
VERMIST: TWEEHONDERDVIJFTIG FRANSE SOLDATEN 

CEES VAN HATTEM 

Het jaar 1672 staat bekend als het rampjaar. De Fransen 
kwamen in het land. Ook voor Culemborg waren de jaren 
1672 en 1673 rampzalig. Men had aanvankelijk goede hoop 
dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Van de Fransen 
had men in Arnhem op 4 juni 1672 een acte van neutraliteit 
verkregen. Ook van de Prins van Oranje had men die op zijn 
terugtocht bij Utrecht ontvangen. Het stadsbestuur redeneer
de als volgt: De Fransen waren in een niet-verklaarde oorlog 
met de Verenigde Provinciën, maar niet met het graafschap 
Culemborg dat staatsrechtelijk niet tot de republiek be 
hoorde. 

Niet buiten het krijgsgewoel 

Als gevolg van de door de Franse bevelhebber Turenne 
ondertekende acte moest de stad tegen betaling van zestig 
gulden per dag wel een viertal "sauvegardes" innemen. Dit 
was de normale manier waarop een dorp of niet versterkte 
stad zich in die tijd aan de bezetter aanbood. Er werd een 
bepaald bedrag betaald en men kreeg daarvoor een aantal 
soldaten gelegerd, die ervoor garant moesten staan dat er 
niet geplunderd of gebrand zou worden door later langs- of 
doortrekkende legereenheden. Culemborg dus niet bezet ! Er 
werd wat later zel fs een aparte afspraak gemaakt om de 
zelfstandige staatjes Vianen (tot 1684 eigendom van de 
Brederodes), Buren (bezit van de Oranjes) en Culemborg 
(eigendom van de graaf van Waldeck) tot neutrale gebieden 
te verklaren. Beide partijen zouden er dan geen troepen 
legeren. Hoe de Franse partij zich aan die fraaie afspraken 
heeft gehouden, hebben de Culemborgers tot hun grote 
schande en ellende wel ervaren. Reeds op 27 juni kwam 
luitenant-generaal Comte du Roy, de latere commandant van 
Enkhuizen, de stad binnen met 5.000 man. Het was meest 
ruitervolk, dat het zich gemakkelijk maakte in de Nieuwstad. 
Een paar dagen later kwamen er nog eens 500 man en zo is 
het doorgegaan, met hele regimenten tegelijk, zoals de 
regimenten van Condé, van Picardië, de Souches, de Camp, 
van Naverre, Zwitserse eenheden enzovoort. Soms trokken ze 
na enige tijd verder, soms bleven ze echter voor langere 
tijd. Er zijn perioden geweest dat er 30 man of meer per 
huis waren ingekwartierd, plus nog paarden. 



Culemborg een mestvaalt 

De stad telde in deze tijd ongeveer 640 huizen, die met de 
omliggende straten in een gigantische mesthoop veranderden. 
Herhaaldelijk moest de magistraat tegen de vervuiling op
treden, vooral als er weer eens een generaal op komst was 
en de straten niet begaanbaar waren. De bevolking kwam 
ook slecht in zijn voedsel te zitten, want inkwartiering 
betekende gratis bed, eten en drinken voor de manschappen. 
Het is in deze omstandigheden dan ook geen wonder dat de 
sterfte onder de burgerbevolking hoog was. Het gemiddeld 
aantal sterfgevallen in de binnenstad voor en na de ramp
periode was ongeveer 70. In twee jaar overleden er normaal 
dus 140 mensen. In totaal waren er in de jaren 1672-1673 
echter 560 begrafenissen. Op een bevolking van 2800 zielen 
stierf er dus 20%. 

Een onopgelost probleem 

Wanneer men de rekeningen van de Barbarakerk uit deze 
jaren op de begravingen doorneemt, stuit men echter op het 
merkwaardige feit dat daarin niet één lid van de invasie
macht wordt genoemd. Op geen enkele manier is aan te 
tonen dat er hier ook maar eén Franse of Zwitserse soldaat 
zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Er zijn diverse 
redenen om dit onwaarschijnlijk te achten. 
Ten eerste: Net zo goed als de burgers konden ook soldaten 
het slachtoffer worden van tal loze, meestal ongeneeslijke 
ziekten: de pest, pokken, dysenterie, malaria of tuberculose. 
Eigenlijk konden zij deze ziekten juist veel eerder oplopen 
dan de gewone burger omdat een infectie zich veel sneller 
verspreidt op plaatsen waar veel mensen bijeen zijn. Hiervan 
is al helemaal sprake als de mensen zo slecht gevoed zijn 
als in de legers van die tijd. Zo werd dysenterie ook wel 
"kampkoorts" genoemd omdat vele soldatenkampen er door 
werden uitgedund. Er was nog een ziekte die onder de 
soldaten buitengewoon veel voorkwam en dat was syfilis. 
Waarschijnlijk was een kwart van alle huurlegers er door 
besmet. Verder kregen opgelopen verwondingen vaak onvol
doende of juist verkeerde verzorging. 

Ten tweede: Markies de Magelott i , eerst commandant in 
Culemborg, later in Nijmegen, klaagde evenals zijn Tielse 
collega Malgoires, in zijn brieven over het grote aantal 
zieken. En ten derde klaagden beide off icieren, zoals zoveel 
van hun collega's, ook over desertie, waarop toch zware 
straffen stonden. Niet bepaald een teken dat de soldaten het 
erg naar hun zin hadden. Aanvankelijk betaalde men in 
Holland een mooi bedrag voor het inbrengen van overlopers, 
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maar de toeloop was zo groot dat dit beperkt werd tot de 
officieren en Zwitsers. Tenslotte nog dit: Uit verklaringen 
uit die tijd blijkt dat de Fransen, die naast de St. Janskerk 
in de Nieuwstad ook het grootste deel van het weeshuis als 
hospitaal hadden ingericht, soldatenlijken uit het raam 
wierpen. 

Een massagraf? 

Er moeten dus doden zijn geweest, maar hoeveel? Hoewel er 
geen archiefstukken over bestaan, kan na een zo zorgvuldig 
mogelijke schatting worden aangenomen dat er hier ongeveer 
30.000 man ingekwartierd zijn geweest. Uitgaande van de 
veronderstelling dat ieder hier ongeveer een maand was, zou 
dat gedurende twee jaar een doorlopende bezetting van 1.250 
man moeten inhouden. Bedenken we hierbij dat de sterkte 
van een regiment uit die tijd, zonder de wagenvoerders en 
alle andere meelopers en meeloopsters, ongeveer 1.500 man 
telde, dan zou twintig procent sterfte zoals onder de 
burgerij betekenen dat de gegevens van 250 dode Franse 
soldaten ontbreken. 
Zouden hun lichamen zijn teruggebracht naar het land van 
herkomst? Dat was zeker de gewoonte niet. Het zou vooral 
bij warm weer trouwens op te veel practische bezwaren 
gestuit zijn. Het kwam alleen voor bij hogere officieren. 
Voor hun lichamen bestonden er speciale transportmogelijk
heden. Een verzamelgraf bij Utrecht, Tiel en Nijmegen zou 
dezelfde bezwaren hebben opgeleverd. Er is trouwens niets 
van bekend. Is er misschien een massagraf geweest in 
Culemborg of onder de wallen van de stad? Ook daar zijn 
geen gegevens van te vinden. Noch is er ergens verrekening 
van de begrafeniskosten te vinden. Deze moeten echter 
beduidend zijn geweest. Bovendien zou de herinnering aan 
zo'n vrij groot graf niet verloren zijn gegaan in de over
levering. Ook zou men vroeg of laat toch vrij zeker bij 
graafwerk op stoffelijke resten zijn gestuit. Merkwaardig is 
ook dat de Franse S.H.A.T. (Service de 1'histoire de Parmee 
de terre) in Vincennes niet over informatie over een derge
lijke begraafplaats blijkt te beschikken. 

Door de duivel gehaald? 

Studie van de geschiedenis is het zoeken naar verklaringen. 
Voorlopig is het niet te verklaren waar die dode soldaten 
zijn gebleven, tenzij de duivel ze gehaald heeft, maar 
aangezien het leger van Lodewijk XIV een katholiek leger 
was, zou men dat niet mogen veronderstellen, of wel soms? 
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DE VERSCHEURENDE WOLF 

RICHARD VAN DE VELDE 

Pater Mathias Wolff, in 1779 te Diekirch in Luxemburg 
geboren, te Culemborg gestorven in 1857, is thans 130 jaar 
na zijn dood in deze streek een onbekende geworden. In zijn 
tijd echter was hij in het protestantse Nederland een baan
breker voor het katholicisme. Behorend tot de eerste volks
missionarissen, heeft hij o.a. de priesterretraite in Nederland 
ingevoerd, de kruisweg in de kerken in ere hersteld en in 
het Nederland boven de grote rivieren de stichting van een 
zustercongregatie tot het geven van onderwijs verwezenli jkt. 
Zijn invloed was zo groot, dat hij bij het volk van Culem
borg, waar hij twee perioden werkzaam was, Nijmegen en 
ver daarbuiten als een profeet en wonderdoener gold. Om de 
situatie die Mathias Wolff in Culemborg aantrof, beter te 
kunnen begrijpen, dienen we even een blik in de geschiedenis 
te werpen. 

In de verdrukking 

In 1568 waren de Nederlanden onder leiding van Willem van 
Oranje in opstand gekomen tegen het Spaanse gezag. Dit 
bracht voor de Noordelijke Nederlanden tevens een overgang 
naar de reformatie, die in fe i te leidde tot de protestanti
sering ervan. De uitoefening van de katholieke godsdienst 
werd verboden. Priesters lazen heimelijk hun Heilige Mis in 
schuren en zolderkamers. Met de jaren werd de vervolging 
minder heftig. Het werd een gewoonte van de plaatselijke 
overheid de katholieke godsdienstoefeningen tegen betaling 
van een som geld oogluikend toe te laten: geld voor het 
toelaten van een priester, geld voor de bouw van een kerk 
en zo meer. De kerken in die tijd waren beslist geen pronk
stukken. In dakkamers en schuren werden ze ingericht, wat 
later onzichtbaar vanaf de straat ingebouwd tussen de 
huizen. 

De Culemborgse Statie 

Nu we de toestand in het algemeen enigszins verkend 
hebben, bekijken we de Culemborgse situatie. Hier hadden de 
Jezuieten, die vanaf 1598 naar Nederland waren gekomen, 
weten stand te houden. Van de zogenaamde "staties", paro-
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chies die in het geheim onder de trouw gebleven katholieken 
waren opgericht, bestonden er in 1773 bij de opheffing van 
de sociëteit der Jezuïeten nog éénentwintig. Deze verdwenen 
de één na de ander. Drie vormden een uitzondering en 
bleven onder leiding van oud-jezuieten staan, namelijk 
Amsterdam, Nijmegen en Culemborg. 

In 1773 woonden in de armoedige parochie te Culemborg de 
paters N. Pathuis en M. Hubertti. Pathuis stierf in 1800 en 
Hubertti, al op jaren komend, nam zijn plaats in. Hij stelde 
alles in het werk om de Statie te behouden. Toen in 1814 
de Jezuieten-orde weer in ere was hersteld, deed Hubertti 
een verzoek aan de Superieur van de orde om een Jezuiet 
als kapelaan te zenden. Terwi j l de zaak hangende was, stierf 
pater Hubertti in 1815. Men stuurde zel fs twee Jezuieten 
naar Culemborg: Petrus de Hasque en Mathias Wolff. Een 
energieke aanpak in Culemborg was wel nodig als we moeten 
geloven wat een tijdgenoot schreef: De "Statie stond slecht 
aangeschreven. Zedenbederf, onkunde en onverschilligheid 
hadden bij velen bijna alle godsdienstzin uitgedoofd. Ver
scheidene katholieken huurden zelfs plaatsen in de protes
tantse kerk om aldaar de preek te kunnen bijwonen". De 
helft van het roomse kerkgebouw dreigde in puin te vallen 
en in de pastorie was nauwelijks een plek te vinden, waar 
men voor de regen kon schuilen. Op het geheel drukte zelfs 
een schuld van zestienhonderd gulden. 

Een nieuw begin 

Petrus de Hasque kwam op 5 juni 1816 te Culemborg aan, 
Mathias Wolff twee dagen later. In Culemborg dacht men 
eerst met Poolse geestelijken te doen te hebben, en na een 
week vol andere geruchten stelde De Hasque, een Belgisch-
Limburger van geboorte, zich aan zijn nieuwe parochianen 
voor. Zijn uitheemse accent klonk zijn toehoorders wel 
vreemd in de oren, maar ze begrepen hem toch. Voor 
Mathias was het begin moeilijker. Zijn provinciaal had hem 
de raad gegeven zich eerst een paar maanden op de studie 
van de taal toe te leggen. Maar Wolff was zo ongeduldig 
dat hij meteen een Nederlandse preek begon op te stellen. 
Wanneer hij in de kerk oefende, zat Elisabeth Hakkert, één 
van de laatste achttien Culemborgse "klopjes" (begijnen, 
maagden) in een lege bank en besliste met een: "Begrepen" 
of "Niet begrepen!" Zijn eerste preek was ondanks de 
scherpte toch een succes dankzij zijn hartelijkheid en humor. 
Hij zou zelfs in zijn preek gezegd hebben: "men wil heut zu 
tag van kein Mirakel meer horen. Met mij hat aber de l ieve 
Got ein groot Mirakel getan; want vor vierzehn Tag sprak ik 
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nog kein Wort Hollands und jetzt spreek ieh het ja f lott" . 
Het ijs was gebroken en Culemborg had maanden lang stof 
om te praten. Reeds het eerste jaar konden De Hasque en 
Wolff veert ig bekeringen boeken. In 1824 meldde Wolff er 
zel fs honderd. 

Wolff als voortrekker 

Bij de opleving van de godsdienstzin onder de Culemborgse 
katholieken werd de behoefte aan een ruimer en waardiger 
kerkgebouw steeds groter. Het oude godshuis uit de "schuil
en schuurkerkperiode" was lelijk en bouwvallig. Maar waar 
moest men het geld voor een nieuwe kerk vandaan halen? 



De meeste Culemborgse katholieken waren zo arm, dat 
Wolff de bedelzak opnam en westwaarts trok naar Holland. 
Vooral in Den Haag en Rotterdam bracht hij veel geld bij 
elkaar. Ook goederen werden aangenomen: platen, afgedankte 
schilderijen, beelden en afgedragen misgewaden. Zo rees 
enkele maanden later een nieuwe kerk uit de grond onder 
leiding van de Utrechtse architect Van Embden. Indrukwek
kend was die kerk niet, materiaal noch stijl voldeden aan 
hoge eisen. De kerk bleef bescheiden achter de particuliere 
huizen van de Markt verborgen, maar de toren was er een 
van uitzonderlijke schoonheid. Op Allerheil igen 1817 trokken 
de Culemborgse katholieken hun nieuwe kerk binnen. Nog 
voor de kerk geopend werd, hadden de paters zich echter al 
een stap verder in de openbaarheid gewaagd: Op Sacraments
dag 1817 werd namelijk in Culemborg de eerste processie 
sinds 1578 gehouden. Ook kochten de paters in februari 1818 
een huis in de Ridderstraat, om tot pastorie in te richten. 

Beide paters wisten dat er nog veel meer moest gebeuren 
om de katholieke kerk weer het vroegere aanzien te geven. 
Dit hield in dat hier in Nederland minstens de grondslagen 
gelegd moesten worden van een katholieke geestescultuur. 
Onder het motto: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", 
stichtten ze in 1818 samen met Gerard van Nooy, aarts
priester van Utrecht, een Latijnse school of seminarie. Twee 
jaar later telde dit klein-seminarie reeds honderd studenten. 
Was er dus een begin gemaakt met de verdere ontwikkeling 
van de mannelijke jeugd, voor de vorming van de vrouwelijke 
jeugd begon pater Wolff in hetzel fde jaar de stichting van 
een geheime vrouwencongregatie voor te bereiden. Dit werd 
de orde van J.M.J.. Pater Wolff werd voor al zijn inspan
ningen beloond. Reeds op 11 maart 1819 werd hij tot over
ste van alle Nederlandse Jezuieten-staties benoemd. 

De wolf en zijn schapen 

Hoe ging Wolff te werk in de pastorale z ielzorg? De eerste 
ontmoeting met zijn gelovigen had plaats vanaf zijn preek
stoel. Hij bezat een buitengewoon talent om de mensen met 
de kracht van zijn woord te winnen. Zijn Nederlands was en 
bleef weinig correct, toch sprak hij gemakkelijk. En onver
wachte voorvallen midden in zijn preek brachten hem niet 
van zijn stuk. Toen hij op een zekere dag vanaf de kansel 
ernstig en vol vuur tegen de doodzonde te keer ging, rolde 
met groot lawaai een knielbank de trap van de preekstoel 
af. "Zo rolden de zondaars in de afgrond van de hel", luidde 
het commentaar op het incident en niemand lachte. 



De kinderen en de opgroeiende jeugd hadden Wolffs bijzon
dere l iefde. De Culemborgse jongens en meisjes uit die jaren 
waren een woelig volkje. Velen konden lezen noch schrijven. 
Hun geestelijke interesse was niet bijster groot. Wolff bracht 
afwisseling in hun saaie leventje. Hij was een schitterend 
verte l ler en boeide de deugnieten met verhalen die als een 
feuilleton verteld werden. Des te gret iger verlangden ze 
naar de volgende les. Ze lieten hun spel in de steek en 
stormden vol verwachting het schoollokaal binnen. Hele 
gevarieerde prijzen lagen daar voor hun uitgestald: prentjes, 
platen, medailles en ridderkruizen. "De koning maakt ridders 
van de Gouden Leeuw, ik sla jullie tot ridders van de 
Gouden Wolf", was een van zijn lijfspreuken. 

Ook in de zielszorg voor de zieken was Wolff onvermoei
baar. In die tijd ging geen enkel arm mens naar de dokter 
of pas als het al te laat was en de dood reeds nabij. Bij de 
priester konden de zieken uitklagen over hun pijnen en 
kwalen. Dat Wolffs kennis van de geneeskunde met de jaren 
was toegenomen, blijkt uit de vier boekdelen met de eigen
handig geschreven recepten die nu nog steeds van hem 
bestaan. Zelfs protestanten en joden geloofden in zijn macht 
om te genezen en wonderen te doen. 

Als aan de grond genageld 

Maar niet iedereen in Culemborg was blij met Wolffs doen 
en laten. Sommigen waren vol haat en afgunst voor wat 
betreft de groei van het katholieke leven in Culemborg. Er 
werden zelfs pogingen ondernomen om hem te elimineren. 
Toen hij op een morgen uit de kerk kwam, werd er op hem 
geschoten. De kogel miste en van de dader(s) ontbrak elk 
spoor. 
Een tweede aanslag had ernstiger gevolgen. Wolff was in het 
huis van een "andersdenkende", waar men hem een glas wijn 
aanbood. Bij de eerste teug merkte hij, dat de wijn vergif
tigd was. Gelukkig stond er een pan pruimen op het vuur te 
stoven en nam hij deze als tegengif. De dood werd hierdoor 
voorkomen, maar Wolff werd erg ziek en zijn lichaam was 
bedekt met grote zweren. 

Een andere aanslag maakte op de Culemborgse bevolking 
minstens evenveel indruk. Op een avond werd Wolff bij een 
zieke geroepen. Hij ging op stap maar stootte bij de Binnen
poort op een paar mannen met stokken gewapend, die ze 
niet voor niets bij zich hadden. Op een woord van de pater 
bleven ze als aan de grond genageld staan, tot hij, terug-



kerend van het zieken
bezoek, hen bevrijdde en 
met een passende ver
maning naar huis stuurde. 
Het lijkt een sterk ver
haal tot dat de archief
stukken het volgende ver
melden: "Op een zekere 
dag bracht een oude man 
zijn kleinzoon naar de 
bewaarschool bij de zus
ters. Hij zag daar een 
portret van pater Wolff 
aan de muur. Zijn gebalde 
vuist er tegen opheffend, 
riep hij: "Ja, dat is-ie! 
Hij l iet me onder de 
Binnenpoort staan, wel 
een uur lang!" 

Een Culemborgse heil ige 

Ondertussen wijdde Wolff 
zich aan zijn apostolaat. 
Vijandig optreden wekte 
slechts zijn werklust op. 
Hij stond practisch alleen 
voor de drie-duizend 
zielen tellende parochie. 
Er waren jaren bij dat hij 
meer dan vijftien-duizend 
biechten aanhoorde! En 
toch vond hij nog tijd om 
de kruisweg in te voeren, 
eerst in Culemborg, 
daarna in heel Nederland. 

Aan de Walen uit Luik, die bij de Slotpoort in de 
geweerfabriek werkten, gaf hij een aparte mis met een 
Waalse preek. Gelukkig trok hij leken als helpers aan en 
schakelde die regelmatig in. Deze Culemborgers worden zelfs 
met name genoemd: kerkmeester Wijnen, schoolmeester Van 
Lent, bakker Hakkert en schilder Copier. Philip Hakkert 
moest zelfs zijn goede naam voor de goede zaak lenen. 
Ontmoette Wolff iemand die vloekte dan zei hij glimlachend: 
"Zo niet man! Laat God met rust en de duvel ook. Die 
worden allebei genoeg geplaagd. Zeg maar gewoon: Hakkert 
de bakker! Daar zit kracht in en dat helpt ook". 
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In september 1834 werd Wolff op bevel van de provinciaal 
benoemd als missie-overste te Nijmegen. Het afscheid van 
Culemborg viel hem zwaar. Hij voer in alle stilte achter de 
parochietuin in een bootje de gracht over, sprong op de 
oever en sloeg de weg naar Nijmegen in. 

Na een twaalfjarige afwezigheid keerde pater Wolff in 1846 
als pastoor naar Culemborg terug. Hij werd in een ware 
triomftocht binnengehaald. Drie jaren van ononderbroken 
arbeid waren hem nog gegund. In 1849 bracht een ernstige 
z iekte hem aan de rand van het graf. Als door een wonder 
werd hij genezen. Hij bleef echter een gebroken man. Op 24 
mei 1849 legde Wolff zijn ambt als pastoor neer en wilde 
alleen nog maar dienst doen als hulpkracht. In 1852 vierde 
Wolff zijn gouden priesterjubileum. Velen kwamen hem 
gelukwensen. De grootste vreugde werd hem echter bereid 
door zijn eigen zustercongregatie. Deze begon in Culemborg 
een meisjespensionaat, dat ruim een eeuw zijn opvoedende 
werk heeft kunnen verrichten, tot het in 1964 plaats moest 
maken voor een andere vorm van apostolaats-werk. In de 
kloostertuin van de "Wolvinnen" zou Wolff later zijn laatste 
rustplaats vinden. In november 1856 kreeg hij een beroerte 
die zijn verstand, geheugen en spraakvermogen aantastte. Hij 
stierf een klein jaar later, in oktober 1857. 

De verscheurde wolf 

In Culemborg was de droefheid algemeen. De Heil ige was 
gestorven en iedereen wilde een aandenken hebben. Het 
stoffelijk overschot van de pater stond in de kerk en het 
toegestroomde volk bracht met bidden en smeken de koster 
zover dat hij op het punt stond met de schaar een haarlok 
af te knippen, toen een vermanende stem klonk: "Maar broe
der wat doe je daar?" Geschrokken liet de koster de schaar 
vallen en vluchtte met de menigte de kerk uit. Later werd 
het voorval opgehelderd: Een grappenmaker had zich onder 
het lijkkleed verstopt en het vermanende woord uit het 
"hiernamaals" gesproken. 

In Culemborg werd pater Wolff reeds tijdens zijn leven een 
legendarische figuur. In de eerste decennia na zijn dood nam 
de verering sterk toe. Toen in 1867 zijn graf op het oude 
kerkhof naast het Marktplein in Culemborg geopend werd, 
pelgrimeerde half de stad erheen. Velen kwamen in de hoop 
zijn lichaam ongeschonden te vinden. Wat er toen precies 
gebeurde, is in de bronnen niet nauwkeuring vermeld en 
misschien wel met opzet verdoezeld. De mensen schijnen op 
klaarlichte dag op het gebeente te zijn afgestormd. Op de 
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schedel en een rib na verdween al het andere in de huizen 
van de Culemborgers. De overgebleven stoffeli jke resten 
werden vee l later in 1924 in een grote zwarte kist bi jgezet 
in een waardig grafmonument van zwart-wit marmer in de 
tuin van het klooster "Mariakroon" te Culemborg. Op de 
honderdste verjaardag van zijn sterven in 1957 eerden de 
zusters van zijn congregatie hem door een kapel boven zijn 
graf te bouwen. Op 21 december 1979 werden zijn restanten 
herbegraven op het kerkhof an Heeswijk. 

Bron: 

H. Cloos S.J., De Verscheurende Wolf. Levensschets van de 
Luxemburgse Jezuiet Mathias Wolff, 1779-1857, Stichter van 
de Sociëteit van J.M.J. (oorspronkelijke t i te l : Der Reizende 
Wolff aus dem Stamme Benjamin, Luxemburg, 1957. Vertaald 
en bewerkt door zusters van de Soc. J.M.J., 1957). 

Zandstraat 23B 
4101 EC Culemborg 

Tel. (03450) 19875 

Privé 

Pr. Hendrikstraat 13 
4101 JV Culemborg 

Tel. (03450) 17870 

ANTIEKHANDEL, -RESTAURATIE EN -TAXATIE 
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EEN INTERESSANTE EXPOSITIE IN BUREN 

BERT BLOMMERS 

Twee interessante exposities zullen de meeste historisch 
belangstellende Culemborgers helaas grotendeels zijn ontgaan. 
Met de tentoonstelling "Van Gelre tot Gelderland, 650 jaar 
besturen van Gelderland" in de Nijmeegse "Commanderie van 
St. Jan" stond onze provincie in de zomermaanden stil bij 
het fe it dat in 1339 graaf Reinald II tot hertog van Gelre 
werd verheven. In Buren werd in de herfstmaanden in het 
nieuwe museum "Buren en Oranje" met een expositie her
dacht dat in 1639 Maximiliaan van Egmond, de schoonvader 
van Willem van Oranje, graaf van Buren werd. Door de 
stichting Oud Buren werd tegelijk een door Thera Coppens 
geschreven boek uitgegeven. Dit boek, getiteld "Buren, 
Egmond en Oranje", is zeker de moeite waard. Centraal 
hierin staan de graven van Buren uit de geslachten Egmond 
en Oranje. 

Heren, hertogen en graven 

Het geslacht Egmond ontleent zijn naam aan het negende 
eeuwse versterkte Noordhollandse gebiedje dat reeds voor 
het jaar 1000 een heerlijkheid werd. Zijn heren speelden aan 
het eind van de middeleeuwen een belangrijke rol in de 
Nederlanden. We vinden • hen als hertogen van Gelre, als 
graven van Buren en als graven van Egmond. Stamvader van 
de drie takken was Jan I I van Egmond (1385-1451), een aan
getrouwde neef van de laatste hertog uit het oude Gelderse 
huis. Zijn zoon Arnold (1410-1473) werd in 1423 hertog van 
Gelre. Zijn andere zoon Willem (1412-1483) werd in 1451 
heer van Ijsselstein. Willems oudste zoon Jan (1438-1516) 
werd de eerste graaf van Egmond. Zijn broer Frederik 
(1440-1521) volgde daarentegen in 1464 zijn vader op als 
heer van Ijsselstein. In 1472 en 1477 werd hij bovendien 
heer van Buren en van Leerdam. Ke izer Maximiliaan van 
Oostenrijk verhief hem in 1498 in de beide heerlijkheden tot 
graaf. 

Culemborg en Buren 

Frederik van Egmond trouwde in 1464 met Aleida van 
Culemborg, vrouwe van St. Maartensdijk en dochter van heer 



Gerard van Culemborg en 
Elisabeth van Buren. Haar 
praalgraf vinden we dicht
bij, namelijk in de N ico-
laaskerk te Ijsselstein. 
Het is zeker een bezoekje 
waard! Frederiks zwager 
was dus heer Jasper, de 
vader van vrouwe Elisabeth 
van Culemborg. Zijn 
schoonmoeder, een dochter 
van Jan van Buren, heer 
van Ewijk, was evenwel 
niet degene die hem de 
heerlijkheid Buren naliet. 
Haar neef Willem was 
immers de laatste heer van 
Buren uit het geslacht Van 
Bosinchem. Door zijn ver 
zet tegen zijn leenheer, de 
hertog van Gelre, werd 
Buren hem ontnomen. 
Hertog Arnold beleende er 
daarna zijn lievelingsneef 
en steunpilaar, de genoem
de Frederik van Egmond, 
mee. 

Broedertwist 

Deze Gelderse hertog werd in 1465 in Buren gevangen gezet 
door zijn zoon Adolf (1438-1477), die daarna tot 1471 hertog 
bleef. Arnold misgunde zijn eigen zoon namelijk de opvolging 
en zocht toenadering tot de machtsbeluste Bourgondische 
hertog Karei de Stoute. Toen Arnold vrijkwam, werd Adolf 
evenwel op zijn beurt in Kortrijk gevangen gezet . Toen 
Arnold in 1473 overleed vie l het hertogdom in Bourgondische 
handen. In 1492 stelde zich echter Adolfs zoon, Karei van 
Egmond, opnieuw aan het hoofd van het hertogdom. De hier
op volgende strijd, waarbij de Burense Egmonds zich steeds 
aan de Bourgondische kant schaarden, werd uiteindelijk met 
een vrede beslist. Na de dood van de kinderloze Karei van 
Egmond kwam Gelre aan het Habsburgse huis. 

Egmond en Oranje 

Drie graven uit het geslacht Egmond heeft Buren gekend: 
Frederik (1440-1521), Floris (1469-1539) en Maximiliaan 



CULEMBORG - EGMOND 
verkort schema 

JAN IV van CULEMBORG JAN van BUREN JAN II van EGMOND 
-1448 Heer van Ewijk "met de Bellen" 

x Aleid van Gutterswijk x Eleonora van Borselen ca. 1385-1451 
x Maria van Arkel 

I 
GERARD van CULEMBORG WILLEM van EGMOND 

-1480 1412-1483 
Heer van Ewijk 1451 Heer van IJsselstein 

x 1441 Elisabeth van Buren ' x Walburga van Meurs 

JASPAR ALEIDA van CULEMBORG x 1464 FREDERIK 
van CULEMBORG -1472 van EGMOND 

"Schele Gijs" 
j s ^ w w . . . . . . ca. 1440-1521 

Johanna 1464 heer van ijsselstein van BOURGONDIE 1472 Heer van Buren 
1477 Heer van Leerdam 

1498 Graaf van Buren, enz. 

ELISABETH van CULEMBORG FLORIS van EGMOND 
1474-1555 "Fleurke Dunbier" 

x 1502 Jan van Luxemburg 1469-1539 
xx 1509 Antoni van Lalaing 1521 Graaf van Buren en Leerdam, 

Heer van Montigny Heer van IJsselstein 
x 1500 Margaretha van Bergen 

MAXIMILIAAN van EGMOND 
1509-1548 

1531 Heer van IJsselstein 
1539 Graaf van Buren en Leerdam 

x 1531 Francoise de Lannoy 
-1562 

ANNA van EGMOND BUREN 
1533-1558 

1548 Gravin van Buren en Leerdam 
x 1551 Willem van Nassau 

Prins van Oranje 



(1509-1548). A l le drie dienden zij als krijgsoversten de 
Bourgondische zaak. Floris en Maximiliaan waren vliesridders. 
De eerste bracht het tot stadhouder van Holland, 
Zeeland,Gelderland en Friesland. In 1513 kocht hij de 
heerlijkheid van Acquoij. Maximiliaan werd stadhouder van 
Friesland, Overijssel en Groningen, en kapitein-generaal der 
Neder-landen. Na de dood van Maximiliaan komt Buren aan 
het huis van Oranje-Nassau. Zijn enige dochter trouwde met 
Willem van Oranje. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen: 
Philips Willem en Maria. Philips Willem werd in 1568 als 
student in Leuven ontvoerd. Achtentwintig jaar zou hij in 
Spanje gevangen worden gehouden. In 1597 keerde hij terug. 
De katholiek opgevoede graaf werd echter gewantrouwd en 
was niet welkom. Hij bleef aanvankelijk als balling in 
Brussel. Na zijn huwelijk met een nicht van de Franse 
koning in 1606 vertrok hij een jaar later naar het prinsdom 
Oranje. Inmiddels was het wantrouwen gaan tanen. Philips 
Willem werd in 1608 en 1609 gehuldigd in Buren en Breda. 
Zijn zuster Maria, in 1595 getrouwd met haar lang verboden 
liefde de militair graaf Philips van Hohenlohe, bewoonde en 
bestierde zolang het kasteel en het graafschap Buren. Maria 
stichtte in 1612 het Burense Weeshuis. Zij overleed in 1616, 
Philips Willem in 1618. A l zijn bezittingen liet hij na aan 
zijn halfbroer prins Maurits. Het graafschap Buren bleef 
daarna in bezit van de stadhouders en koningen uit het huis 
van Oranje. 

De leden van onze vereniging die de expositie "Buren, 
Egmond en Oranje" in het voormalige stadhuis van Buren 
deze herfst niet hebben bezocht, hebben zeker iets gemist. 
Voor hen is er echter altijd nog het boek. Het geeft de leek 
voldoende informatie en telt veel illustraties. Ik beveel het 
daarom graag aan. 

Thera Coppens, Buren, Egmond en Oranje. Over heren, 
graven en prinsen. Uitgave van de stichting Oud Buren, 
1989. Uitgeveri j De Fontein, Baarn. 



HET THEEHUISJE IN DE KASTEELTUIN TE CULEMBORG. 

ANDRE HOEK 

Op dit ogenblik is de restauratie van het theehuisje in de 
kasteeltuin in voorbereiding. Over niet al te lange tijd zal 
het resultaat zichtbaar moeten zijn. Wanneer men over het 
Voorburg de Slotstraat inrijdt, of daarvandaan de binnenstad 
verlaat, kan men met een beetje moeite, verscholen in het 
groen, een klein gebouwtje ontdekken. Vee l mensen zullen 
zich wel eens afgevraagd hebben, waar dat geheimzinnige 
huisje voor diende en wie het daar heeft neergezet . 

Het kasteel 

De huidige kasteeltuin was eens de plaats waar het kasteel 
van de heren en graven van Culemborg stond. Het bouwwerk 
dat een eeuw eerder onder de Spaanse bezett ing al schade 
had opgelopen, kreeg de genadeslag onder de Franse inkwar
tiering in de jaren 1672-1673. Het was daardoor erg geru-
ineerd en bleek totaal uitgewoond. Graaf Georg Frederik van 
Waldeck betrok daarop het Nieuwe Hof, het voormalige 
vrouwenklooster Mariëncroon aan de Herenstraat. De hoofd
burcht kwam hierdoor leeg te staan en verv ie l steeds verder. 
In 1720 werd het graafschap Culemborg gekocht door de 
Staten van het Kwartier van Nijmegen. In 1735 besloten 
deze het oude kasteel voor afbraak te verkopen. De op
brengst was slechts 398 gulden. Van het woongedeelte van 
het kasteel bleef alleen de grote ronde Witte Toren over. 
Hij herinnerde nog enkele decennia aan de roemrijke tijd van 
het kasteel en zijn bewoners. Nog voor 1800 viel ook dit 
trotse restant echter onder de slopershamer. Enkel de 
gebouwen op het Nederhof, door een tussengracht gescheiden 
van de hoofdburcht, overleefden de achttiende eeuw. In 1812 
werden ook zij gesloopt. Slechts de ruimte die het kasteel -
de hoofdburcht en het Nederhof - ooit innam, restte toen. 
Zij vormt het terrein van de huidige kasteeltuin. 

De tuin 

Na de sloop van het kasteel in 1735 heeft men de fun-
deringsresten op het Opperhof met een laag aarde toegedekt. 
De Culemborgse rentmeester en burgemeester Georg Robbert 
van Groin kreeg het terrein in de achttiende eeuw in erf-





pacht en realiseerde er reeds een tuin. Na de sloop van het 
Nederhof in 1812 werd de tussengracht gedempt. Op het 
voormalige Opperhof werden bomen geplant. Behalve de 
grote majestueuze beuken die er nu nog staan, stonden er 
tot 1943 ook nog twee sparren. 
Een van de eerste negentiende eeuwse eigenaren van delen 
van het kasteelterrein was de famil ie Merkens. Zij had onder 
meer het deel, waar nu het theehuisje staat, in bezit . Een 
ander gedeelte kwam later in het bezit van de familie 
Wiggelinkhuizen. Het gebied ten oosten van de huidige 
kasteeltuin, waar eens de grafelijke stallen, een jenever
branderij en in de periode 1759-1812 de Culemborgse 
geweerfabriek gevestigd waren, kreeg andere eigenaren en 
bestemmingen. Vanaf 1880 stond er op dat toen gemeen
telijke bezit een petroleumloods. In 1907 werd het terrein, 
ten behoeve van zijn zoon Willem Bernard, gekocht door de 
sigarenfabrikant en oud-wethouder C.W. Dresselhuijs. Reeds 
in 1908 verrees er het statige witte landhuis Casa Blanca. 
Ooit hebben de heren Mentink en Sillevis in een lezing voor 
"Voe t " de geschiedenis van dit stuk kasteelterrein belicht. 
We laten het nu verder buiten beschouwing. 

Het theehuis 

We keren terug naar de "kasteeltuin". Het totale omgrachte 
terrein veranderde in een riante moestuin met een 
boomgaard met diverse soorten vruchtbomen. Om enige 
beschutting te krijgen, en om leivruchten zoals bramen, 
frambozen en druiven een warme zonnige plaats te geven, 
werd van oude op het terrein achtergebleven mopstenen een 
tuinmuur gemetseld. In later tijd werden er schuurtjes 
tegenaan gebouwd. Zij zijn nog op het kasteelterrein 
aanwezig. In 1846 verkocht de famil ie Merkens haar stuk 
grond aan ds. W.B. Barends. Wel werd bij de koop een 
terugkooprecht bedongen voor het geval de dominee het 
terrein ooit weer van de hand wilde doen. Deze had echter 
grote plannen. Een van de eerste dingen die hij deed, was 
het laten bouwen van het tuinhuis. De tuinaanleg zoals die 
nu nog met moeite valt te onderkennen, stamt ook voor het 
grootste deel uit 1846. Na het overlijden van de predikant 
wisselde zijn stuk tuin meerdere malen van eigenaar. Blijk
baar heeft de familie Merkens van terugkopen afgezien. 
Zeker is verder dat ook de Culemborgse familie Middelbeek 
een tijd lang eigenaar is geweest. Rond 1907 kwam het stuk 
kasteeltuin met het theehuis in bezit van de gemeente
ontvanger Johannes Karei van den Abeelen (1852-1938). Hij 
gebruikte de tuin zoals deze was. Verder liet hij een stenen 
schuur bouwen tegen de tuinmuur. Na zijn dood kwam de 



tuin in 1938 in bezit van J.L. Wiggelinkhuizen. Zijn familie 
had al die jaren de grond rondom de tuin al in bezit gehad. 
Hij kon zich nu dus eigenaar van de gehele "kasteeltuin" 
noemen. De moestuin en ook het theehuis hadden inmiddels 
aardig wat achterstallig onderhoud. Zij werden opgeknapt. Op 
het theehuis kwam een rieten kap, de schilder werd aan het 
werk gezet en er kwamen luiken voor de ramen. Ook het 
vloert je van het theehuis was aan vervanging toe. Gelijk met 
deze klus werd er een keldertje met een betonvloer onder 
gemaakt. Zo ontstond een prima plaats voor de opslag van 
bijvoorbeeld aardappelen. Kort na de herstelwerkzaamheden 
zijn er op een gegeven moment zelfs plannen geweest om 
een villa op het kasteelterrein te bouwen. Architect Ausems 
had al het tekenwerk voor de uitvoering gereed, toen een 
geschil met de aannemer de voortgang vertraagde. Het 
geschil betrof de zogenaamde "oorlogsclausule". Na telkens 
uitstellen werd uiteindelijk van het plan afgezien. Mr. J.E. 
Wiggelinkhuizen verkocht in 1981 het terrein tenslotte aan 
de gemeente Culemborg. Veel van de gegevens uit het 
bovenstaande verhaal zijn ontleend aan een gesprek met 
hem. Voor dit gesprek wil ik hem hier nogmaals bedanken. 
Van het fenomeen "theehuis" en zijn ontwikkelinghistorie 
volgt hieronder een korte beschrijving. 

Theehuizen, een erfenis van een rijk verleden 

De koepel in de tuin, de beschutte ruimte, even weg van 
het rumoer van alledag, het prieel, het uitzichtpunt. Zij 
vormden vroeger het accent binnen de tuinaanleg. In onze 
moderne cultuur waarin bijna alles draait om snelheid, de 
nieuwste technieken en geld, hebben ze vrijwel geen 
betekenis meer. 
Voor een goed begrip van de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het thee- of tuinhuis moeten we teruggaan naar de zestiende 
eeuw. Voor de helderheid moet ik hier opmerken dat een 
tuinhuis steeds een gebouwd object is. Een prieel daaren
tegen bestaat uit levend groen dat zodanig geplant en 
gesnoeid wordt dat er een beschutte ruimte door ontstaat. 
Evenals het prieel kwam het theehuis in de renaissance-tuin 
al regelmatig voor, al had het nog niet die specifieke 
betekenis die het later zou krijgen. Maken we daarna een 
sprong naar de achttiende eeuw, dan zien we dat vanaf het 
midden van die eeuw geleidelijk aan steeds meer eigenaren 
van buitenplaatsen ertoe overgingen hun oude geometrische 
tuinen te vervangen door, of uit te breiden met "land
schappelijk" aangelegde partijen. De uit Groot-Brittanië 
overgewaaide landschapsstijl deed toen zijn intrede in ons 
land. Deze stijl was niet enkel een uiting van een nieuwe 



mode op tuingebied, maar bracht de grotere tuinbezitter ook 
financiële voordelen met betrekking tot het onderhoud. 

Om verschillende redenen plaatste men in de tuin thee
huisjes, prielen en andere bouwsels. Deze gebouwtjes hadden 
het praktische nut dat men erin kon uitrusten, kon eten of 
kon drinken. Het theehuis of lusthuis, zoals het ook wel 
werd genoemd, was een toevluchtsoord voor de bewoners van 
het huis, om er besprekingen te voeren, muziek te maken of 
zich terug te trekken. Soms kon het zel fs uitkomst bieden 
bij de verpleging van TBC-patiënten. Het theehuis werd al 
spoedig een rage en met de mode en de daaruit voor t 
vloeiende behoefte aan diverse typen en voorbeelden van 
tuinbouwsels, kwamen er in Engeland voorbeeldboeken op de 
markt. Zo waren er al snel theehuizen voor iedere beurs en 
iedere smaak. Men kon kiezen uit theehuizen in Chinese, 
Zwitserse, Griekse, "rustieke" en nog ve le andere stijlen. De 
belangrijkste vormen van theekoepels bleven echter de 
rechthoek, het vierkant, de zeshoek en de achthoek. De 
daken kregen meestal een tent-, koepel-, of zadelvorm, 
terwijl de dakbedekking zelf uit riet, leien, zink, lood of 
koper kon bestaan. Afhankelijk van de rijkdom van de 
opdrachtgever werd er verder veel of weinig versiering 
aangebracht. De zitruimte binnen werd vaak uitgerust met 
banken en kasten. Onder het gebouwtje bevond zich soms 
een keldertje om eventuele voorraden in op te slaan. 
De meeste theehuizen liggen in de hoeken van de buitens, 
aan de weg, aan het water of achter in de tuin, als uitkijk
punt of als markering. Van daaruit had de trotse eigenaar 
zicht op zowel zijn eigen bezittingen als de omringende 
omgeving. Het theehuis diende bovendien als statussymbool 
goed zichtbaar zijn voor buren en voorbijgangers. Naarmate 
de tijd van grote rijkdom verl iep en de welvaart daalde, 
verdwenen langzamerhand echter ook de grootste stand
verschillen tussen boeren, burgers en buitenlui. De bloeitijd 
van de buitenplaatsen is daarmee voorbij. De landhuizen 
werden verkocht of gesloopt en terreinen verkaveld. In heel 
Nederland, vooral in de Vechtstreek, kunnen we op de 
diverse overgebleven buitenplaatsen nog steeds theehuizen 
bewonderen. Ze worden echter schaarser. Steeds vaker vallen 
zij ten prooi aan verwaarlozing en verdwijnen dan uiteinde
lijk uit het landschap. Laten we er zuinig op zijn en ze 
bewaren voor de toekomst om ons in deze oases van rust 
in gedachten te kunnen verplaatsen naar de tijd waarin ze 
zovee l betekenis hadden 

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het door de 
auteur gemaakte restauratieplan voor het theehuis in de 



Stucplafond in het theehuisje. 
Tekening André Hoek 1988. 



kasteeltuin te Culemborg. Aanvullingen en nadere informatie 
over de geschiedenis van het kasteelterrein sinds de sloop 
van de kasteelgebouwen is zeer welkom. 

Geraadpleegde literatuur: 

* H.W.M. van der Wijck, De Nederlandse Buitenplaats. 
Aspecten van ontwikkeling en herstel. (Alphen aan de 
Rijn, 1982). 

* W.G.J.M. Meulenkamp,"G. van Laars Magazijn van Tuin-
sieraaden als een voorbeeldenboek voor Nederlandse 
tuingebouwen", in: Bulletin KNOB (82), nrs. 3 en 4 
(aug. 1983) 

* B.O. van den Berg, Theekoepels en tuinhuizen in de 
Vechtsreek en 's-Graveland. 1982. 

* A.W.K. Voet van Oudheusden, Historische Beschrijvinge van 
Culemborg. Utrecht, 1753. 

* G.J.Mentink, "Fabricage van 'klein-geweer' te Culemborg in 
de periode 1759-1812", in: Economisch en Sociaal
historisch jaarboek 44 (1981). 

* P.J.W. Beitjes en P.W. Schipper, Culemborg: beeld van een 
stad. Culemborg, 1988 

* A.J. Blommers, "'Het Doel is Heerenhuizen te verkrijgen'. 
De korte ontstaansgeschiedenis van het Voorburg", 
in: G.J. Koolhof (red.), Van Voorburg tot Triowijk. 
Culemborg, 1985. 



Historisch genootschap "A.W.K. Voet van Oudheusden" 

JAARVERSLAG 1988 

Stond 1987 in het teken van de viering van het vijftigjarig 
bestaan van ons historisch genootschap, het jaar 1988 bracht 
een nieuw heugelijk fe i t . In 1928 werd de plaatselijke 
Oudheidkamer opgericht, in 1976 voortgezet als het museum 
het Elisabeth Weeshuis. Het zestigjarig jubileum vormde de 
aanleiding voor diverse aktiviteiten, waaraan ook "Voet " zijn 
deel heeft gehad. Tot de vaste aktiviteiten behoorden een 
viertal lezingen. 

Op 8 maart hield drs. A. van Geffen een lezing met dia's 
over de geschiedenis van het kasteel te Hedel en het bloot
leggen van de fundamenten daarvan in de periode 1978-1982. 
Na de pauze ging hij in op het eerste resultaat van de 
opgravingen in de kasteeltuin te Culemborg. Een zestigtal 
mensen woonde de lezing bij. 

Op 23 maart volgde de algemene ledenvergadering. Onze 
penningmeester mevr. G. van Dijk, volgens rooster aftredend, 
stelde zich herkiesbaar en werd door de vergadering her
kozen. Tijdens de bijeenkomst kon het tweehonderdste lid, 
de heer A.J. van Emden, door de bestuursleden Van Dijk en 
Blommers, feestelijk worden verwelkomd. Hem vielen 
bloemen en een exemplaar van het boek "De sigarennijver-
heid in Culemborg" ten deel. Onder grote hilariteit meldde 
de heer Verrips even later reeds het tweehonderd-eerste lid 
aan. Na het huishoudelijk deel sprak drs. L.G. Krijnen over 
het bestuur en de bestuurders van Vianen in de achttiende 
eeuw. Hij verschafte de aanwezigen een verrassend kijkje in 
het privé-domein van deze raden en magistraten. 

De eerste najaarslezing vond plaats op 18 oktober in de 
sfeervolle Lutherse kerk. Spreker was de heer W. Raue, 
directeur van de vereniging "Hendrick de Keyser". Naast een 
uiteenzetting van de geschiedenis en doeleinden van de 
vereniging, toonde hij met behulp van dia's tal van door de 
vereniging in het hele land gerestaureerde gebouwen. Ui t 
drukkelijk besprak hij ook de restauratie van het Drostenhuis 
in de Slotstraat. 



De laatste, geplande lezing van het verenigingsjaar, op 
24 november, met de t itel "Culemborg in dubbelbeeld, 
vroeger en nu", kon door ziekte van de spreker, conservator 
Peter Schipper, niet doorgaan. Onze voorzi t ter , J.H. Ekering, 
sprong echter in en boeide, met behulp van eigen dia's, de 
aanwezigen met een geïmproviseerde lezing over bouw
kundige situaties in het Culemborg van vroeger en nu. Een 
geslaagde avond, te meer daar anders de talrijke bezoekers 
onverrichterzake huiswaarts hadden moeten keren. 

Aansluitend op een gezamenlijke vergadering ter coördinatie 
van de activiteiten, vond dezelfde avond, voorafgaande aan 
de lezing bij de Italiaan de jaarlijkse maaltijd van de 
besturen van de Vrienden en Voet plaats. 

Het zestigjarig bestaan van het museum was aanleiding voor 
een viertal evenementen. Op 18 april, de oprichtingsdatum, 
vond de of f ic ië le viering van het jubileum plaats. Te r 
gelegenheid daarvan bood onze voorzitter, de heer Joost 
Ekering, het museum een negentiende eeuwse sigarenkoker 
van schildpad, met een zilveren afbeelding van de spoorbrug. 

Op 5 juni organiseerden de Vrienden van het Museum een 
busreis naar het Belgische Hoogstraten en Lier. Vele leden 
van "Voet " namen hieraan deel. In Hoogstraten waren zij 
getuige van de bloedprocessie en brachten zij een bezoek 
aan het graf van vrouwe Elisabeth in de Catharinakerk. In 
Lier werd de band met Culemborg bevestigd door het 
bekijken van een glas-in-lood-raam van deze vrouwe in de 
Gommaruskerk. 
Op zaterdag 27 augustus was er een door de Vrienden 
georganiseerde barbeque-feestavond in het museum en de 
museumtuin. Kleding en muziek uit het oprichtingsjaar van 
het museum, 1928, gaven de avond een bewust nostalgisch 
tintje. Meerdere leden van "Voet " werden die avond op de 
dansvloer gesignaleerd. 

Op 18 november werd de prachtige jubileumtentoonstelling 
"Culemborg, beeld van een stad" geopend. Het gelijknamige 
boek van de auteurs Beitjes en Schipper, dat onder auspiciën 
van "Voet " bij uitgever Koolhof verscheen, werd op dezel fde 
avond ten doop gehouden. 

In 1988 verschenen net niet twee nummers van de "Culem
borgse Voetnoten". Het eerste nummer kwam in maart uit. 
Vanuit het bestuur droegen, naast redacteur Bert Blommers, 
Marianne Budde en Aad Alink met twee artikelen hun 



steentje bij. Het tweede nummer verscheen net na de jaar
wisseling in januari. 

Bestuursleden waren actief bij diverse aangelegenheden. 
Mevr. Dresselhuys verzorgde op de monumentendag op 
17 september rondleidingen in het stadhuis. Mevr. Budde 
vertegenwoordigde "Voet " bij de heropening van het door 
conservator Schipper heringerichte museum "De Grote 
Sociëte i t " in T ie l . 

Het jaar 1988 was voor onze vereniging wederom een voor
spoedig jaar. Reeds voor de jaarvergadering telde zij haar 
tweehonderdste lid. De groei ze t te zich verder voort. Voet 
telde op 1 januari 190 leden, op 31 december kon het jaar 
worden afgesloten met 214 leden. Al met al kan ook dit 
verenigingsjaar als een geslaagd jaar worden beschouwd. 



VAN OUDHEIDKAMER 
NAAR MUSEUM ELISABETH WEESHUIS 

PETER SCHIPPER 

Op 18 april 1988 vierde het museum het Elisabeth Weeshuis, 
opvolger van de stichting Oudheidkamer voor Culemborg en 
omstreken, zijn zestigjarig bestaan. In dit artikel wil ik 
terugkijken op de geschiedenis. 

De oprichting 

Op 18 april 1928 we rd ' voor notaris Schouten de oprich
tingsakte van de stichting Oudheidkamer voor Culemborg en 
omstreken getekend. Culemborg was daarmee aan de late 
kant. T ie l (1901) en Zaltbommel (1905) waren in het weste
lijk rivierengebied al voorgegaan. Dit betekende echter niet 
dat men in de Lekstad geen oog had voor historie. Toen in 
1913 in heel Nederland de honderdste verjaardag van de 
bevrijding van de Fransen werd herdacht, hield men ook in 
Culemborg feesten en een tentoonstelling van oudheidkundig 
interessante voorwerpen. Het was bij deze gelegenheid dat 
de Culemborgse hoofdonderwijzer J.B. van den Ham op de 
uitroep van dokter Versteegh: "Als we dat nu nog eens bij 
elkaar konden houden", antwoordde: "Eens zal 't wel lukken, 
't Zou mij zoo'n groote voldoening zijn". 

We hebben intussen de naam laten vallen van de man die na 
zijn dood de oprichting van de Oudheidkamer mogelijk 
maakte. Jan Bernardus van den Ham werd op 18 juni 1859 
te Culemborg geboren als zoon van landbouwer Ar ie van den 
Ham en Christina Cornelia Vermeulen. Na het doorlopen van 
de lagere school bij meester Laan, ging hij naar de kweek
school in Arnhem. Daar behaalde hij op 6 oktober 1877 zijn 
diploma. Voor hem begon daarna een zwerftocht langs 
scholen in Ameide, Zeist, Naarden, Deil en Monster. In 1885 
keerde hij als onderwijzer naar zijn vaderstad terug. Van den 
Ham overleed er op 12 januari 1926. Op de immer vri jgezel 
gebleven Van den Ham werd door velen een beroep gedaan. 
We vinden zijn naam dan ook in de notulenboeken van ve ler
lei verenigingen en stichtingen. Act ie f was hij onder meer in 
Culemborg en Oranje, dat hij oprichtte, en de gymnastiek
vereniging Kracht en Vriendschap, waarvan hij voorz i t ter 
was, en verder in de Floralia-vereniging, de Volksbibliotheek-



van het Nut, de Nederlands Hervormde Zondagschool, de 
stichting Culemborgse Volkstuintjes, de Gezondheidscommissie 
voor Culemborg en Omgeving, de vereniging Volksweerbaar
heid Culemborg, de Vereniging tot Bestrijding van School
verzuim op Openbare Scholen en het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité. In de hem resterende vrije tijd wijdde hij zich 
aan het verzamelen van boeken, tijdschriften, penningen, 
gravures en andere documentatie, alles betrekking hebbend 
op de geschiedenis in het algemeen en Culemborg in het 
bijzonder. Zijn aantekeningen en eigen kranteartikelen 
(diverse jaarverslagen en de "Brieven van drie centen") 
bewaarde hij in enkele tientallen schriften en plakboeken. De 
door hem nagelaten col lect ie , waarvan de inventaris bewaard 
is gebleven, vormde in 1928 het uitgangspunt voor de 
oprichting van de Oudheidkamer. 

De stichtingsakte omschrijft het doel daarvan als volgt: het 
instandhouden van de col lect ie Van den Ham en "het ge le i 
delijk in den geest van den overledene uitbreiden dier 
col lecties door het verwerven bij aankoop, ruiling, bruikleen 
erfstelling, legaat of schenking van op het verleden, de 
folklore, het grondgebied en de eigenaardigheden der stad 
Culemborg en omgeving of op hare huidige of vroegere 
bewoners en regeerende geslachten, het huis van Oranje 
inbegrepen, betrekking hebbende boeken, tijdschriften en 
dagbladartikelen, afbeeldingen, wapens, penningen, voorwer
pen van dagelijks gebruik, archivalia, fragmenten van gebou
wen of welke andere curiosa ook", tevens "het waken zoo 
mogelijk tegen schending van natuur- of bouwkundig schoon 
en bij uitzondering het verleenen van steun tot het in stand 
houden van merkwaardige gebouwen, situaties of gebruiken". 

Deze doelstellingen wéken niet zoveel af van die welke de 
stichting Vrouwe Elisabeth thans beoogt. Alleen het waken 
over natuurschoon wordt nu aan de Natuur- en Vogelwacht, 
het verzamelen van archivalia aan het stadsarchief over
gelaten. 

Het bestuur 

De stichting werd bestuurd door een col lege van maximaal 
twaalf bestuurders, van wie één der protectoren van het 
toen nog volledig functionerende Elisabeth Weeshuis volgens 
de statuten de voorzittersstoel moest bezetten. Ook de 
burgemeester en de gemeentesecretaris maakten statutair 
deel uit van het bestuur. Het eerste bestuur bestond uit de 
volgende personen: Cornelis Laan, president protector en 



verder zonder beroep, als voorz i t ter ; Leendert Sillevis, als 
secretaris, en notaris Gerrit Schouten, als penningmeester. 
Leden waren Ype Keestra, burgemeester; Antonius Rutherus 
van Beekum, gemeentesecretaris; Antonius Johannes Maria 
Olyslager, protector, zonder beroep; Adrianus Johannes 
Beitjes, fabrikant; Otto de Beus, fabrikant; Willem 
Donkersloot, "hoofd eener school"; Regnerus Richardus Post, 
leraar aan het seminarie, en Wollebrand Prins, winkelier. Het 
twaalfde bestuurslid, J.A. Klein, vinden we nog niet in de 
oprichtingsakte, maar wel in de eerste notulen. 

Voor de lopende zaken voorzag de stichtingsakte in een 
"Kleine Commissie", o fwel een dagelijks bestuur. Dit bestond 
uit de voorzi t ter , de secretaris en de penningmeester. Het 
bestuur moest minstens één keer per jaar, in januari, vo l ta l 
lig vergaderen. Curieus is de bepaling dat de voorz i t ter na 
afloop van de vergadering met de medebestuurders een 
rondgang langs de geëxposeerde objecten moest maken om 
over de toestand daarvan te discussiëren. In de notulen van 
1930 vinden we deze rondgang aldus beschreven: men kijkt 
wat rond "en gaat over in de vorming van eenige geani
meerd pratende en rondkijkende groepen, die bij de nadering 
van bitter- en etenstijd, geleidelijk zich oplossen. Nadat de 
hoezen over de vitrines zijn getrokken, de archiefkast 
gesloten en het licht gedoofd, verlaat de secretaris als 
laatste het terrein van werkzaamheid". Het bestuur verga
derde in de protectorenkamer van het weeshuis. De sfeer 
was daar doorgaans gemoedelijk. Een sfeerbeeld uit de 
notulen van 23 juli 1930: "Terwi j l buiten de uit hun seizoen 
geraakte najaarsvlagen bulderen en fe l le regen tegen de 
ruiten striemt, opent bij een lustig brandend haardvuur, dat 
den rug van het voorzitterl i jke gestoelte, zoowel als dien 
van deszelfs ingezetene, aangenaam koestert, de heer Laan, 
als president de vergadering". Een enkele keer stond men 
evenwel wat scherper tegenover elkaar, zoals in 1928 toen 
in Hagestein bij boer Giel van den Boogaard een pot met 
munten gevonden was. De Oudheidkamer had belangstel-ling. 
Secretaris Sillevis had daarom een expert ingeschakeld om 
de waarde vast te stellen. De heer Laan vond dit "wel heel 
hulpvaardig, maar weinig kaufmannisch". Hij meende name
lijk: "Men moet den boer dom laten en er gauw goed-koop 
een paar inpikken". Sillevis was het met deze redenering 
totaal oneens. Hij vond dat de Oudheidkamer een adres 
moest zijn "waar men in vertrouwen heengaat". In een brief 
van hem uit 1932 horen we de echo van het voorval uit 
1928, wanneer hij over Laan schrijft: Welnu, wij kennen hem 
allebei een beetje, een duiteboer, een koopman, een man van 
deugden als voorzichtige beheerder, maar aan den kant, dien 
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wij noodig hebben, een nuchtere plat-bij-de-grondsche 
pingelaar". 

Het bestuur hield zich blijkens de notulen vooral bezig met 
het financiële beheer, de publiciteit en de eigen samen
stelling. Met de besluitvaardigheid uit de beginjaren was het 
echter na enkele jaren gedaan. Een voorbeeld hiervan vormt 
het vervaardigen van een portret van de stichter van de 
Kaapkolonie. Beitjes meende in 1930 dat het een morele 
plicht was een copie te laten maken van het portret van 
Jan van Riebeeck, dat in het Rijksmuseum hing. In 1931 
moest hij er weer aan herinneren, "op het gevaar af van 
gehouden te worden voor een maniak, die steeds hetzel fde 
stokpaard voorrijdt". Ondanks een redelijk gevulde stich-
tingskas, was de copie in 1935 nog steeds niet vervaardigd. 
Reden voor Beitjes om er nogmaals op terug te komen. Een 
enkele keer begaven de bestuursleden zich in de rondvraag 
weieens op een zijspoor. In de vergadering van 18 februari 
1931 vroeg de socialist Otto de Beus, in de notulen "een 
rechtzinnig Marseist" genoemd, naar aanleiding van een 
opmerking van de onderwijzer Donkersloot, hoe het kwam 
dat kinderen uit het Culemborgse arbeidersmilieu zovee l 
"achterli jker" en "gedeprimeerder" waren dan de boeren
kinderen. Secretaris Sillevis antwoordde daarop, dat de 
oorzaken vee leer gezocht moesten worden in de slechte 
arbeidsomstandigheden en het alcoholisme dan in de "af
stamming van minderwaardig geimmigreerd bloed binnen de 
z.g. vrijstad". 

De eerste jaren brachten slechts weinig veranderingen binnen 
het bestuur. Dr. Post vertrok in 1931 naar Rome. Hij werd 
opgevolgd door J.J.H. Wachters. In 1934 maakte J.A. Klein 
plaats voor H. de Liefde. Na 1935 zakten de bestuurlijke 
activiteiten in. In zeven jaar werd er niet meer vergaderd. 
Pas in 1942 kwam het bestuur weer bijeen. Drie bestuurs
leden waren toen al van het toneel verdwenen. Schouten en 
Beitjes waren overleden. Olyslager was opgevolgd door de al 
weer teruggetreden A. Blijenberg. In deze vacatures werd 
voorzien door de voordracht van pater dr. Roos en de 
architect Th. Ausems. Verder komen we dan voor het eerst 
de naam tegen van de man die bijna veert ig jaar lang een 
voorname rol zou spelen binnen de Oudheidkamer: Mr. P ieter 
Beitjes, de latere secretaris-conservator, over wie Otto de 
Beus enthousiast uitriep: "Wij moeten Piet voor dit baantje 
hebben!" 



De inrichting 

Het museum beschikte in het begin over de zogenaamde 
"Groote Zaal" (de spinzaal) en de vestibule (de refter, nu de 
hal) van de meisjesvleugel, en de hal van de jongensvleugel 
(nu bibliotheek) van het weeshuis. Voor het tentoonstellen 
van kleine bouwfragmenten stelden de protectoren het voor
plein beschikbaar. De verzameling bestond uit drie belang
rijke delen: de col lect ie schilderijen, waaronder de portretten 
van de Graven van Culemborg, die met enige antiquiteiten 
eigendom waren van het Elisabeth Weeshuis; verder de 
col lect ie Van den Ham en ten derde in bruikleen van de 
gemeente "de voorwerpen van oudheidkundig belang, welke 
thans (1928) bewaard worden op de Oud-archiefkamer ten 
stadhuize". Een commissie, bestaande uit de heren Prins, 
Beitjes, De Beus, en later ook Sillevis, nam de zorg voor de 
eerste inrichting op zich. In de spinzaal l iet men een houten 
lambrisering aanbrengen, die er tot de restauratie van 1980 
heeft gezeten. In het midden van de zaal mochten vitrines 
en schotten, aan de wanden eenvoudige rekken geplaatst 
worden. Bepaald werd echter wel dat de schotten "het licht 
en het vrije gezicht op de schilderijen van het Weeshuis op 
geenerlei wijze (mochten) onderscheppen en in geen geval de 
hoogte van een en drie-vierde Meter te boven gaan". De 
protectoren hielden het laatste woord over de uiteindelijke 
inrichting. 

Het toezicht op de voorwerpen en de bezoekers werd over
gelaten aan de weesvader. Het overige weeshuispersoneel 
zorgde voor het schoonhouden van de lokalen. Ieder jaar 
werd de weesvader ter vergadering voor zijn diensten 
bedankt. Een bus voor giften voor de spaarpot van de wezen 
vormde de enige vergoeding aan het weeshuis. De openings
tijden van het nieuwe museum waren zeer beperkt. Alleen 
op dinsdagen en op de laatste zondag van de maand konden 
de kijklustigen er van twee tot vier terecht. Buiten de 
bezoekuren kon men er alleen terecht met een briefje van 
het bestuur. Kinderen onder de zestien jaar hadden alleen 
onder geleide toegang. 

De opening 

De Oudheidkamer zou oorspronkelijk op 17 december 1928 
of f ic ieel zijn deuren hebben geopend. Drukker Verschoor 
kreeg het door Sillevis geschreven museumgidsje echter niet 
op tijd af. De feestelijkheden kregen daarom pas vier dagen 
later hun beslag. Voorz i t ter Laan bedankte bij de opening 



allen voor de betoonde inzet en feliciteerde Culemborg met 
de fraaie oudheidkamer. Ook werd een portret van J.B. van 
den Ham, gemaakt door de schilder Van Vugt Thijssen, aan
geboden. Dit hangt nu boven de deur van de keuken. Tot 
gerief van de vele belangstellenden opende de Oudheidkamer 
ook op de beide Kerstdagen zijn deuren. De Culemborgsche 
Courant schreef op 29 december 1928 dat het een drukte 
van belang was geweest. Er was zelfs sprake van een "over
stelpende belangstelling". De bestuursleden konden tevreden 
zijn, dat "de ook herhaaldelijk tot hen uitgesproken waar
dering zoo groot bleek en van zulk verblijdend gehalte (was); 
(Verder) dat het Weeshuis deze schatten borg en dat 
niemand ongeveer ze kende! Dat er nog zooveel ouds en 
merkwaardigs bij elkaar te krijgen was geweest in een 
omgeving die zoo meewerkte!" De collectie bleef in de jaren 
'30 groeien. Hoogtepunt daarbij was ongetwijfeld het 
verwerven van een olieverfschilderij en een dertigtal 
aquarellen, van de hand van de kunstschilder L.J. Hansen. 
Deze was in de jaren 1840 's zomers meermalen in 
Culemborg geweest. 

De financiën 

De entree tot het museum was gratis. Naast een subsidie 
van de gemeente zocht men inkomsten via giften, donaties, 
en de verkoop van het gidsje. De bijdrage van de gemeente 
Culemborg bedroeg aanvankelijk fl. 100 per jaar, steeg 
daarna tot fl. 300, maar viel in de crisisjaren in 1934 weer 
terug tot het oude bedrag. Cultuur was en is in tijden van 
economische slapte nu eenmaal een gewillige prooi. De 
financiële toestand is dan ook niet altijd zonder zorg ge 
weest. Aanvankelijk slokten de inrichtingskosten de meeste 
middelen op. In 1930 ontstond er zelfs een tekort van 
f. 538,26, waarvoor de bestuursleden Sillevis en Schouten 
zich persoonlijk garant stelden. Twee jaar later had men 
deze schulden, ondanks door de recessie verminderde dona
ties, weggewerkt. Het kapitaal groeide in de jaren van 
geringe activiteit (1935-1942) zelfs aan tot f. 600. De dona
ties waren in 1942 echter gedaald tot bijna f. 60 per jaar. 

De oorlog 

Vanzelfsprekend vormden de oorlogsjaren geen periode van 
bruisende activiteit. De belangrijke schilderijen waren, 
volgens een brief uit 1941, uit hun lijsten gehaald, opgerold 
en in kisten in een bankkluis opgeborgen. Het bezoek beliep 
in 1940 nog maar 274 personen. Buiten het weeshuis stond 
het werk echter niet stil. Twee activiteiten in de oorlogs-





Hermans was hiervan een groot voorstander. Overleg werd 
gevoerd met de gemeenten Leerdam, Vianen, Gorkum, Buren, 
T ie l , Culemborg en Zaltbommel. De laatste drie plaatsen 
besloten uiteindelijk met elkaar in zee te gaan. In 1977 
werd schrijver dezes aangesteld als streekconservator. Zijn 
eerste opdracht was de herinrichting van het oude museum, 
dat na de restauratie van het weeshuis, nu onder leiding van 
architekt H. van der Wielen, in nieuwe vorm naar buiten kon 
treden. Bij deze restauratie werd het oude weeshuis zoveel 
mogelijk in de vroegere staat teruggebracht. Het dak, dat na 
de storm van 1856 was verlaagd, kreeg zijn oorspronkelijke 
vorm terug. Ook bestuurlijk was er vernieuwing. Juridisch 
l iet men de oude stichting Oudheidkamer slapen. De opge
richte Stichting Vrouwe Elisabeth vormde het kader voor de 
verdere activiteiten. 
In november 1980 kon het nieuwe Museum Elisabeth Wees
huis worden geopend, nu in de gehele voormalige meisjes
vleugel. Kern van de verzameling is thans nog steeds de 
portrettengalerij van de Heren en Graven van Culemborg, 
die Voet van Oudheusden al in 1753 in de spinzaal had zien 
hangen. Een belangrijke aanwinst vormt de "Culemborgse 
kerkschat", die in de sfeervol le kelder staat opgesteld. De 
antieke keuken in oud-Hollandse sfeer werd aangekleed. Op 
de verdieping vindt men in het museum topografie, herinne
ringen aan het weeshuis en de oude stedelijke nijverheden 
zoals de sigarenmakerij. 
Een attractief expositieprogramma zorgt er mede voor dat 
de 400 bezoekers van toen zijn uitgegroeid tot zo'n 5000 a 
6000 bezoekers nu. De bezoekers van de VVV, die sinds de 
heropening van 1980 mede haar onderdak in het museumpand 
heeft, zijn er dan nog niet bijgerekend. Vaste gastheer is 
sinds 1980 de heer Gerrit Vermeulen. Zo nodig wordt hij 
enthousiast bijgestaan door de Vereniging Vrienden van het 
Museum Elisabeth Weeshuis, of leden van het 
stichtingsbestuur. 

Kortom, de ruim zestigjarige bruist van levenlust en is vast 
van plan de honderd te halen. 
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