkanten toren, ingebouwd tusschen de westelijke +Plattegrond.
traveeën der zijbeuken, die er met een schuinen muur bij aansluiten.
Tegen de oostelijkste travee van den noordbeuk is een rechthoekig portaal
uitgebouwd.
Ongeveer 20 M. oostwaarts van den afsluitmuur van den noordbeuk staat de
voormalige gerfkamer, overblijfsel van het gesloopte koor, bestaande uit twee
traveeën, met een driezijdig voorspringend portaal tegen den noordmuur (vgl. de
situatie-teekening pl. XIII).
Schip en zijbeuken zijn gescheiden door zware achtkante pijlers; dergelijke pijlers
scheiden ook de beide zuidbeuken.
De zijbeuken en de benedenruimte van den toren zijn overkluisd met stergewelven,
met uitzondering van de twee bij den toren aansluitende traveeën, die een ziende
bekapping hebben. De middenbeuk is met een tongewelf gedekt.
De gerfkamer heeft kruisribgewelven over den beganen grond en over de
verdieping.
Tegen den zuidwestelijken steunbeer van den toren, tegen den zuidoostelijken
hoek van den zuidbeuk en in den zuidwestelijken hoek van de gerfkamer zijn
traptorens opgetrokken.
+

De totale lengte van schip en toren bedraagt, binnenwerks gemeten, 39 M.; de
breedte van schip en zijbeuken 25 M.; de middenbeuk is, hart op hart der pijlers +Afmetingen.
gemeten, 8,50 M. breed; de noordbeuk 5,40 M., de binnenste zuidbeuk 6,50 M.,
de buitenste zuidbeuk 4,60 M. De toren meet binnenwerks 5,20 × 5,20 M.
De gerfkamer is binnenwerks 9,60 M. lang en 5,60 M. breed.
De hoogte van den middenbeuk bedraagt tot den nok 23,5 M.; de noordbeuk is,
van den vloer tot de sluitsteenen der gewelven 6,20 M. hoog; in den binnensten
zuidbeuk beloopt deze hoogte 8,50 M., in den buitensten 9 M. Het opgaand muurwerk
van den toren is 41 M. hoog.
+

+

De noordbeuk is opgetrokken van baksteen (formaat: 0,265-0,27 × 0,125 × 0,06
M.; 10 lagen: 0,72 M.). In zijn noordmuur zijn oorspronkelijk zes spitsboogvensters +Uitwendig.
aangebracht, waarvan het oostelijkste is gedicht toen hier het noordportaal voor +Schip.
werd uitgebouwd.
Dit portaal heeft een spitsbogigen ingang, waarin een houten (± 1750) hek met
gesneden bekroning, beschilderd met den tekst II Kron. VI, vers XL. Het wordt gedekt
door een zadeldak met pannen, snijdend in het dakschild van den noordbeuk.
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PLAAT XIII.
TIEL.
GERFKAMER. KERK VAN DEN H. MARTINUS (NED. HERV. GEMTE)
Tiel. Gerfkamer der Groote of St. Maartenskerk. Situatie, Plattegronden, doorsnede en
details.
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Van de overige vensters van dezen beuk zijn drie gevat in korfbogig afgedekte
nissen, terwijl de twee westelijkste in spitsbogige nissen staan. Zijne ommuring heeft
een plint, die aan de westzijde is afgedekt met een bergsteenen lijst, welke aan de
noordzijde doorloopt tot onder het venster der tweede travee van het Westen, waar
zij eindigt bij een over de volle hoogte opgaanden bouwnaad (zie den plattegrond
pl. XII bij N-O-P, en het profiel aldaar). Boven deze plint bevindt zich in den
westelijken sluitmuur een bergsteenen waterlijst (profiel

Afb. 345. Tiel. St. Maartenskerk uit het Z.O.

N-O, pl. XII), die vroeger blijkbaar heeft omgeloopen, maar die later in den
overhoekschen steunbeer en in den noordmuur is weggebroken en vervangen door
lagen kleine baksteen. De vijf steunbeeren tegen den noordbeuk zijn slordig
vernieuwd; zij vertoonen nog sporen van vroegere versnijdingen en zijn thans
nagenoeg vlak afgedekt met een bergsteenen plaat.
Ook in den westmuur van dezen beuk, nabij zijn aansluiting tegen den noordelijken
torenmuur, bevindt zich een verticale bouwnaad. Gelijkerwijs komt een dergelijke
naad voor in den westlijken sluitmuur van den binnensten zuidbeuk.
Laatstgenoemde sluit met een ingemetselden overhoekschen beer aan bij den
westmuur van de librije in den buitensten zuidbeuk, waarin gelijkvloers een
kruisvenster is aangebracht en hierboven een spitsboogvenster. De overhoeksche
beer heeft een versnijding met een (hersteld) overblijfsel van een bergsteenen
waterlijst, die ook aan deze zijde heeft doorgeloopen over den geheelen muur, maar
is vervangen door drie lagen kleine baksteen.
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De zuidmuur (afb. 345) vertoont een aanmerkelijk rijker behandeling dan de
noordmuur. Tusschen de zes eens-versneden steunbeeren zijn spitsbogige
vensternissen gemetseld; het muurwerk vertoont van de onderdorpels der vensters
tot aan de geboorte hunner bogen afwisselende lagen van bak- en tufsteen (deze
laatste in 1888 meerendeels vernieuwd); boven de vensters

Afb. 346. Tiel. St. Maartenskerk. Draagsteen in den oostelijken afsluitmuur der zuidbeuken.

is het muurwerk uitgekraagd, in de drie oostelijkste traveeën op geprofileerde
segmentbogen, in de drie westelijkste op telkens drie spitsbogen, die samenkomen
op met bladwerk versierde bergsteenen consoles. De geheele uitvoering is overigens
hier, als aan het geheele gebouw, zeer onregelmatig: de twee westelijkste vensters
zijn kleiner dan de overige en dienovereenkomstig zijn ook de kraagbogen in deze
twee traveeën lager aangebracht. De half-achtkante traptoren bij den zuidoostelijken
hoek is vlak van baksteen opgetrokken tot boven de goot van den zuidbeuk, waarop
hij met een deurtje toegang geeft. De oostmuur van het schip is opgemetseld
tusschen en boven de oostelijkste pijlers van midden- en zijbeuken, die half voor
dezen muur uitspringen. De pijler tusschen de twee zuidbeuken draagt nog aanzetten
van een scheiboog en ribgewelven. In de noordelijkste der beide zuidbeukafsluitingen
bevindt zich de moet van een later weer dichtgemetseld venstertje. Aan de zuidzijde
van den gewelfaanzet, tusschen de dichtgemetselde gordelbogen der zuidbeuken
is een gebeeldhouwd kopje (afb. 346) als draagsteen aangebracht, boven het platte
dak van een lateren aanbouw voor de centrale verwarming.
Vorm en modelé van dit kopje wijzen op het midden van de 16e eeuw.
In het midden van dezen oostgevel is een korfbogige ingang aangebracht, waarboven
een spitsboogvenster in een nis, die met een onregelmatigen korfboog is gesloten,
op dezelfde wijze als drie vensters in den noordbeuk.
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PLAAT XIV.
Tiel. Toren der St. Maartenskerk. Plattegronden, doorsnede naar het Noorden gezien, en
opstand van de westzijde.
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+

De toren (pl. XIV) bestaat uit drie tusschen overhoeksche steunbeeren opgaande
geledingen. De onderste geleding wordt aan drie zijden omsloten door het schip; +Toren.
in hare vrije westzijde bevindt zich een hooge spitsbogige portaalnis. Deze nis
omsluit den hoofdingang, die door een geprofileerden middenstijl wordt verdeeld in
twee door gebeeldhouwde tootbogen overspannen poorten. Boven een recht kalf
vinden deze hare voortzetting in twee gekoppelde spitsboogvensters, kennelijk later
gewijzigd, met houten kozijnen, waarin op pleister geverfde ruitjes, en overspannen
door een segmentvormigen ontlastingsboog, waarboven zich, in den top der
portaalnis, een dichtgemetseld spitsboogvenster bevindt.
In den zuidmuur van deze geleding is, boven het dak van den zuidbeuk, de kop
van een grooten spitsboog, deels van bak-, deels van tufsteen zichtbaar; hieronder,
in een kennelijk latere vulling, sporen van een dichtgemetseld spitsboogvenster.
De twee bovenste geledingen zijn aan iedere zijde verdeeld in drie blinde
spitsboognissen met laat-gothische vischblaastraceeringen. In de middennissen
der bovenste geleding zijn galmgaten aangebracht.
De traptoren tegen den zuidwestelijken hoekbeer is van baksteen gemetseld en
reikt tot op 1/4 der hoogte van de tweede geleding.
De toren heeft een gecemente tufsteenen (met baksteen herstelde) plint, met
geprofileerde deklijst (zie pl. XII), die ook om den traptoren is doorgetrokken. De
+
middenbeuk heeft een eigen zadeldak, waarvan het noordelijk schild over den
+
noordbeuk is doorgetrokken. Van de beide zuidbeuken zijn de traveeën twee
Bedaking.
aan twee gedekt met dwarse wolfdaken, vóór de bovenvensters van den
middenbeuk gelegen en door zakgoten gescheiden. Deze daken verkeeren thans
(Augustus 1940), zoowel wat het houtwerk der bekapping als wat de bekleeding
met leien betreft, in zeer vervallen staat.
De toren is afgedekt met een lage, pyramidevormige, in 1938 herstelde spits, met
leien bekleed. Zij draagt een gesmeed ijzeren kruis met haan.
De traptorens worden gedekt door met leien bekleede pyramidevormige spitsjes.
+

De gerfkamer (pl. XIII), thans diaconie- en catechesatiegebouw, is opgetrokken
+
van baksteen, over het algemeen metend: 0,26 × 0,125 × 0,055 M., 10 lagen:
Gerfkamer.
0,73 M., met uitzondering van den traptoren in den zuidwestelijken hoek en den
vroeger bij het koor aansluitenden zuidmuur (thans uitkomend op de speelplaats
van de naburige school), waar het formaat 0,275 × 0,135 × 0,059 M. bedraagt.
In de west- en oostmuren bevinden zich in elk der twee verdiepingen spitsbogige
vensternissen, die ten deele later met kleinere steen zijn gedicht, in welke vullingen
rechthoekige vensters met schuifkozijnen (XVIII) zijn aangebracht. Hetzelfde is het
geval in de bovenverdieping van den noordgevel. Onder de twee 18e eeuwsche
vensters met schuifkozijnen in dit
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Afb. 347. Tiel. Voormalige gerfkamer der St. Maartenskerk.

gedeelte is, voor den ingang een laag driezijdig portaal opgetrokken, gepleisterd,
en met halfrond getoogde ingangen (afb. 347). Tusschen de beide venstertraveeën
in elk der lange zijden staan tweemaal versneden steunbeeren; tegen de hoeken
van den noordgevel dergelijke beeren in normalen stand. In den zuidmuur, aan de
voormalige koorzijde, bevinden zich gelijkvloersch korfbogige spaarnissen,
waartusschen een dichtgemetseld spitsbogig poortje, met hol geprofileerde
dagkanten (pl. XIII, profiel N), blijkbaar de gewezen deur van de sacristie in het koor.
Hierboven gaat een hooge
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Afb. 348. Tiel. St. Maartenskerk inwendig naar het Noord-Oosten.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

408

Afb. 349. Tiel. St. Maartenskerk inwendig naar het Zuid-Westen.
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dichtgemetselde spitsboognis op met geprofileerde dagkanten van hol gebogen
handvormsteen (pl. XIII, profiel K). Te weerszijden van deze vensternis, rond
geprofileerde schalken (pl. XIII, profiel O) met kapiteelen voor aanzetten van
gewelfribben. Deze zuidmuur eindigt naast den traptoren in een verlengstuk,
overblijfsel van den vroegeren koormuur, die in het bovengedeelte nog een fragment
van den hol geprofileerden dagkant van een vroeger koorvenster vertoont (pl. XIII,
profiel H).
+
Het inwendige van het schip (afb. 348 en 349) is thans geheel gepleisterd. De
+
+
Inwendig.
bevloering bestaat uit blauwe plavuizen, waarover in het grootste middengedeelte
+
ten behoeve van de zitplaatsen een houten bedekking is gelegd. De middenbeuk
Schip.
+
vertoont in zijn opstand een tweeledig stelsel: een benedenzone,
+

Middenbeuk.

Afb. 350. Tiel. St. Maartenskerk. Stergewelf over de middelste travee van den eersten
zuidbeuk.
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bestaande uit de pijlers en de hiertusschen geslagen spitse scheibogen, en een
zone der spitsbogige bovenvensters, die van de eerste gescheiden is door in elke
travee iets verspringende lijsten onder de vensterbanken. De vensters in den
noordmuur van den middenbeuk (afb. 348) zijn, in tegenstelling met die aan de
zuidzijde, dichtgemetseld, waarna op de bepleistering de omtrekken geschilderd
zijn weergegeven, evenals de te dezer plaatse weggekapte lijsten onder de vensters.
De baksteenen pijlers rusten op eenvoudige achtkante basementen, die hier en
daar, in verband met de plaatsing van banken, gedeeltelijk zijn weggebroken. De
scheimuren zijn zoodanig tusschen deze pijlers gemetseld, dat de drie naar den
middenbeuk gekeerde zijden voor het muurvlak uitspringend, de horizontale lijst
onder de vensters doorbreken om hier plotseling met een korte afschuining te
eindigen (afb. 349). Uit het bovengedeelte van deze pijlerkoppen ontspringen, met
vrij primitieve aanzetten, groote, het terugliggende muurvlak der vensters omsluitende
spitsbogen. Op de afgeschuinde pijlerkoppen rusten de muurstijlen, die de trekbalken
en korbeelen dragen van het over den middenbeuk geslagen houten tongewelf.
In den eersten, naast den middenbeuk gelegen zuidbeuk zijn de middenbeukpijlers
aan hunne zuidzijde ingehakt, teneinde er de kraagsteenen en aanzetten van de
stergewelven en gordelbogen in aan te brengen. Hetzelfde is geschied in den
noordbeuk. Daarentegen dragen de achtkante pijlers tusschen den eersten en den
tweeden zuidbeuk lijstkapiteelen van eenzelfde profiel als de zooeven genoemde
kraagsteenen; zij zijn dus blijkbaar van meet af op de overwelving berekend.
De ribben der stergewelven komen in de hoeken der gewelfvakken neer op
staafvormige aanzetten (afb. 348), die in de tweede en in de derde of middelste
travee van den binnensten zuidbeuk versierd zijn met schildhoudende
engelenfiguurtjes. De sluitsteenen der stergewelven zijn behouwen met
wapenschildjes, met uitzondering van die in de middelste travee van den eersten
zuidbeuk (afb. 350), waarvan de centrale gewelfsleutel is behakt met een voorstelling
van Veronica het H. Aanschijn vertoonend, terwijl in de vier knooppunten der
+
nevenribben schildjes met passie-emblemen zijn aangebracht. De westelijkste
+
travee van den buitensten zuidbeuk is als ‘librije’ van de overige schipruimte
Librije.
gescheiden door een gepleisterden tusschenmuur, waarin een arcade van twee
geprofileerde baksteenen rondbogen (afb. 351), in het midden neerkomend op een
zandsteenen zuiltje, welks schacht in de bovenste helft gegroefd en in de
benedenhelft met een netwerk van ruiten versierd is. Deze arcade geeft toegang
+
tot de een tweetal treden lager dan de kerkvloer gelegen benedenruimte der librije,
+
de z.g. doopkapel. Deze (afb. 352) is overkluisd met vier laat-gothische
Doopkapel.
kruisribgewelven, in het midden der ruimte gedragen door een zuiltje van dezelfde
vormen en profileeringen als dat aan den ingang. De met ronde muralen tegen de
wanden aansluitende gewelven rusten met hun aanzetten op deels met lijstwerk
geprofileerde, deels met
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Afb. 351. Tiel. St. Maartenskerk. De zg. doopkapel uit het N.O. gezien. Boven den ingang
een rouwbord van Jacob Nicolaas van den Steen.
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Afb. 352. Tiel. St Maartenskerk. Doopkapel inwendig naar het Zuid-Oosten.

portretmedaillons houdende putti en dergelijke vroeg-renaissancistische motieven
versierde kraagsteenen (afb. 353). Een uitzondering vinden we bij den aanzet onder
den zuidelijken ingangsboog, waar de kraagsteen rust op een kopje (afb. 354).
Eenig in deze kapel aanwezig gesneden schotwerk, wordt hierna beschreven (zie
blz. 419-420). Boven deze kapel bevindt zich eene verdieping, de voormalige librije,
overkluisd met een stergewelf (als de overige zijbeuktraveeën). Tegen den zuidmuur
een eenvoudige schouw (XVIIIa) met zwart geverfden mantel. Deze librije is
toegankelijk langs een eiken trap in de nevenliggende travee.
De binnenste zuidbeuk is van haar langs den toren doorgetrokken travee
gescheiden door een muur, waarin een dubbele eiken deur is geplaatst
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(afb. 349), gevat in een omlijsting met Toscaansche pilasters. Boven deze deur
bevindt zich in den hoek tegen den zuidoostelijken torenpijler een geprofileerde
aanzet van

Afb. 353. Tiel. Kraagsteen in de doopkapel der St. Maartenskerk.

een afgekapten boog, waartegen de ribben van het stergewelf in dit vak teniet
loopen. De zuidelijke travee naast den toren, met zijne benedenruimte in open
verbinding staande, vertoont in haar schuinen westelijken sluitmuur de nis van een
gedicht dubbel spitsbogig venster. Zij is van de doopkapel gescheiden door een
muur, waartegen een eiken trap (afb. 355) met overhuiving, waarin het jaartal 1713,
voert naar de librije. In haar noordwestelijken hoek

Afb. 354. Tiel. Kraagsteen onder den zuidelijken ingangsboog v.d. doopkapel der St.
Maartenskerk.

is, tegen den torenpijler de traptoren ingebouwd, met een ingang die naar den toren
+
voert. De noordbeuk is, evenals de binnenste zuidbeuk, van haar langs den toren
+
getrokken travee gescheiden door een muur, waarin een dergelijke eiken deur
Noordbeuk.
als aan de zuidzijde. De genoemde westelijkste travee heeft een ziende
bekapping. Boven in den scheimuur bevindt zich een poortje (uitsluitend te bereiken
langs een losse ladder), toegang gevend tot de ruimte boven de gewelven van
dezen beuk.
+
Boven de overwelving van den noordbeuk vindt men, in den noordelijken
lichtbeukmuur, in elk der traveeën spitsbogig omsloten nissen, waarin de moeten +Boven de gewelven.
van vroegere vensters, die zijn dichtgemetseld met kleine baksteen (formaat:
0,18 × 0,085 × 0,04 M.) Tusschen het westelijkste gewelfvak en het
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aangrenzende, een verticale bouwnaad, strookend met dien in den noordelijken
buitenmuur (vgl. hierboven blz. 403). Bij de geboorten der groote spitsbogen sporen
van witkalk.
+
Het houten tongewelf van den middenbeuk is met linnen overtrokken.
+

Toren.

Afb. 355. Tiel. St. Maartenskerk. Trap naar de librije.

Het op vier zware hoekpijlers ingebouwde benedengedeelte van den toren, in open
verbinding staande met de nevenliggende zijbeuktraveeën, is van het schip
gescheiden door een in den oostelijken boog gemetselden muur, waartegen het
orgel is geplaatst. De aldus gevormde benedenruimte wordt overdekt door een
stergewelf, waarin een klokgat (middellijn 1,40 M.), omlijst door een sluitring De
hierboven gelegen verdieping heeft in elke zijde een groote spitsboognis, geflankeerd
door twee smallere. Op de tweede verdieping bevindt zich het uurwerk. Hierboven,
in de derde verdieping, de eiken klokkenstoel, en in de muren, aan vier zijden,
galmgaten. Vervolgens nog een vierde verdieping, waarboven de (nieuwe)
+
bekapping. Over het thans tot catechisatiekamer dienend gelijkvloersche gedeelte
der gerfkamer (afb. 356) zijn twee vierdeelige kruisgewelven geslagen, met ribben +Gerfkamer.
van recht afgeschuind profiel; zij worden gescheiden door een gordelboog, welks
profiel bestaat uit een talaan tusschen twee holle kelen (pl. XIII, C). De aanzetten
rusten op eenvoudige kelkvormige kraagsteenen.
In den zuidwestelijken hoek voert een spiltrap door den hier ingebouwden traptoren
naar de verdieping, eveneens overkluisd met twee vierdeelige gewelven op ribben
van eenigszins afwijkende profileering (pl. XIII, D). Door schotwerk is in deze ruimte
een vertrek aan de noordzijde afgezonderd, dienend tot armenkamer der diaconie.
Hierin bevindt zich aan de noordzijde, tusschen de twee vensters, een eenvoudige
eiken schouw (XVIIIa), waarin een geschilderd schoorsteenstuk in medaillon,
voorstellend een aan een tafel gezeten persoon, met vóór zich een open geslagen
boek, die een beurs toereikt aan een arme; om het medaillon een randschrift: ‘Hoc
Opus Picturae a Provisoribus
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Statutum. MDCCXII. Hieromheen de wapens van A. Tay, L. van Linden, G. van
Geelandt, G. Doll en A.P. van Thoir, met het onderschrift: ‘Weest Barmhartigh met
Beleyt/den Armen sonder Onderscheijt.’ Te weerszijden twee gesneden en vergulde
houten kandelabers (± 1800).

Afb. 356. Tiel. St. Maartenskerk. Gerfkamer gelijkvloersch (catechisatiekamer).
+

De vele verbouwingen, beschadingingen en herstellingen, die de Sint
Maartenskerk in den loop der eeuwen onderging, maken dit gebouw tot
een waar palimpsest, dat niet te ontcijferen valt zonder diepgaander
onderzoekingen dan wij ons voor deze beschrijving konden veroorloven.
Onder dit voorbehoud doen wij hier een poging de bouwgeschiedenis in
hoofdtrekken te schetsen, voor zoover dit mogelijk is zonder opgravingen,
ontpleisteringen en dergelijke werkzaamheden, in afwachting dat een
zeer wenschelijke grondige restauratie meer licht moge verschaffen.
Reeds bij een vluchtige beschouwing van den plattegrond treft de uiterst
onregelmatige aanleg van het schip. De stand der steunbeeren tegen
den noordbeuk strookt niet met de aangrijpingspunten van gordelbogen
en gewelfribben in dezen beuk en evenmin met de plaatsing van de pijlers
in den middenbeuk. Bovendien staan deze pijlers ook weer zeer
abnormaal ten opzichte van elkaar, in volslagen afwijking van de normale
a lijnen tusschen de tegenoverstaande steunbeeren, die hier trouwens
niet te trekken zijn. Dit valt in het bijzonder op bij de zuidelijke pijlers van
den middenbeuk, welker tusschenruimten zeer ongelijk zijn. Zoo bedraagt
deze tusschenruimte in de tweede zuidelijke travee van het W. 6,60 M.,
in de derde travee slechts 5,50 M., terwijl die aan de tegenoverliggende
noordelijke zijde van dezelfde travee weer 6 M. breed is. Gelijkerwijs is
ook de stand van de pijlers tusschen binnen- en buiten zuidbeuk weer
onregelmatig, al strookt hier de plaatsing iets beter met die van de
zuidelijke middenbeukpijlers en ook met die van de beeren tegen den
zuidbeuk.
Dat laatstgenoemde beuk overigens een latere aanbouw is, blijkt
onmiddellijk uit den overhoekschen steunbeer in het midden van den
westelijken sluitmuur, die er op wijst, dat hier oorspronkelijk eenzelfde
toestand heeft bestaan als aan de noordzijde, terwijl bovendien ook het
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+

Bouwperioden.

verschil in baksteenformaat en hoogte der lagen hiervan getuigt. De kerk
is dus aanvankelijk driebeukig geweest. Minder zeker is het, of zij
oorspron-
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kelijk ook een basiliek is geweest. Weliswaar blijkt uit de vulling der
voormalige vensternissen in den lichtbeuk, boven de gewelven van den
noordbeuk, dat deze in later tijd [naar het steenformaat (0,18 × 0,085 ×
0,004 M.) te oordeelen, in de 18e eeuw] zijn dichtgemetseld, maar wij
merken op, dat deze vensternissen liggen onder grootere spitsbogen, die
ook van den middenbeuk uit zichtbaar zijn, en die hunne geboorte hebben
ongeveer te halver hoogte tusschen de scheibogen en de lijst onder de
bovenvensters, waar zij opgaan uit de zijvlakken der in de lichtbeuksmuren
doorgaande pijlers. Daar deze pijlers even boven de vensterbanken bruusk
ophouden om er de tegenwoordige muurstijlen der trekbalken op te laten
dragen (afb. 348 en 349), maakt het den indruk, alsof zij vroeger hooger
waren doorgetrokken en een anderen vorm van beëindiging hadden.
Bovendien kan men aan de andere zijde van den noordelijken
lichtbeuksmuur, d.w.z. boven de gewelven van den noordbeuk, vaststellen,
dat het muurwerk der groote spitsbogen, ter hoogte van hunne geboorte,
gekalkte plekken vertoont. Waar dit metselwerk ook niet als ‘schoon’ is
behandeld, moet het eertijds gekalkt of gepleisterd binnenwerk zijn
geweest.
Derhalve rijst hier de onderstelling, dat de groote bogen eertijds geheel
open zijn geweest, dat zij later ten deele zijn volgezet met muurwerk,
gedragen op de tegenwoordige scheibogen, waarin bovenvensters werden
aangebracht, en dat zij dus oorspronkelijk scheibogen waren.
Nu zijn scheibogen van deze hoogte alleen aannemelijk, hetzij bij een
hallenkerk, dan wel bij eene pseudo-basiliek. In beide gevallen hebben
wij ook hier weer, evenals te Zaltbommel, te doen met een kerk in
Kleefschen trant (vgl. hierboven, blz. 233). Hiermede is ook de schuine
aansluiting van de zijbeukmuren bij den toren in overeenstemming.
Het is echter de vraag, of ook deze toestand wel de oorspronkelijke moet
worden geacht. Wij hebben hierboven reeds gewezen op den bouwnaad
in de tweede noordelijke travee van het W. en wij merkten op, dat deze
naad ook zichtbaar is in den noordmuur van den middenbeuk, boven de
gewelven van den zijbeuk. Dit en het afbreken van de plint met deklijst
bij P (plattegrond pl. XII) wijzen er op, dat wij hier met twee bouwperioden
te doen hebben. Verder kunnen wij inwendig vaststellen, dat in de tweede
travee van noord- en zuidbeuk de bij de oostelijke torenpijlers aansluitende
gordelbogen gewijzigd zijn. In den noordbeuk is deze gordelboog vol
gezet met een muur, waarin een eiken deur naar de westelijkste, langs
de noordzijde van den toren getrokken travee is aangebracht. Aan de
zuidzijde is iets dergelijks geschied, met dit verschil echter, dat de
gordelboog voor 3/4 is weggebroken; slechts de aanzet tegen den
torenpijler is overgebleven. Deze wijziging moet uiteraard geschied zijn
vóór den bouw der stergewelven. Het zou derhalve mogelijk zijn, dat de
zijbeuken oorspronkelijk aan de westzijde recht gesloten waren en dat
men bij een verbouwing van het schip deze westelijke sluitmuren heeft
doorbroken, teneinde de zijbeuken langs den toren door te trekken.
Nu weten wij, dat in 1431 een nieuwe toren werd gebouwd, nadat in 1420
een nieuw schip was begonnen, maar dat deze toren reeds in 1440
wegens onvoldoende fundeering weer werd gesloopt en onmiddellijk door
den tegenwoordigen vervangen.
Het is niet aan te nemen, dat toen ook het nieuwe schip weer werd
gesloopt, en het Chronicon Tielense, juist op dit punt zoo uitvoerig, maakt
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van een dergelijke verbouwing geen melding. Wij moeten dus aannemen,
dat de toren in 1440 van de fundeeringen af nieuw is opgetrokken, met
behoud van het toen juist vernieuwde schip. Hierop wijzen m.i. ook de
bouwnaden in de westelijke zijbeukmuren ter plaatse waar deze aansluiten
bij den toren. Opmerkelijk is echter, dat de plint met geprofileerde deklijst
N-O-P van den toren af ook over den bouwnaad ononderbroken doorloopt
(zie plattegrond).
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Op grond van het hierboven aangevoerde, stellen wij ons derhalve het
verloop van de bouwgeschiedenis als volgt voor:
Nadat in het laatst van de 14e eeuw (sinds 1389) een nieuw dwarspand
met koor tegen het schip eener oudere kerk was opgetrokken, sloopte
men ook dit laatste in 1420 en begon het door een nieuw te vervangen.
Dit schip was aangelegd, hetzij als een door achtkante pijlers gedragen
driebeukige hallenkerk in den trant van bijv. de parochiekerk te Geldern,
hetzij van een pseudo-basiliek in dien van de parochiekerk te Nieukerk
(waarvan het in 1421 begonnen oudste nog behouden gedeelte zeer veel
overeenkomst vertoont met onze Tielsche kerk), of mogelijk van een
1)
basiliek als de in 1429-1453 gebouwde Matenakerk te Wesel.
De westeinden van de zijbeuken waren wellicht recht gesloten, of mogelijk
ook reeds doorgetrokken langs den in 1431 begonnen nieuwen toren. In
ieder geval heeft men in 1440, toen de toren moest worden herbouwd,
kennelijk het bestaande schip behouden en hierbij aangesloten.
Vervolgens zal men omstreeks 1450, of althans in de tweede helft van
de 15e eeuw, begonnen zijn met de uitbreiding der kerk door een tweeden
zuidbeuk, waarna zoowel deze als de beide andere zijbeuken en de
benedenruimte van den toren overkluisd werden met de thans nog
aanwezige stergewelven. In dezelfde periode is waarschijnlijk ook de
gerfkamer tegen de noordzijde van het in 1400 gewijde koor gebouwd.
Een overblijfsel van den koormuur bleef in de zuidelijke afsluiting der
gerfkamer bewaard (vgl. afb. 356).
Zooals het Chronicon Tielense bericht (p. 559-560), kocht de kerk in 1554
drie gouden koorkappen, uit beroofde Engelsche kerken afkomstig. Tevens
kreeg zij van den welgestelden en geleerden vicaris, magister Rudolf
Roeck, nog twee, eveneens uit Engeland afkomstige, zilveren dalmatieken.
Uit erkentelijkheid liet het kerkbestuur, onder toezicht van de kerkmeesters
Hubertus Gijsberts en Hendrik Doornick, ten dienste van vicaris Roeck
een librije aan de zuidzijde van den toren bouwen, waarin deze priester
toen ook zijn kostbare lectrijnen deed opstellen.
Het is in het gebouw duidelijk waarneembaar, dat deze librije in 1554 niet
afzonderlijk werd aangebouwd, maar dat zij is ingebouwd, doordat men
in de westelijkste travee van den buitensten zuidbeuk, ongeveer te halver
hoogte onder het stergewelf, een vloer aanbracht op een overkluizing
van vier kruisribgewelven, gedragen door zuiltjes als hierboven
beschreven.
Het verdient de aandacht, dat de gewelfribben in het benedengedeelte
dezer librije, dat, gelijk wij weten, in 1558 tot doopkapel werd ingericht
(nadat de oorspronkelijke, aan de noordzijde van den toren gelegen, door
de neerstortende torenspits was gehavend), eenzelfde profiel vertoonen
(pl. XII profiel U) als die van het bovengelegen stergewelf en vijf andere
dergelijke gewelven in de beide zuidbeuken. Profielen van dezen vorm dus met een afgeplatten talaan tusschen twee hollen - worden in de
tweede helft der 15e eeuw algemeen gebruikelijk. De stergewelven met
dit ribprofiel zullen niet zoo heel veel vroeger zijn aangebracht dan de
overkluizing van de z.g. doopkapel. Daar ook de profielen R der overige
gewelfvakken in zuid- en noordbeuk van een gelijktijdig laat-gothisch type
1)

Men zie omtrent de genoemde kerken in het Kleefsche: Heinrich M. Schwarz, Die
Kirchliche Baukunst der Spätgotik im Klevischen Raum. Bonn, 1938.
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zijn, hebben we hier een gegeven ter benadering van den bouwtijd der
zijbeukgewelven, die we kunnen stellen op ± 1500.
In 1560 vatte de stedelijke regeering het plan op een nieuw dwarspand
en priesterkoor te bouwen, vermoedelijk om hierbij ook weer een nieuw
schip te laten aansluiten, zooals in 1420 was geschied. Na gedeeltelijke
slooping van het oude dwarspand werd op 8 Mei 1560, onder leiding van
meester Cornelis van Gouda (Chronicon Tiel.,
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p. 566) met het nieuwe werk begonnen, waarvan op 15 Mei
1)
daaraanvolgend de eerste steen werd gelegd.
De godsdienstige troebelen en de oorlog met Spanje hebben al spoedig
de voortzetting dezer verbouwing belet. Het dwarspand kwam niet ver
boven den grond. De plattegrond van BLAEU vertoont nog de kerk met
een gedeelte van het begonnen dwarspand en het koor (afb. 357). Het
koor werd nog in 1648 gedekt, maar dit dak was reeds in 1663 zoo
vervallen, dat men besloot het te verwijderen.

Afb. 357. Tiel. De St. Maartenskerk omstreeks 1648 (detail plattegrond BLAEU).

Inmiddels zal men al spoedig na het staken der verbouwing er toe zijn
over gegaan de oostzijde van het schip af te sluiten in den thans nog
bestaanden vorm. Aangezien de eerste Hervormde predikant in 1580
werd beroepen (vgl. blz. 400), zullen deze werkzaamheden kort voor dat
jaar hebben plaats gehad.
Eene ingrijpende wijziging schijnt de kerk daarna in het begin van de 18e
eeuw te hebben ondergaan. Reeds de in de travee ten Z. van den toren
geplaatste eiken trap naar de voormalige librije, thans consistoriekamer,
die het jaartal 1713 draagt, en de in de consistoriekamer aangebrachte
schouw uit denzelfden tijd, doen dit vermoeden, evenals het in 1720
geplaatste orgel. De gerfkamer werd waarschijnlijk in 1712 tot Armenkamer
ingericht. Bovendien vonden we echter, dat de noordelijke
middenbeukvensters zijn volgezet met kleine baksteen van eenzelfde
formaat als dat van

1)

Waarschijnlijk is deze bouwmeester dezelfde als Cornelis Frederiks (van Montfoort),
die o.a. werkzaam was in 1532 aan den toren de Oldehove te Leeuwarden, in 1541
aan de kerk te Vianen, in 1552 aan de St. Janskerk te Gouda.
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wijzigingen en herstellingen in den buitenmuur van den noordbeuk, een
formaat dat sinds het laatst der 17e eeuw en gedurende de 18e eeuw
algemeen gebruikelijk was. Nu kunnen we op een teekening van C. Pronk
uit 1732 (afb. 358), die de kerk met de

Afb. 358. Tiel. St. Maartenskerk in 1732, met de ruïne van het koor uit het Zuid-Oosten. Naar
een teekening van C. Pronk in 's Rijks Prentenkabinet.

toenmalige ruïne van het koor weergeeft, nog juist waarnemen, dat het
noordelijk dakschild van het schip toen reeds over den noordbeuk was
doorgetrokken. Aangezien bovendien het koor in 1731 voor afbraak werd
verkocht en in de volgende jaren gesloopt (RINK, a.w., blz. 191), mogen
we aannemen, dat in het begin van de 18e eeuw de wijziging en
verminking der noordzijde van het schip is geschied. Gelet op de reeds
vermelde slordig gemetselde korfbogige afdekkingen van de vensternissen
in de drie oostelijke traveeën van den noordbeuk en de hiermede
overeenkomende in den oostelijken afsluitmuur, boven den ingang, zouden
wij geneigd zijn hierin een ‘herstelling’ uit denzelfden tijd te zien. Ook het
noordportaal zal, gezien ook het karakter der versieringen van het houten
hek, uit dezelfde periode dagteekenen.
De verdere geschiedenis is er, ook in dit geval, eene van toenemend
verval, waaromtrent wij ons bepalen tot een verwijzing naar blz. 402 e.v.
Na eenige, minder gelukkige, herstellingen in het laatst der 19e eeuw,
waarbij o.a. het inwendige geheel gepleisterd en met een imitatie van
voegwerk beschilderd werd, heeft men in 1913 de voordien
dichtgemetselde bogen der doopkapel, onder de librije weer geopend en
aldus een zeer boeienden doorkijk uit het schip op deze aantrekkelijke
ruimte gewonnen (afb. 351).
De torenspits werd in 1935 vernieuwd. Het schip, dat, gezien den slechten
toestand der bedaking, in toenemende mate van inwatering heeft te lijden,
behoeft dringend herstelling. Plannen hiertoe zijn thans hangende.
+

De kerk bezit de volgende meubelen en andere voorwerpen:
Twee eiken schotten, elk bestaande uit zeven vakken van drie paneelen,
waarvan de onderste vlak, de middelste als briefpaneelen zijn behandeld, terwijl
in de bovenste medaillons zijn gesneden met voorstellingen van
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Gesneden Schotwerk.
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verschillende ambachten en beroepen, bij de meeste waarvan de H. Catharina van
Alexandrië als patrones is weergegeven (afb. 359 en 360). Een uitzondering maakt
het paneel, een schrijnwerker aan de schaafbank voorstellend, waarbij de H. Petrus
met een sleutel in de linker- en een boek in de rechterhand is afgebeeld (afb. 361).
Deze medaillons zijn gevat in renaissance-arabesken.

Afb. 359. Tiel. St. Maartenskerk. Gesneden schotwerk in de doopkapel.

Het laat-gothische karakter van het paneelwerk, gevoegd bij de vormen
van het arabesken-ornament en de kleederdracht der figuren, doen ons
1)
dit werk dateeren: ± 1530. Vermoedelijk zijn deze schotten overblijfselen
van de betimmering eener vroegere gildekapel. Zij stonden eertijds tegen
den oostmuur van het schip, maar zijn na de restauratie der doopkapel
tegen haar zuidwand opgesteld (afb. 352).
Een eikenschot van drie vakken, eveneens elk uit drie paneelen samengesteld (afb.
362). De twee middenpaneelen der buitenste vakken zijn versierd met wapens,
waarvan de blazoenen later zijn weggestoken (afb. 363); hiertusschen, in het
middenvak, een zon of aureool, waaruit een of andere voorstelling is weggestoken.

1)

Zie ook: Bierens de Haan, Het houtsnijwerk in Nederland, blz. 114.
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De stijl van het snijwerk is het naast verwant aan dat van de Dordtsche
koorbanken en van het koorhek te Enkhuizen en derhalve zal dit werk uit
± 1550 dagteekenen. Wellicht is het vervaardigd ten behoeve van de in
1554 gebouwde librije. Het staat thans tegen de noordzijde van de
doopkapel.
+

Een eiken doophek met gedraaide balusters (XVIIa), staande in den middenbeuk,
voor den eersten zuidelijken pijler van het westen. Op den zijkant is een gebogen +Doophek.
leuning geplaatst, met opengewerkte spijlen. Deze leuning is blijkens het karakter
der spijlen een toevoegsel uit ± 1730.
+
Binnen dit doophek staat, tegen den pijler, een eenvoudige eiken preekstoel (afb.
364) met zeskante kuip, klankbord (XVIII B) en tegen het doophek aangebouwde +Preekstoel.
trap. De kuip is versierd met boogpaneelen; haar kelkvormig gebogen onderzijde
rust op een baluster. Het ruggeschot wordt gevormd door een boogpaneel tusschen
korte pilastertjes, waaronder een dubbele adelaar, uitgezaagd, is opgelegd; hiervan
afhangende Vlaamsche wortelmotieven. Te weerszijden van dit schot, uitgezaagde
vleugelstukken in den vorm van adelaars.
+
Een opengewerkte koperen lezenaar (XVIII), door middel van een gebogen arm
+
aan de kuip van den preekstoel bevestigd.
Lezenaar.
Tegen den westmuur van den middenbeuk is, tusschen de oostelijke
+
torenpijlers, het orgel geplaatst (afb. 349), bestaande uit een groot orgel, gevormd
door een hoog middengedeelte, waarop een bekroning met wijzerplaat, en twee +Orgel.
lagere vleugelstukken, bekroond door wit geschilderde kinderfiguurtjes, en uit
een driedeelig rugpositief, met op het midden het stedelijk wapen, geflankeerd door
twee witgeverfde siervazen. In het orgelfront het jaartal MDCCXX, links waarvan:
A.v.d. Steen, en rechts: G. van Altena. Te weerszijden van het rugpositief een
eenvoudige orgelgalerij in vlak paneelwerk.
De namen in het orgelfront zijn die van Arend van der Steen, benoemd
tot burgemeester in 1708, overleden 8 Februari 1723 en van Gerard van
Altena, benoemd tot burgemeester in 1719 (RINK, a.w., blz. 316). Tijdens
hunne regeering is blijkbaar de orgelkast gebouwd. Het orgel is hersteld
in 1772, 1843 en 1899.
+

Aan de noordzijde van den middenbeuk staat, tegenover den preekstoel, een eiken
bank met gesneden boogpaneelen, waartusschen guirlandes; in de boogzwikken +Banken.
engelenkopjes en cartouches; de bovenlijst is versierd met rankenornament en
afgewende en toegekeerde knorren.
Gezien het knor-ornament en de guirlandes, is deze bank te dateeren:
omstreeks 1630-'40.
P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS,

Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland (1918). - Beschrijvende
Catalogus der grafzerken en grafborden in de Groote Kerk te Tiel (Tiel,
+
1925). - Deze catalogus, bewerkt door W. ten Bosch, kerkvoogd, naar
aanteekeningen van wijlen H.J. van Wessem, jur. drs.
+
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te Tiel, beschrijft 56 grafteekenen in de kerk aanwezig, benevens een
zevental zerken op de begraafplaats ‘Ter Navolging’ (zie hierna blz.
434-436). Onder verwijzing naar dit bij den koster verkrijgbaar werkje,
beschrijven wij hier slechts eenige van de belangrijkste der
1)
grafmonumenten.
+
In 1924 zijn, onder toezicht van een ‘Commissie tot behoud der zerken’,
33 grafzerken tegen de zuiden oostmuren van het schip rechtop gezet,
teneinde verder afslijten te voorkomen. Tezelfdertijd zijn een aantal wapenen rouwborden, die in 1795 uit de kerk verwijderd waren, en elders (o.a.
in de Oudheidkamer) bewaard bleven, weer in het gebouw teruggekeerd.

+

Geschiedenis.

Afb. 360. Tiel. St. Maartenskerk. Detail schotwerk voorstellend de H. Catharina en een
beeldhouwer.

1.

+

+

(5). Een groote gebeeldhouwde zerk, waarop twee aan een tak hangende
+
wapenschilden, waarvan het blazoen is weggehakt. Het randschrift in
Beschrijving.
+
gothische minuskels luidt: ‘Int jaer ons 'Heren MCCCC....... Ende dair voir
Zerken.
in den jaer MCCCCLXXX des derden daechs nae Sunte Victori's sterf luit.
Visscher. Bidt voir die zielen’. In het middenvak, in romeinsche letters (XVII):
‘Deze groefstede hoert toe Pieter Stevensen van Teffelen ofte sijnen
erfgenamen’.

1)

De nummers tusschen () verwijzen naar genoemden catalogus.
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2. (10). Een gebeeldhouwde zerk (± 1500), waarin een wapen met drie leeuwen,
blijkens het opschrift in gothische minuskels voor ‘Gherit van der Moelen,
Mechteld van der Molen en Dirk Surmont hoer soen’.

Afb. 361. Tiel. St. Maartenskerk. Detail schotwerk voorstellend den H. Petrus en een
timmerman.

Gherit van der Moelen was in 1412 rechter, in 1432 schepen van Tiel;
Mechteld van der Molen Dirksdr. was gehuwd met Jan Suermond (†
1527); haar zoon Dirk stierf in 1519.
Deze zerk werd bij het vernieuwen der zuidelijke steunbeeren in 1879
gevonden en in 1898 in de kerk gelegd.
3. (3). Een groote gebeeldhouwde zerk van het z.g. Evangelistentype, met wapen
en randschrift in gothische minuskels: ‘Int' jaer ons' Heren XVC en XXVI den
IX dach august starf Aelert van Ermel in 't jaer XV.’ (afb. 365).
4. (4). Een dergelijke zerk, maar met latere ornamentiek van het wapen.
Randschrift: ‘Anno MVC en I. VII sterf Gossen van den Berch den VII dach van
April en Joffrou Hilgont zijn huisfrou. B.V.D.Z.’
5. (6). Een groote gebeeldhouwde zerk, met wapen en randschrift in gothische
minuskels: ‘Int' jaer Ons Heere MVC en XXXIX dynsdaegs na Sint Bartholmes
starf Nerynck. Bit Godt voer die zyel’.
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6. (33). Een gebeeldhouwde zerk, met wapen en randschrift: ‘Ao 1588 den 7
Augustus sterf Willem Willemsz.’

Afb. 362. Tiel. St. Maartenskerk. Schotwerk in de doopkapel.

Deze was in 1581 schepen van Tiel.
7. (31). Een gebeeldhouwde zerk, met wapen en randschrift: ‘Ao 1614 den 4 April
is gestorven die edele erentrijcke Joffrou Gijsberta van Beijnhem. Weduwes
Johan van Beijnhem, wiens siele de Heer genadich is.’
8. (21). Een zerk in den vorm van het deksel eener doodkist, blijkens het wapen
vervaardigd voor een lid van de familie Schull. Van het opschrift nog slechts
leesbaar: ‘Hier is begraven steffen...... sterf....... 1625.
De familie Schull was een oud Tielsch regentengeslacht, welks leden van
het eind der 16e eeuw tot in het begin der 19e eeuw vooraanstaande
plaatsen in het bestuur, de rechtspraak en de administratie van de stad
bekleedden.
9. (43). Een zerk met wapen en opschrift: ‘Baldewijn Peters Bouwens stierf den
25 Septembris Anno 1630 ende Maria de Leeuw zijne huijsvrou sterf den 13
Marty Ao 1635’.
Ook van de familie Bouwens bekleedden vele leden te Tiel regentenposten
in den loop van de 17e eeuw. Een latere Mr. Boudewijn Bouwens trouwde
in 1655 met Margrita van Lidth de Jeude, en haar zuster Theodora in
1658 met mr. Gerard Bouwens.
10. (7). Een zerk met het randschrift: ‘Hic cubat Alardus Vrisius qui graviter annos
bis senos, in Christi dogmate pavit oves. Obyt die 16 Junii 1636’.
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Alardus de Vries, in 1606 beroepen tot predikant te Tiel, werd op 4 October
1618 wegens remonstrantsche gevoelens afgezet. Zie over hem: Brandt,
Historie der
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e

Reformatie, en voorts den Catalogus, blz. 8. De wed Alard de Vries komt
nog in 1657 voor.
11. (47). Een groote gebeeldhouwde zerk met wapen en randschrift: ‘Hier leet
begraven Willem van Baxcamp sterft 20 Febreua 1636 en sijn huijsvrou Anna
Jans sterff den 14 Januar Anno 1635’.
12. (55). Een eenvoudige zerk met wapen en opschrift: ‘Johan Wijnants van Rosant.’

Afb. 363. Tiel. St. Maartenskerk. Detail van afb. 362.

Deze was een zoon van Lieven Wijnandts van Resant en Anna Vogel.
Hij overleed in 1638. Eertijds lag de zerk in het plantsoen, ter plaatse van
het voormalige koor; in 1902 werd zij in de kerk ondergebracht.
13. (22). Een zerk met wapen en randschrift: ‘Adriaen van Riemsdick in leeven
borgerm., ontfr. ende servismr. binnen Tyel, sterf 27 November Ao 1640.’
Adr. van Riemsdijk was in 1618 schepen van Tiel, in 1636 ontvanger der
gewone middelen over Tiel, de Neder-Betuwe en Maas en Waal.
14. (41). Een groote gebeeldhouwde zerk met wapen, in een omlijsting van Ionische
pilasters, en met het opschrift: ‘Dus endt ons leven. Anno 1657 Mei 31 stierf
Johanna van Lith de Jeude huisvrou van Cornelis van Gesperden’.
15. (16). Een epitaaf, van wit marmer en toetssteen, geplaatst in den+ oostwand
+
van den buitensten zuidbeuk, voor Steven baron van Welderen. Het
Epitaven.
monument (afb. 366) bestaat uit een toetssteenen sarcophaag met uitvoerig
Latijnsch opschrift, o.a. vermeldend, dat Steven van Welderen, overste der
Geldersche troepen, opperbevelhebber van legers voetvolk en stadhouder
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van Meenen, werd geboren te Tiel, den 5 Januari 1662 en overleed te Bergen
in Henegouwen 9 November 1709, en dat het gedenkteeken werd opgericht
door zijn broeder Joannes, burgemeester van Tiel.

Afb. 364. Tiel. St. Maartenskerk. Preekstoel.

Hierboven staat een door twee kinderfiguren geflankeerd medaillon met het
borstbeeld van den overledene, in harnas, het hoofd gedekt door een groot
allongepruik, een commandostaf in de rechterhand. Achter het medaillon rijst
de figuur op van Chronos in een rondbogige nis, waarlangs en waarboven het
wapen - van Welderen en 16 kwartieren, bekroond door een urn op voetstuk
tusschen twee bazuinblazende engeltjes. Onder de sarcophaag, als beëindiging
een witmarmeren relief, een veldslag in een dorp voorstellend, waarvan een
Romeinsch lampje afhangt. Het geheel tusschen tropeeën van vaandels en
oorlogstuig gevat. Het werk is, onder den rechterarm van het borstbeeld
gemerkt: J. Mast. fecit. Ultraject.
Omtrent Steven van Welderen en zijn broeder Johan, een der bewoners
van het Ambtmanshuis, zie men hierboven blz. 391.
Dat het monument is ontworpen onder invloed van prenten van Daniel
Marot wordt betoogd door dr. M.D. Ozinga, Daniel Marot. Amsterdam,
1938, blz. 191. Het beeldhouwwerk komt in karakter overeen met dat van
de, eveneens door Mast vervaardigde, graftomben van Coenraad Willem
van Dedem en van Transisalanus Adolf baron van Voorst in de Ned.
Hervormde kerk te Wijhe (Voorl. lijst Overijsel, blz. 146) en met dat van
de boven beschreven schouw in het Ambtmanshuis (zie blz. 394).
16. (1). Een epitaaf, geplaatst tegen den oostelijken schipwand aan de noordzijde,
bestaande uit een kleine sarcophaag van toetssteen met het opschrift: ‘Ter
gedagtenisse van den Weled. en Achtb. Heere Arnoldus van Leeuwen in leven
Burgemr. Schepen en raad dezer stad enz. Overleden
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den 22sten van Oogstmaand 1775’, benevens een gedicht. Hierboven in wit
marmer twee engeltjes met het wapen - van Leeuwen tegen een driehoekige
marmeren muurplaat.

Afb. 365. Tiel. Grafzerk van Aelert van Ermel († 1526) in de St. Maartenskerk.

17. (53). Houten rouwbord, beschilderd+ met de alliantiewapens van Hendrik van
+
Lidth de Jeude (± 1701) en Willemina van Harscamp.
Rouwborden.
18. (18). Dergelijk rouwbord van Cornelia Verbolt, echtgenoote van Arent van
o

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

den Steen, met het opschrift: ‘A 1718. Obiit IX Augus. (Zie ook het volgende
nr.).
(17). Dergelijk bord met Latijnschen tekst voor Arent van den Steen, heer van
Ommeren en Wayestein (± 8 Februari, 1723).
(54). Dergelijk bord met alliantiewapens van Cornelis Philip van Lidt de Jeude
burgemeester van Tiel (± 1734) en Christina Margarita Wijnen.
(19.) Dergelijk bord voor Lucretia Catharina van den Steen: ‘Obiit VI Junius
MDCCXLI’. Met wapen.
(20). Dergelijk bord voor Cornelia van den Steen: ‘Obiit XIX Junius MDCCLXIIII.
Met wapen als nrs. 19 en 21.
(45). Groot rouwbord voor mr Jacob Nicolaas van den Steen, heer van
Ommeren en Wayestein, burgemeester van Tiel (± 21 Januari 1777) met wapen
- van den Steen en 16 kwartieren, gevat in een met een siervaas bekroonde
omlijsting in Lodewijk XVI-stijl (afb. 351).
(2). Een rouwbord als het voorgaande voor Maria Francoisa van Eck van
Panthaleon, douairière van Jacob Nicolaas van den Steen († 4 November
1778).
In een hoek van het plantsoen, ten oosten van het schip, op de plaats van het
voormalig koor, ligt in den grond een eenvoudige steen (gebroken) met het
opschrift: ‘Verzamelplaats van Doodsbeenderen 1816.’
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Een tweetal zerken, uit deze kerk afkomstig, liggen thans op de
begraafplaats ‘Ter Navolging’ (vgl. blz. 435).

Afb. 366. Tiel. St. Maartenskerk. Epitaaf voor Steven baron v. Welderen.
+

In den toren hangen de volgende klokken:
1. Een (middellijn: 1,265 M.) met in gothische minuskels het opschrift: ‘Ursula +Klokken.
. is . mijnen . naem . ick . ben . gaet . ende . wel gheraeckt . Jan . Moor . heeft .
mij . ghemaeckt . int . iaer . ons . heeren . M.CCCCC.LII’.
2. Een (middellijn: 1,56 M.) met in gothische minuskels: ‘salvator . is . mijnen .
naem . ick . bescreij . den . doden . ende . levenden . roep . ick . tot . gods . diensten
. Jan. Moor . maeckten . mij . int . jaer . M.CCCCC.LII. - + huysbrecht. ghysberts .
ende . willem . de . hale . Kerck . eesters . tot . thiel’. Tevens in het lijf der klok
gegoten een reliefbeeldje, voorstellend den Verlosser.
3. Een (middellijn: 1,02 M.), met moeilijk leesbaar opschrift in gothische minuskels:
‘Benedictum sit nomen Domini notri Jhesu Christi Jhesus Maria in nomine Domini
amen querit (?)’. Jaartal waarschijnlijk 1554.
4. Een (middellijn: 0,835 M.) met in gothische minuskels het opschrift: ‘laurens .
is . mijnen . naem . mij . gheluijt . sij . gode . bequaem . ian . moor. maeckten . mij
. int iaer . ons . heeren. M.CCCCC.LVII +’.
Eene triptiek, uit deze kerk afkomstig, bevindt zich in de Oudheidkamer
(blz. 446). Aldaar bevindt zich ook een gevelsteen met de voorstelling
van den H. Martinus, afkomstig van de in 1411 gebouwde kerkhofpoort.
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2. De St. Caeciliakapel, of zg. Luthersche kerk, thans eigendom van de Ned.
Hervormde gemeente, maar in gebruik bij de Luthersche gemeente.
ARCHIEF AARTSBISD. UTRECHT, XXIX (1903), blz. 338-340. - H.L. DRIESSEN,
+

Een bladzijde uit de geschiedenis van het Vrouwenklooster van St. Cecilia
binnen Tiel, in: ‘GELRE’, XXXI (1928), blz. 221.
De kapel behoorde tot het voormalige Caeciliaklooster van Regularissen
+
of Augustinessen, welks stichtingstijd onbekend is, maar dat wij voor het
eerst vermeld vinden in 1494. In dit jaar werd een overeenkomst gesloten
tusschen Nicolaas van Teefelen, pastoor van Tiel, en de kloosterlingen,
inhoudend, dat de nonnen die hier vroeger zonder geloften te zamen
hadden geleefd, kort tevoren tot het besloten kloosterleven waren
overgegaan, waarom zij van de parochiekerk geëximeerd werden (ARCHIEF
AARTSBISD. UTRECHT, XXIX, 1903, blz. 338).
Het kloostererf strekte zich uit van de Kerkstraat, langs den Achterweg
en achter de huizen van de Ambtmansstraat (toen de Hoochstraat
geheeten), tot achter het erf van het in 1525 gebouwde Ambtmanshuis
(vgl. blz. 389 e.v.).

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

Na het uitbreken van den tachtigjarigen oorlog zochten de Predikheeren
van het klooster Westeroyen, buiten Tiel, een toevlucht in het
Ceciliaklooster, welk verblijf in 1576 op last van de Raden van Gelderland
werd verlengd (‘GELRE’, 1900, blz. 172). Bij den overgang der stad aan
de Hervormden, in 1578, moesten de kloosterlingen al hare goederen,
volgens inventaris, aan de magistraat overgeven.
De ambtman Derk Vijgh kocht in 1583 en 1612 gedeelten van de
kloostergronden ter vergrooting van het erf van het ambtmanshuis. Het
kloostergebouw blijkt in 1606 zoodanig ‘ruineert, das hetselbige nicht
reparabell’ (‘GELRE’, 1928, blz. 222).
In 1609 werden de goederen van het Caeciliaklooster publiek verpacht.
Het klooster schijnt, met uitzondering van de kapel, vóór 1621 te zijn
gesloopt. De kerk werd in 1633 voor den Hervormden eeredienst ingericht.
Den 26sten September 1634 werd er de eerste predikdienst in gehouden.
In 1809 stond de stad het gebouw af aan de Ned. Hervormde gemeente,
onder voorwaarde, dat de Luthersche gemeente hierin, tegen een geringe
vergoeding, hare godsdienstoefeningen zou blijven houden.

Afb. 367. Tiel. Plattegrond der St. Ceciliakapel (Luthersche kerk).
+

De kapel is met hare koorzijde gelegen aan de Kerkstraat, tegenover de
Agnietenstraat (afb. 368) en staat overigens vrij tusschen de huizen aan deze
straat en de hierachter gelegen tuinen (afb. 369). Zij is georiënteerd met een
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Ligging.

o

+

afwijking van 21 naar het Zuiden en bestaat in plattegrond (afb. 367) uit een
eenbeukig schip van vijf traveeën en een eenigszins versmald koor van een
rechthoekige travee met een door vijf zijden van een achthoek gevormde sluiting.
Tegen de noordzijde van het koor een half uitgebouwde achtkante traptoren.
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+

Het van baksteen (formaat 0,255 × 0,125 × 0,06 M.; 10 lagen 0,70 M.) in staand
+
verband opgetrokken gebouw heeft in den zuidmuur en in het koor spitsbogige
Uitwendig.
vensters met in later tijd gewijzigde, houten kozijnen. Tusschen deze vensters,
aan de zuidzijde van het schip, en tegen de hoeken der koorsluiting

Afb. 368. Tiel. Ned. Hervormde St. Ceciliakapel (thans Luthersche kerk) uit het Oosten
gezien.

eenvoudige steunbeeren; om zuidmuur en koor loopen een waterlijst en een hol
geprofileerde plint (afb. 367); aan de ook overigens sterk gewijzigde noordzijde van
het schip zijn de beeren gesloopt, vensters ontbreken. Het met een pannen dak
gedekte koor is hooger dan het schip (afb. 369). De bergsteenen waterlijst onder
de vensters loopt om tot en met den traptoren; deze sluit boven de waterlijst met
vertandingen in den vlakken noordmuur van het schip; de noordelijke koormuur
staat koud tegen den traptoren. In den
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oostelijken sluitmuur van het koor bevindt zich thans een ingang (afb. 368). De
vernieuwde westgevel van het schip is schuin afgedekt, als puntgevel, met op den
top een schoorsteen.
+
Inwendig wordt het koor overdekt door een gepleisterd steenen netgewelf (afb.
+
370) met gebeeldhouwde, afhangende sluitsteenen; de met oker geverfde
Inwendig.
gewelfribben komen in de hoeken der koortraveeën neer op korte ronde schalken,
waarvan de kapiteelen zijn behouwen met figuren van musiceerende engelen, terwijl
de benedeneinden rusten op gebeeldhouwde kopjes (afb. 371). In elke koortravee
zijn onder de vensters korfbogige nissen uitgespaard. Onder het gewelf is te halver
hoogte een orgel met galerij aangebracht. Het profiel van den spitsbogigen triomfboog
is weggekapt. Het schip heeft thans een vlakke houten zoldering, waarboven spanten
van een vroeger houten tongewelf. In den (sterk vervallen) traptoren bevindt zich
een gemetselde spiltrap, leidend naar de zolderruimte boven het schip.
Uit de plattegronden van Jacob van Deventer zoowel als van Blaeu blijkt,
+
dat de kapel vroeger op het midden van het schip een dakruiter droeg.
Bovendien is op laatstgenoemden uitvoeriger plattegrond te zien, dat het
koor toen reeds iets hooger was dan het schip. Dit, zoowel als de wijze
waarop de schipmuren en de traptoren koud tegen het koor staan, doet
ons besluiten, dat twee bouwperioden zijn te onderscheiden en dat het
koor later tegen het oudere schip werd opgetrokken dan wel vernieuwd.
De bouwtijden kunnen evenwel, gezien de overeenkomst van
baksteenformaat en vormen, niet ver uit elkaar liggen. De sterk gewijzigde
toestand van het schip, en met name van zijn noordmuur, laat niet toe
hieromtrent met stelligheid te spreken, maar vermoedelijk is het verloop
zoo, dat tegen het schip van de omstreeks het midden van de 15e eeuw
gebouwde kloosterkapel, in het begin van de 16e eeuw althans omstreeks
1500, een nieuw koor verrees. Mogelijk hield deze verbouwing verband
met de bovenvermelde verandering in het kloosterleven der Augustinessen
in 1494. In ieder geval is de vorm der netgewelven van het koor,
samengesteld uit verdubbelde, in elke travee elkaar snijdende
kruisgewelven, met de rijk bewerkte, afhangende sluitsteenen, een
laat-gothische eigenaardigheid, die in deze streken eerst in het laatst van
de 15e eeuw optreedt. Ook het karakter van het beeldhouwwerk wijst op
een zoo ver gevorderd tijdstip.
Blijkens het opschrift op een hierna te vermelden koperen lezenaar is het
inwendige van de kerk in 1792 vernieuwd. De vensters werden omstreeks
1880 gewijzigd, de zoldering van het schip in 1894 aangebracht.

+

Bouwgeschiedenis.

De kerk bezit:
+
Een aan den preekstoel bevestigden koperen lezenaar, met, op een schildje, het
+
opschrift: ‘Het Binnenwerk van deeze Kerk Vernieuwd anno 1792. Mr. J.D. van
Lezenaar.
den Steen en Mr. C.P. van Lith de Jeude Burgemeesters zijnde’.
3. Agnietenstraat 26. De zg. ‘Kloosterpoort’, een overblijfsel van het voormalige
St. Agnietenklooster, vormt thans een doorgang van de zuidzijde der Agnietenstraat
naar het hierachter gelegen Bleekveld.
ARCHIEF AARTSBISD. UTRECHT,

+

XXIX (1903), blz. 336-338.

+

Literatuur.
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+
bisschop van
+

Geschiedenis.
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Afb. 369. Tiel. Ned. Hervormde St. Ceciliakapel (Luthersche kerk) uit het Zuid-Westen.

Utrecht bevestigd. Bij de invoering van de Hervorming nam de stad het
klooster met zijne goederen in beslag, maar kende aan de nonnen een
levenslange jaarwedde toe. Op de bleek en den boomgaard van dit
klooster werden in 1604 woningen gebouwd, ter plaatse die thans nog
het Bleekveld heet.
In 1656 werd de kloosterkerk, die wij nog bij van Deventer en bij Blaeu
zien afgebeeld, tot Latijnsche school ingericht, terwijl de rector een
gedeelte van het klooster tot woning kreeg.
Toen in 1886 de kerk werd afgebroken en vervangen door een openbare
school, verdwenen de laatste overblijfselen van het klooster, met
uitzondering van de poort. Waarschijnlijk is de in de Waterpoort hangende
klok van de kloosterkerk afkomstig (zie blz. 381).
+

De thans rondbogige poort is, voor zoover zichtbaar, opgetrokken van kleine
baksteen. Inwendig is zij gepleisterd. Boven den doorgang een woon-
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verdieping. Het geheel is kennelijk in het midden van de 19e eeuw verbouwd en
gewijzigd, terwijl op het kloosterterrein aan de oostzijde van de poort, achter de
school, de hierna te beschrijven synagoge is opgetrokken.
+

4. De Synagoge is gelegen achter de huizen van het oostelijk einde der
Agnietenstraat, bij den hoek van de Westluidensche straat, op het terrein van
het voormalige Sint-Agnietenklooster. Zij is toegankelijk langs een gang in de
Agnietenstraat.
Bij plakkaat van 1546, door Alva bij schrijven van 4 Januari 1570
+
hernieuwd, was den Joden het verblijf in Gelderland ten strengste ontzegd
(‘GELRE’, X, 1907, blz. 59). Alleen in Tiel schijnt toen nog een Jood te
hebben gewoond, wiens inventaris in de ‘Correspondance de Gueldre et
Zutphen’ (X, f. 148) wordt aangetroffen.
In October 1648 werd een Joodsch inwoner, Mozes Ephraïm, als
gildebroeder te Tiel ingeschreven. Hij en zijne afstammelingen noemden
zich sindsdien Tilanus (GELD. VOLKSALM. 1876, blz. 208).

Afb. 370. Tiel. St. Ceciliakapel. Netgewelf in het koor.
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Synagoge.
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Afb. 371. Tiel. St. Ceciliakapel, Schalk in het koor.
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Omtrent de vestiging van een Joodsche gemeente in deze stad kunnen
wij overigens niets naders mededeelen, dan dat de tegenwoordige
synagoge in 1837 is opgericht.
+

De synagoge is een eenvoudig langgestrekt rechthoekig gebouw van baksteen,
+
in Waterstaatstijl, bestaande uit een schip en een voorportaal. Het heeft
Beschrijving.
spitsbogige vensters en, aan de westzijde, een rondbogige ingang. De eerste
steen draagt het opschrift: ‘De eerste steen gelegd door den Heer Jacob Kok Manhig
opzigter der Ring-Synagoge Tiel. Elul 5597’ (5597-1837). Boven den ingang een
Hebreeuwsch opschrift, in vertaling luidend: ‘Op Donderdag den eersten dag van
het Nieuwe maandsfeest Elul nam Jacob den steen en plaatste dien om daarmede
te grondvesten het nieuwe bedehuis der gemeente Tiel’.
In het gebouw bevindt zich een gemarmerde houten Heckal met Corinthische
zuilen en Hebreeuwsch opschrift. In het portaal een marmeren fonteintje met bronzen
dolfijn (XVIIIa?).
De synagoge bezit een aantal voorhangsels, waaronder een van geweven zijde
(XVIII A).

Begraafplaatsen.
1. Lingedijk. Begraafplaats ‘Ter Navolging’.
+

Copie van het contract, dat gemaakt is omtrent het Buytenkerckhoff met
St. Maartens kerk te Tiel (20 April 1786), in: MAANDBL. NED. LEEUW XXVIII,
blz. 216. - GELD. VOLKSALM., 1902, blz. 139-147.

+

Literatuur.

+

Ingevolge een door het Zeeuwsch Genootschap in 1785 uitgeschreven
prijsvraag, betreffende de beste middelen om het begraven in de steden
en kerken te doen ophouden, werd een door J.D. van Leeuwen, den
uitgever van het ‘Chronicon Tielense’, ingezonden antwoord bekroond.
Deze stichtte daarop een genootschap tot het aanleggen van een
Buitenkerkhof, dat in 1786, als eerste van dezen aard hier te lande, tot
stand kwam en toen, hoewel ten onrechte, het ‘Patriotsche kerkhof’ werd
genoemd. Reeds in het volgend jaar werd het, om deze reden, tijdens de
onlusten (zie hierboven, blz. 365), door het gepeupel verwoest, maar in
1790 in zijn vorige gedaante hersteld (RINK, Beschrijving, blz. 138 en
207-208). In 1858 is het kerkhof vergroot en de ingang verplaatst van den
Stationsweg naar den Lingedijk.
+

+

Geschiedenis.

De begraafplaats is van den Lingedijk toegankelijk door een ingangshek tusschen
twee gecemente pijlers, waarop siervazen. Over het hek spant zich een boog in +Beschrijving.
den vorm van een lint, met het opschrift: ‘De menschen liefde door 't gezond
verstand verlicht, / Heeft deez' Begraafplaats tot een voorbeeld hier gesticht. 1786’.
Te weerszijden op de hekpijlers: ‘Ter Navolging’. Op het kerkhof bevinden zich een
aantal oude grafzerken, waaronder de volgende van meer beteekenis:
1. +Een groote gebeeldhouwde zerk, met in het midden het wapen- Voghel in
omlijsting van een acanthus-helmkleed en gevlochten koorden, en hieronder, +Zerken.
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in een cartouche, het wapen

Afb. 372. Tiel. Begraafplaats ‘Ter Navolging’. Zerk van Henrik Voghel († 1557) en van de
familie v. Lidth de Jeude.

van Lidt de Jeude (afb. 372).
Randschrift in gothische minuskels: ‘Hier leet begreve henrik voghel die sterf
an. 1557 de 19 febri ende syn .........’ (weggehakt). Boven in het midden het
jaartal 1670 in een cartouche. Op den onderrand in Romeinsche letters: ‘C.C.
van Lidth de Jeude’.
2. Een groote gebeeldhouwde zerk met in het midden, in een rand, de
alliantiewapens-van Eijll en van Bernsau omgeven door zes kwartieren:
Boeinenburgk genandt Honstein; Chonraidt Plettenborgh; Eyl zu Lou Varsvoirth;
Bau von Baer zur Haydick; Voorst von Dooreweerdt; Schiffart von Merode. In
de bovenhelft het opschrift in Latijnsche letters: ‘D.O.M.

Afb. 373. Tiel. Begraafplaats ‘Ter Navolging’. Zerk voor Th. Ab Eille († 1592) en Maria de
Bernsau († 1590).

et memorae defunctor parentum Theodori ab Eijll et Mariae de Bernsau quorum
Haec 8 Kal. May ano M D X C IV ille 12 kal. Jan. ano MDXCV diam deo obiit
M.M.L.L.M.Q.P.P.’ (afb. 373).
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Dirk van Eyll, heer van Sleeswijk en Rijnen, was een zoon van Wolter v.
Eijll en Sophia v. Boinenburg genaamd Honstein. Hij was in tweede
huwelijk getrouwd met Maria v. Bernsau. Beide onder 1 en 2 beschreven
zerken zijn afkomstig uit de St. Maartenskerk (zie blz. 428) en worden in
den aangehaalden Catalogus beschreven onder de nrs. 57 en 58.
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3. Een eenvoudige zerk voor ‘Ernst Efraïm van Bergen rector der Latijnsche
schole te Tiel. † 30 July 1790 oud 84 jaren’, waarop een vers, onderteekend:
J.D. van Leeuwen.
2. Op het R.K. Kerkhof, gelegen aan de J.D. van Leeuwenstraat, staat een
eenvoudige baksteenen kapel met driezijdige koorsluiting en een houten
koepeltorentje. In den linker zijgevel een steen met opschrift betreffende de
stichting in 1836.

Gebouw van liefdadigheid.
Ambtmanstraat 24. Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis (afb. 374) is een
baksteenen gebouw, bestaande uit een kelderverdieping, een hoofdverdieping, een
bovenverdieping en een zolder. De voorgevel, breed 29,60 M., telt elf vensterassen,
waarvan vijf gelegen zijn in een weinig vooruitspringenden middenrisaliet, in welks
middelste travee zich de hoofdingang bevindt, bereikbaar langs een dubbele
bordestrap. Deze middenpartij wordt bekroond door een driehoekig houten fronton,
waarin een rond zoldervenster, met een wereldbol.

Afb. 374. Tiel. Ambtmanstraat 24. Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis.

Voordeur met gesneden kalf en bovenlicht. Geblokte baksteenen hoeklisenen. In
den achtergevel bevindt zich, boven de middendeur, een steen met het opschrift:
‘Dit Gasthuys is gebouwd door Gasthuysmeesters W.v. Dugteren, P.I. Bissier,
G.I.v.d. Heuvel, G.I.v. Eysden. Anno 1804’.
Inwendig, tusschen voorportaal en achtergang, een rondboog, in welks sluitsteen
in stucwerk een saterkop met door den bek getrokken festoenen. De aanzetten van
den boog rusten op composite kapiteelen, waar van het rechtsche op de halslijst is
gemerkt: Rieff.
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Kennelijk hebben wij hier te doen met denzelfden stucwerker, die in het
Ambtmanshuis en in het woonhuis Walburgstraat 17 (zie hierna, blz. 442)
werkzaam was, of althans met een lid van de familie.
Het huis bezit:
In een voorkamer rechts: een met snijwerk versierde eiken kast (XVII A), en een
spiegel in vergulde lijst (XVIIIb/c).

Afb. 375. Tiel. Groote Sociëteit.

Sociëteitsgebouw.
Het Plein 46. De Groote Sociëteit staat aangebouwd tegen de zuidzijde van de
Kleibergsche poort (afb. 375).
Eertijds, en tot 1789, stond te dezer plaatse de Vischmarkt. Nadat deze
+
in genoemd jaar was verplaatst naar de tegenovergelegen zijde van het
Plein (zie blz. 399), werd hier de groote sociëteit gebouwd (RINK,
Beschrijving, blz. 206).

+

Geschiedenis.

Het baksteenen gebouw bestaat uit een gelijkvloersch gedeelte, een
+
bovenverdieping en een halve verdieping, waarboven de zolder. De voorgevel,
+
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breed 17,02 M., afgedekt door een rechte kroonlijst op klossen, heeft een weinig
uitspringende middenpartij van drie vensterassen, tusschen twee traveeën, met op
de hoeken geblokte baksteenen lisenen. In de linker travee bevindt zich de eenvoudig
behandelde ingang. Onder en boven de vensters van de eerste verdieping zijn
vlakke rechthoekige nissen gespaard, gevuld met zandsteenen guirlandes.
Op de eerste verdieping ligt aan de voorzijde een groote zaal, thans ingericht tot
Oudheidkamer voor Tiel en omstreken (vgl. blz. 444 e.v.).

Particuliere gebouwen.
A. Gothiek.
1. Vleeschstraat 24. Achtergevel (afb. 376) van een overigens geheel verbouwd
winkelhuis.

Afb. 376. Tiel. Achtergevel van het huis Vleeschstraat 24.
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‘GELRE’, VIII, blz. 313. - B.W.F. VAN RIEMSDIJK, Een oude gevel te Tiel, in:
+
Eigen Haard, 1906, blz. 101 vv. (met reconstructie door J.W.H. BERDEN).
+

Literatuur.

De gevel, drie steen dik en aan de binnenzijde van spaarnisjes voorzien, is
opgetrokken in afwisselende lagen van roode en groen-verglaasde baksteen
(formaat: 0,28 × 0,135 × 0,065 M.) in staand en onregelmatig verband. De
muur is van den, zijdelings op afgeschuinde steenen ter breedte van een halven
steen uitgekraagden hals gescheiden door een halfronde lijst. In het
benedengedeelte van den in later tijd recht afgeschuinden top zijn twee
spitsbogige velden gespaard, de bogen van afwisselend verglaasde en
onverglaasde

Afb. 377. Tiel. Gothisch huis hoek Weerstraat en Kleibergstraat.
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koppen, waarbinnen een driedeelige spitsboog, om een smalle vensteropening.
De ruimten tusschen beide bogen vertoonen drie ronde uitdiepingen, gevuld
met een vierpas van gehouwen baksteen. Boven deze twee spaarvelden is
boven in den top een derde aangebracht, gedekt met een driedeeligen
spitsboog; hierin viermaal twee duivengaten. Overblijfselen van stootvoegen
en van cirkelvormige uitsparingen aan de zijkanten van den top doen
onderstellen, dat deze eertijds een trapgevel is geweest.
De vormen der spitsbogen en het formaat van de baksteen doen ons
dezen gevel dagteekenen XIVa.
2. Weerstraat 47-49 (hoek Kleibergsche straat). Een woonhuis, thans gesplitst
in twee woningen met moderne pui, waarvoor de rechterhelft van den gevel
ter hoogte van drie, de linker ter hoogte van twee der oorspronkelijke
verdiepingen gemoderniseerd is (afb. 377). De gevel, breed 10,38 M., is wat
het oorspronkelijke gedeelte betreft, opgetrokken van baksteen in kruisverband.
De top heeft elf trappen, afgedekt met voorgekraagde baksteenen, waarop
twee tot dekking, de bovenste afgeschuind. De minder geschonden rechterhelft
der tweede verdieping vertoont twee rechthoekige, met korfbogen gesloten
spaarvelden, waartusschen een venster met segmentvormigen ontlastingsboog,
boven een zandsteenen onderdorpel. De top vertoont vier spaarvelden, de
beide middelste met rondbogen, de zijdelingsche met kwartcirkels gesloten.
Daartusschen, op de waterlijst, twee vensters, waarvan het rechtsche
overblijfselen van zandsteenen kruiskozijnen en segmentvormige
ontlastingsbogen vertoont. Boven in de middelste spaarvelden kleine, thans
gedichte, segmentvormig gedekte vensters. In den gepleisterden zijgevel aan
de Kleibergsche straat een rondbogig poortje met gothisch geprofileerde
dagkanten en een sluitsteen, waarin een huismerk is gehouwen, benevens het
jaartal 1623 en de letters H S (afb. 378). Inwendig: balkenzolderingen met
laat-gothisch geprofileerde sleutels.
Te oordeelen naar de boogvormen en de profielen van poortje en
balksleutels, moet de gevel dagteekenen uit XVIa. De sluitsteen van het
poortje is kennelijk later (in 1623) gewijzigd.

B. Renaissance.
3. Hoogeinde 27-29. Voormalig ‘Hof van Arkel’.
+

J.A. HEUFF AZ.,

Het Hof van Arkel te Tiel, in ‘Gelre’, V, blz. 151-155.
+

Literatuur.

+

Na de verwoesting van hunnen burcht, in 1202, namen de Duitsche
keizers, en later de hertogen, bij verblijf te Tiel, hun intrek bij burgers. In
1274 liet Jan I van Brabant den edelman Johan de Cocq drie huizen,
naast diens grond gelegen, aankoopen uit de opbrengst van den tol, en
richtte die vermoedelijk in tot zijn verblijf. In 1356 werd deze bezitting door
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de stichting van een nieuwen burcht, het Tolhuis, overbodig. In 1400 werd
zij - toen beschreven als ‘eyn huys ende 1 hofstat ende eynen toern
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staende yn der mueren mit haeren tobehoeren bi der poerten dair men
tot Wadenoye uuter rijdt’ (Burensche poort) - door hertog Willem van
Gelre verkocht aan zijnen zwager, Jan van Arkel; tusschen 1654 en 1664
is zij aangekocht door de belendende eigenaars, de De Cocq's. Dezen
hadden hun eigen huis in 1645-1647 verbouwd (zie de gevelsteenen in
de Oudheidkamer, hieronder vermeld, blz. 445) en, waarschijnlijk, de
gebouwen van het hof, op den toren na, gesloopt. In 1897 is het huis De
Cocq - ‘een gewoon groot,

Afb. 378. Tiel. Poortje van het Gothische huis Kleibergsche straat.

eenigszins monumentaal heerenhuis, met een torentje tegen den
linkerhoek van den voorgevel’ - ten deele gesloopt en grootelijk gewijzigd.

Van het vroegere gebouw is nog slechts een achtergevel bewaard gebleven,
toegankelijk door een omstreeks twintig jaar geleden vernieuwde en gewijzigde
poort. Deze achtergevel, opgetrokken van baksteen (formaat: 0,22 - 23 × 0,115
× 0,05 M.; 10 lagen 0,65 M.) heeft tweemaal drie korfbogig gesloten
vensternissen. Het geheel vertoont het karakter van het midden der 17e eeuw
(afb. 379). Onder het perceel nr. 29 bevinden zich nog met tongewelven
overkluisde kelders.
De op onze afb. 379 nog aanwezige opzetgevel met driehoekig fronton
is bij de jongste wijziging (± 1920) verdwenen.

C. Lodewijkstijlen en Empire.
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4. Kleibergsche straat 2. Gepleisterde en gewijzigde halsgevel. In de verdieping
en den top vensters met gebogen en geprofileerde onderdorpels (XVIII A).
5. Ambtmanstraat 9. Groot, aan een voorplein gelegen heerenhuis in den trant
van Lodewijk XVI, ter breedte van vijf vensterassen (afb. 380). In het midden
van den door een rechte kroonlijst gedekten gevel bevindt zich de ingang, die
met het venster erboven is gevat in een omlijsting versierd met guirlandes en
palmtakken (XVIIId).
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Afb. 379. Tiel. Hoogeinde. Achtergevel voorm. Hof v. Arkel (vóór de slooping van den
opzetgevel).

6. Ambtmanstraat 12. Heerenhuis (waarin thans de Raad v. Arbeid) met een acht
vensters breeden gevel met rechte kroonlijst. Deur in omlijsting met hoofdgestel,
waarin festoen (± 1800).
7. St. Walburgstraat 17. Gevel (± 1800) met rechte kroonlijst, ter breedte van vijf
vensterassen. Eenvoudig gesneden deur met bovenlicht. Inwendig, in een
achterkamer, een geschilderd behangsel en een schoorsteen van stuc, door
Rieff, alles ± 1800.
8. Hoogeinde 21. Heerenhuis (± 1800), thans Politiebureau, vroeger
Chassé-kazerne, bestaande

Afb. 380. Tiel. Woonhuis Ambtmanstraat 9.
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uit een middengedeelte, met twee

Afb. 381. Tiel. Kleibergsche straat 8.

vooruitspringende, thans tot afzonderlijke woningen ingerichte zijvleugels.
9. Gasthuisstraat 20. Voormalig woonhuis van den heer Hoogendijk v. Domselaar,
thans R.K. zusterschool der Sint-Imeldastichting. Gevel (XIXa) van twee
verdiepingen ter breedte van vijf vensters. Geblokte baksteenen hoeklisenen.
Onder de vensterbanken consoles; deur met bovenlicht.
Een geschilderd behangsel, uit dit huis afkomstig, bevindt zich in de
Oudheidkamer (blz. 374, 446).
10. Ophemertsche dijk 2. Gepleisterd gebouw der voormalige Buitensocieteit.
Tegen den voorgevel een portiek op vier hardsteenen Toscaansche zuilen.
Driehoekig fronton waarin: ‘Bellevue’. Steen met opschrift: ‘De eerste steen is
gelegd door A.C. Surister Geb. Campagne. Den 5/18 1842’.
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Details.
1. Kleibergsche straat 8. Rijk gesneden voordeur, met het venster erboven, in
een gesneden omlijsting (afb. 381), te weerszijden van de deur, zijlichten met
gesmeed traliewerk, alles in den trant van Lodewijk XIV (± 1725).
2. Vleeschstraat 8. Deur met venster erboven, in gesneden omlijsting, in den trant
van Lodewijk XV (± 1750).
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Molen.
Ten Zuiden van de Kleibergsche poort ligt aan den Tolhuiswal, op een door een
hek omgeven terrein, de ruïne van den voet van een ronden baksteenen molen. In
het muurwerk zijn twee ten deele geschonden gedenksteenen gemetseld, met
opschriften, de eene met: ‘Dit is de Mole Toebehoorende Het......... Alhier’, de andere
o

met: ‘De Heer Markus Verkerck Heeft Den Eersten Steen gelyt A 1722’.
Op de plattegronden van Jacob v. Deventer en van Blaeu staat te dezer
plaatse een houten standerdmolen aangegeven. Den ronden steenen
molen geeft ons een der stadsgezichten van het geschilderd behangsel
uit het begin van de 19e eeuw, in de Oudheidkamer te zien (blz. 446).
De molen, eertijds Gasthuismolen geheten, is ongeveer vijftien jaar
geleden gesloopt op het bestaande fragment na.

Afb. 382. Fries van voormalig Smids-gildehuis thans in de Oudheidkamer.

De oudheidkamer voor Tiel en omstreken.
+

De Nederlandsche Musea. Uitgegeven vanwege het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 's-Gravenhage, 1938, blz.
257-258.
Deze Oudheidkamer, in 1901 opgericht en gevestigd in een pand aan de
Westluidensche straat, in 1929 overgebracht naar het gebouw der Groote Societeit,
Plein 46 (zie blz. 437), bezit o.a.:
Een verzameling voorhistorische, Germaansche en Romeinsche oudheden,
gevonden te Tiel en omstreken, waaronder Germaansch en Romeinsch aardewerk,
Romeinsche munten, fibulae enz.
Zeven zilveren deniers, te Tiel geslagen.
(Deze zijn beschreven in den Veilingscatalogus van Frederik Muller en Co., van
o

18-21 Maart 1907, onder n . 835).
Negen zegelstempels der stad Tiel, gevat in een houten lijst (zie blz. 363). Een
fragment van een romaansche doopvont (± 1200), afkomstig uit de Ned. Hervormde
kerk te Zoelen.
Een dergelijk fragment van een gothische doopvont (XV).
Een verzameling bouwfragmenten, waaronder een sterk beschadigd relief den
H. Martinus te paard voorstellend, afkomstig van het poortgebouw, genaamd ‘de
Rooster’ voor het voormalig St. Maartenskerkhof (vgl. blz. 428); een zandsteenen
fries (afb. 382, 383 en 384), afkomstig uit het in 1900 gesloopte
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Afb. 383. Tiel. Oudheidkamer. Detail van het fries van het voorm. Smids-gildehuis. Links St.
Eloy een paard beslaande, en de duivel in vrouwengedaante, rechts St. Eloy in de smidse.

Smids-gildehuis in de Westluidensche straat, en bestaande uit vijf stukken, hoog
0,45 M. en tezamen breed 3,26 M. In den bovenrand een door beschadiging
onleesbaar opschrift in gothische minuskels.

Afb. 384. Tiel. Oudheidkamer. Detail van het smidsfries. St. Eloy een paardenpoot beslaande.

Het middelste vak stelt voor de H. Anna met Maria en het Kindje, de
overige vier vakken verbeelden kennelijk de legende van St. Eloy (afb.
383 en 384). Naar den stijl van het beeldhouwwerk en naar de kleedij der
figuren moet het werk dagteekenen uit ± 1530.
Een hardsteenen wapen (XVII), afkomstig van de voormalige Burensche poort; een
eikenhouten wapenbord met het wapen van Everard de Cocq van Opijnen en het
jaartal 1645 en een wapensteen met hetzelfde wapen en het jaartal 1647, afkomstig
van het voormalig Hof van Arkel (zie blz. 441); voorts gevelsteenen met
geslachtswapens, waaronder van:
Van Aersen Beijeren van Voshol, afkomstig van het huis te Meteren; Van Brakell
de Lyere, afkomstig van het huis Hermestein te Lienden, met: 1647; Van den Steen,
afkomstig van het huis Wayestein te Herwijnen (zie blz. 345), e.a.
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Verzamelingen glaswerk en porcelein, goud- en zilverwerk en herinneringen aan
generaal Chassé, waaronder de met goud versierde eeredegen, hem in 1831 door
de stad Tiel geschonken.
De volgende schilderwerken:

Afb. 385. Tiel. Oudheidkamer. Drieluik door Jan Wellens de Cock.

1.

Een drieluik, voorstellende de Verzoeking van den H. Antonius (afb. 385).
Op het linker zijluik knielt de schenker in biddende houding, beschermd door
den H. Antonius; op het rechter zijluik knielt de vrouw van den schenker, met
een niet nader te onderkennen bisschop of abt als beschermheilige. Paneel:
middenstuk 0,50 × 0,35 M.; zijpaneelen 0,50 × 0,22. Geschilderd door Jan
Wellens de Cock (overleden vóór 1527 te Antwerpen).
Het drieluik is afkomstig van de H. Antoniusbroederschap te Tiel.
Afbeeldingen bij: W. MARTIN en E.W. MOES, Oude Schilderkunst in
o

Nederland, I (1912), n . 67. - Burlington Magazine, LI (1927), blz. 68. o

Tentoonstelling van Oude kerkelijke kunst te 's-Hertogenbosch, 1913, n .
19.
2.

Portret van Johannes Glummer. Heupstuk met gevouwen handen en
geplooide kraag; onder den rechterarm twee boeken, waarvan een muziekboek.
Links boven een wapen van twee zalmen op keel. In oude lijst, met opschrift:
‘aet. svae 14’, en ‘anno 1590’. Paneel: 0,415 × 0,315 M.

3.

Zes vakken van een geschilderd behangsel (XIXa) met gezichten op Tiel,
afkomstig uit het huis Gasthuisstraat 20 (vgl. blz. 374, 443).
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Verder een verzameling topographica en plaatselijke merkwaardigheden.
Een in 1912, in den tuin achter de sigarenfabriek Alvana opgegraven
hardsteenen grafzerk, waarin gehouwen de beeltenis van een geestelijke,
blijkens het opschrift van ‘broeder Claes Roeck Pater tot Alphen uit I......
an de doode vaert’ († 1540), bevindt zich thans in het museum op het
kasteel de Doorwerth (‘GELRE’, XVI, 1913, blz. XXX).

Varik.
De burgerlijke gemeente omvat de dorpen Heeselt en Varik, gelegen in den
zuidoostelijken hoek van de Tielerwaard, aan den noordoever van de Waal.

Heeselt.
+

J. ANSPACH, HEESSELT,

in: MAANDBL. NED. LEEUW XIII, blz. 99, 121.
Esola en Hesola in 850; Hesle in 1250; Hesel in 1276 e.v. Zie: NOMINA
+
GEOGR. III, 126.
Het dorp wordt voor het eerst vermeld in 850 (BONDAM's Charterboek,
+

+

Literatuur.

+

Naam.

o

28b. SLOET, Oorkondenb. n . 41). In de 13e eeuw was het reeds een
bijzondere Heerlijkheid, in het bezit van het geslacht van Rossem. In 1291
behoorde het gericht van Heeselt, met het veerschip, aan heer Gerhard
van Rossem. Later, in de 14e eeuw, kwam de heerlijkheid aan het geslacht
De Cock van Opijnen. Het geslacht van Heesel schijnt geen betrekking
tot de heerlijkheid te hebben gehad (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 296).

+

Geschiedenis.

Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk, is met haar toren in eigendom en onderhoud bij
de Ned. Hervormde gemeente.
Bisschop Ludger ontving bij oorkonde van 12 Augustus 850 in precarie
+

o

o.a. Hesola (SLOET, Oorkondenb. n . 41). De kerk behoorde sindsdien
aan den Domproost van Utrecht, en, sinds 1250, aan het kapittel van St.
Marie aldaar. Sinds 1618 is de kerk gecombineerd met Opijnen (JOOSTING
en MULLER, Bronnen, II, 420).
+

+

Geschiedenis.

Het kerkje ligt vrij aan den voet van den Waaldijk. Het schip is in 1849 in
+
neo-gothischen trant opgetrokken tegen den bestaanden toren van een oudere
Beschrijving.
kerk (afb. 386). Tegen de noordzijde van het schip is in 1887 een nieuw portaal
aangebouwd.
+
De met kleine baksteen geheel nieuw ommetselde toren bestaat uit drie
+
geledingen, met viermaal versneden overhoeksche steunbeeren. Tegen den
Toren.
zuidoostelijken beer is een ronde traptoren uitgebouwd, opgaande tot onder de
derde geleding en gedekt met een half-achtkant pyramidedak. Aan de westzijde
van de onderste geleding een korfbogige ingang; in de tweede en derde geleding
aan iedere zijde spitsbogige spaarnissen, in de bovenste waarvan
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rondbogige galmgaten. De toren wordt bekroond door een ingesnoerde achtkante
houten spits, met leien bekleed.

Afb. 386. Ned. Hervormde kerk te Heeselt van den Waaldijk uit het Z.W. gezien.
+

Voor zoover de ommetselde toestand een oordeel toelaat, moet de
toren, afgaande op de algemeene vormen, dagteekenen uit het einde
van de 15e eeuw, of uit ± 1500.

+

Bouwtijd.

Varik.
+

P.J. BLOK, Dagelijksche heeren van Varik, in: Handelingen en Mededeel.
van de Maatij der Ned. Letterkunde, 1898/99, blz. 135.

+

Literatuur.

+

Veldricke in 997; Valdrike in 1217; Vayderick in 1383; Varick in 1492
e.v. Zie: NOMINA GEOGR. III, 257-258. - Omtrent de vormen Vauderick of
Vanderick en Waurick zie men ‘GELRE’, V, blz. 368, VI, blz. 110, en XXII,
blz. 255.
+
Bij oorkonde van 27 October 997 schonk keizer Otto III aan een op den
Luisberg bij Aken te stichten klooster o.m. ook Veldericke (Varik), hem
o

door de weduwe Alda opgedragen (SLOET, Oorkondenb., n . 118). Nog
in 1189 bestonden deze betrekkingen tot Aken, toen tusschen proost en
broeders van het St. Adalbertstift aldaar een overeenkomst sloten
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+

Naam.

+

Geschiedenis.

betreffende inkomsten der goederen te Varik (Waldrich), waarbij een
vermindering daarvan ingeval van overstrooming onder het oog werd
o

gezien (SLOET, Oorkondenb., n . 375). Varik was als dagelijksche
heerlijkheid langen tijd in het bezit van het geslacht Van Varick. Zoo wordt
in 1276 Alardus, Judex de Valdericke vermeld, en ridder Swanus van
Vanderick bezat vóór 1276 een huis te Tiel. Ridder Steeske van Vanderick
was in 1343 heer van Varick. Goossen ‘zich noemend heer van 't laag
gericht van Varick’ komt in 1357 voor. Deze, die ook als Goeswinus de
Vanderick wordt vermeld, in 1366 en in 1372 (CRONICON TIEL. pp. 376,
386), is de eerste meer bekende Heer uit dit geslacht
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(SLICHTENHORST, VII, blz. 145 noot). Hendrick wordt als heer van Varik
vermeld in 1394. Zijne dochter bracht de heerlijkheid aan haar echtgenoot,
heer Walraven van Haeften. Later kwam zij, door erfenis,
achtereenvolgens aan de geslachten van Aeswijn, van Dorth en van
Stepradt.
Het huis van Varick was onderscheiden van de heerlijkheid en werd door
Aleyda van Varick aan haar man, heer Gerbrand van Beest gebracht.
Hun kleinzoon Gerbrand werd er in 1403 mede beleend. Bij erfenis kwam
het huis in het bezit, eerst van het geslacht Horst tot Nederhorst en daarna
in dat van Zuylen van Nyevelt (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 298).

Kerk.

Afb. 387. Varik. Toren der Ned. Hervormde kerk uit het Zuid-Westen, vóór de restauratie in
1939-40.

De thans Ned. Hervormde kerk ligt aangebouwd tegen den voet van den Waaldijk.
Zij is in eigendom en onderhoud bij de Ned. Hervormde gemeente. De toren is
eigendom van de burgerlijke gemeente.
+

De kerk was in 1250 nog een appendix van Heeselt en behoorde als
zoodanig aan het kapittel van de St. Mariakerk te Utrecht. Goossen van
Varick, Alardszoon en Goossen, heer van het laag gericht van Varik (zie
boven) sloten in 1357 een verdrag met genoemd kapittel over het
onderhoud van de kerk (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 297). Zij is na de
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+

Geschiedenis.

Hervorming tot 1660 gecombineerd geweest met Ophemert (JOOSTING
en MULLER, Bronnen, II, blz. 420).
+

Van de oude kerk staat nog slechts de toren, waartegen in 1879 een nieuw schip
+
is opgetrokken.
Beschrijving.
+
De toren, in plattegrond binnenwerks metend 4,70 × 4,70 M., heeft aan den
+
voet een muurdikte van 1,80 M. Tegen de zuidzijde is een
Toren.
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half-achtkante traptoren uitgebouwd (afb. 387). Hij bestaat uit drie geledingen,
waarvan de onderste van tufsteen, de middelste van afwisselende lagen bak- en
tufsteen en de bovenste geheel van baksteen is opgetrokken. In de onderste geleding
bevindt zich aan de westzijde een hooge nis met een korfbogigen ingang, en
daarboven een baksteenen vulling, waarin in 1911 een spitsbogig venster is
gebroken. In de noord- en zuidzijde dezer geleding zijn spitsbogige spaarnissen
gemetseld, welker bogen in het midden neerkomen op kraagsteenen met kopjes.
De tweede geleding heeft aan elke zijde twee blanke spitsboognissen met
middenstijlen en, in de koppen, sporen van vroegere traceeringen. In de bovenste
geleding zijn aan elke zijde twee spitsbogige galmgaten aangebracht. Aan de
zuidzijde ontbreekt het oostelijkste galmgat, op welks plaats de afdekking van den
traptoren tegen den muur sluit. Een ingesnoerde achtkante houten spits, met leien
bekleed, vormt de bekroning.
Inwendig is de voormalige benedenruimte in 1911 door een vloer in twee ruimten
verdeeld, waarvan de bovenste als vereenigingslokaal dienst doet.

Afb. 388. Varik. Preekstoel in de Ned. Hervormde kerk.
+

De onderste geleding is kennelijk het oudste gedeelte en een overblijfsel
van een vroegeren toren. De wijze waarop de traptoren een deel van de
spaarnissen aan de zuidzijde bedekt, bewijst dat hij later is opgetrokken,
toen de tweede geleding hare tegenwoordige gedaante kreeg. De lage
bovenste geleding tenslotte vertegenwoordigt blijkbaar een derde periode.
De bouwgeschiedenis is waarschijnlijk deze, dat men omstreeks 1300
den toren heeft gebouwd, waarvan de geheel tufsteenen eerste geleding
een overblijfsel is. De muurnissen en kopjes doen dezen tijd onderstellen.
Omstreeks 1400 zal de tweede geleding verbouwd zijn, waarna tegen
1500 de bovenste geleding is aangebracht, blijkens de vormen en
profileeringen van de galmgaten. In 1844 kreeg de toren een nieuwe spits.
Bij de verbouwing in 1911 werden de tot dan toe aanwezige overblijfselen
van een kruisribgewelf over de benedenruimte gesloopt. De toren is thans
in restauratie.
De kerk bezit:
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+

Bouwgeschiedenis.

+

Een eenvoudige eiken preekstoel met het jaartal 1660 (afb. 388).
Een koperen kroon (XVII).
+
Een groote blauw geverfde zerk, waarin de figuur van een edelvrouw is
+

o

gehouwen, met het randschrift: ‘Va(n) Varick vrou tot Siwerde A .........
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+

Preekstoel.

+

Lichtkroon.

+

Zerken.
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sterf Jocfrow Lutgart va(n) Varick subpriorse tot Siwerde A......... Sterf Jofrou Claer
v. Varick.
Deze zerk is afkomstig uit het voormalige klooster Mariënschoot te
Zennewijnen, waarvan zij den naam eener tot dusver onbekende
subpriores vermeldt. (Zie: 6e Jaarverslag der Rijkscommissie tot het
opmaken en uitgeven van een inventaris enz., 1908, blz. 21-22). Blijkens
de kleedij der vrouwefiguur moet de zerk dagteekenen uit omstreeks
1550.
Voorts de volgende zerken, liggend in den vloer van een in de kerk gebouwd
woonvertrek:
Een met het opschrift: ‘Hier legt begraven Vrouwe Alida De Reus Huysvrouw van
den WelEd. Gestr. Heer Matthias Spillenaar Vrijheere van Leede en Oudewaard
Hoogheemraad van den Thielerwaard. Obbit (sic) 25 November 1773 oud 40 Jaaren’.
Een met het opschrift: ‘Hier legt begraven den Weled. Gestrenge Heer Matthias
Spillenaar in leven VrijHeere der Hooge Heerlijkheden Leden en Oudewaard’, enz.
enz. ‘Misgaeders rentmeester van het Hoogadelijk stift van Zennewijnen. Obiet (sic)
21 Nov. 1788 oud 54 jaeren’.
+
In den toren hangt een klok (middellijn: 0.83 M.) met in den bovenrand, in
Romeinsche hoofdletters, het opschrift: ‘Ter eren Godes is dese clock tot Varick +Klok.
bestelt bij Vrouw Maria van Dorth vrouwe tot Bodendaal in Dornyck en Varick
neffens hare dochters joffrouwen Catherina ende Reinera van Stepraed. Anno 1637’.
In den benedenrand: ‘Jonckheer Johan van Dorth ende Hendrick van der Horst
daertoe den clepel gegheven. Derick van der Horst. Peter van Trier. Jan Philipsen
Me fecit’.

Molen.
+

Ongeveer 300 M. ten Noorden van de kerk staat een korenmolen; baksteenen
bovenkruier met stelling en houten binnenwerk, in 1867 gebouwd ter vervanging
van een standerdmolen.

+

Korenmolen

Vuren.
Deze gemeente, gelegen in den zuidwestelijken hoek van de Tielerwaard, omvat
de naast elkander aan den noordoever van de Waal zich uitstrekkende dorpen
Vuren en Dalem.

Dalem.
J.S. VAN VEEN,

Landrecht van Dalem, van 11 Nov. 1382, in: Verslagen en
Meded. der Vereen. bronnen Oud Vaderl. Recht, V, blz. 190.
+
Zie: NOMINA GEOGR., III, 69.
+

+

Literatuur.

+

Naam.
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+

Dalem is, zoowel als Vuren, een oude bezitting van het Huis van Arkel.
Floris van Arkel komt in 1302 voor als heer van Dalem, en na zijn dood
kwam het aan zijn broeders zoon Johan van Arkel. Otto van Arkel en Jan
van Hagestein gaven in 1382 aan de heerlijkheid Dalem een landrecht.
Met het land van Arkel kwam de heerlijkheid in het begin van de 15e eeuw
aan Holland. Floris, Heer van Dalem verkocht ze in 1423 aan hertog
Arnold, die beloofde, dat hij Dalem nooit van Gelderland zou scheiden
en dat de heerlijkheid zou behooren onder de schouwe van Tielerwaard
en onder de hooge vank van Tuyl. Niettemin gaf hertog Karel in 1498
Dalem in pand aan Willem van Rossem, die ze, met des hertogs
toestemming in 1505 opdroeg aan Hendrik van Gent. Daarna gaf de
hertog in 1517 de heerlijkheid aan Christoffel graaf van Meurs. Na zijn
dood, in 1566, nam het Hof namens den koning bezit van de heerlijkheid
en beleende daarmede in 1567 Joachim Hopperus, tot een erflijk
Geldersch leen. Ook zijn zoon, Gregorius Hopperus, voerde tot zijn dood,
in 1612, den titel van heer van Dalem. Onder de Republiek werd de hooge
heerlijkheid Dalem met Vuren vereenigd. In 1726 zijn hier twee sluizen
doorgebroken (TEGENW. STAAT III, blz. 288).

+

Geschiedenis.

Kerk.
+

Dalem had geen parochiekerk, doch slechts een kapel, die vermoedelijk
onder de kerk van Spijk behoorde (JOOSTING en MULLER, Bronnen II, blz.
424). Na de Hervorming

+

Geschiedenis.

Afb. 389. Dalem. Orgel in de Ned. Hervormde kerk.

is de kerkelijke gemeente vereenigd met die van Vuren.
+

De Ned. Hervormde kerk, een eenvoudig baksteenen gebouwtje, in 1801 ter
vervanging van een vroegere kerk opgetrokken, bezit:
+
Een gesneden eiken preekstoel (XIXa) met festoenen op de hoeken.

+

Beschrijving.

+

Preekstoel.
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+

Twee opengewerkte koperen lezenaars (± 1700).
+
+
Koperwerk.
Twee koperen kaarsenhouders (± 1700) op het doophek. Een orgel (afb. 389)
+
in den trant van Lodewijk XV (XVIIIc) met op het middengedeelte een beeldje,
Orgel.
koning David voorstellend.
+
Een zilveren beker, hg. 0,188 M., versierd met gegraveerde ranken en banden.
+
Tegen den bodem een opschrift: ‘Kerckbeker van Daalem 1705’. Merken: een
Avondmaalszilver.
loopend hondje, jaarletter T en een (onleesbaar).
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Een dergelijke beker, hg. 0,18 M., met opschrift: ‘Dit is de Kerckbeker van Vuren’.
Merken: doodshoofd en onleesbaar (afb. 390).
+
Een kan, twee schotels en twee offerbusjes (afb. 391; alles XVIII B).
+
Een tinnen doopbekken (XVIII), als offerschaal in gebruik.
Tin.

Vuren.

Afb. 390. Dalem. Ned. Hervormde kerk. Zilveren avondmaalszilver: links van Dalem, rechts
van Vuren.
+

In 1326 behoorde Vuren aan Otto van Asperen. Dit geslacht bleef de
heerlijkheid bezitten, totdat Johan van Asperen en Vuren in 1495
kinderloos stierf. Zijne zuster liet de Vuren na aan haar zoon, Adam van
der Duyn tot Werkendam, die haar verkocht aan Dirck van Haeften tot
Gameren.
Tijdens de Republiek zijn Vuren en Dalem vereenigd, en daarna wegens
verwaarloozing, door het Kwartier van Nijmegen overgenomen en
opgedragen aan den graaf van

Afb. 391. Dalem. Tinnen offerbus der Ned. Hervormde kerk.

Byland, in 1735. Karel van Byland verkocht de heerlijkheid in 1771 aan
G. Meerman, wiens nakomelingen haar tot in de 19e eeuw bezaten.
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+

Geschiedenis.

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, een eenvoudig gebouwtje (XIXa), als dat te Dalem, bezit:
Een eiken preekstoel (XIXa), als die te Dalem.
Twee opengewerkte koperen lezenaars (XIXa).
Een zilveren avondmaalsbeker dezer kerk is thans te Dalem (zie afb.
390).
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Waardenburg.
Deze gemeente, op den noordelijken oever van de Waal, tegenover Zaltbommel
gelegen, omvat het dorp Waardenburg met den polder van dezen naam, en het
dorp Neerijnen met den gelijknamigen polder, benevens de Rijswaard langs de
Waal.
+

Het wapen der gemeente, toegekend 20 Juli 1816, wordt beschreven
als zijnde van keel beladen met drie palen van vair en een schildhoofd
van goud. - Afgebeeld bij D'ABLAING V. GIESSENBURG (Gelderland, pl. IV,

+

Wapen.

o

n . 47).

Germaansche en Romeinsche oudheden.
Scherven van Germaansch en Romeinsch aardewerk, onder deze gemeente
gevonden, zijn in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Catal. B III, 155-156;
C. II, 1228).

Neerijnen.
+

Oorspronkelijk werden Neerijnen en het ten Oosten hiervan gelegen
Opijnen (vgl. blz. 318-320) tezamen aangeduid onder den naam IJnen.
Aldus in 996 Ine (SLOET, Oorkondenb. 113), in 997 en in 1259 Yne. In
1265 spreekt men van Nederijnen cum Opijnen. Aangezien in een
oorkonde van 1280 sprake is van Ynen et Oppinen, schijnt de naam Inen
ook in het bijzonder voor Neerijnen te zijn gebruikt. In het einde van de
14e eeuw vinden we herhaaldelijk Nederijnen. De tegenwoordige naam
Neerijnen komt voor in 1481 en 1504.
Een geslacht van Inen wordt in 1250 vermeld, van Neerrijn in 1427. - Zie:
NOMINA GEOGR. II, blz. 136 en III, blz. 147-148.
+
In de oudste oorkonden is het bezwaarlijk te onderscheiden, welke van
de beide plaatsen, Neerijnen of Opijnen, onder den op beide
toepasselijken naam, Ine of Ynen, wordt bedoeld. Wanneer in 1227
Gerard, graaf van Gelre en Zutfen, aan de bewoners van de Veluwe
zekere vrijheden verleent, wordt onder de getuigen, met de abdis Richardis
van Roermond en met gravin Margaretha van Gelre, o.a. ook genoemd
o

een Hermannus de Nederinen (SLOET, Oorkondenb., n . 504).
Bij oorkonde van 5 Augustus 1265 geeft graaf Otto van Gelre zijne ‘curtes’
Heyrn (Waardenburg, zie hieronder) ‘cum Nederijnen, cum Opijnen’, als
o

leen aan Rudolf Cock (SLOET, Oorkondenb., n . 883). Dit geslacht voerde
verder den naam Cock van Neerijnen, en het schijnt, dat Gijsbert Cock
van Neerijnen hier omstreeks 1350 een huis Clingenburg liet bouwen, ter
plaatse van het hierna te beschrijven huis Neerijnen (op de stafkaart
1:25000 als ‘Klingelenburg’ aangeduid). Overigens was Neerijnen een
dagelijksche heerlijkheid, die steeds dezelfde bezitters had als
Waardenburg (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 294).
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Naam.

+

Geschiedenis.

Kerk.
+

De kerk van Neerijnen was in 1287 nog een kapel van de kerk te Hyre
(of Heyrn), en behoorde als zoodanig aan het kapittel van St. Jan te
Utrecht. Later werd zij een
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Geschiedenis.
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afzonderlijke parochie, die na de Hervorming, tot 1618, gecombineerd is
geweest met Opijnen, en sindsdien met Waardenburg (JOOSTING EN
MULLER, Bronnen II, blz. 420).
+

De thans Ned. Hervormde kerk, in 1865 gebouwd ter vervanging van een oudere,
+
bezit:
Beschrijving.
Een eiken preekstoel, in 1868 vervaardigd (blijkens jaartal) naar het voorbeeld
van dien te Waardenburg (zie blz. 458-459).
Een koperen doopbekken met houder (XVIII A).
Een koperen zandlooperhouder (XVIII A).
Een klok (middellijn: 0,895 M.) met in Romeinsche hoofdletters het opschrift: ‘Me
fecit Jan Albert de Grave: Amstelodami Anno Domini 1724 †’.

Afb. 392. Waardenburg. Ingang van het huis Neerijnen.

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

456

Particuliere gebouwen.
1. Het Huis Neerijnen ligt vrij, in een park, ten Noord-Oosten van de kerk.
+

A. L(oosjes),

Het Huis Neerijnen, in: Weekbl. ‘BUITEN’, 1920, blz. 154.
Zooals wij hierboven zagen, schijnt het eerste huis te dezer plaatse
omstreeks 1350 te zijn opgetrokken door ridder Gijsbert Cock van
Neerijnen. In later tijd woonden hier de heeren van Waardenburg,
waarschijnlijk nadat hun oorspronkelijk kasteel (zie beneden) in 1574 was
verwoest. Sinds 1800 is het huis in het bezit van het geslacht van Pallandt.
+

+

+

Literatuur.

+

Geschiedenis.

Het door een gracht omgeven, eenvoudig van baksteen opgetrokken gebouw,
heeft aan de voorzijde een sterk vooruitspringenden risaliet, waarin de langs een +Beschrijving.
gemetselde boogbrug toegankelijke ingang (afb. 392). Hierin bevindt zich een
dubbele deur van twee eiken vleugels, waartegen twee bronzen grepen (XVIIIc)
met leeuwenfiguren (afb. 393). De ingang is gevat in een gebeeldhouwde omlijsting
in rococo-trant, met als bekroning een wapenschild, gehouden door een eenhoorn
(rechts) en een liggenden leeuw (links),

Afb. 393. Waardenburg. Bronzen deurbeslag van het huis Neerijnen.

waarin, gevierendeeld, de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt.
Hieronder bevindt zich een uitvoerig opschrift betreffende Jhr. Hobbe baron van
Aylva, heer van Waardenburg van Hierne en van Neer-IJnen, met de dateering 20
Juli, 1769. Boven de meeste van de gemoderniseerde vensters baksteenen
paanderbogen.
In het inwendig geheel gewijzigde huis bevinden zich stucplafonds en wanden (±
1800), en voorts o.a. vier kleine bronzen kanonnen, waarvan een met ‘Anno 1621’,
en een met het opschrift: ‘Peters Wytties fecit Anno 1622’.
Deze kanonnen zijn afkomstig uit het bezit van generaal Hobbe van Aylva,
den gouverneur van Maastricht, 1756-1772 heer van Waardenburg.
Voorts een verzameling schilderijen, waaronder familieportretten.
2. B. 11. Eenvoudige kleine boerenwoning met rieten dak. In den voorgevel ankers:
1628.
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3. B. 60. Boerenhuis ‘Kweldam’, op ⊤-vormigen plattegrond (± 1800), met dubbel
dwarshuis, waarvan het voorste gedeelte in later tijd is aangebouwd (afb. 394).
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4. Ten Zuiden naast de Ned. Hervormde kerk een boerenhuis (± 1800) van hetzelfde
type (afb. 395).

Afb. 394. Neerijnen. Boerderij ‘Kweldam’.

Waardenburg.
J. GERDES OOSTERBEEK,

De Heerlijkheid Weerdenburg, leen ten
Zutfenschen regte, in: GELDERSCHE VOLKSALM. XL (1874), blz. 7-40.
+

+

Literatuur.

Afb. 395. Neerijnen. Boerenwoning.

Oorspronkelijk luidde de naam van deze plaats Hiere of Hiern. Nadat in
+
1265 Rudolf Cock in de curtis Heyrn het kasteel Weerdenbergh had laten
bouwen, is deze naam geleidelijk op het dorp en de latere heerlijkheid
overgegaan. Intusschen bleef de
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benaming Hiere in hare verschillende vormen nog lang voortbestaan.
Zoo: Hier, in 1407; Hyer in 1481 en in 1532. - Zie: NOMINA GEOGR., III, III,
136-137 en 269. - Voorts: ‘GELRE’ XII, blz. 467; XVI, blz. 178; XVIII, blz.
13; XXIX, blz. 95. - MARTENS V. SEVENHOVEN, Marken in Gelderland, blz.
17.
+

Het is niet zeker of met den curtis Hero, dien de krijgsman (miles)
Frethebaldus in 997 aan de kerk te Utrecht schonk, het latere Hier, of
Waardenburg, wordt bedoeld (vgl. V. SPAEN. Inleiding, III, blz. 177 en 288).
De graven van Gelre bezaten in later tijd Hier in eigendom, en graaf Otto
gaf het in 1265 aan Rudolf Cock (zie hierboven, blz. 454). Diens oudste
zoon, ridder Rudolf Cock, nam in 1287 de tienden van Hiern in pacht van
het kapittel van St. Jan te Utrecht. Het geslacht Cock bleef in het bezit
1)
van de heerlijkheid tot 1401 , toen Johan van Broekhuisen, oudste zoon
van Gerhard Cock's dochter en eenig kind, met Waardenburg werd
beleend. Deze voerde sindsdien als wapen gedeeld Broekhuisen en
Waardenburg. Zijn minderjarige kleinzoon Gerhard van Broekhuisen werd
in 1480 met de heerlijkheid beleend door aartshertog Maximiliaan, die op
14 Mei 1481 Waardenburg met de dorpen Hiern en Neerijnen tot een
hooge heerlijkheid, met recht van galg en put, verhief. Doordat deze
Gerhard kinderloos stierf, erfde de echtgenoot van zijn zuster, Otto van
Arkel, zijne goederen, tengevolge waarvan de heerlijkheid aan Arkel
kwam. Tengevolge van een geschil tusschen de stad Zaltbommel en den
heer van Waardenburg werd op 29 Juli 1538 het hooge gericht van
Waardenburg afgeschaft; pogingen, in 1543 en 1564, om het recht van
hooge heerlijkheid terug te bekomen bleven vruchteloos. Karel van Arkel
stierf kinderloos in 1580 en zijn bezittingen kwamen nu aan Maria, dochter
van zijn oudsten broeder Otto, en na haar overlijden, in 1595, aan hare
tante, Elisabeth van Arkel, echtgenoote van Thomas van Thiennes. Haar
zoon verkocht de heerlijkheid aan Johan Vijgh (V. SPAEN, Inleiding, III,
blz. 288-294). Sindsdien veranderden deze goederen meermalen van
bezitters, om in de tweede helft van de 18e eeuw aan het geslacht Aylva
te komen en vervolgens, in het begin der 19e eeuw aan de familie van
Pallandt, die tot heden in het bezit van Waardenburg en Neerijnen is
gebleven.

+

Geschiedenis.

Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk, blijkens een gedenksteen herbouwd in 1862, bezit:
+
Een in den stijl van het Regentschap gesneden preekstoel op vaasvormigen
voet, versierd met acanthus-ornament. Op het klankbord een uitgezaagd lint met: +Preekstoel.
MDCCXXXX. (afb. 396).
+
Een koperen doopbekken met houder (XVIIIb).
+
Een opengewerkten koperen lezenaar (XVIId).
Koperwerk.
Een acht-lichts koperen kroon (± 1700), gewijzigd voor electrisch licht.
Twee koperen zandlooperhouders (XVIIIb), gewijzigd tot lichtarmen met blakers.

1)

V. SPAEN,

Inleiding, III, blz. 291, geeft hier het jaar 1410, wat op een vergissing of een
drukfout moet berusten. Vgl. GELD. VOLKSALM. 1874, blz. 7 en 19 vv.
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Een kleine hardsteenen zerk met gebeeldhouwd wapen-Vijgh en opschrift: ‘Hier
leet begrave den saligen ioncheer Gerard Vijgh in syn leve Heer tot Weerdeborch, +Grafteekenen.
o

Hier ende Nederijnen sterf den 16 November A 1632’.
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Een grijs marmeren epitaaf met het opschrift: ‘Judith Mari Gravinne Van Wied
Ronckel en Isenburg Geboore Baronesse Van Aylva Vrouw van Waerdenburg Hiern
en Neerijnen, ec. ec. ec. Gestorven den 22 Mey 1736. - Frans Kaarl Christoph
Graave

Afb. 396. Waardenburg. Preekstoel der Ned. Hervormde kerk.

Van Wied. Overleeden den 5 7ber 1757’. Hierboven gebeeldhouwd het alliantiewapen
+
Wied-Aylva. Een bijbel met rijk koperen beslag (± 1700).
+
+
Bijbel.
Twee zilveren avondmaalsbekers (hg. 0,255 M.) in den vorm van miskelken,
+
waarvan een verguld (XVIII A). Op den voet gegraveerd het wapen Van
Avondmaalszilver.
Wied-Aylva, gehouden door twee engeltjes, waaromheen een lint met het
opschrift: Si Deus pro nobis Quis contra nos’. Merken: 's-Gravenhage, jaarletter E,
Holland en een kopje in gekroond schild (in den vergulden kelk; de zilveren heeft
geen merken).
Een zilveren broodschaal met hetzelfde wapen als voren, en de merken:
's-Gravenhage, Holland, gekroonde W en kopje in gekroond schild.
Een zilveren wijnkan (hg. 0,36 M.) met oor en deksel, waarop hetzelfde wapen
als voorgaande. Merk: P.H.S.
+
Vier tinnen schotels. Merken: Ive en gekroonde X.
+
+
Tin.
Een klok (middellijn: 0,87 M.), met het opschrift: ‘Geraerdt van Bronckhorst
+
heer tot Weerdenburch Hiir ende Nerinen. Willem Petersen Kerckmester i.d. tit
Klok.
Loft Godt altidt. Wouter Both et Eppe van der Arck me fecerunt Tutrecht 1636’.

Particuliere gebouwen.
1. Het Kasteel De Waardenburg (in de omgeving ook bekend als ‘de Stomp’), aan
de oostzijde van het dorp, achter den Waalbandijk gelegen, behoort thans aan
mevrouw de baronesse van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen te Neerijnen.
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+

ROBIDÉ V.D. AA, Oud-Nederland. - W.V.D. POLL, Het kasteel Waardenburg,

in het tijdschr. Gelderland, 1853, II, blz. 205. (Ook afzonderlijk uitgegeven
te Tiel, 1853). - H.M. WERNER, Het kasteel W., in: Het Huis oud en nieuw,
XII (1914), blz. 305-328 (met geslachtslijsten). - A. L(oosjes), Het kasteel
Waardenburg, in: Weekbl. ‘BUITEN’, 1920, blz. 152. - B.H. VAN 'T HOOFT,
Doctor Faust en Gelderland, in: ‘GELRE’, XXXIII (1930), blz. 73 v.v., en de
literatuur aldaar vermeld.

+

Literatuur.

Afb. 397. Waardenburg. Ruïne van het kasteel. Gravure van J. Schijnvoet naar een teekening
van R. Roghman.
+

Bij de hierboven reeds genoemde oorkonde van 5 Augustus 1265 (zie
blz. 454) kreeg Rudolf Cock van graaf Otto van Gelre de vergunning, op
den berg te Hiere (‘super montem de Hyere’) een houten versterking te
bouwen tot een bedrag van driehonderd Leuvensche ponden (SLOET,
Oorkondenb., blz. 861). Waarschijnlijk was deze ‘berg’ een natuurlijke of
kunstmatige hoogte ‘motte’, in den toenmaligen drassigen Waaloever, of,
indien de Waal hier toen reeds bedijkt was, in den uiterwaard buiten den
toenmaligen Waaldijk. Hieraan ontleende de burcht zijn oorspronkelijken
naam ‘Weerdenberch’, later veranderd in Weerdenburg en Waardenburg,
welke naam ook op het gebied en de burgerlijke gemeente is overgegaan
(‘GELRE’, 1930, blz. 73). De eerste heer van Waardenburg heeft zijn houten
burcht niet voltooid, of deze is reeds vrij spoedig door een steenen gebouw
vervangen. Althans ‘maecten’, in 1283,
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‘heer Rodolph, ridder, heer Roloffzoon voirsz. tot Werdenberch den sael
ende den ronden toern’ (GELD. VOLKSALM. 1874, blz. 14).
Nadat Gerrit heer van Broeckhuisen en Ammerzoden in 1470 met
Waardenburg was beleend, loopt de geschiedenis van dit slot vrijwel
evenwijdig met die van het kasteel Ammerzoden in de Bommelerwaard
(vgl. hierboven, blz. 18 vv.). Evenals dit laatste komt ook de Waardenburg
in het bezit der Arkels. Terwijl Catharina van Gelder, als weduwe van den
in 1556 overleden Walraven van Arkel, het kasteel bewoonde, werd dit
in 1574 door de troepen van Willem van Oranje belegerd, ingenomen en
verwoest. Haar jongste zoon, Joris van Arkel, kwam om het leven bij den
brand van het slot Ammerzoden in 1590.
De Waardenburg schijnt daarna een ruïne te zijn gebleven tot hij in 1618
werd gekocht door Johan Vijgh, die het slot, althans gedeeltelijk, heeft
laten herstellen in 1627. Hoewel het huis, in tegenstelling met
Ammerzoden, bij den inval der Franschen in 1672 gespaard bleef, schijnt
het in de eerste helft van de 18e eeuw tot verval te zijn gekomen. Wanneer
Cornelis van Aylva op 8 Augustus 1701 door zijn vader Tjaard met de
heerlijkheid wordt beleend, wordt het kasteel in de leenacte omschreven
als ‘het slot voorzien met een wijde gragt rondom het slot met cingels,
schueren, stallingen ende groote hooven rondom 't selve slot gelegen’.
De in 1741 verschenen Tegenwoordige Staat v. Gelderland echter zegt,
Waardenburg besprekend: ‘Eertijds heeft 'er een Adelijk slot gestaan,
waar van nog groote overblijfsels te zien zijn’ (a.w., blz. 286).
Inderdaad schijnen de Aylva's, die hunne belangen voornamelijk in
Friesland hadden, uitsluitend het huis Herwijnen te hebben bewoond.
Het is waarschijnlijk in deze periode van verlatenheid en verval geweest,
dat de volksmond dit slot tot het tooneel der Faustsage heeft gemaakt,
kennelijk tengevolge van de gelijkluidendheid van Werdenburg met
Wittenberg, dat, volgens het in 1587 te Frankfort a.d. Main verschenen
volksboek ‘Historia von D. Johann Fausten’, de woonplaats van Faust
1)
was.
Ook toen Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva, eenig kind van Hans Willem
baron van Aylva, in 1800 trouwde met mr. Frederik Willem Floris Theodoor
baron van Pallandt, waardoor Waardenburg en Neerijnen aan dit geslacht
kwamen, bleef het kasteel onbewoond.
Eerst in het laatst van de 19e eeuw kwam hierin verandering, toen mr.
Jacob baron van Pallandt het huis betrok met zijne zusters Cecilia Johanna
Louise en Maria Catherina, in 1905 overleden als weduwe van Reinhart
Boelens baron van Lynden. Laatstgenoemde zuster heeft den oostvleugel
van het kasteel nog omstreeks 1895 laten verbouwen.
+

Het kasteel (afb. 398) bestaat uit drie stomphoekig op elkaar staande vleugels, en
wel: een rechthoekig middengedeelte, een westvleugel, en een oostvleugel met +Beschrijving.
een modernen aanbouw, tezamen een naar het Zuiden open voorplein omsluitend. Plattegrond.
In den hoek tusschen middengebouw en oostvleugel is een achtkante traptoren
ingebouwd; aan de noordzijde van het middengedeelte springt een toren halfrond
uit in de gracht, die het geheel omringt.
1)

Zie hieromtrent: ROBERT PETSCH, Das Volksbuch vom Doktor Faust. 2. Aufl., Halle a.d.
Saale, 1911 - ‘GELRE’, XXXIII (1930), t.a.p. - AUGUST HEYTING, Over den oorsprong der
Faustsage, 's-Gravenhage (1939).
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Alle vleugels zijn twee verdiepingen hoog. De noordelijke of middenvleugel is
opgetrokken van baksteen (formaat: 0,27 × 0,13 × 0,065 M.; 10 lagen:
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Afb. 398. Waardenburg. Kasteel van het Zuiden gezien.

0,76 M.). In den zuid- of voorgevel van dit gedeelte bevinden zich korfbogige
ontlastingsbogen met zandsteenen blokken boven deels dichtgemetselde, deels in
de 19e eeuw gewijzigde vensters. Boven in den gevel vier jaartalankers: 1627. Een
zandsteenen waterlijst, die de beide verdiepingen scheidt, is doorgetrokken over
den aan het voorplein gelegen zijgevel van den, overigens sterk verbouwden
westvleugel, waarin sporen van dichtgemetselde vensters. In den zuidgevel van
dezen vleugel zijn onder den top twee wapensteenen ingemetseld: links met het
wapen-van Arkel, rechts met dat van Gelder.
Het grootere oude gedeelte van den oostvleugel is opgetrokken van groote gele
en roode moppen (formaat 0,29 × 0,15-0,16 × 0,07 M.; 10 lagen: 0,765 M.),
waartusschen vele groen verglaasde. In het gelijkvloersche bevinden zich gewijzigde
vensters, ten deele met houten kruiskozijnen, waarboven een bergsteenen tandlijst,
en hierop, boven elk venster een op acanthusconsoles rustend, driehoekig fronton,
met schelpvormige vulling. In de verdieping dergelijke vensters, doch met korfbogige
ontlastingsbogen. Bergsteenen neg- en boogblokken. In het tegen dezen vleugel
aangebouwde nieuwe gedeelte is de beschreven architectuur nagevolgd. Deze
aanbouw sluit met een overstekend dak aan bij den aanmerkelijk breederen
zuidelijken eindgevel van het oude werk (afb. 399). De ingebouwde traptoren gaat
in den hoek tusschen midden- en oostvleugel op boven de bedakingen. In zijn sterk
vervallen bovengedeelte is een deurtje aangebracht, uitkomend op het dak.
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Afb. 399. Waardenburg. Kasteel van het Zuid-Oosten met links den nieuw aangebouwden
vleugel.

Aan de eveneens sterk verbouwde noordzijde (afb. 400) snijdt de halfronde toren
met een stuk recht muurwerk in den middenvleugel, boven welks noordelijk dakschild
hij wordt afgedekt met een scheef kegelvormig dak. Tusschen dezen toren en den
oostvleugel is een aan weerszijden koud aansluitende uitbouw opgetrokken.
+
Het inwendig geheel vertimmerde gebouw heeft in den oostvleugel eenige
+
vertrekken met balkenzolderingen op geprofileerde sleutels. In den achtkanten
Inwendig.
traptoren bevindt zich een eveneens gewijzigde hardsteenen wenteltrap. In een
trede het gat van een vroegere spil. Het bovengedeelte is verbroken en kennelijk
in later tijd verlaagd.
Het kasteel heeft in den loop der eeuwen zoo vele wijzigingen ondergaan,
+
dat omtrent zijn vroegere gedaanten en zijne bouwgeschiedenis weinig
te zeggen zou zijn - althans niet zonder graven en breken - ware het niet,
dat we beschikten over enkele oude afbeeldingen, die ons althans eenig
licht kunnen verschaffen.
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De oudste ons bekende afbeeldingen zijn uit de jaren 1612 en 1616, en
hiervan is de eerstgenoemde slechts tot ons gekomen door een copie,
die Abraham Rademaker (1675-1735) daarvan graveerde voor het ‘Kabinet
o

van Nederlandsche Outheden’ (Amsterdam, 1725, n . 272). De tweede
is een gravure van Jan v.d. Velde d.J. (1593 - nà 1641), behoorende tot
een serie van zes kasteelen (cf. WURZBACH, II, 753). Voorts graveerde
Jacob Schijnvoet omstreeks 1710 een prentje voor Ludolf Smids'
‘Schatkamer der Nederlandsche Oudheden’ (Amsterdam 1711, t.o. blz.
372) naar een teekening van Roeland Roghman (1597-1686), die niet
veel later kan zijn ontstaan dan 1620, aangezien zij eveneens het kasteel
nog als ruïne weergeeft; maar ook niet veel vroeger, met het oog op den
leeftijd van dezen schilder (zie afb. 397).
Uit genoemde afbeeldingen blijkt, dat het kasteel oorspronkelijk een veel
grooter complex was, bestaande uit het eigenlijke kasteel, waarvan slechts
resten bewaard bleven, en eenen ten Zuiden daarvan gelegen en
eveneens door een gracht omringden voorburcht, met een naar de
Waalzijde gekeerd poortgebouw (afb. 397).
Wat het hoofdgebouw zelve betreft, dit was van den voorburcht
toegankelijk over een houten jukbrug voerend naar een aan de zuidzijde
van het tegenwoordige voorplein gelegen poortgebouw, waarnaast een
vleugel met twee hangtorentjes aansloot tegen de resten van een
hoektoren. Tusschen dezen en den nog bestaanden halfronden toren
aan de Noord-Oostzijde (afb. 400), staan op de afbeeldingen uit 1612 tot
± 1620 nog slechts spaarzame resten van muurwerk, daar, waar thans
de oostelijke vleugel (afb. 399 en 400) zich verheft. Hieruit blijkt, dat geheel
deze vleugel,

Afb. 400. Kasteel Waardenburg uit het Noord-Oosten.
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van den halfronden toren tot het in het eind van de 19e eeuw
aangebouwde gedeelte, na omstreeks 1620 moet zijn vernieuwd. Hij zal
dus het werk zijn van de herbouwing in 1627 onder Johan Vijgh. Op dezen
tijd wijzen trouwens ook de vormen der vensters, en met name de met
schelpen gevulde frontons.
Overigens schijnt dit gedeelte te zijn opgetrokken met gebruikmaking van
de baksteen van het oude werk, dat, blijkens het formaat (0,29 × 0,15 0,16 × 0,07 M.), overeenkomend met o.a. dat van de kerk te Brakel (blz.
35), van het koor der St. Maartenskerk te Zaltbommel (blz. 209) en van
de ruïne Wadestein (blz. 345), uit omstreeks 1300 kan dagteekenen.
Wellicht zou dit materiaal dan afkomstig kunnen zijn van de ‘sael’ die heer
Rodolph Roloffzoon in 1283 liet bouwen, en de halfronde toren is dan
mogelijk de ‘ronden toern’ van zijn slot.
Wat we verder op de genoemde afbeeldingen nog van het vroegere
kasteel zien, de voorburcht met zijne trapgevels en de ingangsvleugel
van het hoofdgebouw met zijn hangtorentjes, vertoont een laat-gothisch
karakter, dat geen vroegeren bouwtijd doet onderstellen dan de 15e eeuw.
De bouwgeschiedenis is dus vermoedelijk deze, dat de in 1265 door
Rudolf de Cock begonnen houten versterking, in het eind van de 13e
eeuw werd vervangen door een steenen gebouw, dat wellicht in de 14e
eeuw nog werd uitgebreid, waarna in de 15e eeuw, ter plaatse van het
tegenwoordige voorplein een nieuwe zuidvleugel met ingang

Afb. 401. Waardenburg. Korenmolen.
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en een voorburcht zijn opgetrokken. Deze laatste uitbreiding kan geschied
zijn in verband met de verheffing tot hooge heerlijkheid in 1481.
Toen Johan Vijgh in 1627 het verwoeste slot herstelde, heeft hij misschien
den zuidelijken ingangsvleugel laten sloopen, om zoodoende de drie
overblijvende vleugels te kunnen verbouwen tot een meer open buitenhuis
in den geest van zijn tijd. Hierbij kon hij de west- en noordvleugels, met
den noordelijken halfronden toren, wat het muurwerk betreft grootendeels
behouden, terwijl hij den verwoesten oostvleugel geheel nieuw liet
optrekken. Deze laatste is dan in het eind der 19e eeuw nog vergroot met
den bovengenoemden zuidelijken aanbouw (afb. 399).
2. Waalbandijk A 200. Gepleisterd baksteenen huis (± 1800) met pannen zadeldak
en drie dakkapellen. Deur met eenvoudig gesneden naald.

Molen.
Ten Westen van het kasteel de Waardenburg staat aan den voet van den
Waalbandijk een korenmolen, behoorend aan baronnesse van Pallandt. Zeskante
bovenkruier, met riet bekleed, op baksteenen voet (afb. 401). Op den baard, te
weerszijden van de as: ‘Anno 1780’. Inwendig: zware eiken stijlen, korbeelen en
balken, afkomstig van een vroegeren standerdmolen. In het kroonwiel gesneden:
‘G.v.A. 1799. W.v.H. 1799’.

Wadenooien.
Deze gemeente omvat de dorpen Drumt en Wadenooien, benevens een deel van
de buurtschap Passewaai.
+

Het wapen der gemeente Wadenooien, verleend bij Kon. besluit van 11
o

Augustus 1833, n . 6, bestaat uit een zilveren visch (zalm?), vergezeld
van vier kruisjes van goud op een veld van keel. Afgebeeld bij D'ABLAING
V. GIESSENBURG

+

Wapen.

o

(Gelderland, pl. 4, n . 48).

Drumt.
+

Als oudste spellingen komen voor: Thrunniti, of Thrumiti, in 850; Drumthe
en Drumpthe in 1200; Druempte, Driempt en Druempt in de 15e eeuw;
Drempt, Drompt, Dromt, Drumpt en Drumt in de 16e eeuw. - Zie: NOMINA
GEOGR., III, blz. 86. - J.S.V. VEEN, Geldersche plaatsnamen, in: ‘GELRE’ XII
(1909), blz. 465.
+

+

Naam.

Bij oorkonde van 12 Augustus 850 schonk graaf Balderik aan de kerk
o

van Utrecht goederen te Drumt (‘in Thrumiti’: SLOET, Oorkondenb. n . 41).
In 1200 verklaarde Hendrik hertog van Lotharingen, dat Godfried, abt van
Echternach, de kerk te Drumt onder bepaalde voorwaarden aan de kerk
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Geschiedenis.

te Tiel had afgestaan (DE GEER T. OUDEGEIN, Archieven der Ridderl.
Duitsche Orde, II, blz, 659, nr. 565). Heer Otto van Zoelen ontving in 1353
van graaf Reinald onder meer het gemaal over Drumt (V. SPAEN, Inleiding,
III, blz. 324). Hertog Karel van Gelder bepaalde bij
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schrijven van 22 April 1523, ‘dat ons dorp und alinge kerspel van Droemt
......... van nu voertaen onder und in 't gerigt ons vurs. stat Tijel wesen
und sijn sal’ (RINK, Beschrijving, bijl. K, blz. 13).

Kerk.
De Ned. Hervormde kerk, in 1860 gebouwd (blijkens een gedenksteen boven den
ingang), ter vervanging van een oudere, die op het kerkhof stond, bezit:
+
Een klok (middellijn: 0,61 M.) met het opschrift: ‘Nicolaas Muller me fecit
+
Amsterdam Anno 1734’.
Klok.
Een gesmeed ijzeren uurwerk (XVIII).

Kerkhof.
+

Op het kerkhof bevindt zich, in een muur van het baarhuisje gemetseld, een
+
wapensteen van roode zandsteen, waarin gehouwen een door twee griffioenen
Wapensteen.
gehouden schild, beladen met een rij van drie ruiten en gedekt door een kroon
met uitkomenden gevleugelden helm. Hieronder, op een banderol: ‘sub hoc signo
resurrexi’; bovenin: ‘Anno 1683’.

Woonhuizen.
1. D 87. Boerenhuis (herberg) op ⊤-vormigen plattegrond, met rieten dak. In den
achtergevel der schuur ankers: A N en 92. (1792?).
2. Boerderij ‘Groenendaal’, op ⊤-vormigen plattegrond (± 1800). Terzijde van dit
huis een omgracht vierkant terrein, vermoedelijk van een vroegere huizing.
3. D 28/29. Boerenhuis van hetzelfde type als het voorgaande. In den voorgevel
ankers: 1841.
4. D. 178. Gepleisterd eenvoudig hoekhuis. In den voorgevel ankers: 1844.
5. D 86. Kleine boerenwoning met ankers: 1845.
6. D 186. In de buurtschap Nieuwendam een boerenwoning met in den voorgevel
ankers: 1846.
7. D 53. Boerenhuis op ⊤-vormigen plattegrond. Rieten dak. In den voorgevel
ankers: 1849.
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Wadenooien.
+

Wadake en Wadehem in 850; Wadennoye in 1267; Wadenoy en
Wadenoyen in de 14e en 15e eeuw; Wadenode en Wagenoyen in de 17e
eeuw. - Zie: NOMINA GEOGR., II, blz. 104, 132, 144 en III, blz. 144.

+

Naam.

+

Tegelijk met Drumt schonk graaf Balderik in 850 ook goederen in
Wadenooien (Wadake of Wadahem) aan de kerk te Utrecht. Otto, graaf
van Bentheim, droeg zijne bezitting Wadennoye in 1267 op aan zijn
o

broeder Egbert (SLOET, Oorkondenb., n . 902). Otto van Zoelen schijnt
heer van Wadenooien te zijn geweest, toen hij in 1355 van graaf Reinald
het gemaal over Wadenooien, Drumt, Avezaat en Hamme ontving. In de
eerste helft van de 15e eeuw behoorde Wadenooien aan het geslacht
van Langerack, waarvan een erfdochter het bracht aan haar man, Gijsbert
van Boxsmeer, die, als dagelijksch heer van Wadenooien, den Lingebrief
van 1456 zegelde. Zijn zoon Hubert verkocht de heerlijkheid aan Stees
van Hemert, in wiens geslacht zij bleef, totdat Maria van Hemert trouwde
met Adriaan de Cock van Delwijnen. Hunne achterkleindochter trouwde
in 1675 met Johan van Haeften, heer van Ophemert, en hun zoon, Bartholt
van Haeften, erfde Wadenooien van zijn oom Johan de Cock van
Delwijnen († 1724). Na den dood van Johan Walraven van Haeften is
Wadenooien in 1783 verkocht (V. SPAEN, Inleiding, III, blz. 322-325).
Achtereenvolgens bezaten haar daarna de families van Doorn, Daine,
van Borssele, van Brakell en van Walcheren.

Afb. 402. Wadenooien. Plattegrond en details der Ned. Hervormde kerk.

Kerk.
De thans Ned. Hervormde kerk ligt vrij op een kerkhof ten Zuiden van den Lingedijk
en daarvan gescheiden door een ijzeren hek. Zij is georiënteerd met een afwijking
o

van 3 naar het Zuiden. Het kerkgebouw is in eigendom en onderhoud bij de Ned.
Hervormde gemeente; de toren behoort aan de burgerlijke gemeente.
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Eene kerk te Wadenooien vinden wij voor het eerst vermeld in 1276 in
+
een register van inkomsten ten behoeve van een kruistocht (SLOET,
Oorkondenb., blz. 946). De kerk behoorde toen aan den Domproost te
Utrecht (JOOSTING EN MULLER, Bronnen, II, blz. 422).
Na de Hervorming was de kerk te Drumt tot 1637 met Wadenooien
gecombineerd.
+

+

Geschiedenis.

De kerk (afb. 402) bestaat uit een rechthoekig schip van vier traveeën met een
+
+
Beschrijving.
smaller, driezijdig gesloten koor van twee traveeën en eenen half ingebouwden
+
vierkanten toren. De totale lengte bedraagt, binnenwerks gemeten, 21,70 M.; die
Plattegrond.
van het schip 12 M. De toren meet binnenwerks 2,50 M. in het vierkant.
+
Het schip is opgetrokken van grofkorrelige tufsteen. Zijne ongeveer 0,75 M. zware
+
+
Uitwendig.
muren worden aan de noord- en aan de zuidzijde door vlakke lisenen geleed in
+
vier rondbogig getoogde, 8 cM. diepe nissen, en wel zoodanig,
Schip.

Afb. 403. Wadenooien. Ned. Hervormde kerk van het Zuiden.

dat aan de westelijke hoeken van elken zijmuur een halve nis overblijft. In de vier
geheele nissen zijn kleine rondbogige vensters met eenvoudig afgeschuinde
dagkanten aangebracht (afb. 403). Aan de noordzijde is in de eerste travee, van
het Westen, een rondbogige ingang aangebracht. Aan de zuidzijde is, ten deele in
de tweede liseen van het Westen een segmentvormig getoogde,
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later dichtgemetselde, en slechts weinig boven het maaiveld uitkomende voormalige
opening (0,90 M. dagwijdte) zichtbaar. De zuidmuur wordt gedekt door een
+
geprofileerde gootlijst met rondstaaf en hol (zie afb. 402). Het koor, welks nok
ongeveer 2,50 M. hooger ligt dan die van het schip, is geheel gepleisterd. Waar +Koor.
op sommige plaatsen de cement is afgebrokkeld,

Afb. 404. Wadenooien. Ned. Herv. kerk uit het Noord-Westen.

blijkt het materiaal te bestaan uit afwisselend twee lagen baksteen (formaat: deels
0,285 × 0,14 × 0,07 M., deels 0,24 × 0,125 × 0,06 M.) en een laag tufsteen. De
muren worden geschoord door zes tweemaal versneden steunbeeren. Tusschen
deze beeren bevinden zich spitsbogige vensters, met uitzondering van de
westelijketravee, waarinaan noorden zuidzijde breedere vensternissen zijn
dichtgemetseld.
+
De toren bestaat uit twee weinig versnijdende geledingen van tufsteen en een
+
geleding van baksteen (formaat: 0,285 × 14 × 0,07 M.; 10 lagen: 0,805 M.). De
Toren.
hoogte van het opgaand muurwerk bedraagt 13 M. De voet, die aan de westzijde
wordt geschoord door twee later aangebrachte beertjes, is gepleisterd en gewit;
een westelijke ingang ontbreekt (afb. 404). Tegen de zuidzijde is in later tijd een
berghok gebouwd. In elk van de twee tufsteenen geledingen is aan de westzijde
een naar boven versmallende lichtsleuf aangebracht (afb. 402). De bovenste geleding
heeft in elk der vier zijden een rondbogig galmgat, door een middenzuiltje met rood
zandsteenen kelkvormig kapiteel; drie van deze zuiltjes zijn zandsteenen monolithen,
het westelijke is van tufsteen gemetseld. De toren wordt gedekt door een achtkante,
ingesnoerde houten spits, met leien gedekt, waarop een kruis met haan. Tegen de
west- en de oostzijde zijn wijzerplaten aangebracht, waarop het jaartal 1933 is
+
geschilderd. Het geheel gewit, en overigens zeer gewijzigde inwendige is met
+
houten zolderingen overdekt, waarvan die in het schip snijdt over den top van
Inwendig.
den spitsbogigen triomfboog. De ruimte ten zuiden van den halfingebouwden
toren is door schotwerk van het schip gescheiden. Een rondbogige doorgang voert
in de benedenruimte van den toren, waarin aanzetten en schildbogen
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van een vroeger kruisgewelf. In den noordelijken muur van deze ruimte bevindt zich,
in het buiten het schip uitspringende muurgedeelte, een segmentboog van een later
weer dichtgemetselde opening. Boven dit gelijkvloersche heeft de toren nog drie
verdiepingen, in de bovenste waarvan de eiken klokkenstoel is geplaatst.
Twee groote bouwperioden vallen al aanstonds te onderscheiden: het
+
tufsteenen schip is romaansch, het van bak- en tufsteen opgetrokken
koor gothisch. Ook de toren moet in zijn geheel uit het romaansche tijdperk
dagteekenen, hoewel hij duidelijk twee verschillende bouwperioden
vertoont. De baksteenen bovenste geleding is kennelijk een latere
wijziging, die met het oog op den vorm van de kapiteelen der deelzuiltjes
in de galmgaten, en op het formaat van de baksteen omstreeks het midden
van de 13e eeuw is te stellen. Het tufsteenen ondergedeelte van den
toren moet dus ouder zijn. Dat hij overigens niet tegelijk met het schip zal
zijn opgetrokken blijkt uit de zijmuren van dit laatste, die, blijkens de boven
reeds beschreven halve muurnissen aan de westhoeken, moeten zijn
ingekort. Denkt men zich deze westelijke travee hersteld, dan zou de
toren oorspronkelijk geheel ingebouwd zijn geweest.
Hiervoor is in het bouwwerk geen enkele aanwijzing te vinden. Integendeel
wijst alles erop, dat de tegenwoordige westelijke afsluiting van het schip
tegelijk met den toren is opgetrokken.

Afb. 405. Wadenooien. Koor der Ned. Hervormde kerk met preekstoel, doophek en banken.
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We besluiten derhalve tot het volgende verloop der bouwgeschiedenis.
Oorspronkelijk is een tufsteenen kerkje gebouwd ter lengte van vijf
traveeën. De wijze waarop het muurwerk is behandeld, met eenvoudig
door rondbogen verbonden lisenen, en het profiel van de gootlijst, met
hare rondstaaf, doen het begin van de 12e eeuw (± 1100) als bouwtijd
onderstellen. Ongeveer een eeuw later heeft men, om onbekende
redenen, in verband met den bouw van den toren, het schip een halve
travee ingekort. Daarna is, omstreeks 1250, de toren in baksteen verhoogd
of gewijzigd. Voor een nadere tijdsbepaling van het gothische koor zijn
weinig gegevens aanwezig. Er is echter baksteen aan gebruikt, die voor
een deel hetzelfde formaat heeft als die van den toren, waaruit men zou
willen besluiten, dat dit koor gebouwd is met materiaal van een ouder
romaansch koor, dat tegelijk met het bovendeel van den toren werd
opgetrokken. Het formaat van de overige baksteen is het in deze streek
gedurende de 15e eeuw gebruikelijke.
In 1902 is de kerk, met Rijkssubsidie, onder leiding van den architect L.
Beirer, sterk gerestaureerd, waarbij o.a. de tegenwoordige ingang werd
aangebracht, ter vervanging van een uit ± 1800, die een lisene doorbrak,
terwijl de spitsbogig gewijzigde vensters in het schip weer rondbogig
werden gemaakt, gedeelten van het (vroeger gepleisterde) tufsteenen
muurwerk vernieuwd, enz. (Weekbl. ‘DE BOUWWERELD’, 1902, blz. 429).

Afb. 406. Wadenooien. Koperen lezenaar der Ned. Hervormde kerk.

De kerk bezit:
+
Een blank eiken preekstoel (afb. 405), op achtkanten voet, met een ruggeschot
+
gesneden in den vorm van een draperie, en een trap, alles in den trant van
Preekstoel.
Lodewijk XIV (XVIII A).
+
Een eenvoudig doophek (XVIII A).
+
+
Doophek.
Een (geverfde) heerenbank (afb. 405) met overhuiving op acanthus-consoles
+
(XVIII A).
Heerenbank.
Een koperen lezenaar (afb. 406) met gevlochten arm (XVIII A).
Een dito tweelichts kandelaar (XVIII A).
+

Eene in 1900 op den zuidelijken koorwand ontdekte muurschildering,
den apostel Johannes voorstellend, benevens overblijfselen van een
figuur van den H. Andreas, waarschijnlijk dagteekenend uit het eind van
de 15e eeuw (G.J. HOOGEWERFF, De Noord-Nederlandsche schilderkunst,
's-Gravenhage, 1936, blz. 244), is in 1933, op last van een kerkvoogd,
weer overgewit (zie: ‘GELRE’, 1935, blz. XXIV).
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+

Overblijfselen van gebrandschilderd glas (in het oostelijk koorvenster), waarin het
alliantiewapen-Van Haeften en Van Lijnden, met het opschrift: ‘Heer Bartolt van +Glas.
Haeften Heer tot Wadenooien Gecommitteerde ter Verghadering van Haar
Hoogmogende wegens de Provintie van Gelderland en die Hoogh Welgeboore
Vrouwe Margriet van Lijnden Vrouwe tot Wadenooien. Anno 1728’ (afb. 405).
+
Een groot driedeelig wets- en gebedenbord, met in het midden de geschilderde
figuur van Mozes (een lossen houten staf houdend), tusschen Corinthische zuilen. +Gedenkbord.
Op den benedenrand links een opschrift: ‘Dit bestelt door D.V. Wijck als
Kerckmester in der tijt 1711’; en rechts: ‘De Kas gemaeckt door A.V.K. Waerdt als
Timmerman’ (afb. 407).
+
Een zilveren avondmaalsbeker (hg. 0,15 M.) met gegraveerd alliantiewapen -De
+
Cock van Delwijnen en -Van Gendt(?).
Avondmaalszilver.

Afb. 407. Wadenooien. Wets- en gebedenbord in de Ned. Hervormde kerk.

Een zilveren broodschotel (middellijn: 0,303 M.) met hetzelfde wapen. Een klok
+
(middellijn: 1,01 M.) met een randversiering van engeltjes tusschen ranken en het
+
opschrift: ‘Jan Albert de Grave Me fecit Amstelodamum. Anno MDCCXXV.
Klok.
Cornelis van Hattem Kerkmeeser (sic) Peter Wombergen Scholtus. Dirck van
Wijck Buermester. In der tijt tot Wadenoyen 1725’.
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Pastorie.
Aan de oostzijde naast de kerk staat de Ned. Hervormde pastorie, een eenvoudig
heerenhuis, met voordeur in omlijsting van houten pilasters en

Afb. 408. Wadenooien. Watermolen.
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een bovenlicht, waarin een levensboom. In den oostgevel een steentje met: 1843.

Molen.
+

Aan de westzijde van den polder Wadenooien staat, bij de Molengraaf, ten Zuiden
+
van den Overlaat van den Lingedijk, een met riet bekleede watermolen, een
Watermolen.
bovenkruier op achtkanten baksteenen voet (afb. 408). Op den baard geschilderd:
1888. Ingebouwd scheprad.
De molen is in 1887 afgebrand en vervolgens herbouwd.

Afb. 409. Stedelijk wapen in de voorm. Huchtpoort te Tiel.
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Aanvullingen en verbeteringen.
Bommelerwaard.
In overeenstemming met de door de Nomina Geographica Neerlandica aangegeven
schrijfwijze, hebben wij in de eerste aflevering van dit stuk der Geïllustreerde
Beschrijving den naam der hoofdstad van de Bommelerwaard steeds als Zalt-Bommel
weergegeven. Dit tegelijk ook overeenkomstig den regel van de door ons gevolgde
spelling De Vries en Te Winkel, die het gebruik van het koppelteeken voorschrijft in
aardrijkskundige namen, bestaande uit een eigennaam (Bommel) en een bijvoegelijk
naamwoord of bijwoord (Zaut of Zant). Sinds echter de schrijfwijze van bedoelden
plaatsnaam werd vastgelegd als Zaltbommel in de ‘Lijst van Aardrijkskundige namen
in Nederland, uitgegeven door het Aardrijkskundig Genootschap’ (Leiden, 1936),
en de hierin aangegeven spelling zelfs eenigen tijd officieel was voorgeschreven,
hebben wij deze in onze tweede aflevering in de plaats van die met het koppelteeken
aangenomen.
Blz. 4, 12e r.v.b. Leenakteboeken, lees: leenaktenboeken.
Blz. 5, 10e r.v.b. Staats Everts, lees: Staats Evers.
Blz. 7, 3e r.v.b. Louis, lees: Arthur baron de Woelmont.
Blz. 15, 16e r.v.b. Vincentius, lees: Umricus.
Blz. 15, 17e r.v.b. Aan het grafschrift toe te voegen: Quorū aiē requiescāt ȳ
pace.
Blz. 15, 21e r.v.b. Op den beschreven grafzerk is later nog ontcijferd: ‘Hier leit’,
en ‘Jan Jansz.’.
Blz. 15, 10e r.v.o. Croix, lees: Croi. (De x is hier sluitteeken van den zin).
Blz. 15, 5e r.v.o. Avondmaalsbekers. Waarschijnlijk zijn dit de twee bekers, in
1746 geschonken door mejuffr. Haak (zie H.G. Wildeman, Proeve van
inventarisatie van het kerkzilver enz., 's-Gravenhage, 1908, blz. 11).
Blz. 16, 8e r.v.b. Hieronder toe te voegen: Een gothische zandsteenen doopvont
(XV), uit deze kerk afkomstig, bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Blz. 16, 9e r.v.b.R.K. kerk, in 1899 gebouwd, lees: 1896.
Blz. 17, 20e r.v.o. Portret van Johannes Ooms O.F.M. - Hieromtrent schreef
mij Pater fr. Rogerius Burgers O.F.M.: ‘Zijn de leeftijd en het jaartal juist
aangegeven, dan is het Jan Ooms niet, want Ooms was al van 1649 in Kerkdriel
en in 1651 in Ammerzoden werkzaam (zie Schutjes) en dus moet hij ouder
geweest zijn.... Ik ben geneigd te gelooven, dat het portret niet van Pater Ooms
is.’
Blz. 18, 21e r.v.o. Lees i. pl. v.: In 148 enz.: ‘In 1496 kwam de burcht, door
huwelijk in het bezit van Otto van Arkel, na den dood van wiens kleinzoon Otto
in 1567, zijn broeder, Joris van Arkel, met Ammerzoden werd beleend.’
Blz. 21. Onderschrift bij afb. 10. Het wapen nr. 1 kan, blijkens mededeeling
van den heer Ir. D.W. van Dam van Hekendorp, in geen geval Broekhuysen
zijn.
Blz. 31, 4e r.v.o. Brakel blijkt niet behoord te hebben tot de heerlijkheid
Poederooien. Brakel behoorde rechterlijk onder de bank van Zuilichem,
Poederooien onder zijn eigen bank; Brakel was een Vianensch leen,
Poederooien een vrije hooge heerlijkheid, leenroerig van Holland.
Blz. 35, 8e r.v.o. In 1644-45 werden kerk en toren na een brand hersteld; in
1749 werd de preekstoel aangebracht; in 1825 het inwendige der kerk gewijzigd,
een consistorie en een portaal aangebouwd (mededeeling Ir. v. Dam v.
Hekendorp).
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Blz. 36, 5e r.v.b. (± 1740), lees: (1749).
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Blz. 36, na 4e r.v.b. in te voegen: Ter afsluiting van het koor een eenvoudig
hek met uitgeslagen wapen-van Dam in de beide deuren (1805). Een eenvoudig
orgel, in 1837 geschonken uit de nalatenschap van Mevrouw de Wed. Wilkens
geb. Van Wageningen.
Blz. 37, noot 1. Dit venster schijnt niet te zijn gerestaureerd, zoodat de
kwartierwapens van den beginne af onjuist benoemd waren. De wapens Suylen,
Averenck, Asendrecht, Rossom, Baer, Pol van Eerensteyn en Arent Claes zijn
in hun bestand foutief geschilderd en niet te plaatsen.
Blz. 39, 10e r.v.b.i.p.v. weelken te lezen steesken van brakel.
Blz. 42, 3e r.v.o. 1825, lees: 1826. Volgens een oude teekening vertoonde
deze zerk overblijfselen van een opschrift: ‘... husen . en . van . Werdenbergh
. daer . God . die....’
Blz. 44, 4e r.v.b. Toe te voegen: In den achtergevel, aan de vijverzijde, een
wapensteen [wed. Van Dam van Brakel, 1811 (1809?)].
Blz. 44, na 19e r.v.o. toe te voegen: Op het terrein een geschonden hardsteenen
wapensteen-Van Dam, 1809 (sluitsteen?).
Blz. 44, 17e r.v.o. In plaats van poortgebouw te lezen: voorraadschuur.
Blz. 46, 1e r.v.o. Lees: windkorenmolen (XIX A).
Blz. 48. Vóór Kerk-Driel in te voegen: Hoenza-Driel.
Blz. 53, 3e r.v.o. (afb. 39 en 40), lees: (afb. 39 en 45).
Blz. 63, 8e r.v.b. van Handelt, lees: van Hanselt.
Blz. 63, 21e r.v.o. Na ‘wapenschild’ de daarop volgende beschrijving te
vervangen door: gedeeld: I. Op een grond drie naast elkaar geplaatste rijstakjes
(korenaren?), het middelste getopt met een globe zonder voet (Roelants). II.
Een figuur in Y-vorm, om welker benedenarm zich twee toegewende slangen
slingeren, de rechter bovenarm getopt met een vuurpot waaruit vlammen
opslaan, de linker met een kroon, het voorwerp vergezeld beneden rechts van
een vierbladige bloem en beneden links een schuins-rechts geplaatste vogelpoot
met den klauw omhoog (Cepornius).
Zie: Dr. A.J. van de Ven, Ds. Johannes Ceporinus en zijn nageslacht, in ‘Gelre’,
XXXIX (1936), blz. 160-161.
Blz. 63, 1e r.v.o. De zin, aanvangend met ‘De in haar wapen afgebeelde heg...’
tot en met den 4en r.v.b. op blz. 64, moet in verband met het voorgaande
vervallen.
Blz. 63. Na den 4en r.v.b. in te voegen: In het zuidelijk transeptvenster is een
fragment van gebrandschilderd glas (± 1600?) aangebracht, waarin de onderste
helft van een wapen met het opschrift: ‘Herwar’(?).
Blz. 67, 5e r.v.b.I.p.v. Voorstraat B 51 te lezen: Voorstraat B 64.
Blz. 67, 8e r.v.b. Hieraan toe te voegen: In den zijtrapgevel, tegen den
schoorsteen een anker met: 1705 (?).
Voorts hierna te laten volgen:
3. Mgr. Zwijsenplein A 148. Oud boerenhuis, dat door vergrooting den T-vorm
heeft gekregen. In het oudste gedeelte van den voorgevel (XVIII?)
ontlastingsbogen en 2 sierankers. Gesneden deur (XVIII c).
4. Voorstraat B 65. Puntgevel met nokanker: 1780.
5. Voorstraat B 61. T-vormig huis (XIX A). Vier schoorsteenen, waarop sierlijk
gesmede rookvangen, drie waarvan met windwijzers, voorstellend een paard
en twee koeien.
Blz. 82. De standerdmolen te Hedel, hier vermeld en afgebeeld, is inmiddels
gesloopt.
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Heerewaarden.
Fort St. Andries.
Blz. 83, 11e r.v.o. Door den bouw van een nieuwe sluis in het Schansche gat
of kanaal van St. Andries en den aanleg van een nieuwen weg van Rossum
naar Heerenwaarden is de toestand ter plaatse geheel veranderd, tengevolge
waarvan de weg thans langs de zuidzijde om het fort loopt.
Blz. 90, 5e r.v.b.I.p.v. ‘de Oudheidkamer te Zalt-Bommel’ te lezen: het Raadhuis
te Zaltbommel (zie afb. 158 en blz. 181, nr. 3).
Blz. 91. Onderschrift bij afb. 83. I.p.v. Zuid-Westen te lezen Zuid-Oosten.
Blz. 91, 2e r.v.o. te lezen: Van de oude, in 1347 vermelde parochiekerk (cf.
Archief Aartsbisd. Utr., LX, 1936, blz. 136), waaronder... enz.

Neder-hemert.
Blz. 104, 14e r.v.o.I.p.v. Maasbaandijk te lezen: Maasbandijk.
Blz. 117, 5e r.v.o. en 2e r.v.o.I.p.v. Heumen te lezen: Hemmen.
In het onderschrift van afb. 108 eveneens i.p.v. Heimen te lezen: Hemmen.

Poederooien.
Loevestein.
Blz. 126, 15e r.v.o. Aan den kant, vóór dezen regel, toe te voegen: Literatuur.

Tielerwaard.
Varik.
heeselt.
Blz. 448, na 2de alinea. Klok N.H. kerk: ‘Doer dat vyer byen ick gevloten. Peter
van Trier ende Johan Philipsen hebben my gegoten int jaar onsses Heeren
ende Salichmaakers 1638. Ter eeren der H. Drievuldigheyt Godts is dese clock
tot Heesel doen maecken by kerckmeisters Derick Melissen ende Joost
Willemsen Vermyelen.
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Algemeen personenregister.
Aa, familie Pynssen van der, XVII

Bladz.
293

Aalsburg, C. van, XIX

339

Aalst, geslacht-van

125

Aalst, Goosewyn Hillynssoon van, XV

125

Aalst, Johanna van, XVI

125, 128

Aarsen, geslacht-van-Beyeren

323

Aerssen, Albrecht Nicolaas, van Beyeren, 333
XVIII
Aersen, wapen-van-Byeren van Voshol 445
Aerssen, Cornelis van, XVIII

332

Aertsen, Tijs, kerkmeester, XVII

320

Aertsen van Beest, Ot, kerkmeester, XVII 355
Aeswijn, geslacht-van

449

Achtenhout, Johanna van, XVI

117

Adam, schrijnwerker, XVI-XVII

236

Adelbold, bisschop XI

47, 369

Adrianus IV, paus, XII

83

Agarge, Gaspard de l', XVI

69, 174, 200

Agrippa, Petrus Langenius, rector, XVI

176

Aylva, Anna J.W. van, ± 1800

461

Aylva, Cornelis van, XVIII

461

Aylva, Hans W., baron van, ± 1800

461

Aylva, Jhr. Hobbe, baron van, XVIII

456

Aylva, Tjaard van, XVIII

456, 461

Ayscue, George, admiraal, XVII

144

Alda, weduwe, IX

448

Alewijn, zie: Halewijn.
Alexander II, paus, XI

83

Altena, Gerard van, burgemeester, XVIII 421
Altena, Theodoricus de, XIII

39

Alva, XVI

79, 83, 173, 185, 433

Alvaradis, gravin, XII

297

Amstel van Mijnden, Clementia van, XVI 117
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Andreas, bisschop, XII

126

Andreas, kardinaal, XVI

160

Anholt, Rudolf van, bisschop, XV-XVI

40, 173, 309

Anholt, Carselis en Maria van Zuylen
van, XV

309

Ansbold, IX

47

Ansfridus, graaf en bisschop, X

47, 351

Anthonisz., Adriaen, ingenieur, XVI

186, 377-379

Antonius Pius, keizer

159

Appeltern, Johans van, XIV

183

Appeltern, Otto van, XVI

154

Arck, Eppe van der, klokkengieter, XVII 459
Arkel, geslacht-van

7, 333, 458, 461

Arkel, wapen-van

7, 73, 153, 462

Arkel, Anna Maria van, XVII

18, 28, 29

Arkel, Elisabeth van, ± 1400

358

Arkel, Elisabeth van, XVI

359

Arkel, Floris van, XIV

452

Arkel, Jan van, ± 1400

308, 441

Arkel, Johan van, XIII-XIV

302, 452

Arkel, Joris van, XVI

18, 461

Arkel, Karel van, XVI

458

Arkel, Maria van, XVI

458

Arkel, Otto van, XIV

358, 452, 458

Arkel, Otto van, XV-XVI

18, 28

Arkel, Otto II van, XVII

18, 21

Arkel, Thomas Walraven van, XVII

19, 23

Arkel, Walraven van, XVI

461

Arkel, van (en de Kethulle), wapen-

16, 21, 23

Artsz, Hendrik, schrijnwerker, XVI

201

Asendrecht, wapen-

37

Asewijn, wapen-

37

Asperen, wapen-van

13

Asperen, Otto van, XIV

453

Asperen, Johan van, XV

453

Aspremont, Charles Gobert (François)
d', XVIII

122
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Aspremont-Lynden, Jean Népomucène 124
Gobert d', XVIII-XIX
Augustus, keizer

159

Auwrijn, Jan, XV

200, 220

Avereck, wapen-

37

Averenk, wapen-

38

Averinck, wapen-van

42

Baart, Deliana M., ± 1800

392

Baer, wapen-

37

Baexem, Walter van, XVI

239-240

Backer, Adriaen, schilder, XVII

120

Balderik, bisschop, IX

165

Balderik, graaf, IX

322, 466, 468

Balleur, N.L., regent, XVIII

252

Balveren, Everardus van, schepen,
XIV-XV

200, 208, 219

Balveren, Jan van, XV

200, 220

Balveren, wapen-van

38

Barlaymont, Gillis van, XVI

90, 173

Barneveld, Anna C.E. van, XVIII-XIX

323

Barneveld, C.A. van, XIX

331

Barneveld, Thomas van, XVIII

323

Baxcamp, Willem en Anna Jans van, XVII 425
Beest, A.V., regent, XVIII

252

Beest van Renoy, Adriaen van, XVII

341

Beest, Gerbrand van, XIV

449

Beest, Gerbrand van, ± 1400

449

Beyer, Hendrik, burgemeester, XVI

186

Beyer, Jan de, schilder, XVIII

296, 297, 374

Beynhem, Gijsberta van, XVII

424

Beynhem, Johan van

424

Beieren, Albrecht van, XIV

131

Beieren, Albrecht van, (dochter van)

162

Beieren, Catharina van, XIV

293

Beirer, L., architect, XIX

313, 472

Beka, Joh. de

362

Beckering Vinckers, Jan, ingenieur, XX 226, 233, 264, 267
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Belli, F., schrijver?, XVII

187

Bellingan, F., XVIII

84

Bentheim, Egbert, graaf van, XIII

293, 468

Bentheim, Johan II, graaf van, XIV

330

Bentheim, Otto, graaf van, XIV

293, 320, 468

Bentinck, Hans Willem, XVII

122

Bentinck, Marie Charlotte Antoinette, XIX 111, 124
Bentinck, Ottoline Frédérique Louise,
XIX,

111, 113, 125

Bentinck, Willem Anton, ± 1800

124

Bentinck, Willem Gustaaf Frederik, XVIII 113
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Berardus, minderbroeder, XIX

Bladz.
19

Berch, Gossen en Hilgont van den, ±
1500

423

Berchem, geslacht-van

89

Berchem, Elisabeth van, XV

70

Berchem, Johan van, XV

89

Berchem, Willem van, XV

70

Beresteyn, Jhr. E.A. van, XIX

331

Bergh, graaf van den, XVI

365

Berg, Frederik van den, XVI

75, 79, 80

Berg, Isabella Clara van den, XVII

75

Berg, Sophia van den, XVI

75

Berg, Willem van den, XV

79

Berg, Willem IV van den, XVI

76, 79

Bergen, Ernst Ephraim van, rector, XVIII 436
Berghen, Robertus van, bisschop, XVI

49

Bernsau, wapen-

435

Bernsau, Maria van, XVI

435

Bernulphus (- oorkonde), XI

47

Bie, de-, tresorier, XVI

186

Bissier, P.I., gasthuismeester, ± 1800

436

Bye, geslacht-de

345

Bye, Jan de, burgemeester, XVI

241

Byland, Karel van, XVIII

453

Blaeu, J., uitgever, XVII

83, 161, 179, 181, 187, 188, 204, 373,
379, 383, 389, 396, 397, 431, 432, 444

Bloemendaal, geslacht-van

317

Blois, Jan van, XIV

130, 172

Blom, Oloff, timmerman, XVIII

203

Bodel Nijenhuis (verzameling-)

22, 189

Boeinenburg, genaamt Honstein, wapen- 435
Boekhoven, N. van

359

Boelaard, Johan, XVIII

286

Boellaard, wapen-

341

Boern, Henrick, priester, XVI

351
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Boetbergen, XVI

367

Boetzelaer, wapen-van

303

Boetselaer, Dirk van

359

Boetzelaer, Geertruid Ermgard van den, 304
XVII
Boetselaer, Jan van

359

Boinenburg, Sophia van, XVI

435

Bock, Nicolaas, XVII

62-63

Bocksmeer, Gijsbert van, XV

468

Bocksmeer, Hubert van, XV

468

Boogaart, D.A. van, kerkmeester

315

Boonenburgh

37

Booth, Cornelis, burgemeester, XVII

248

Borchgreve, Theodoricus, deken, XVI

105

Bornet, weduwe, XVIII

196

Borssele, familie-van

468

Borssele D. Jacobus de-, van der Hooge, 323, 327
XVII
Borsselen, wapen-van

327

Bos, wapen-

296

Bos, Anna Catharina, XVIII

296

Bosch, W. ten, kerkvoogd, XX

421

Both, Wouter, klokkengieter, XVII

459

Bout, Adrianus, ± 1700

333, 334

Boutats, G., etser, XVII

181

Bouvrie, Petrus, klokkengieter, XVIII

248-249

Bouwens, Baldewyn P., XVII

424

Bouwens, Mr. Boudewijn

424

Bouwens, Gerard

424

Bovenburch, Henricx van, XVI

258

Box, John, XIX

23

Brabant, Hendrik van, XII

166

Brabant, Jan I van, XIII

440

Brabant, Jan van, XIII

166, 172

Brabant, Jan III van, XIV

364, 375, 376

Brakel, geslacht-van

31, 44, 468

Brakel, van - de Lyere, wapen-

445
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Brakel, wapen-van

31, 39, 391, 394, 398

Brakel, Caesarius de, XIII

39

Brakel, Diederik Louis van, XVIII

391, 397

Brakel, Dirk van, XIII

39

Brakel, Eustachius van, XIII

39, 40

Brakel, Margaretha G. van, XVIII

391

Brakel, Staeske van, XIV

40

Brakel, Wilhelmius van, XIX

43

Brande van Klaverskerken, A.M. van den 43
Bräuer, Joh. Friedr., edelsmid, XVII

16

Brechtel, Hans Coenraet, edelsmid, XVII 156
Brederode, Floris van, ± 1600

333

Brederode, Reinald van, XIV

366, 376

Brederode, Reynart van, XVI

79

Brederode, Wolphaert van, XVII

333, 335

Brent, Jan Gerrit Claasz., schepen, XVII 243
Breughel, Jan II, schilder, XVII
(manier-van)

118

Broekhuisen, wapen-van

21

Broekhuisen, Gerhard van, XV

458, 461

Broekhuisen, Johan van, XV

18, 250, 458

Broekhuisen van Waardenburg,
geslacht-van

40

Bronkhorst, Geraerdt van, XVII

459

Bronkhorsten

172, 365, 366

Bruyn, de, organist, XVIII

238

Buchel

38

Bueren, Adriaen van, ambtman

368, 389, 397

Bueren, Elisabeth van, XVI

389

Bueren, Lammerts van, schilder, XX

328

Bueren, Mens van, aannemer, XVI

201

Bullestraten, Willem van, bouwmeester, 7, 14
XVI
Bülow, von, generaal, XIX

158, 174

Buren, wapen-van

38

Burgers, Pater R., rector, XX

19, 21

Burgh, P.D.v.d., schilder, XIX

124, 125

Chassé, generaal, XIX

446
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Chavonnes, M.C. Pasques de, XVIII

392

Daendels, XVIII

174

Dagobert, koning, VII

363, 369

Daine, familie -

468

Dalen, Hendrik van, XII

157

Dam van Brakel, van -

40, 41

Dam van Brakel, Wilhelmus van, XIX

45

Dam van Isselt, Willem van, XIX

323

Danielsz, Karl, glazenier, XVII

201

Dartelse, Jan, klokkengieter, ± 1700

248

Dedem, Coenraad W. van, XVIII

426

Deelen, Nic. H.W. baron van, XVIII

391, 329

Degaay, N.G., XIX

87

Deyl, Alard van, XIV

293

Deyl, Gysbrecht van, XIV

293

Deyl, Otto van, ± 1400

293

Déking Dura. Zie: Tydeman.
Delen, Isaac Steven van, XVIII

391
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483

Deutichem, Jan en Lucas van,
cartographen, XVI

Bladz.
180

Deutz, Johannes, steenhouwer, XVIII

203

Deventer, Jacob van, topographisch
teekenaar, XVI

166, 176, 177, 180, 183, 185, 371, 375,
376, 397, 431, 432, 444

Deventer, Jan van, bouwmeester, XVI

185

Diepholt, Rudolf van, bisschop, XV

366

Diercksen, Steyn -, XVII

62

Dyk, W. van, orgelmaker, XX

238

Dirck...., Egen, XVII

63

Dirckssen, XVIII

37

Dirckx den Ruit, Hendrik, glazenier, XVI 201
Doeland, P. van, schout, XVIII

315

Does, van der - (wapen-)

112

Does van Noordwijk, Frederica Louise
van der, XVIII

102-103, 110, 111, 123

Doll, G., XVIII

415

Domitianus, keizer -

159

Donker, A., XIX

339

Doorn, familie van

468

Doornick, Hendrik, kerkmeester, XVI

417

Dorp, Johan van, kapitein, XVII

170

Dorth, geslacht-van

449

Dorth, Johan van, XVII

451

Dorth, Josina van, XVII

302

Dorth, Maria van, XVII

451

Doublet, Philippine, XVIII

286

Dousa, zie: Does, van der.
Driel, Alard van, ± 1200

47

Driel, Bo(a)udekijn van, XIII

293, 294

Driel, Brunsten van, XII

47

Driel, Ida van, XIII

293

Driel, J. van, XVIII (wapen-)

85

Drost, Margrete Christina, XVII

156
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Dugteren, W. van, gasthuismeester, ±
1800

436

Duyn, Adam van der - tot Werkendam,
XVI

453

Duymer, Jacob, wapen-, XVIII

85

Dunge, Goesen van den, wapen-, XVIII 85
Duppen, J., fortificatie-opzichter, XIX

146

Duras, George, XVII

8

Dürer, Albrecht

85

Dutry, wapen-

334

Dutry, Benjamin, XVIII

333, 335

Dutry, Mr. E., kerkmeester, XVIII

334

Eberhard, bisschop, XIII

149

Echtelt, Peter van, XVI

240

Eeliassz, Jacob Jan, schepen, XVII

243

Eerensteyn, Pol van, XVIII

37

Eewaaltssz, Peter, schepen, XVII

243

Egmond, Maximiliaan van, XVI

67

Elgen, George, steenhouwer, XVIII

191

Elbersz, Jan, timmerman, XVI

220

Eyckelenberg, Gillis van, XVI

117

Eyll, wapen-van

435

Eyll, Dirk van

435

Eyll, Jan van, pastoor, XVI

330

Eyll, Theodorus van, XVI

435

Eyll, Wolter van, XVI

435

Eyntholt, XVI

367

Eysden, G.I. van, gasthuismeester, ±
1800

436

Ekelman (huis van)

253

Engelenburg, Adelheid van den

348

Enschedé, Peter van, secretaris, XVII

243

Ephraïm, Mozes, XVII

433

Ermel, Aelert van, XVI

423

Essenius, secretaris, XVIII

191, 202

Essenius, L., burgemeester, XVIII

249

Essenius, S., regent, XVIII

252

Est, geslacht van

316
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Est, Hendrik van, XIV

316

Esvelt, steenhouwer, XVIII

203

Eugenius III, paus, XII

293

Everdingen, familie-van

45

Everts, Willem, klokkengieter, XVII

243

Everwijn, echtpaar, XIX

285

Ewaltsen, Henrick, XVI-XVII

241

Falck van Neurenberg, Hans,
klokkengieter, XVII

308, 333

Faust

296, 461

Faustina, keizerin

159

Feltz, van der

45

Floris I, XI

101

Foys, Jan, pastoor, XVI

94

Frederik I, keizer, XII

47, 364

Frederik II, keizer, XIII

364

Fredericus, bisschop, XV

199, 231

Freilingius, Georgius, predikant, XVI

324

Frethebaldus, miles, X

458

Fritsen, klokkengieter, XIX

249, 339

Froy, de, schepen, XVII-XVIII

202

Gaesbeke, Jacob van, XV

79

Galen, wapen-van

85

Galen, Henricus van, predikant, ± 1700 85
Gameren, Elisabeth van, XIV

67, 70

Geelandt, G. van, XVIII

415

Geelkerk, Nicolaas, landmeter, XVII

32, 41

Geer, Margaretha de, XVI-XVII

119

Geesteranus, Arnoldus, predikant, XVII 145
Gellinchem, Gielles van, XIV

302, 316

Gelre, wapen-van

462

Gelre, Anna van, XVI

389

Gelre, Arnold van, XV

168, 219, 452

Gelre, Eduard van, XIV

162, 167, 172, 293

Gelre, Elisabeth van

389

Gelre, Gerard graaf van, XIII

454

Gelre, Hendrik van, XII

47
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Gelre, Catharina van, XVI

461

Gelre, Karel van, XV-XVI

47, 112, 154, 158, 168, 173, 174, 184,
185, 244, 389, 452, 466, 467

Gelre, Margaretha, gravin van, XIII

454

Gelre, Mechteld van, XIV

130, 162, 167, 172

Gelre, Otto II van, XIII

166, 318, 322, 454, 458, 460

Gelre, Otto III van, XIII

166

Gelre, Reinald I van, XIII-XIV

47, 166, 167, 172, 183, 184, 199, 364,
366, 376, 466, 468

Gelre, Reinald II van, XIV

40, 47, 79, 112, 162, 166, 167, 172, 309,
364, 366, 376

Gelre, Reinald III van, XIV

162, 334

Gelre, Reinald IV van, zie: Reinald van
Gulik.
Gelre, Willem I van, zie: Willem van
Gulik.
Gemblours, Siegbert van, ± 1600

364

Genderen, Wouter van, XVIII

73

Gent, wapen-van

37, 38, 42, 473
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484

Gent, geslacht-van

Bladz.
44, 473

Gent, Hendrik van, XV

452

Gent, Christina van, XV

154

Gent(d), Margaretha van, XVIII

456

Geritsz, Dirck, leidekker, XVI

201

Germanicus, keizer

159

Gesperden, Cornelis van, XVII

425

Gier, J. de, edelsmid, XVI?

16

Giessen, geslacht-

44

Gileszen, wapen-

281

Gils, Jac. van, architect, XX

204

Giorgi, Giorgio, XVII

187

Gijsberts, Hubertus, kerkmeester, XVII

417

Glummer, Johannes, XVI

446

Gobertine, Francisca Romaine,
kanunnikes, XVIII

124

Gobertsen, Jan, leidekker, XVIII

202

Gobius, H.A.F.A., schilder, XIX

35

Godefrida (dochter van Humanus -)

222

Godert, Charles, zie: Aspremont, Charles
Gobert (François) d'.
Godert, Jan, zie: Aspremont-Lynden,
Jean Népomucène Gobert d'.
Godevaert, priester, XIII

74

Godfried, bisschop, XII

48, 302

Godfried, abt van Echternach, ± 1200

466

Godin, Caecilia, XVII

118

Goyer, Jan de, XVII

89

Goris, wapen-

281

Goris, Antonis, burgemeester, XVII

243

Gouda, Cornelis van, bouwmeester, XVI 417
Graeff, Adriaen de, dijkgraaf, XVII

111

Grave, Jan Albert de, klokkengieter, XVIII 70, 160, 249, 315, 455, 473
Groeff van Erkel, wapen-

38
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Groenenberg, Egbert van, burgemeester, 266
± 1500
Groenendael. J. van, architect, XIX

19

Groot, Hugo de, XVII

132, 137, 142, 143, 186

Groot, Peter de, XVI

258

Gruyter, de-, wapen-

37, 38

Guicciardini, XVII

178, 181, 187, 372, 374

Gulik, Reinald van, ± 1400

167, 293, 309

Gulik, Willem van, XIV

167, 366, 368, 441

Haan, A. de, teekenaar, XVIII

97, 98, 287, 374, 381

Hadrianus, keizer

159

Haeften, geslacht-van

67, 334, 350

Haeften, wapen-van

37, 334, 357, 358

Haeften, Bartold, baron van, XVII-XVIII 354, 468, 473
Haeften, Dirk van, XVI

67, 68, 79, 173, 185, 453

Haeften, Gijsbert van, XIV

183, 334

Haeften, Jan van, XVI

67

Haeften, Johan van, XVII

355, 468

Haeften, Johan Walraven van, XVIII

468

Haeften, Margariet, b.esse van, XVIII

354

Haeften, Nicolaes van, XIV

333

Haeften, Otto van, XV

343

Haeften, Reynhardt van, XVII?

354

Haeften, Reinier, baron van, XVII

354

Haeften, Rudolf van, XIII

334

Haeften, Theodora van, ± 1600

333

Haeften, Walraven van, XIV-XV

336, 449

Haeften, Walraven van, XVII

333, 355

Haeften, Walraven van, XVIII

354

Haeften, Willem van, XV

340

Haen, A. de, zie: Haan, A. de.
Hagestein, Jan van, XIV

452

Haydick, Bau von Baer zur

435

Haydn, Jozef, XVIII

253, 285

Halewijn, Simon van, burgemeester, XVII 138, 149
Hamale, geslacht-van

89

Hamale, Wouter, van, XV

70
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Hankcer Hans, krijgsbouwmeester, XVI 83
Hanriksz, Ghielis, ‘brandschout’, XVII

23

Haren, Reinier van, zie: Berardus.
Harscamp, Willemina van, ± 1700

427

Haribert, bisschop, XII

293

Hattem, Cornelis van, kerkmeester, XVII 473
Hauselt, Johan Gerritsen van, XVII

63

Heereman, van Zuidwijk, geslacht-

309

Heesel, geslacht-van

447

Heeswijk, Ricoud van, proost, XIV

309

Heiden, M.F.J. de, schilder, XIX

124

Heyneman, orgelmaker, XVIII

238

Heyting, Mr. Adam, XIX

392

Heizing, Abraham, predikant, XVII

68

Hekerens

172, 365, 366

Hellouw, Edmond van, XIV

340

Hemert, Arnold van, XIII

112

Hemert, Gijsbert van, XVI

112

Hemert, Heilwich van, XVI

112, 113

Hemert, Jan van, XIV

112

Hemert, Jan ridder van, XV

105

Hemert, Joost van, XV

112

Hemert, Maria van

468

Hemert, Peter van, XIV

112, 154

Hemert, Sophia van, XV

105

Hemert, Stees van, XV

468

Hemmen, Dirk van, XVI

118

Hemony, Frans en Pieter, klokkengieters, 248-249
XVII
Hendrik I, keizer, X

363

Hendrik II, koning (en keizer?), XI

162, 363

Hendrik IV, keizer, XII

83, 363

Hendrik, Roomsch- koning, XIV

166

Henricss, Nicolaas, geestelijke, XV

105

Herlaer, Arent van, XIV

70

Herlaer, Arent van, XV

70, 154

Herlaer, Arnold van, XV

286
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Herlaer, Johan van, XIII

18

Herlaer, Johanna van, XV

154

Herlaer, Marten van, XV

154

Herwijnen, Adelisse van, XV

343

Herwijnen, Bruysten van, rentmeester,
XIV-XV

131, 342, 343, 345

Herwijnen, Johan van, XIV

342

Hes, orgelmaker, XVIII

238

Hessel, Lambert van, XV

356

Heukelom, Johan van

302

Heukelom, Elisabeth van

359

Heukelom, N. van, XVI

317

Heukelom, Willem van, XIV

67, 68, 70

Heusden, Boudewijn van, IX

39
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485

Heusden, Johan de, XIII

Bladz.
39

Heusden, Robertus van, burgemeester, 200
XVI
Heuvel, G.I.v.d., gasthuismeester, ± 1800 436
Hierges, XVI

68, 173, 174

Hindeloopen, Jacob Jansz., kapitein, XVII 169
Hoey, Joannes, pastoor, XVI

286

Hoeimaker, Hendrik, bouwmeester, XVII 23
Hoerken, Joh. en Wilh., klokkengieters. 328
XV
Hoet, Gerard, schilder, XVII-XVIII

195, 285

Hoet, Henrick, dichter, XVII

175

Hofsmit, Barend, architect?, XVIII

202

Hogerbeets, Rombout, XVII

145

Hohenlohe, graaf van, XVI

40, 48

Hoitema van, XVIII

86

Holl, Willem, XV

309

Honstein, zie: Boeinenburg.
Hooftmans, zie: Eyckelenberg.
Hoogendyk van Domselaar

443

Hoog, G. de, architect

23, 24

Hooghdijk, Echbert Klop -, heemraad
etc., XVIII

127

Hoogstraten, J. van, XVIII

189

Hoogwouw, Albert van, XVI

340

Hoorne, Gerard van, ± 1300

131

Hoorne, Jacob van, XVI

113

Hopperus, Gregorius, XVI-XVII

452

Hopperus, Joachim, XVI

452

Horn, geslacht-van

74

Horst, Dirk van der, XVII

451

Horst, Hendrik van der, XVII

451

Horsthuis, I.G., teekenaar, XIX

257

Huychelbo..., Johannes, XVII-XVIII

99

Huygens, Constantijn, dichter, XVI

170, 286
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Huygens, Constantijn, XVII

286

Huygens, Constantijn, XVIII

286

Huygens, Suzanna Louise, XVIII

286

Hulst, J.v.d., schilder, XIX

125

Husters, wapen-

37

Inen, geslacht van, XIII

454

Inen, Marten van, XIV

330

Ingeland, XVIII

103

Innocentius II, paus XII

286

Innocentius III, paus, XIII

324

Isabella, koningin van Frankrijk, XV

62

Isendoorn, Digna van, XVI

258

Isendoorn, Johan van, XVI

258, 263-264

IJsselstein, Alexander van, XVI

67

IJsselstein, Willem van, XVII

67

Jacobsz, Derick, uurwerkmaker, XVI

201

Jacquin, F., schilder, XIX

285

Jansdr., Christina, XVII

63

Jansen, Daan, metselaar, XVIII

203

Jansen, Daan, Ir

326

Jansen, Geraerd, schepen

355

Jansen, Otto, kerkmeester, XVII

320

Janssoon, Jacob, kerkmeester, XVII

100

Jansz., Gerrit, kerkmeester, XVII

355

Jansz., Jan, XVII

372

Jansz., Lertz Goellen, XVI

128

Jeanette, predikant, XVIII

44

Joede, Goessen die, priester, XV

310

Johannes, priester, XIII

294

Johanss, Arnt, stadstimmerman, XVI

267

Jongbloet, Cornelis, burgemeester, XVII 243
Jong, Cornelis Cornelese de,
kerkmeester, XVII

160

Jongh, Wilhelm de, burgemeester, XVI

186

Joost, schilder, XVII

241

Joosten, Elisabeth, XVII

63

Jorien, timmerman, XVI

185
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J.S., schilder, XVII

40, 41

Jullien, Alexis, klokkengieter, XVII

195, 243

Justinianus, keizer

386-387

Caenen, schilder, XVIII

122, 123

Call, Jan van, klokkengieter, XVII

355

Kammerick, J. van

389

Camphuysen, Crucht van, XVI

359

Castilië, Philips van, XV-XVI

173

Karel de Stoute, XV

153

Karel V, keizer

366

Karel VII van Frankrijk

153

Catherina van Frankrijk

153

Keent, Robertus de, pastoor, XV

105

Ceporinus, wapen-

64

Ceporinus, Cornelia, XVIII

63, 64

Ceporinus, Jacobus, schrijver(?)

64

Ceporinus, Johannes, predikant, XVI

63, 176

Ceporinus, Johannes, predikant, XVIII

63, 64, 159

Kerckwijk, Jacob van, XVIII

69

Kessel, W. van, schilder, XVIII

384, 386, 387

Kéthule, Johanna Barbara de, XVII

23

Chenel, familie

154

Kyfhoek, geslacht-

333

Kyfhoek, Geertruid

333

Kirckpatrick, Everwijn, XVII

155

Kirckpatrick, Johan, XVII

154, 155

Kirckpatrick, Johan, XVII

155

Claes, pastoor, XVI

294

Claes, Arent, wapen-, XVIII

37

Claiss, Pauwels, kerkmeester, XV

370

Claudius, keizer

159, 323

Klop Hoochdijk, Echbert, burgemeester, 127
XVII-XVIII
Clotz, Valentijn, schilder, XVII

161, 170, 182

Knoops, steenhouwer, XVIII

190

Cock, geslacht-de

89, 319, 350, 356, 357, 447, 473

Cock, wapen-

358, 473
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Cock, Adriaan de, XVII

468

Cock, Adriaan de, schepen, XVII

243

Cock, Adriana Maria de, ± 1700

354

Cock, Gerhard, XIV

458

Cock, Gerrit de, ± 1300

89

Cock, Gijsbert de, XIV

67, 70

Cock, Gijsbert, XIV

454, 456

Cock, Hendrick de, XIII

74, 89

Cock, Johan de, XVII-XVIII

354, 468

Cock, Rudolf (de), XIII

74, 318, 319, 454, 457, 458, 460, 461,
465

Cock, Theodora de, XIV

89

Cock, Jan Wellens de, schilder, XVI

446

Cocq, familie de

441

Cocq van Opynen, Everhard de, XVII

445

Cocq, Johan de, XIII

440

Cocq, Johan de, burgemeester, XVII

243

Koec, Nicolaus, pastoor, XV

231
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486

Koenraad I, keizer, XI

Bladz.
363

Koenraad II, keizer, XI

351

Koenraad II, keizer, XV

47

Koning, Maria Clasina Johanna van
Gijsen -, XIX

285

Corneliss, Adriaen, priester, XVI

351

Cornelisz, Herman, glazenier, XVI

201

Cranendonk, Willem van, XIV

79

Kretschmar, Elisabeth Anne Gerardine
van, XIX

113

Creutz, Mr. S.

148

Krimpen, Dierick Willemsz van

13

Cromhout, Adriaen, kapitein, XVII

169

Cronenborch, Heeren van

258

Cruyningen, N. van

359

Kruythoff, Ger. Corn. Tielenius, koopman, 392
± 1800
Kuik, geslacht-,

322, 330

Kuilenburg, beeldhouwer XX

325

Cuyp, J.G., schilder, XVII

119

Cuypers, Dr. P.J.H., XIX

259, 260, 265

Laeswijk, geslacht-

340

Laat, de, burgemeester, XVII-XVIII

202

Lauwick (Laewick), geslacht-van der

293, 317, 322

Lamberts, G., teekenaar, XIX

22

Lange, Gijsbert de, vice-admiraal, XVIII 391
Lange, Jacoba W. de, XVIII

391

Lange, Mr. M. de, griffier XIX

88

Langerack, geslacht-van

468

Leck, Otto van de, XIV

75

Leck, Willem van de, ± 1400

75

Leendertsen, Cornelis, mulder, XVII

328

Leeuw, Maria de, XVII

424

Leeuwen, wapen-van

427
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Leeuwen, Arnoldus van, burgemeester, 426-427
XVIII
Leeuwen, Johan Diederik van, ontv. gen., 362, 400, 434, 436
XVIII-XIX
Leeuwen, C. van, architect, XVIII

196, 197, 253

Ley, wapen-

37

Leicester

169

Lenshoek, wapen-

99

Lenshoek, familie

30

Lenshoek, C.P., XIX

100

Lenshoek, Hendrik, XVII

99

Lenshoek, Peter, heemraad en schepen, 89, 99
XVIII
Leo, Johannes, predikant, XVI

177, 241

Leuven, Johanna van, ± 1300

131

Lichtenberg, N. van

359

Lichtervelde, wapen-van

21

Lichtervelde, Johan Ferdinand van,
XVII-XVIII

15, 19

Lidth de Jeude, familie van

362, 435

Lidth de Jeude, wapen-van

435

Lidth de Jeude, Hendrik van

427

Lidth de Jeude, Johanna van, XVII

425

Lidth de Jeude, C.C. van, XVIII

435

Lidth de Jeude, Cornelis Philip,
burgemeester, XVIII

427, 431

Lidth de Jeude, Margrita van, XVII

424

Lidth de Jeude, Theodora van, XVII

424

Limburg, Walram van, XIII

39

Linden, L. van, XVIII

415

Lynden, geslacht-van

125

Lynden, wapen-van

104, 110, 111

Lynden, Adrianus van, XVIII

109, 110, 113, 121, 122, 123

Lynden, Anna van, ± 1600

118

Lynden, Frans van, XVII

117, 389

Lynden, Margriet van, XVIII

473

Lynden, Otto Frederik van, XVIII

102, 103, 109, 110, 111, 113, 121, 122,
123
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Lynden, Reinhart Boelens, baron van,
XIX

461

Liotard, schilder, XVIII

123

Lippe, Fred. Adolf, graaf van der, XVII

333

Lith, I. van, burgemeester, XVIII

249

Lo, Gerhard van, XIII-XIV

47

Lodewijk XIV

335

Loenen, Adriaentyen Cornelis, XVII

63

Loon, geslacht-van

40

Lub, Corn. Will. en Jan, diaconus, XVIII 318
Lucius III, paus, XII

334

Ludger, bisschop, IX

322, 447

Luria, muntmeester

159

Maelstede, N. van

359

Maes, Nicolaas (copie naar -), schilder, 119
XVII
Mackay, geslacht-

350

Mackay, wapen-

355, 358

Maler, Claes die, XVI

189

Malsen, geslacht-van

28, 158, 320

Malsen, D. de - de Cleverskerke, XVII

327

Malsen, Guido van, XVI

158

Malsen, Jannetje van, XVIII

328

Malsen, Claes van, XIV

28

Malsen, Claes Ottozoon van, XVI

28

Malsen, Carel van, XVII

28, 29

Malsen, Margarita van, XVII

328

Malsen, Nicolaas van, XIV

199

Malsen, Otto van, XV

28

Manhig, Jacob Kok, opzichter, XIX

434

Mansfelt, van, XVI

40, 48

Marot, Daniel, bouwmeester, XVIII

426

Marcus Aurelius, keizer

159

Martel, Karel

369

Masscharell, Johan, XVII

320

Mast, I., beeldhouwer, XVIII

391, 394, 426

Maximilaan, keizer, XV-XVI

40, 101, 149, 162, 173, 458
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Meerman, G., XVIII

453

Meynard of Wichlow, Anna, XVIII

122

Meinwerk, bisschop, XI

68, 333, 334, 340

Meyres, Leonart van, schepen, XVII

243

Mendoza, Francésco de, XVI

83, 174, 186, 224

Merian, graveur, XVII

83, 361, 373, 379

Merode, Johan Scheffert van, XVI

112

Merode, Schiffert van

435

Meteren, Emanuel van, historicus, XVI

174, 259

Meteren, geslacht-Cuyck van

340

Meteren, Elias van, XIV

330

Meteren, Gijsbert van

328

Metsys, Quinten, schilder, XVI

220

Metz, Alpertus van, kroniekschrijver, XI 364
Meulen, A.F. van der, teekenaar(?), XVII 181, 374
Meurs, Frans van, kerkmeester, XVII

243
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487

Meurs, Christoffel, graaf van, XVI

Bladz.
452

Milander, Johan

154

Minningen, geslacht-van

44

Mijnis, Willem, horlogemaker, XVIII

248

Mijnlieff, F.J.

389 398

Mirle, Henricus van, pastoor, XV

298

Mobach, Petrus, predikant, XVII

320

Moelen, Gherit van der, XV

423

Moer, Jan, klokkengieter, XVI

28, 104, 428

Moer, Jaspar, klokkengieter, XVI

104, 248, 381

Moer, Willem, klokkengieter, XV

381

Molen, Mechteld van der, XV

423

Moliaert, geslacht-

240

Moliaert, Hedick, XVII

240

Moliaert, Jan, XVII

240

Moliaert, Joannes, XVII

240

Moliaert, Pieter, XV-XVI

240

Moliard, Jan, proost, XIV

376

Moliart, Petrus, XIV

244

Molitor, generaal, XVIII-XIX

174

Moll, Adriaan Maurits, secretaris, XVII

18

Moll, Willem, klokkengieter, XVII

128

Mom, Jacob, ambtman, XVI

367

Mondragon, XVI

158

Moor, Jan, klokkengieter, XVI

428

Morine, Jan, priester, XV

48

Moringh, Elisabeth, XVII

99

Mossel, C.H., kapitein-ingenieur, XIX

149

Mossel, L.M., kapitein-ingenieur, XIX

143

Motte, de la, XVII

132

Muller, Nic., klokkengieter, XVIII

467

Murman, C.

323

Muschart, I., kapitein-ingenieur, XIX

148

Naber, C.F.A., orgelmaker, XIX

314

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Nagell, Anne Jan Harmen Maurits
Adriaan van, XIX

113

Nagell, Charles Anne Daniël van, XIX

113, 125

Napoleon, XVIII-XIX

132

Nassau, geslacht-van

161

Nassau, Ernst van, XVI

174

Nassau, Hendrik van, XVI

132

Nassau, Jan van, XVI

370, 377

Nassau, Reynald van, ± 1200

286

Nassau, Willem van, XVII

154

Nassau, Willem Lodewijk van, XVI

174

Nassau-Weilburg, Carl Christian van,
XVIII

123

Nassau-Zuylesteyn, Henriëtte van, XVIII 122
Nassouw, Geeraert van, schatmeester, 199
XIII-XIV
Nederhorst, geslacht-Horst tot

449

Nederinen, Hermannus de, XIII

454

Nerynck, XVI

423

Nero, keizer

159

Neve, Godefridus, XV

334

Neukirchen, gen. Nijvenheim, Jan
Gijsbert Ludolph Adriaan van, ± 1800

124

Nydeggen, Schenck van, geslacht-

350

Nieuwenhuyzen, Jan van, XVIII-XIX

252

Nicolaas, schout, XIV

367

Nijvenheim, zie: Neukirchen.
Noorden, Claes, klokkengieter, XVIII

160

Noortbergh, Herman Lamert, pastoor,
XVIII

64

Nooten, Cambier van, burgemeester, XX 384
Nooy, van, schilder, XIX

195

Notger, bisschop, X

83

Oldenbarneveldt, Johan van,
raadpensionnaris, XVI-XVII

174

Oltmans, A., teekenaar(?), XIX

257

Ommeren, Corn. van, architect, XVIII

102-104

Ommeren, Henrick van, kerkmeester,
XVII

243
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Ommeren, Walraven van, architect, XVIII 102, 103
Omphal, Alex. Diederik van,
burgemeester, XVIII

392

Ooms, Johannes, missionnaris, XVII

17

Oostdijk, Suzanna van, XVII

145

Oostenrijk, Andreas van,
kardinaal-landvoogd, XVI

83, 174

Oostervant, Willem van

131

Ophuisen, H. van, diaken, XVIII

64

Opynen, Anna van, XVII

389

Oranje-Nassau, Carolina Wilhelmina van, 123
XVIII
Oranje-Nassau, Frederik Hendrik van

170, 194

Oranje-Nassau, Marianna van, XIX

125

Oranje-Nassau, Maurits van

79, 80, 83, 158, 169, 174, 186, 194, 258

Oranje-Nassau, Willem I van, XVI

75, 154, 163, 168, 169, 173, 176, 185,
194, 284, 377, 461

Oranje-Nassau, Willem II van

194

Oranje-Nassau, Willem III van, XVII-XVIII 170, 171, 194, 284, 365
Oranje-Nassau, Willem IV van, XVIII

365

Oranje-Nassau, Willem V van, XVIII

123, 365

Os, Baeyen Handrik van, XVII

36

Otter, Geraert den, werkbaas, XVIII

203

Otto I, keizer, X

340, 369, 400

Otto II, keizer, X

364

Otto III, keizer, X

83, 162, 448

Ouderogge, Cornelis, klokkengieter, XVII 78
Pallandt, geslacht-van

158, 456, 458

Pallandt, b.esse van,

459, 466

Pallandt, Cecilia J.L. van, XIX

461

Pallandt, Mr. Fr. W. Fl. Th. baron van, ± 461
1800
Pallandt, Mr. Jacob baron van, XIX

461

Pallandt, Maria, XIX

461

Panthaleon, Maria Fr. van Eck van,
douairière, XVIII

427

Parma, XVI

132

Paulus, Zegerus W., predikant, XVII

304

Pauw, Maria, XVIII

332
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Pax, Franciscus de la, klokkengieter, XVII 243
Peeters, I., etser(?), XVII

181

Peperscheit, Godefroy van

359

Perronneau, J.B., schilder, XVIII

123

Petersen, Willem, kerkmeester, XVII

459

Petersz, Hermen Jan, glasmaker, XVI

208

Petit, Henri, klokkengieter, XIX

249, 302, 339

Petri, Theodorus, predikant, XVII

355

Philips, J.C., graveur, XVIII

374

Philips II, koning van Spanje, XVI

180

Philipsen, Jan-, klokkengieter XVII

88, 160, 243, 296, 320, 341, 355, 451

Philipsen, Willem-, klokkengieter XVII

296

Pichegru, XVIII

174, 365

Pieck, geslacht-

286
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488

Pieck, wapen-

Bladz.
37, 38, 42

Pieck, Aleydis, XV

286

Pieck, Franck, XV

67

Pieck, Franck (dochter van -)

67

Pieck, Jacob

37

Pieck, Caerl

37

Pieck, Nicolaas, XVI

286

Pieck, Theodora, XVII

389, 391, 397

Pieck van Wolfsweert, wapen-

38

Pieterzen, wapen-

37

Plettenborgh, Conrad

435

Pol, Matheus Gijsbertssz. van den,
burgemeester, XVII

243

Pol, Wijnand van de, stadstimmerman,
XVIII

191

Polanen, wapen-van

74, 75

Polanen, Jan I van, XIV

75

Poll, wapen-van de

81

Poll, Godefroy Frederik van de, drost,
XVII

75, 80, 81

Pont, wapen-

161

Pontanus, XV

368

Por, J., restaurateur, XX

226

Post, Frans, schilder, XVII

120, 121

Pourbus, P., schilder, XVI

117

Prat, du, schilder, XVIII

121, 122

Pronk, C., schilder, XVIII

20, 32, 79, 80, 154, 296, 297, 385, 389,
419

Pruisen, Albrecht van, XIX

125

Putseler, wapen-

38

Quadt, geslacht-

113

Quadt, Wilhelm Thomas, XVII

113

Quadt van Wickeraet, Johan Frederik,
XVII

113

Quarré, du, wapen-

21

Rademaker, wapen-

60

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Rademaker, Abraham, graveur,
XVII-XVIII

464

Raesvelt, wapen-

37

Raet, de, wapen-

240

Raet, Aert de, ± 1600

240

Raet, Jan de, kanunnik, XVI

240

Raet, Johanna de, XVII

240

Randwyck, geslacht-van

67, 158

Randwyck, Elisabeth van, XVI-XVII

121

Randwyck, Frederik Hendrik van, XVII

120

Randwyck, Margareta van, ± 1700

112

Randwyck, Rutger van, XVII

113

Rangelroy, A.F. van, diaken, XVIII

64

Ratingen, Joost van, baljuw, XVI

266

Ravesteyn, J.A. van, schilder, XVI-XVII 118
Reay, Lord

359

Rechteren, Jacob Hendrik van, ± 1800

124

Redtenbacher, R., architect, XIX

20, 21, 257

Reede, Isabella van, ± 1800

124

Reede, Otteline Frederica van, XVIII

113

Rembrandt

119

Remmerde, gebr., XIX

104

Renesse, wapen-van

358

Renesse, Frederik van

359

Renesse, Jan van, ± 1400

358

Renesse, Jan van

359

Renesse, Johan van

359

Resant, Wijnants van, zie: Rosant.
Reuchlin, David Frederik, XIX

392, 398

Reuchlin, Henriette E.H., XIX

392

Reuchlin, Pierre A., burgemeester, XIX 392, 398
Reus, Alida de, XVIII

451

Rhee, N. van, ± 1800

88

Ribaucourt, geslacht-de

19

Ribaucourt, Cristyn de, wapen-

21

Rieff, stucwerker, XVIII

394, 397, 436, 442

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Riemsdick, Adriaen van, burgemeester, 425
XVII
Riemsdijk, Mr. Adrianus van, XIX

392

Riemsdijk, Gerrit van, ontvanger, XIX

392

Riemsdijk, Jelis van, ambtman

367

Rigter, architect, XVIII

103

Ryckaert, Suzanna, ± 1700

286

Rijnberk, Cornelis van, ± 1700

333

Rijssel, Elisabeth Anthonea van, XIX

88

Rijssel, N. van, predikant, ± 1800

88

Rijswijck, Johan van, bouwmeester, XVI 377
Riviere, geslacht-van

302

Riviere, Johan, XVII

302

Rivière, Richard de

89

Rodenburg, Machteld van, XVI

266

Rodolphus, pastor, XV

15

Roelandts, Philippus

63

Roeloffs, Jan, schout, ± 1500

184, 189

Roeck, Claes, Pater, XVI

484

Roeck, Rudolf, vicaris, XVI

417

Roermond, Richardis van, abdis, XIII

454

Roest, Dierck Janz., steenhouwer,
XVI-XVII

241

Roghman, R., teekenaar, XVII

460, 464

Roock, Diederika H. de, XVIII

323

Rosant, Johan Wijnants van, XVII

425

Rosant, Lieven Wijnants van, ± 1600

425

Rosi, Agostino, schilder, XVIII

123, 124

Rossum, geslacht-van

154, 157, 447

Rossum, wapen-van

37, 157, 160

Rossum, Gerard van, XIII

157, 158, 447

Rossum, Gerard van, XIV

89

Rossum, Gerardus van, XII

157

Rossum, Hadewig van, XIII

158

Rossum, Heilwig van, XVI

389

Rossum, Jan van, XV

158

Rossum, Jan van, XVI

154, 266, 269, 271

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Rossum, Johan van, XIII

157

Rossum, Maarten van

114, 154, 158, 160, 256-265, 267, 269,
283, 343, 345

Rossum, Margaretha van, XVI

258

Rossum, Sybilla van, XVI

158

Rossum, Steven van, XVI

156

Rossum, Willem van, XV

452

Rubens, trant van -, XVIII

17

Ruit, Hendrik den, zie: Dirckx den Ruit.
Ruiter, Herman de, XVI

132

Rutenborch, geslacht-van

266

Rutenborch, Johanna van, XVI

266

Saftleven, Herman, schilder, XVII

120

Saksen, Albrecht van, XV

149, 173

Saksen, Albrecht van, wapen-

153

Saracho, abt, XI

24

Schaap, Ir. W.F.C., XX

183

Schell, zie: Vittinghoff.
Scherpenzeel, geslacht van

302

Scherpenzeel, wapen-

309

Scherpenseel, Otto van, XVI

309

Schevenich, Helwich van, XV

293

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

489

Schijnvoet, J., graveur, XVIII

Bladz.
460, 464

Schlencker, orgelmaker, XVIII

238

Schonen, Otto van, XV

131

Schonk, predikant, XVIII

78

Schoock, Arendt, kerkmeester, XVII

240

Schoock, Geertruyt, XVII

240

Schook, S., XVIII

328

Schoone, Philips de, XV

149

Schoone, Philips de, wapen van

153

Schouman, A., schilder, XVIII

332

Schull, Steffen, XVII

424

Seest, Pieter, klokkengieter, XVIII

288

Seghers, Daniël, schilder, XVII (manier 65
van -)
Selcaert, Huibert, martelaar, XVI

176

Selkart, Alert, kanunnik, XVI

240

Selkart, Claesz, XV

240

Seunties, N., beeldhouwer, XVII

109

Sgravenweert, XVIII

202

Slijer, Serefaes de, XVI

62

Slingelandt, L.J.D. van, XIX

29

Smids, Ludolf, uitgever, XVIII

464

Snoek, Dominicus, XIX

86

Son, geslacht-van, XVIII

303

Sonnius, bisschop, XVI

76, 89, 94

Soukens, Hendrik, schilder, ± 1700

285

Specht, Johannes, klokkengieter, XVIII 318
Spillenaar, Matthias, rentmeester, XVIII 451
Spilman, Hendrik, teekenaar, XVIII

69, 128, 374, 385, 389, 396, 397

Spinola, XVI-XVII

169

Spruijser, Ghelde

128

Spudeus, Henricus, predikant, XVI

33

Staeck, Johan, schepen, XVII

111

Staring, A.C.W., dichter

173

Steelandt, Odilia Louise van, ± 1700

391

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Steen, familie van den

345

Steen, wapen-van den

345, 445

Steen, Arend van der, burgemeester, ± 421, 427
1700
Steen, Diederik Gerhard van den, XVIII 345
Steen, Mr. J.D. van den, XVIII

431

Steen, Jacob Nicolaas van den,
burgemeester, XVIII

411, 427

Steen, Cornelia van den, XVIII

427

Steen, Lucretia C. van den, XVIII

427

Steen Zijnen, Mr. J.P.L., XIX

86

Stepradt, geslacht van

449

Stepradt, Catharina en Reinera, XVII

451

Sterrenberg, A., XIX

339

Steurs, Victor de, XIX

35

Stockum, Heer van

258

Stryen, geslacht-van

75

Strijp, Joh. van, XVII

62

Strumphler, orgelmaker, XVIII

238

Stuart, Mary

194

Suermond, Dirk, XV-XVI

423

Suermond, Jan, XV-XVI

423

Sugtelen, van, architect, XVIII

191

Suylen, van Nuyt, wapen-

37

Surister, A.C., geb. Campagne, XIX

443

Swaen, familie

154

Swieten, van, architect, XVIII

191

Tay, A., XVIII

415

Taay, G.

400

Taets van Amerongen, geslacht

293

Tarquinius

283

Tavernier, H., teekenaar, XVIII

25, 29, 389, 396, 397

Teefelen, Nicolaas van, pastoor, ± 1500 429
Teffelen, Pieter Stevensen van, XVII

422

Tengnagel(l), geslacht-van

303

Tengnagel(l), wapen-

303

Tengnagel(l), Alexander van, ± 1600

302

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Tengnagel(l), Alexander van, XVII

302, 304

Tepe, A., architect, XIX

307

Theophanu, keizerin, X

364

Thiennes, Thomas van, XVI

458

Thoir, A.P. van, XVIII

415

Tydeman, familie

397

Tydeman, Cornelia, XX

392

Tydeman, Mr. Meinard, XIX

392, 398

Tydeman, Mr. Meinard, XX

392

Tydeman, Mr. P.H.A., XX

392

Tiele, Alardus, schrijver, XIX

202

Tielen, Willem, timmerman, XVIII

202

Till, Françoise, b.esse van, XVIII

354

Timmer, Dirkske, XIX

288

Timmer, W., XIX

288

Timmer, Abraham, XVIII

72

Timmers, wapen-

317, 318

Timmers, Johan Jacob, XVIII

318

Titus, keizer

159

Torck, wapen-

112

Torck, geslacht

113, 125

Torck, Bernt, XVII

125

Torck, Gaart, XVI

125

Torck, Johannes, XVII

107, 108, 112

Torck, Lubbert, XVI

113

Torck, Maria, XVII

113

Torck, Stephania, ± 1700

120

Torck, Willem, XVI

125

Tour d'Auvergne, Henri de la, XVII

75

Trajanus, keizer

159

Trajecto, Aleydes de, XV

231

Treffer, W.A. den, XIX

96

Trémouille, prinses de, XVII

120

Trier, Joh. en Henricus van,
klokkengieter, XVII

93

Trier, Peter van, klokkengieter, XVII

160, 243, 320, 341, 355, 451

Trip, wapen-

118

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Trip, Hendrik, XVII

118

Trip, Jacobus, XVI-XVII

118

Tuerft, H., schilder, XVII

120

Tuyl van Bolkensteyn

37

Tuyl(l), geslacht-

296, 316

Tuyl(l), wapen-

38, 297, 341

Tuyl(l), Geertruid van

316

Tuyl(l), Gerrit, XV

340

Tuyl(l), Gijsbert van, XIII-XIV

130, 296, 316

Tuyl(l), Willem van - tot Bulkestein, XVI 296
Turenne, XVII

41, 67, 170, 174, 177, 365, 367

Ubeimt, Martinus Petrus, pastoor, XVI

62

Utenbogaert, Johannes, predikant, XVI 174
Vael, Hendrik de, kerkmeester, XVII

243

Vael de Bije, Johan de, burgemeester en 243
kerkmeester, XVII

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

490

Valdericke, Alardus Judex de, XIII

Bladz.
448

Valkenburg, bouwmeester, ± 1600

379

Vanderick, Goeswinus de, XIV

448

Vanderick, Steeske van, XIV

448

Vanderick, Swanus van, XIII

448

Varick, wapen-

327

Varick, Maria van, XVII

323, 327

Varick, Aleyda van, XIV

449

Varik, Hendrick van, XIV

449

Varick, Claer van, XVI

451

Varick, Lutgart van, XVI

451

Varsvoirth, Eyl zu Lou

435

Veen, Gerardus de, XV

231

Velde, Jan van de - Jr., schilder, XVII

464

Velse, C.J., XVIII

332

Veltdriel, Jacob van, XV

48

Venray, Jan van, zie: Ceporinus,
Johannes.
Verbolt, geslacht-

44

Verbolt, Cornelia, XVIII

427

Verhagen, Abraham, XVII

113

Verhaghen, P.J., schilder, XVIII

17

Verhees, landmeter, XVIII

92

Verkerk, Markus, XVIII

444

Vermeulen, G., regent, XVIII

252

Vernukken, Hendrik, beeldhouwer, XVI 262, 263
Verrijst, G., aannemer, XVIII

191

Verste, Giesbert, kerkmeester, XVII

160

Verstegen, H.C.

297

Verstegen, familie

296

Verstegen, Johannes, XVIII-XIX

296

Verstegen, Pieter, XVIII

296

Verwey, D.P., schout

328

Verwey, Gooszen, schout, XVII

99

Verzyl, familie

296

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Vespasianus, keizer

159

Vianen, Hendrik van, XIV

40

Victorinus, keizer

371

Viervant, Anthony, architect, XVIII

191

Vincentius, pastor, XVI

15

Vygh, wapen-

42, 458

Vygh, Adriaan, XVI

370

Vygh, Adriana, XVII

389

Vygh, Dirck, ambtman, XVI

365, 367, 370, 377, 389, 391, 397, 429

Vijgh, Dirk Jacob, XVII

389

Vygh, Geraerd, XVII

458

Vygh, Helwig, XVII

389, 391

Vygh, Johan, XVII

458, 461, 465, 466

Vygh, Joost, XVII

389

Vygh, Claes, ambtman, XVI

317, 365, 367 370, 389, 397

Vijgh, Theodora, XVII

389

Vilsteren, geslacht-de

19

Vilsteren, wapen-de

21

Vingboons, Philips, bouwmeester, XVII 397
Vink, Cornelis, XVIII

85

Virieu, François de, XVI

284

Virieu, François Willem de, schilder,
XVIII-XIX

253, 285

Virieu, J.P.D. de, regent, XVIII

252

Virieu, familie de

242

Viruli, Mr. D.C.

154

Visscher, luitenant, XV

422

Visscher, C., graveur, XVII

147

Visser, Willem de, schilder, XIX

285

Vittinghoff, wapen-van

104, 111, 112

Vittinghof, Otto Frederik van, XVII-XVIII 109, 111, 113
Vittinghof, Stephania Anna Amarantha
van, XVIII

109, 113, 122, 123

Vogel, Anna, ± 1600

425

Voghel, wapen-

434

Voghel, Hendrik, XVI

435

Voicht, Agnes de, XIV

340

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Voicht, Gysbert de, XIV

340

Vlodorp, Anna van, XVI

112

Voorden, G.J. van, klokkenist, XIX

248

Voorden, Henricus van, smid, XVIII

248

Voorst, Transisilanus Adolf baron van,
XVIII

426

Voorst van Dooreweerdt, wapen-

435

Vorsterman, XVII

190

Vos, Maarten de, schilder, XVI-XVII

117

Vos, Maarten de, trant van -

117

Vredeman de Vries, bouwmeester, ±
1600

328

Vries, Alardus de, XVII

424, 425

Vueren, Bernhard van, domheer, XIV

199

Waardenburg, Johan van, XIV

333

Waerdt, A.V.K., timmerman, XVIII

473

Wadestein, Otto van

348

Waghevens, George, klokkengieter, XVI 73
Wakker, C.F., tingieter, XVIII

243

Walcheren, familie van

468

Waltgerus, graaf, X

369

Wandrick (= Warinck), Gosuin van, XIV 172
Wassenaer, wapen-van

105

Wassenaer, Mr. Frederik Hendrik van,
XVIII

105

Wassenaer, Willem van, XVIII

286

Wedigo, XIV

176

Weerdenborch, geslacht-

302

Weerdenborch, Sweder van, ± 1400

356

Weert, Hendrik de, wapen-, XVIII

85

Weert, Rutger, XV

356

Wegewart, Willem, klokkengieter, XVII

100

Welderen, wapen-van

394, 395, 426

Welderen, Bernard van, XVIII

391

Welderen, Johan van, ± 1700

391, 394, 397, 426

Welderen, Steven van, XVII

391, 395, 425-426

Wendel, J.C. (?), teekenaar, XIX

189

Werdenburg, Mechteld van, XV

70

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Wessem, H.J. van, XX

421

Wibrans, Gillis, klokkengieter, ± 1700

334

Wichman, graaf, X

339

Wicquefort, Abraham van, minister van 145
Polen, XVII
Widerholt, Elisabeth, XVII

156

Wied, Aylva, wapen-

459

Wied, Frans K. Chr., graaf Van, XVIII

459

Wied, Judith Maria, gravin Van - etc.,
XVIII

459

Wiesendam, zie: Ceporinus.
Wijck, Dirck van, buermeester, XVIII

473

Wijck, D.V., kerkmeester, XVIII

473

Wije, Willem van, landbouwer, XV

362

Wijhe, wapen-

42

Wijhe, Seyna Jacoba Isabella van, XVIII 105
Wijhe van Echtelt, wapen-

37

Wijnen, wapen-van

38

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

491

Wilbrandus, bisschop, XIII

Bladz.
360

Wilde, Gosewijn de, stadhouder, XV

131

Wylich, Judith van, XVI

118

Willarts, J., schilder, XVII

148

Willem VI, graaf van Holland, XV

40

Willemsz, Willem, XVI

424

Wijnen, Christina Margarita, XVIII

427

Wiselius, Samuel, godgeleerde, XVII

241

With, Françoise de, XVI

284

With, Wendelina de, XVII

113

Witt, Jacob de, burgemeester, XVII

138

Wittenhorst, geslacht-van

158

Wijtties, Peter, kanonnengieter, XVII

456

Woelmond, geslacht-de

19

Woelmond, Arthur de

19

Woelmond, Louis de, XIX

7

Woelmont, L.A.A. de, XIX

29

Wolferts, Andries, orgelmaker, XVIII

238

Wombergen, Peter, schout, XVIII

473

Wouters, Dirck, vice-cureit, XVI

94

Woutersoon, Jan, kerkmeester, XVII

100

Wroth, Henry (of Durants and Loughton), 122
XVIII
Wstinc, Mr. Hugo, XIV

199

Wurts, veldmaarschalk, XVII

132

Zegerszen, Pieter, predikant, XVII

49

Zeiller, M.

373, 379

Zijl, van, XVIII

288

Zoelen, Otto van, XIV

466, 468

Zolen, Johan van, priester, XV

310

Zuylen, Elisabeth van

359

Zuylen, Willem van-Bentinck

117

Zuylen van Nyevelt, geslacht-van

449

Zuylen van Nyevelt, Judith van, XVI

117

Zuylichem, Eyck van, teekenaar, XIX

115, 294

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Zuylichem, Mr. Maurits Jacob van, XIX

286

Zuylichem, Regnerus van, ± 1200

286

Zwentibold, koning, IX

364

Register van kunstenaars en ambachtslieden.
Bladz.

Beeldhouwers.
Bladz.
Kuilenburg, W, XX

325

Mast, I, XVIII

391, 394, 426

Seunties, N, XVIII

109

Vernukken, Hendrik, XVL

262-263

Bouwmeesters (ook ingenieurs en opzichters.)
Anthonisz, Adriaan, XVI

186, 377-379

Beirer, L, XIX

313, 472

Blom, Oloff, XVIII

203

Bullestraten, Willem van, XVI

7, 14

Gils, Jac. van, XX

204

Gouda, Cornelis van, XVI

417

Groenendaal, J, van, XIX

19

Hanker, Hans, XVI

83

Hoeimaker, Hendrik, XVII

23

Hofsmit, Barend, XVIII

202

Jansen, Daan, XVIII

203

Johanss, Arndt, XVI

267

Claiss, Pauwels, XV

370

Cuypers, Dr. P.J.H., XIX

259, 260, 265

Leeuwen, C. van, XVIII

196, 197, 253

Marot, Daniel, XVIII

426

Muschart, I, XIX

148

Ommeren, Corn. van, XVIII

102-104

Ommeren, Walraven van, XVIII

102, 103

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Otter, Geraert den, XVII-XVIII

203

Rijswijck, Johan van, XVI

377

Sugtelen, van, XVI

191

Swieten, van, XVIII

191

Tepe, A., XIX

307

Valkenburg, ± 1600

379

Viervant, Anthony, XVIII

191

Vingboons, Philips, XVII

397

Vorsterman, XVIII

190

Vredeman de Vries, ± 1600

328

Zuylichem, Eyck van, XIX

115, 294

Edelsmeden.
Bräuer, Joh. Friedr. XVIII,

16

Brechtel, Hans Coenraet, XVII

156

Glazeniers.
Danielsz, Karl, XVI

201

Dirckx, Hendrik den Ruit, XVI

201

Cornelisz, Herman, XVI

201

Petersz, Hermen Jan, XVI

208

Kanongieter.
Wytties, Peter, XVII

456

Klokkengieters.
Arck, Eppe van der, XVII

459

Both, Wouter, XVII

459

Bouvrie, Petrus, XVIII

248-249

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Dartelse, Jan, ± 1700

248

Everts, Willem, XVII

243

Falck, Hans, van Neurenberg, XVII

308, 333

Fritsen, XIX

249, 339

Grave, J.A. de, XVIII

70, 160, 249, 315, 455, 473

Hemony, Pieter en Frans, XVII

248, 249

Hoerken, Joh. en Wolh., XIX

328

Jullien, Alexis, XVII

195, 243

Moer, Jan, XVI

28, 104, 428

Moer, Jaspar, XVI

104, 248, 381

Moer, Willem, XVI

381

Muller, Nic., XVIII

467

Noorden, Claes, XVIII

160

Ouderogge, Cornelis, XVII

78

Pax, Franciscus de la, XVII

243

Petit, Henri, XIX

249, 302, 339

Philipsen, Johan, XVII

88, 160, 243, 296, 320, 341, 355, 451

Philipsen, Willem, XVII

296

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

492

Seest, Pieter, XIX

Bladz.
288

Specht, Joh, XVIII

318

Trier, Joh. en Henricus van, XVII

93

Trier, Peter van, XVII

160, 243, 320, 341, 355, 451

Waghevens, George, XVI

73

Wegewart, Willem, XVII

100

Wibrans, Gillis, ± 1700

334

Landmeter.
Geelkerk, Nicolaas, XVII

32, 41

Leidekkers.
Bueren, Mens van, XVI

201

Geritz, Dirck, XVI

201

Gobertsen, Jan, XVIII

202

Muntmeester.
Luria, romeinsch

159

Orgelmakers.
Bruyn, de, XVIII

238

Dijk, van, XX

238

Heyneman, XVIII

238

Hes, XVIII

238

Naber, C.F.A., XIX

314

Schlencker, XVIII

238

Strumphler, XVIII

238

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Wolferts, Andries, XVIII

238

Schilders (en grafische kunstenaars.)
Backer, Adriaen, XVII

120

Beyer, Jan de, XVIII

296, 297, 374

Bellingan, F., XVIII

84

Blaeu, J., XVII

83, 161, 179, 181, 187, 188, 204, 373,
379, 383, 389, 396, 397, 431, 432, 444

Boutats, G., XVII

181

Breughel, Jan, XVII (manier van)

118

Bueren, Lammerts van, XX

328

Burgh, P.D.v.d., XIX

124, 125

Deutichom, Jan en Lucas, XVI

180

Deventer, Jacob van,

166, 176, 177, 180, 183, 185, 371, 376,
397, 431, 432, 444

Gobius, H.A.F.A., XIX

35

Haan, A. de, XVIII

97, 98, 287, 374, 381

Heiden, M.F.J. de, XIX

124

Hoet, G., XVIII

195, 285

Horsthuis, I.G., XIX

257

Hulst, J. van de, XIX

125

Jacquin, F., ± 1800

285

Joost, XVII

241

J.S., XVII

40, 41

Caenen, XVIII

122, 123

Kessel, W. van, XVIII

384, 386, 387

Clotz, Valentijn, XVII

161, 170, 182

Cock, Jan Wellens de, XVI

446

Cuyp, J.G., XVII

119

Lamberts, G., XIX

22

Liotard, XVIII

123

Maas, Nic., XVII

119

Merian, XVI

83, 361, 373, 379

Metsys, Quinten, XVI (manier van)

220

Meulen, A.F. van der, XVII

181, 374

Nooy, van, XIX

195

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Oltmans, A., XIX

257

Peeters, I., XVII

181

Perronneau, J.B., XVIII

123

Philips, J.C., XVIII

374

Post, Frans, XVII

120, 121

Pourbus, P., XVI

117

Prat, du, XVIII

121, 122

Pronk, C., XVIII

20, 32, 79, 80, 154, 296, 297, 385, 389,
419

Rademaker, Abraham, XVII-XVIII

464

Ravesteyn, J.A. van, XVI

118

Redtenbacher, R., XIX

20, 21, 257

Rembrandt

119

Roghman, R., XVII

460, 464

Rosi, Agostino, XVIII

123, 124

Saftleven, Herman, XVII (manier van)

120

Schijnvoet, J., XVIII

460, 464

Schouman, A., XVIII

332

Seghers, Daniel, XVII (manier van)

65

Soukens, H., ± 1700

285

Spilman, H., XVIII

69, 128, 374, 385, 389, 396, 397

Tavernier, H., XVIII

25, 29, 389, 396, 397

Tuerft, H., XVII

120

Velde, Jan van de, Jr., XVII

464

Virieu, F.W. de, XIX

253, 285

Visser, Willem de, XIX

285

Visscher, C. XVII

147

Vos, Maarten de, XVI-XVII

117

Wendel, J.C., XIX

189

Willarts, J. XVII

148

Zuylichem, Eyck van, XIX

115, 294

Schrijnwerkers.
Adam, XVI

236

Artsz, Hendrik, XVI

201

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Steenhouwers.
Deutz, Johannes, XVIII

203

Elgen, George, XVIII

191

Esvelt, XVIII

203

Knoops, XVIII

190

Roest, Dierck Janz. XVII

241

Stucwerker.
Rieff, XVIII

394, 397, 436, 442

Timmerlieden (en Metselaars.)
Deventer, Jan van, XVI

185

Jansen, Daan, XVIII

203

Pol, Wijnand van de, XVIII

191

Tielen, Willem, XVIII

202

Verrijst, G., XVIII

191

Tingieter.
Wakker, C.F., XVIII

243

Uurwerkmakers.
Call, Jan van, XVII

355

Jacobsz, Derick, XVI

201

Mijnis, Willem, XVIII

248

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard
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Topografisch register.
Bladz.
105

Aalburg, kerk te - ± 1100
Aalst

125-128,
153
Kasteel IX

39

Kasteel XIV

125, 128,
130

Ned. Herv. kerk XII-XV

126-128

Boerderijen XVII-XIX

128

Abdinghof, abdij

67, 68, 70,
333, 337,
340

Aken

448

Alkmaar

186

Amersfoort

47, 248,
351

Ammerzoden

7-30
Wapen van -

7

Kaart van -

23

Ned. Herv. Kerk XIII-XVI

7-16, 62,
149, 302

R.-K. Kerk XIX

16-17

Klooster XIX

18-19

Kasteel XIV, XVII, XIX

18-23, 283,
284, 461

Particuliere gebouwen

28-30

Boerenwoningen XVIII

30

Amsterdam

17, 70, 172,
175, 238,
243, 288,
473
Wapen

169

Rijksmuseum

189, 265

Rijksprentenkabinet

161, 170,
179, 182,
374, 389

Andries, Fort Sint - XVI, XVIII

83, 158,
174

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Antwerpen

174

Antwerpen, wapen van -

65

Antwerpen, kasteel van - XVI

83

Appeltern

124

Arnhem

171, 183,
191, 370,
372, 400

Arnhem, Rijksarchief

32, 180,
181, 267,
362, 371

Arnhem, Huis van Maarten van Rossum XVI

257, 267

Asperen

321

Augsburg

16, 284

Batenburg

74

Baurewart

15

Beesd

37, 318
Kerk

304

Slot XV?

173

Bemmel

368

Bommel. Zie: Zaltbommel.
Bouillon

75

Boxtel

172

Brakel

31-46, 177
Wapen

31, 37, 39

Kaart

32

Huis te - XV

31, 39-44,
130

Nieuwe huis te - XVIII-XIX

44

Ned. Herv. Kerk ± 1300, XV

32-39, 465

Het Spijker XV?

32, 40,
44-47

Molen

46

Breda

75, 169,
392

Bremen

365

Bruchem

89-93, 173,
177
Ned. Herv. Kerk XIV, XV

89-93

Particuliere Gebouwen

93

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Brugge

168

Brussel, Kon. Bibliotheek

180

Budapest, Museum

119

Buren

322

Buurmalsen

322, 366
Kasteel Klein Ravestein

322

Dalem

334,
451-453
Ned. Herv. Kerk XIX

451-453

Dantzig

365

Deil

293-297,
322, 333
Wapen

293

Raadhuis

293

Ned. Herv. Kerk XII, XIX

294-296

Huis Bulkestein XVII

296-297

Huis Vogelenburg

297

Delft

271
Museum Lambert van Meerten

114

Delwijnen

89, 99, 112

Deventer

314, 364

Deutz

391

Doesburg

365

Doetinchem

365

Doorwerth, kasteel te

447

Dordrecht

173, 186,
188, 271,
364, 365

Dorestad. Zie: Wijk bij Duurstede.
Dreumel

369

Driel

47-67, 74,
76, 101,
286
Ned. Herv. Diaconie, archief -

63

Kerk-Driel.
Zie:
Kerk-Driel.
Hoenza-Driel 47

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Veld-Driel.
Zie:
Veld-Driel.
Drumt

366, 370,
466-467,
469
Ned. Herv. Kerk XIX

467

Kerkhof

467

Woonhuizen XVIII-XIX

467

Dusseldorf

167

Echteld

361

Echternach, abdij

83

Elburg

131

Elden

368

Elst

369

Elten, klooster

339

Emmerik

172

Enkhuizen

421

Enspijk

293,
297-302
Ned. Herv. Kerk XIII-1500

Est en Opijnen

297-302
316-320,
332

Wapen

316

Est, Ned. Herv. Kerk XVIII

317-318

Frankfort a/d Main

373, 461

Gameren

67-73, 177,
185, 340
Romeinsche Oudheden

67

Windmolen XIV

67

Kasteel van Dirk van Haeften XVI

68, 173

Ned. Herv. Kerk XIV-XVI

68-70

Molen XIX

70

Pastorie

174

Geldermalsen

293, 316,
320-329,
366
Wapen

321

Burcht Ravestein XIII

322

Kasteel Groot-Ravestein XIX

322

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Landgoed Bottesteyn

323

Romeinsche Oudheden

328

Ned. Herv. Kerk XV

323-323

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

494

Molens XIX

Bladz.
329

Geldern kerk te -

417

Gellikum

293, 302-308
Rechthuis XVII

293, 303-304, 305

R.-K. Kerk XV

303, 304-308

Boerderij Hakkershoek
XVIII

308

Genderen, watermolen

104

Gent, Bijloke

152

Giesen

48

Gorkum

40, 73, 173, 177, 203, 271,
366
Wapen

153

Huis Bethlehem

148

Gouda

100, 238
St. Jan XVI

108

Grave

121

's-Gravenhage

39, 367, 459, 472
Archief, Rijksbureau
Monumentenzorg

286, 345, 346, 383

St. Jacob - XVI

108

Kon. Penningkabinet

163, 164, 169

Korte Voorhout

125

Mauritshuis

119, 284

Raadhuis

125

Groenhoven. Huis -. Zie: Bruchem, particuliere
gebouwen.
Groningen

162

Haaften

333-336, 340
Ned. Herv. Kerk XIX

333-334, 337

Ruïne Goudenstein XIV

334-336

Molens XVIII, XIX

336

Haarlem

286
Amsterdamsche poort

Harderwijk

381
131

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Hattem

131

Hedel

74-82, 101, 185, 202
Wapen van -

74

Romeinsche Oudheden

75

Kasteel XVI

74, 79-81

Ned. Herv. Kerk XVII

76-79

Ned. Herv. Kerk, pastorie 81
XIX
Boerenwoningen XVII

81

Molen

82

Heer, kerk

319

Heerenwaarden

83-86, 93
Wapen

84

Raadhuis

84

Kerk XIX

85

Molen

86

Heeselt

447, 448, 449
Ned. Herv. Kerk ± 1500,
XIX

Hellouw

447-448
199, 333, 336-339, 340

Ned. Herv. Kerk XIX

337-339

Molens XVIII

339

Hemelrijk, huis - XIX. Zie: Kerkwijk, particuliere
gebouwen.
Hemert. Zie: Neder-Hemert.
Hemmen, kasteel - XVI?

117

's-Hertogenbosch

49, 68, 79, 89, 155, 169,
170-173, 183, 365, 446
St. Jan

Herwijnen

105, 160
336, 337, 342-350

Wapen

342

Ned. Herv. Kerk XIX

343-344, 349

Kasteel Wadestein ±
1300-XVI

344-346, 445, 465

Raadhuis

344

Kasteel Frissestyn XV, XVI 346-347
Engelenburg

347-348

Woonhuis XIX

349

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Boerenhuizen XVII

349-350

Huis Herwijnen

461

Hessen

167

Heusden

130

Hier(n)e. Zie Waardenburg.
Hoekelum, kasteel

125

Hoensa-Driel

47

Hohorst, klooster X

47, 351, 359

Horst, kasteel XVI

262-263, 267

Hulhuesen, slot te -

257

Hurwenen

47, 86-88, 93, 185
Ned. Herv. Kerk XV-XIX

86-88

't Pannenhuis

173

Camp, abdij

47

Kampen

167, 374

Keysersweert

172, 364

Kerk-Driel

48-67, 369
Ned. Herv. Kerk XIV-XVI

48-64, 108, 155, 302

Ned. Herv. Pastorie

66

R.-K. Parochiekerk XIX

64-66

R.-K. Pastorie

63

Particuliere gebouwen

66-67

Kerk-Driel, Teisterbant, slot -

67

Kerkwijk

30, 89-100
Ned. Herv. Kerk XII, XV

93-100

Huis Hemelrijk XIX

100

Kesteren

366

Keulen

168, 172, 364, 391
Dom

Coblenz

152
83, 165

St. Castor

152

Constanz, burcht Gottlieben XIII

149

Kopenhagen

365
Museum

363

Corvei, abdij-XI

24

Kuilenburg

322

Lauresham, klooster - IX

47, 74, 101

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Leerdam

318

Leiden, Coll. Bodel-Nyenhuis

22, 189

Rijksmus. v. Oudheden

67, 75, 157-159, 178, 340,
371, 454

Leipzig, museum

363

Liende

47
Huis Hermestein

297, 445

Lippe

167

Loevestein, fort -, ± 1300, XIX

125, 129-153, 174, 331

Lorsch. Zie: Lauresham.
Londen

364

Lubeck

365

Luik

49, 172, 248, 286

Luisberg bij Aken

448

Maastricht

172, 248

Madrid, Kon. Bibliotheek

180, 371

Mainz

47

Malsen, heerlijkheid

293, 320, 322, 330, 366

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard
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Bladz.
28-30

Malsen, huis van - XVI-XIX?
Mariënweerd, abdij -, XI, XVI,

180,
293,
297,
298,
302,
304,
310,
322,
360,
361, 366

Mariënacker, klooster St. - XVI

158

Maurik

361

Megen, Clarissenklooster

23

Meijerei. Zie: 's Hertogenbosch.
Meteren

317,
320,
322,
323,
329-333
Wapen

332

Huis te -

297,
329,
330,
333, 445

Ned. Herv. Kerk XV-XIX

330-333

Huis Blankensteyn

333

Monnikenland

125, 284

Münster

167

Neder-Hemert

100-125,
350
Wapen

101

Noordzijde

102-104
Ned. Herv. Kerk 102-104
XVII, XVIII
Kapel XV

102

Molen XIX

104

Zuidzijde

105-112
Raadhuis XVIII

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

105

Ned. Herv. Kerk 105-112
XVII
Kasteel XVI, XIX 101,
112-125,
193
Neer- en Opijnen

319

Neerijnen

319,
454-457,
458
Kerk XIV?

199

Ned. Herv. Kerk XIX

454-455,
456, 457

Huis Neerijnen XIV, ± 1800

454, 456

Boerenwoningen XVII, ± 1800

456, 457

Nieukerk, kerk te, XV

417

Nieuwaal

70-73,
177,
185,
288, 340
Gemaal van

67

Ned. Herv. Kerk XVII, XVIII

70-73

Molen XVIII

73

Nijmegen

112,
113,
123,
168,
170,
171,
355, 366
Wapen

37

Oensel

86, 185

Oyevaarsnest, huis -

45

Ooyik

165

Oosterhout, Ned. Herv. Kerk

99

Ophemert

101,
350-360,
370, 449
Wapen

350

Ned. Herv. Kerk XVI, XIX

350-355,
356

Huis - ± 1700

356-359,
361

Boerenhuizen XVI-XIX

359-360

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Opijnen

318-320,
363,
447,
454, 455
Ned. Herv. Kerk XIX

319-320

Osnabrück

167

Oudewater

271

Overmalsen

199

Paderborn, abdij XII

334

Parijs

17

Passewaai

350, 466

Poederooien

31,
125-157
Ned. Herv. Kerk XV, XIX

154-156

Kasteel (IX?), XVI

39, 130,
257

Prümen, abdij - IX

157

Raphaïn (St.)

284

Rees

172

Rijssel

88

Rodichem. Zie: Huis te Brakel.
Roermond

167

Rossum

47, 63,
83,
157-160,
185, 304
Wapen

157, 160

Romeinsche, Frankische en Saksische
Oudheden

157-159

Slot XV, XVI

158

Kerk XVI

158, 159

Ned. Herv. Kerk XIX

159-160

R.-K. Kerk XIX, XX

160

Molen ± 1800

160

Rot

320

Rotterdam

39, 175,
238, 318

Rumt

293,
304,
308-316
Ned. Herv. Kerk XIV

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

309-314

Boerenwoning

315-316

Sant, op 't kapel XV. Zie Neder-Hemert.
Santhemert. Zie: Neder-Hemert.
Schansegat

83

Soest

70, 167

Spelwert

165

Spijk

452

Spijker, het -. Zie: Brakel.
Teisterbant VII-IX,

67.

Tholen

88

Thorn, abdij

350, 351

Tiel

47, 85,
86, 131,
166,
168,
170,
171,
173,
178,
361-447
Wapen

38, 362,
380,
381,
385, 475

Zegel XIII-XIX

362-363

Germaansche en Romeinsche Oudheden

363, 371

Grondplan

361,
371-376

Plattegronden en kaarten XVI-XIX,

180,
371-374,
375,
376,
379, 389

Verdedigingswerken XIV-XVII

376-383

Poorten:
Burensche -

367,
368,
375,
376,
377,
379, 441

Dam-

370,
376, 383

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Hucht- XVI

379-380,
475

Kleibergsche- of 368,
Water- XVII
369,
376,
379,
380-382,
399,
437, 444
Westluidensche- 368,
369,
376,
378,
379, 380
Zandwijksche-

368,
369,
376,
377,
378, 379

Pompen XVII

383

Raadhuis XV-XIX

362,
363,
383-389

Ambtmanshuis XVI-XX

389-398,
426, 429

Huis in de St. Walburgstraat nr.

17, 394,
442

Vischmarkt XVIII

399, 437

Korenbeurs XIX

399-400

Groote- of St. Maartenskerk XIV-XVI, XVIII

362,
367,
369,
370,
372,
377,
391,
395,
400-428,
435

St. Walburgskerk

367,
369,
370,
371,
375, 400

St. Caeciliakapel of Luth. kerk XV, XVI

370,
371,
429-431

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

St. Caeciliaklooster XV
Westroyen, klooster-

370,
389, 429
365, 370, 429

Kloosterpoort, Agnietenconvent

431-433

Synagoge XIX

433-434

Begraafplaats ‘ter Navolging’ XVIII

362,
422,
428,
434-437

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard
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R.-K. Kerkhof XIX

Bladz.
436

Oud Burger Mannen- en
Vrouwenhuis XIX

370, 394, 436-437

Societeitsgebouw XVIII

367, 437-438, 444

Particuliere gebouwen
XVI-XIX

438-443

Tolhuis XIII

367, 376, 440

Oudheidkamer

345, 363, 371, 374, 379,
385, 422, 428, 438, 441,
443, 444-447

Molen XVIII

375, 444

Truiden, St-abdij XII

105

Tuil

68, 71, 173, 174, 185, 200,
322, 333, 334, 337,
339-342
Hofstede de Rodenburg
XIV

340

Romeinsche Oudheden

340

Ned. Herv. Kerk XIV, XIX 340-341
Duiventoren XVI-XVII

341-342

Uithuizen, Menkemaborg ± 1700

359

Utrecht

172, 202, 203, 238, 364,
370, 400
St. Jan

319, 454, 458

St. Maarten

309, 310, 369, 400

St. Marie

74, 76, 166, 449

Minderbroederskerk

358, 359

St. Paulus, abdij

359

St. Pieter

309, 324

St. Salvator- of
Oudmunsterkerk

48, 49

Vaessen, slot te -

257

Varik

369, 447, 448-451
Veer van -

293

Ned. Herv. Kerk ±
1300-1500, XIX

361, 449-451

Molen XIX

451

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Veld-Driel, R.-K. Kerk

83

Venlo

168

Villars, klooster XIII

130

Voorn, schans de -

170

Vuren

451, 453
Ned. Herv. Kerk XIX

Waardenburg

453
296, 318, 319, 454-457,
466

Wapen

454

Germaansche en
Romeinsche Oudheden

454

Ned. Herv. Kerk XIX

458-459

Kasteel - XIII, XVII

284, 457, 459-466

Woonhuis ± 1800

466

Molen XVIII

466

Wadenooien

322, 328, 361, 366, 466,
468-475
Ned. Herv. Kerk ± 1100 XV

468-473

Pastorie XIX

474-475

Wageningen

131

Warmond, Groot Seminarie

126

Warnsfeld

124

Weert, Franciscanenklooster

23

Wel

7, 18, 24-30
Ned. Herv. Kerk XIII, XVI

24-28

Slot XVI, XIX

28-30

Welseind, boerenwoningen XVIII, XIX

30

Werden, abdij X

24, 302

Werdenberghe

319

Wesel

167, 172, 417

Westroyen

365, 370, 376

Wielwijck, 't huis den - Zie Hedel, boerenwoningen.
Wijck

62, 126

Wijhe, Ned. Herv. Kerk

426

Wijk bij Duurstede

364, 371

Windesheim, klooster

238

Woerden

158

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

Woeringen

364

Wordragen

7, 15, 18

Woudrichem

48, 132, 271

Xanten

172

Zaltbommel

15, 16, 40, 41, 49, 63, 64,
67, 68, 69, 74, 77, 79, 83,
85, 90, 112, 131, 160-285,
322, 331, 336, 365, 366,
370, 375, 376, 454, 458
Wapen van -

37, 160, 161, 169, 192,
195, 237, 243, 248, 252,
284

Plattegrond

267, 372

Zegelstempels

161, 162

Munt

162-164, 167

Keur, geschiedenis der
stad

164-177

Praehist., romeinsche en
frankische oudheden

178, 283

Grondplan

180-183

Verdedigingswerken

183-188, 331

Molen

184

Pompen

188-189

Raadhuis XVIII

181, 182, 189-196, 267

Waag

196-197, 253

Markt

182, 189, 196-197, 283

Vischmarkt

188, 197-198, 253

Groote kerk of St. Maarten, 160, 171, 173, 174, 176,
XIV-XVI
180, 183, 195, 198-244,
251, 266, 400, 416, 465
Gasthuiskapel of kleine
kerk XV

85, 176, 238, 244-249

R.-K. Kerk XVIII

177, 249

Klooster der Hl. M.
Magdalena XV

244, 249

Kloosterkerk XVI

250

Broerenklooster XV

250

Augustijnenklooster XVI

250

Gasthuis XVL, XVIII

176, 244, 250-251, 253

Weeshuis XIX

251-252
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Oudemannen- en
vrouwenhuis XVIII, XIX

176, 252-253

Gebouw der Mij. tot Nut
v.h. Algemeen

253

Woonhuizen

253-283

Oudheidkamer

90, 159, 161, 163, 164,
178, 181, 189, 190, 193,
243, 267, 283-285

Stadsherberg

283

Zandwijk

361, 363, 365, 366, 367,
368, 370, 371, 375, 376
Kerk van St. Vincentius

Zennewijnen

370
336, 350, 376

Mariënschoot, Klooster XII 351, 360-361, 451
Herberg XVIII?

361

Zevenhuizen

83

Zoelen

361, 366, 375
Kerk te -

Zuylichem

47, 48, 99, 126, 167, 177,
185, 285-288
Ned. Herv. Kerk XVII ±
1800

Zutfen

444

286-288
112, 167, 248-249
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Zakenregister.
Bladz.
Aardewerk. Zie: Oudheden.
Abdijen. Zie: Kloosters.
Abraham

236, 273

Adam en Eva

128, 236, 261, 264

Aeneas, geschiedenis van -

384

Allegoriën

194, 196, 197, 263, 384,
385, 386-388

Altaren (ook onderdeelen van -).
XIV

199

± 1400

219-220, 401

XV

48, 49, 86, 105, 200, 217

XVI

32, 68, 71, 76, 85, 90, 154,
176, 200, 286, 294, 340,
351

XIX

249

Altaarsteenen, z.j.

83, 95, 341
XIV

Ankers z.j.

62
255, 261

XVI

45, 261?, 272-274, 282

XVII

81, 128, 277-282, 288,
318, 349, 456, 462

XVIII

24, 30, 67, 93, 128, 308,
318, 328, 467

XIX

24, 30, 128, 288, 349, 467

Apollo

158

Armluchters. Zie: kaarsarmen.
Avondmaalsgerei:
In tin z.j.

459

XVII

69

XVIII

28, 64, 88, 153, 160, 243,
344, 453

In zilver z.j.

341, 344, 363, 446, 473

XVI

283
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XVII

28, 69, 78, 85, 112, 153,
156, 160, 318, 319-320,
363

± 1700

334

XVIII

15, 39, 64, 72, 78, 85, 88,
92, 112, 160, 242, 243,
452-453, 459

XIX

39, 66, 88, 287, 288

Band, lederen stempel- XVI

388, 389

Banken:
XIV

152

XV

208, 234-235

XV

239, 421 (Zie ook:
schotten.)

XVII

36, 78, 236, 239, 421

XVIII

88, 104, 249, 327, 332,
472

XIX

334

Bed, XVI

114, 274

Bedstede, XIX

316

Beddesprei, XVI

284

Beeldhouwwerk:
A. In gebakken aarde,
middeleeuwsch

158

B. In brons, XVIII

434

XV

23, 283

XVI

308, 419-421

XVII

17

XVIII

17, 65, 249, 317, 452

± 1800

17

D. In steen z.j.

216, 246

XV

43, 53-55, 279, 357-358

XVI

128, 235-236, 346, 404,
413, 431, 433, 435,
444-445

XVII

275, 283

XVIII

109-112, 127, 189, 252

Behangsel, z.j.

443, 446
XVIII

384

± 1800

374, 442
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XIX

444

± 1500

272

XVI

114, 265-266

XVII

45, 78, 349

XVIII

333

± 1800

46

Betimmeringen:

Bijbel, XV

284
XVII

100

± 1700

459

Blakers (koper), XVII

315
XVIII

317

XVI

359

XVII

81, 128, 288, 318,
341-342, 349-350, 360,
456

XVIII

24, 30, 93, 128, 288, 308,
315-316, 318, 328, 350

± 1800

456, 457, 467

XIX

30, 128, 288, 360, 467

XVI

241, 308

± 1600

111, 293, 304, 328

XVII

78, 85, 100, 242, 275, 314,
333, 354, 445

XVIII

38, 72, 92, 111, 112, 242,
252, 318, 354, 411, 427,
473

± 1800

72

XIX A

355, 427

Boerderijen:

Borden, houten -:

Breviarium Grimani

224

Ciborieën:
A. In koper: XIX

66

B. In zilver, ± 1700

16

XIX

65

Dalmatieken, zilver, XVI?

417

Daniël

219
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David

219, 236, 262, 285, 317,
452

Degen, XIX

446

Deuren:
A. In hout, XVII

276, 412, 413, 416

XVIII

198, 255, 272, 279, 350

± 1800

280

XIX

44, 67, 394

Deurkalf, XVIII

128

Diana

158, 159

Dido. Zie: Aeneas.
Dolfijn

104, 189, 434

Doopbekkens:
A. In koper, XVIII

69, 104, 109, 317, 339,
455, 458

± 1700

314, 327

± 1800

319, 343

B. In tin, XVIII

127, 453

C. In steen, XV

317

A. In ijzer, XVII

99

B. In koper, z.j.

78

XVI

69

XVII

28, 319

Doopbekkenhouders:
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± 1700

Bladz.
327

A. In ijzer, z.j.

92

B. In koper, XIX

109

± 1600

236

XVII

78, 314, 421

XVIII

472

z.j.

111

± 1200

444

XV

98, 127, 156, 326, 444

XVI

235-236

Doopboogen:

Doophekken:

Doopvonten:

Epitaven. Zie: Grafzerken, -monumenten.
Eros

159

Esther voor Ahasverus

60

Evangelisten

15, 62, 225-226

Fort St. Andries

83, 158

Fort Loevestein

125-153

Gasthuis, XVIII

176, 244, 250-251, 253

Gedenksteenen:
z.j.

45

XV

173

XVII

96, 106, 107, 381

XVIII

69, 104

XIX

42, 77, 85, 87, 96, 100,
107

Gerfkamer, XV

401, 402, 405-409,
414-415, 418

Gevelsteenen:
XVI

275

XVII

252, 270, 272, 273,
276-277, 280, 283

XVIII

30, 277

XIX

24
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Glas, geëtst -, XVII

284

Glas, gebrandschilderd -:
XVI

201

XVII

22-23, 37-39, 77, 111

XVIII

37, 202?, 391, 473

z.j.

45

Imitatie

46

Glaswerk

284, 285, 446

God de Vader

59, 228-229

Goliath. Zie David.
Grafmonument (hout):
XVIII

341

z.j.

42, 355

In steen of marmer, XV

239, 240, 358, 422

z.j.

361

± 1500

15, 62, 423

XVI

15, 62, 127, 128, 156, 160,
240, 423, 424, 435, 447,
450-451

XVII

36, 62, 63, 85, 99, 111,
155, 159, 240 241, 308,
327, 328, 341, 424, 425,
458

± 1700

85, 354

XVIII

15, 63, 99, 109, 110, 296,
318, 328, 334, 354, 391,
395, 426, 427, 436, 451,
459

XIX

427

Grepen, bronsen -, XVIII

456

Chronos

426

Handschriften, XV, Breviarium Grimani

224

Chronicon Tielense

369, 388

XV

284

XVIII, Verhees

92

Hangkroonen. Zie: Kaarsenkroonen.
Heilige Geest

53, 59, 176. Zie ook:
Maria.

Heilig Kruis

48, 49, 76, 176, 200

Heiligen:
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Heiligenbeelden en
-figuren

52, 53, 58, 158, 176, 210,
315, 421-423, 444-446

Agapitus

174, 200

Agnes

23, 66, 200, 366, 381

Andreas

83, 472

Anna

116, 117, 220, 445

Antonius

16, 32, 49, 105, 126, 154,
200, 217, 249, 446

Augustinus

249

Barbara

49, 86, 199, 235, 351

Bartholomeus

200, 423

Damianus

200

Dorothea

235

Eligius

200

Elisabeth

17, 23

Eloy (Eligius)

445

Franciscus

16, 17, 249

Gregorius

32

Imelda

443

Jacobus

32, 200

Jan van Jeruzalem St.

44

Johannes de Dooper

49, 200, 218

Johannes Evangelist

32, 46, 76, 150, 154, 217,
218, 225, 472

Joris

49, 73, 76, 102

Joseph

219

Judas

308

Justina

225

Catharina

49, 151, 152, 200, 235,
420

Cornelius

105

Cosmas

200

Crispinianus

200

Crispinus

200

Cristophorus

228

Lambertus

286, 350, 351

Christus

73, 229, 230, 428
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Verkondiging aan de
herders

60

Als kind: Zie: Maria.
Besnijding

236

Doop

236

Bruiloft te Cana

16

Wonderbare vischvangst

84

Voetwassching

16

H. Avondmaal

16, 65

In den Hof van Olijven

308

Zijn kruis dragend

16

Gekruisigd

17, 66, 150-153, 218, 249

Sepulchrum Domini

220

Laatste Oordeel

230

Laurentius

229, 235

Lodewijk van Frankrijk

17

Lucas

84, 225

Lucretia

43

Maria

16, 17, 32, 46, 49, 63, 65,
76, 86, 90, 93, 116, 126,
150, 176, 199, 218, 229,
249, 351, 428

Onbevlekte ontvangenis

66

Verkondiging

210

Visitatie

17

O.L. Vrouw v. Smarten

249

Kroning

59
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Maria Magdalena

Bladz.
17, 235

Marcus

225

Martinus

32, 48, 60, 68, 159, 160,
176, 198, 235, 249, 351,
400, 428, 441

Maurits

167

Matheus

200, 225

Michael

294

Nicolaus

49, 76, 167, 351

Olaf

200

Paulus

200

Petrus

46, 49, 84, 105, 200, 420

Sebastiaan

16, 225

Servatius

105

Severinus

309

Stephanus

200, 220

Sintbertus

323

Thomas

200

Ursula

219, 364

Veronica

229, 410

Victor

422

Vincentius

370

Willibrordus

16, 17, 48, 70, 76, 369

XVI

421

XVII

204

± 1750

402

XIXa

346-347

Hekken:

Heckal

434

Herbeig, ± 1800

361

Horen of roeper, XVII

30

Huizen (eenvoudige woon-) z.j.

394

XIV

370, 440

XV

66-67, 253-254, 279

± 1500

272
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XVI

204, 254-270, 279, 283,
389-398, 438-440

± 1600

271-276

XVII

81, 276-277, 432, 440-441

XVIII

44, 67, 277-278, 441-442,
443

± 1800

442, 466

XIX

24, 81, 93, 100, 252, 278,
288, 349, 443

Jacob met den Engel

236

Jesse, boom van -

226

Judas

308

Judith met het hoofd van Holophernes

60

Jupiter

99

Kaarsarmen:
A. In ijzer, XVIII

92, 100

B. In koper, z.j.

78

± 1700

111, 327, 452

XVIII

104

In koper, XV

315

XVII

38, 99, 450

± 1700

72, 458

XVIII

296, 318, 319, 328

Kaarsenkroonen:

Kaarten (en plattegronden):
Tabula Peutingeriana

157

XVI

177, 181, 371, 372, 375,
376

XVII

31, 32, 178, 179, 180, 181,
372, 373, 374, 379, 389

XVIII

83, 84, 374

XIX

23, 373

A. In hout ± 1800

415

B. In ijzer, XVII

36

C. In koper, ± 1700

111

XVIII

472

XIX

192

Kandelaars:
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Kanonnen, z.j.

394
XVIIa

Kapellen, z.j. Loevestein

456
141

XI, XII, Gameren

68

XI. Haaften

334, 340

XI. Hellouw

337, 340

XI, XII. Nieuwaal

71, 340

XII. Aalst

126

XII. Zennewijnen

360

XIII. Gellikum

304

Neerijnen

454

Opijnen

319

XIV. Cap. Wedigonis te Z. 176
Bommel
XIV-XVI. Gasthuiskapel te 176, 238, 244-249
Z. Bommel
XV. Nederhemert

102

O.L. Vr. Kapel te Tiel

370

XV, XVI. St. Caeciliakapel 370, 371, 429-431
te Tiel
XVI. Frt. St. Andries

83

H. Cruyskapel te Z.
Bommel

176

XIX. Kasteel Amerzoden

19

Kapel R.-K. Kerkhof te Tiel 371, 436
Kapiteelen: XV, XVI

53-57, 214, 215, 431

Kasteelen:
Z.j. Blankensteyn te
Meteren

333

Bottesteyn te
Geldermalsen

323

Doorwerth

447

Engelenburg te Herwijnen 347-348
Hermestein te Lienden

297, 445

Hoekelom

125

Klein Ravestein te
Buurmalsen

322

Huis te Meteren

297, 329, 330, 333, 445

Vogelenburg te Deil

297
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Romeinsch Castellum

157-158

? IX, XIV. Aalst

39, 125, 128, 130

XIII. Gottlieben bij
Constanz

149

XIII. Poederooien

39, 130, 257

XIII. Ravestein te
Geldermalsen

322

XIII-XVII. Waardenburg

284, 457, 459-426

1300-XIX. Loevestein

125, 129-153, 174, 331

1300-XVI. Wadestein te
Herwijnen

344-346, 445, 465

XIV-XVII, XIX.
Ammerzoden

18-23, 283, 284, 461

XIV. Ruïne Goudenstein te 334-336
Haaften,
XIV. 1800 Neerijnen

454, 456

? XV. Beesd

173

XV. Brakel

31, 39-44, 130

XV. Brakel, Het Spijker

32, 40, 44-47

XV, XVI. Frissetijn te
Herwijnen

346-347

XV, XVI. Rossum

158

XVI. Arnhem, huis van
Maarten van
Rossum

257, 267

XVI. Antwerpen

83

XVI. Gameren

68, 173

XVI. Hedel

74, 79-81
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XVI. Hemmen

Bladz.
117

XVI. Horst

262-263, 267

XVI, XIX. Neder Hemert

101, 112-125, 193

XVI-XVII. Duiventoren te
Tiel

341-342

XVI? Vaessen

257

XVI, XIX. Wel.
(Ammerzoden)

28-30

XVII. Bulkestein te Deil

296, 297

± 1700. Menkemaborg te 359
Uithuizen
± 1700. Ophemert

356-359, 361

XIX. Groot Ravestein te
Geldermalsen

322

± 1600

297

XVII

116, 251, 437

XVIII

116, 128

± 1800

192, 252

Kasten:

Kazuifels, XIXb

66

Kelken, in zilver:
XVII

160

XVIII

16

XIX

66

Veld-Driel. R.-K. Kerk

83

Zandwijk

370

Zoelen

444

± 1100-XV. Wadenooien

468-473

XII, XIV-XV. Aalst

126-128

XII-XV. Kerkwijk

93-100

XII, XIX. Deil

294-296

XIII-XVI. Ammerzoden

7-16, 62, 149

XIII-1500. Enspijk

297-302

XIII-XVI. Wel

24-28

Kerken z.j.:
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± 1300-XV. Brakel

32-39, 465

± 1300-1500, XIX. Varik

361, 449-451

XIV, XV. Bruchem

89-93

XIV-XVI. Gameren

68-70

XIV-XVI. Kerk-Driel

48-64, 108, 155

? XIV. Neerijnen

199

XIV. Rumt

309-314

XIV-XVI, XVIII. St. Maarten 362, 367, 369, 370, 372,
te Tiel
377, 391, 395, 400-428,
435
XIV, XV. Tuil

340-341

XIV-XVL. St. Maarten te Z. 160, 171, 173, 174, 176,
Bommel
180, 183, 195, 198-244,
251, 266, 400, 416, 465
XV. Geldermalsen

323-328

XV. Gellikum

303, 304-308

XV-XIX. Hurwenen

86-88

XV-XIX. Meteren

330-333

XV, XIX. Poederooien

154-156

± 1500, XIX. Heeselt

447-448

XVI, XIX. Ophemert

350-355, 356

XVI. Z. Bommel,
Kloosterkerk

250

XVII. Hedel

76-79

XVII, XVIII. Neder-Hemert 102-104
Noordzijde
XVII. Neder-Hemert
Zuidzijde

105-112

XVII, XVIII. Nieuwaal

70-73

XVII ± 1800. Zuilichem

286-288

XVIII. Est

317-318

XVIII, XIX. Z. Bommel.
R.K. Kerk

177, 249

XIX. Ammerzoden. R.K.
Kerk

16-17

XIX. Dalem

451-453

XIX. Drumt

467

XIX. Haaften

333-334, 337

XIX. Heerenwaarden

85

XIX. Hellouw

337-339
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XIX. Herwijnen

343-344, 349

XIX. Kerk-Driel

64-66

XIX. Neerijnen

454-455, 456, 457

XIX. Opijnen

319-320

XIX. Rossum

159-160

XIX, XX. Rossum

160

XIX. Waardenburg

458-459

Kisten, XVI

17, 192
XVIII

Klokken, z.j.

116
146, 344, 385

XV

39, 328, 385

XVI

16, 28, 73, 104, 284, 381,
428

XVII

78-79, 88, 93, 100, 112,
128, 160, 195, 243,
247-249, 293, 296, 306,
308, 320, 333, 341, 355,
451

XVIII

70, 160, 247-249, 288,
302, 315, 318, 334, 455,
467, 473

XIX

249, 339

Abdinghof

67, 68, 80, 333, 340

Kloosters:

Ammerzoden, Clarissen - 18-19
Hohorst

47, 351, 359

Mariënweerd (abdij) XVI

180, 293, 297, 298, 302,
304, 310, 332, 360, 361,
366

Paderborn

334

Tiel, Agnietenklooster XVI 370, 381, 431-433
Tiel, St. Ceciliaklooster,
XVI

370, 389, 429-431

Tiel, Cellebroeders - XVI

370

Utrecht, St. Paulus abdij

47, 351, 359

Westroyen, Dominicanen 365, 370, 429
- XVI
Z. Bommel: H. Maria
Magdalena -

244, 249

Z. Bommel: Carmeliten- of 250
Broeren -
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Z. Bommel: Regulieren- of 173
Buiten St. Marienacker

158

Z. Bommel: Augustijner -

250

Zennewijnen,
Mariënschoot, XVI

351, 360-361, 451

Consoles, XVI

283, 404
XVII

255

± 1800

361, 383

Koorbanken. Zie: Banken.
Koorkappen

417

Korenbeurs, 1849

399

Kozijnen:
± 1800

342

XVIII

405

Kraagsteenen, gebeeldhouwde -

56, 261, 262, 313

XV

313

XV, XVI

43, 60-62, 218-219

XVI

189, 412-413

XVII

46

XX

325

Christus. Zie onder:
Heiligen
Kruisen:
In graniet XVII

355
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In steen XVI

Bladz.
309

In hout, XVII, ± 1800

17

Cupido

297

Lantaarn ± 1700

395

Lezenaars, z.j.

78
In koper, XVII

238, 314, 458

± 1700

327, 452

XVIII

85, 104, 317,
319, 332, 341,
421, 431 472

± 1800

69, 343

XIX

69, 109, 453

Librije XVI

403, 410, 412,
418, 421

Lichtarmen. Zie: Kaarsarmen.
Lichtkroonen. Zie: Kaarsenkroonen.
Maiolica, XVI

43, 44

Lucretia, dood van -

43

Martelaren:
Selcaert, Huibert - XV
Melchisedek, offer van -

176
16

Memorietafels. Zie: Schilderijen.
Merken: z.j.

15, 341, 344,
459
XVI

16, 284

XVII

28, 112, 153,
156, 160, 320

± 1700

16

XVIII

16, 39, 73, 88,
92, 112, 153,
243, 452 453,
459

± 1800

16

XIX

16, 288

Metselverbanden:
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Kruisverband

34, 96, 106,
299, 324, 381,
440

Onregelmatig verband

305, 439

Staand verband

10, 51, 95,
107, 207, 295,
324, 430, 439

Vlaamsch verband

95

Miniaturen, XVIII

122

Miniaturen, op koper, XVII

120

Missaal van Wijk

126

Missaalbeslag (zilver), XIX

16

Molens: XIV

67, 89
z.j.

184, 361, 375

Bovenkruiers z.j.

46, 86

XIX

70, 104, 329,
336

Grondmolens ± 1800

160

Korenmolens, XVIII

466
XIX

46, 70, 104,
329, 336, 444,
451

Standaardmolens z.j.

82, 451

XVIII ?

375, 444

Watermolens z.j.

104, 329

XVIII

73, 288, 336,
339

XIX

475

Monstransen (zilver) XVI

16
XIX

65

Mozes

72, 218, 263

Munten. Zie ook: Oudheden. z.j.

444

XI

363

XIV

163, 283

XV

162

XVI

74, 163, 164,
283

Offerblokje (koper) XVII

315

Offerbussen (hout) XVII

69
(tin) XVIII

73, 156
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(tin) ±
1700

453

(tin) XIX

288

Oratorium VII

364, 369

Orgels, XVI

211, 226
XVI-XVIII

238-239

XVIII

317, 414, 418,
421, 452

Orgelgalerijen, z.j.

13
XVIII

239

XIX

77, 314

Oude mannen- en vrouwenhuis XVIII, XIX,

176, 252-253

XIX

370, 394,
436-437

Frankische -

159, 178

Germaansche -

283, 371, 444,
454

Karolingische -

159, 178

Praehistorische -

178, 283, 444

Romeinsche -

67, 75,
157-159, 178,
283, 323, 340,
371, 444, 454

Saksische -

158

Oudheden:

Ouweldoos (zilver) XVII

156

Paaschmaal der Joden

16

Pastorieën, z.j.

17, 23, 66, 174
XIX

81, 474-475

Pendules, XVIII

17

Plafond, stuc - XVIII

391, 394, 397
± 1800

456

XIX

395

Platen, penning - XVII

169
gegraveerd koperen - XVIII

Piscine

91, 304, 312
XV

Pompen, XVII-XIX

84

301, 302
188, 189, 383

Poorten:
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XIV

20, 22, 188

XV

145-147

XVI

185, 380, 381

1620

297

1647

381

1802

382

Porselein

446

Preekstoelen, z.j.

127, 339
1660

450

XVII

27, 78, 88, 98,
236-237, 354

± 1700

326

XVIII

36, 69, 85,
108-109, 249,
319, 332, 341
421, 458, 472

± 1800

317

XIX

16, 452, 453,
455

Priapus

189

Profeten

55

Psyche

159

Raadhuizen z.j.:
Deil

293

's-Gravenhage

125

Heerenwaarden

84

Herwijnen

344

XV-XIX Tiel

362, 363,
383-389

XVIII Neder-Hemert Zuidzijde

105

Z. Bommel

181, 182,
189-196, 267

Rechthuis te Gellikum, XVII

293, 303-304,
305

Reliekdoosje (zilver) ± 1800

16

Retabels. Zie: Altaren.
Rouwborden. Zie: Borden.
Salomo

262
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502
Bladz.
25

Sacristieën z.j. Wel
Tiel

406

XV Zaltbommel

205, 210, 230

XVI Gellikum

304, 307

Servies, XIX

23

Schild(jes) koper XVII

315
XVIII

328

z.j.

456

XVI

90, 116, 117, 165, 193,
194, 241, 284, 359, 428,
446

XVII

17, 65, 117-121, 180, 181,
194, 263, 284

± 1600

117, 118

± 1700

316

XVIII

17, 121-124, 182, 194,
195, 252, 285, 297, 333,
384, 386-388, 394-395,
414-415

± 1800

30

XIX

124, 125, 195, 252, 253,
285

Gewelf - (XIV) XV

58-60

XV

229-230

XVI

215, 217, 225

Schilderijen:

Schilderingen:

Muur XIV

152

XV

135, 149-153, 230, 472

± 1500

222-225

XVI

217-218, 225-226, 228

XVIII

385

(XIV) XV?

52

Plafond -

Venster -
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Schotten, houten - XVI

419-421

Schouwen:
A. In hout:
XVI

265

± 1600

274, 275

XVII

396

± 1700

45, 316

XVIII

46, 263, 333, 394, 397,
412, 414, 418, 426

B. In steen:
z.j.

21, 142, 144, 146, 226

XV

136, 149

± 1500

384

XVI

261-264, 283, 347, 394

± 1600

283

XVII

136

± 1700 (marmer)

297

XVIII

395

XIX

316, 395

Sluitsteenen, gebeeldhouwde XVII
Spiegel XVIII

297, 440
192, 297, 437

Stadspoorten. Zie: Poorten.
Stoelen. XVIII

116, 192, 252

Stoeppalen. XVI, XVII

279, 281

Sybillen

53

Tabernakels. Zie: Altaren.
Tegel-tableaux.

1500, 384
XVI

262

XVII

263, 349

XVIII

275

Thermo- en barometers ± 1800

17

Tinwerk. Zie: Avondmaalsgerei
Torens:
XII-XV. Aalst

126-127

XII ± 1600. Deil

294-296

XII-XVI. Wel

25-27

F.A.J. Vermeulen, De Bommeler- en de Tielerwaard

± 1200, XIII. Wadenooien 468, 470-472
XIII-XVI. Ammerzoden

7-16

XIII, XV. Geldermalsen

323-326

XIII, XV. Gellikum

303, 304-307, 308

XIII. Kerkwijk

93-97

XIII. Rumt

309, 311-314

± 1300. Kerk-Driel

48-51, 60, 62

± 1300-XV. Varik

449

± 1300-XVI. Neder Hemert 105-108
Zuidzijde
± 1300-XIX. Loevestein

130-153

XIV. Hemert

350-353

XIV-XVI. Meteren

330, 331

Brakel

32-35

XIV, XIX. Tuil

340-341

XV-XVIII. Gameren

69

XV. Poederooien

154-155

XV-XVI. Z. Bommel. St.
Maarten

198-234 283, 401, 402,
405, 412, 413, 414, 416,
417, 419

XV-XVI. Z. Bommel.
Gasthuistoren

244-247

± 1500. Brakel

33, 34

± 1500. Enspijk

297, 299-302

± 1500. Heeselt

447-448

± 1500. Nieuwaal

70-72

XVI. Rossum

159

XVI. Tiel

405

XVII. Hedel

76-77

XVIII. Zuilichem

286-287

XIX. Haaften

333, 334

XIX. Hellouw

337

XIX. Herwijnen

343, 344

XIX. Hurwenen

86-88

XIX. Opijnen

319

Trap, eiken - XVIII

412, 413, 418

Uurwerken:
XVII

85, 355
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XVIII
Vensterstijlen, XVI

467
114

Vischmarkt:
1789, Tiel

399

1798, Zaltbommel

198

Voorhangsel. XVIII

434

Vuurplaten, ijzer, XVII

263

Waag, Tiel

370

Waag, Zaltbommel

196

Wapensteenen, z.j.

297, 303, 379
XVII

445, 467

XVIII

104, 345

Weegschalen, ± 1800

197

Weeshuizen, XIX

251-252

Windvanen, XVIII

288

Zandlooperhouder:
A. in ijzer, XVIII

36

B. in koper, ± 1700

127, 327, 332

XVIII

317, 455, 458

Zegels XIII-XIX

362-363
XIV

162

XVII

74

z.j.

444

Zegelstempels. XIII

Zolderingen. ± 1600

39
XIV

89, 161, 162

XVI-XVIII

363
274

Zilverwerk. Zie: avondmaalsgerei, ciboreies kelken, missaalbeslagen, monstransen,
reliekdoosjes.
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