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TEN GELEIDE
Een bijzonder nummer van de 'Voet-noten', een
dubbelnummer
zelfs, gevuld
met
zeven
interessante artikelen ligt voor u. Het zijn
artikelen van de hand van mr. P.J.W. Beitjes, ons
erelid dat op 2 mei j.1. zijn tachtigste verjaardag
vierde. U zult ze niet allemaal kennen - tenzij u
ze wellicht reeds lang in bezit had, in een
bibliotheek hebt geraadpleegd of ze u in een
archivariaat hebt kunnen aanschaffen -, want
voor het doorsneelid van Voet zijn ze niet meer
zo 'vindbaar'. Enkele artikelen zijn alleen
verschenen in het buitenland - als je dat zo kunt
zeggen - , want ze verschenen in de Jaarboeken
van de Koninklijke Hoogstratense Oudheidkundige
Kring. Andere werden gepubliceerd in de
Bijdragen en Mededelingen van de vereniging Gelre
en het jaarboek voor munt- en penningkunde. E>e
meest recente bijdrage verscheen twee jaar
geleden in De Gelderse Leeuw, het jubileumboek
van de Groep Gelderland van het Koninklijk
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde. Kortom, je moet er echt wat voor
doen om er kennis van te kunnen nemen, de
meeste zijn niet meer in de handel.
Het leek dan ook een goed idee deze zeven
artikelen weer toegankelijk te maken door ze op
te nemen in de Voetnoten. In de aanhef van elk
artikel vindt u het jaartal genoemd waarin het
voor het eerst is verschenen. Een volledige
aanduiding treft u aan in het overzicht van de
Mr. P.J.W. Beitjes.
'Betuwse' publikaties van de heer Beitjes. Door
zijn werk weer bij u onder de aandacht te brengen, willen we bovendien een
man eren die door zijn inspanningen over meer dan zestig jaar zo veel heeft
bijgedragen aan het culturele behoud en de geschiedschrijving van
Culemborg.

EEN TACHTIGJARIGE
DIE KUILENBURG GOUD WAARD IS
Mr. P.J.W. Beitjes, geboren 2 mei 1914, is een echte Kuilenburger, en is dat
gebleven, ook al woont hij al meer dan 40 jaar in Arnhem. Beitjes behoort tot
het markante gezelschap 'aartsvaders' van 'Voet', was in 1937 mede-oprichter
van ons genootschap. Al in 1932 schreef hij zijn eerste artikel, was in dat jaar
ook aanwezig bij het bezoek dat Hoogstratens Oudheidkundige Kring aan
Culemborg bracht. In deze tijd had hij al veel contact met mr. L. Sillevis,
secretaris van de in 1928 tot stand gekomen Oudheikamer. Na een periode
onder de wapenen in Indië (1946-1949) werd hij in 1950 wetenschappelijk
archiefambtenaar bij de Gelderse archiefinspectie, waar hij uiteindelijk
provinciaal inspecteur werd. In 1979 ging de heer Beitjes met pensioen.

Een onderonsje op de jubileumavond van "Voet" in 1987, prof. dr. O.J. de Jong en mr. P.J.W. Beitjes.

De heer Beitjes is door zijn archiefsprokkelingen een kenner van de
geschiedenis van Culemborg als geen ander. Wie - willekeurig - bekende
boeken als De Betuwe van De Beaufort en Van den Berg (1968), Wijkplaatsen
voor vervolgden van Marijke Gijswijt-Hofstra (1984) en Buren, Egmond en Oranje
van Thera Coppens (1989) raadpleegt, vindt zijn naam genoemd. Sprekend is
bijvoorbeeld de dankbetuiging uit 1984: 'Mr. P.J.W. Beitjes heeft mij van begin
tot eind bijgestaan: hij wees mij de weg in de in de Culemborgse archieven,
stond royaal eigen aantekeningen af en gaf commentaar op mijn manuscript'.
Nog steeds is de heer Beitjes een vraagbaak voor menigeen die zich met de
geschiedenis van Culemborg bezig houdt.
Zijn verdiensten voor Culemborg zijn legio, zijn activiteiten gespreid. Van
1937 tot 1966 was de heer Beitjes bestuurslid van ons genootschap, van 1947
('49) tot 1956 was hij de voorzitter. De periode van zijn voorzitterschap was
een bloeitijd voor onze vereniging. In die tijd werd actie gevoerd voor
uitbreiding van het carillon, vond in Culemborg de Jan van Riebeeckherdenking plaats en werd uitgebreid stil gestaan bij het 400-jarig overlijden
van Vrouwe Elisabeth. Van 1942 was de heer Beitjes eerst bestuurslid, later
secretaris en conservator, van de Oudheidkamer, tot 1980 toe, toen deze als
Museum Elisabeth Weeshuis werd voortgezet. Beitjes is verder aan te merken
als de geestelijke vader van het streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg dat
in 1961 door zijn inspanningen tot stand kwam.
Wie een volledig beeld van de heer Beitjes wil schetsen, heeft meer ruimte
nodig, dan de schrijver hier is gegund. De drukker heeft 68 pagina's als grens
aangegeven voor het voorliggende dubbelnummer. U zult daarom op het
volgende (dubbel)nummer in november moeten wachten. In dat nummer is
een uitgebreid interview met de heer Beitjes voorzien.
Er rest mij nu nog slechts een kleine ruimte om in het kort nog wat punten
aan te stippen, die de waarde van het werk van de heer Beitjes onderstrepen.
Door zijn vondsten in archieven zijn in Culemborg prachtige restauraties
mogelijk gemaakt. Als geen ander heeft hij bovendien bijgedragen aan een
culturele zusterhand tussen Culemborg en Hoogstraten. Door zijn publikaties
staat ons een helder beeld van Vrouwe Elisabeth voor ogen.
Beitjes is een pionier in de Culemborgse geschiedschrijving, liefst dertig
publikaties heeft hij op zijn naam staan. Zij bestrijken met name de zestiende
t/m de achttiende eeuw, een tijdvak voor de geschiedschrijving waarvan hij
belangrijke bouwstenen heeft aangedragen. Jan van Riebeeck, Vrouwe
Elisabeth, zilversmeden, glasschilderkunst, munten en penningen, Latijnse
school, Stadhuis en Grote Kerk, het zijn grepen uit een meer dan waardevol
oeuvre, dat in 1988 een kroon kreeg in het met Peter Schipper geschreven

boek Culemborg, beeld van een stad, een standaardwerk waarin Beitjes enorme,
maar vaak nog ongepubliceerde kennis zijn voorlopige neerslag vond.
Wie een indruk wil krijgen van het vele dat de heer Beitjes heeft geschreven,
raadplege het overzicht van zijn publikaties. Moge het tevens een aanzet zijn
om, na lezing van de hier opgenomen zeven artikelen, nog verder in het werk
van de heer Beitjes te grasduinen.

DE 'BETUWSE' PUBLICATIES VAN
Mr. P.J.W. BELTJES
In het onderstaande vindt de lezer een overzicht van circa 30 publicaties die
de heer Beitjes op zijn naam heeft staan. Opgenomen zijn hier de werken en
artikelen over de geschiedenis van Culemborg en Buren, kortweg zijn
'Betuwse' publikaties. De heer Beitjes publiceerde echter meer, en dan vooral
over Gelderse geschiedenis. Te noemen is o.a. zijn poging tot eerherstel van
de Gelderse leeuw door zijn publikaties over het wapen van de provincie
Gelderland. Een overzicht van al zijn publikaties tot 1979 vindt men in de
bekende bundel Gelders Mengelwerk (De Walburg Pers, Zutphen, 1979), die
hem bij zijn pensionering werd aangeboden.

'Sancto Hieronymo cuius per tot saecula collegii hospitio ac doctrina usa sit,
gratias agit Civitas Culenburgensis', in: Omnibus, maandblad voor
gymnasiasten (van het Utrechts Stedelijk Gymnasium), jrg. 9, no. 7
(feestnummer 4 oktoker 1932), blz. 9-11.
'10 November 1808. Koning Lodewijk Napoleon
Culemborgsche Courant, 5 november 1938.

te

Culemborg',

in:

(met L. Sillevis) De bouwgeschiedenis van het Stadhuis te Culemborg.
Culemborgse Historiebladen, 1ste serie I. Culemborg 1939.
'Geschiedkundige aanteekeningen van Gerard Vremdt, notabel burger der
stad Culemborg in de tweede helft van de zestiende eeuw', in: Bijdragen en
Mededeelingen vereniging Gelre, XLIV (1941), blz. 149-172.

'Eduard Jacot en Jan Adriaensz. Leechwater, twee Noord-Hollandse
droogmakers, in 1630 te Culemborg', in: Bijdragen en Mededeelingen
vereniging Gelre, XLVIII (1946), blz. 219-222.
'Het door de gebroeders Hemony in 1654 en 1655 geleverde klokkenspel in
den toren der Barbarakerk te Culemborg', in: Culemborgsche Courant, 25
oktober 1946.
'De Barbarakerk te Culemborg', negen artikelen in: Culemborgsche Courant,
5, 12, 19, 26 september en 3, 10, 17, 24, 31 oktober 1947.
'De Culemborgse "glaesmaker" Anthonis Evertszoon, vervaardiger der zeven
Sacramentsramen in de choorabsis der St. Catharinakerk te Hoogstraten', in:
Jaarboek Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 16 (1948), blz.
115-131.
'Goud- en zilversmeden te Culemborg in de zeventiende en achttiende eeuw.
Het kerkzilver van de Nederduitse Hervormde Gemeente te Culemborg', in:
Bijdragen en Mededelingen vereniging Gelre XLIX (1949), blz. 71-100.
'Van Aelst', in: Maandblad "De Nederlandsche Leeuw", LXVI (1949), kol. 9596, 230.
'Het kerkhof van Paveie', in: Bijdragen en Mededelingen vereniging Gelre,
LI (1951), blz. 149-152.
'Familieaantekeningen Van Riebeeck', in: Maandblad "De Nederlandsche
Leeuw", LXIX (1952), kol. 105-118.
(met G. Brinkhuis, e.a.) Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht. Uitgave
van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
Den Haag 1952.
'Oudheidkamer voor Culemborg en omgeving: Culemborgse gedenkpenning
uit 1721 (van Daniël Drappentier)', in: Culemborgse Courant, 3 april 1953.
(met H.W. Fortgens) 'De Latijnse school te Culemborg (1568)', in: Bijdragen
en Medelingen vereniging Gelre, LUI (1953), blz. 91-148.
'Adriaen Symonsz. Rottermont; een portretpenning van Floris II van Pallandt,
graaf van Culemborg', in: Jaarboek voor munt- en penningkunde, 42 (1955),

blz. 71-76.
'Vrouwe Elisabeth en haar betekenis voor Culemborg. Herdenkingstoespraak,
gehouden op 7 december 1955 in de Barbarakerk te Culemborg', in: Jaarboek
Koninklijke Hoogstratense Oudheidkundige Kring, 25 (1957), blz. 30-39.
De kostbaarheden van Elisabeth van Culemborg 1475-1555. Culemborgse
Historiebladen, 1ste serie IV. Culemborg 1957. Als bijdrage verschenen in:
Jaarboek Koninklijke Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 25 (1957), blz.
41-96.
(met R. Wartena) 'Het testament van Jasper van Culemborg (Gent, 28
november 1504)', in: Jaarboek Koninklijke Hoogstratens oudheidkundige
Kring, 31 (1963), blz. 144 e.v.
'De verloren gegane koperen grafplaten voor Jasper van Culenborg en
Johanna van Bourgondië en voor het Hart van Anthonis van Lalaing in de St.
Barbarakerk te Culemborg', in: Jaarboek Koninklijke Hoogstratens
Oudheidkundige Kring, 31 (1963), blz. 149-156.
'Het huis "De Fonteyn" te Culemborg', in: Historia, amptelike orgaan van die
Historiese Genootskap van Suid-Afrika, 10 (1965), blz. 134 e.v.
'Het huis De Fonteyn te Culemborg', in: Gelders Oudheidkundig
Contactbericht
32 (1967), blz. 7-10. Tevens verschenen als 'Waar ontdekkingsreizigers in en
uitliepen. Het Huis De Fonteyn in de Achterstraat', in: Culemborgse "Voet"noten, nr. 5 / 6 (1991), blz. 12-16.
'Het vrouwenoproer te Culemborg in 1650 naar berichten van tijdgenoten', in:
Gelders Molenboek, Zutphen 1968, blz. 15-25. Tevens verschenen in:
J.den Hoed en P.J.W. Beitjes, Uit de geschiedenis van molens in het
graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg. Zutphen 1971.
'De Beiaard in de 'vierkante toren' te Culemborg', in: Spiegel der Historie,
3 (1968), nr. 10/11 (themanummer Culemborg 650 jaar stad), blz. 374-382.
'Het Elisabeth-Weeshuis en de Oudheidkamer te Culemborg', in: Gelders
Oudheidkundig Contactbericht, 42 (1969), blz. 7-13.

Culemborgers overzee. Een vluchtige verkenning met het meer dan vier
eeuwen oude huis De Fonteyn als dankbare aanleiding. Uitgave Vereniging
Vrienden van het Van Riebeeckhuis. Culemborg 1971.
'Antonis van Lalaing, eerste graaf van Hoogstraten, en de glasschilderkunst
een nadere verkenning', in: Liber Amicorum Jozef Lauwerijs. Hoogstraten
1976, blz. 51-62.
'Buren in de tachtigjarige oorlog', in: Mededelingen van de historische kring
West-Betuwe, 9 (1981), no. 1, blz. 21-30, no. 2, blz. 20-30, en no. 3, blz. 3-14.

'Goud en zilver te Culemborg. Leverantiën door de goudsmeden mr. Elyas
(Scerpswert) en mr. Roelant aan Johan, heer van Culemborg en van de Leek',
in: Liber Castellorum, veertig variaties op het thema kasteel. Zutphen 1981,
blz. 382-389.
'Op een barre winterdag van 1854 met een ezelwagen van Culemborg naar
Geldermalsen v.v.', in: De drie steden, regionaal-historisch tijdschrift voor
Tiel, Buren en Culemborg, 7 (1986) nr. 3, blz. 24-30.
(met C A . Burgers en W.Th. Kloek) 'Een altaarstuk en paramenten uit
Culemborg', in: Noordnederlandse kunst 1525-1580. Kunst voor de
beeldenstorm. Catalogus Rijksmuseum Amsterdam. 's-Gravenhage 1986, blz.
431-435.
(met P.W. Schipper) Culemborg: beeld van een stad. Culemborg 1988.
'Een merkwaardig wapen op een portretpenning van de jonggraaf Floris II
van Culemborg uit 1590', in: De Gelderse Leeuw. Jubileumboek van de
Groep Gelderland van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht en Wapenkunde 1916-1991. Arnhem 1992, blz. 36-43.

HET KERKHOF VAN PAVEIE

1

1951
Achter in het Culemborgse veld, in het laag gelegen polderblok De Lange
Avantuur, verheft zich met een flauwe glooiing een klein heuveltje in het
terrein.
De wetering en de weg, die er langs lopen, elders rechtlijnig, buigen er met
een halve ronding omheen. Dit afgelegen en moeizaam te bereiken plekje,
vanwaar men een ruim uitzicht heeft over het fraaie polderlandschap met zijn
grienden, hooi- en weilanden en een enkele eendenkooi, draagt de
merkwaardige naam van "Het Paveise Kerkhof".
"Paveien" heet het polderblok, dat westelijk aan De Lange Avantuur grenst,
terwijl de bovengenoemde weg, die de Lang Avantuurse weg verbindt met
de Holderweg en met een boog om het heuveltje loopt, het Paveise wegje is
genaamd. Volgens zeggen van het landvolk spookt het op deze plaats: des
nachts ziet men er een "stalkaars" branden en dwalen er geesten rond; ook
zou er een priester begraven liggen.
De bekende zeventiende-eeuwse Culemborgse geschiedkundige Mr. Nicolaas
Bosch, ordinaris raad, stadhouder van de lenen, archivarius enz. van de graaf
van Culemborg , verhaalt ons in een van zijn handschriften over de historie
van zijn geboortestad, dat er, naar hem verteld werd, in een sloot nabij het
Paveyen kerkhof een "klok of kloksken" gevonden zou zijn: "di nog heden (zo
schrijft hij omstreeks 1680) voor een scelle soude gebruykt worden in 't huys
van den heer van Blyenborg in de Ridderstraat" .
2
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OPGEGRAVEN
Dat dit plekje in de geschiedenis van deze streek een rol heeft gespeeld, laat
zich licht vermoeden. Het weinige en vage, dat een aantal middeleeuwse
oorkonden ons over het bestaan van een "parochia Paveie" in dit gebied
mededeelt, alsmede het fascinerende van dit heuveltje, waar men de plaats
van de kerk van dit kerspel zal zoeken, was voor Bestuurderen van de
Oudheidkamer voor Culemborg en Omgeving aanleiding om, zo mogelijk
een opgraving te laten verrichten op dit terrein. Dankzij de medewerking van
de rentmeester van het Kroondomein, rentambt Culemborg, de heer Ch.J.
d'Ancona, kreeg de Oudheidkamer voor dit doel tijdelijk de beschikking over
een gedeelte van het bewuste perceel, dat tot de goederen van het
Kroondomein behoort, terwijl de burgemeester van Culemborg, de heer Y.
Keestra, zo bereidwillig was om personeel en materieel van de Dienst van

Gemeentewerken voor deze opgraving af te staan.
Onder leiding van de heer J.G.N. Renaud van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, werden in de zomer van 1943 de beoogde plannen ten
uitvoer gelegd.
Naar aanleiding van deze opgraving werd bijeengebracht hetgeen
archiefstukken ons omtrent de kerk en de parochie van Paveie mededelen,
een en ander bezien in nauw verband met de ontginningsgeschiedenis van de
streek.
Een uitvoerig opstel hierover zal men in het volgende deel van deze Bijdragen
en Mededelingen tegemoet kunnen zien. Enkele punten hieruit mogen hier
volgen.
ONTGINNINGSKERKJE
Het reeds vele eeuwen verlaten kerkhof van Paveie is gelegen in een der
jongere ontginningen van het kommengebied, dat zich uitstrekt russen de
oeverwallen van de Lek en de Linge. Oostelijk wordt dit begrensd door de
brede stroomrug, welke deze oeverwallen verbindt en waarop de oude
nederzettingen Buren, Asch, Zoelmond en Beusichem gelegen zijn.
Dit kommengebied, waarin men hier en daar nog enige kleine ruggen van
vroegere stroompjes ontwaart, helt naar het Zuidwesten af en zet zich voort
tot in de z.g. Vijfheerenlanden.
De nederzettingen op genoemde stroomrug dateren uit de Karolingische
periode, zijn mogelijk nog ouder. Eveneens is dit het geval met enkele op de
Linge-oevers. Verder treft men in de toponomie en de parcelering langs de
Linge en de Lek, alsmede bij de verlande bedding van de Gaspe , sporen aan,
welke wijzen op oude bewoning. De occupatie van de grond op de hoge
oevers van deze rivieren moet kennelijk hebben plaats gevonden in een
tijdvak, dat lag voor de periode van de grootscheepse ontginning der
kommengebieden. Naar algemeen wordt aangenomen, is die in deze streken
uitgevoerd van de elfde tot in de dertiende eeuw.
4

De kerk van Paveie nu is ongetwijfeld, evenals die van het naburige Autena,
een ontginningskerkje geweest, gesticht ten behoeve der kolonisten in de
nieuw-aangelegde polders. Het kerspel Autena strekte zich uit over enige
jongere ontginningen ten Zuiden en Zuidoosten van Hagestein; ook de nabij
Culemborg gelegen buurschap Parijs behoorde er toe. Het gebied van de
parochie Paveie is in later tijd bij Lanxmeer (ten Zuiden van Culemborg)
gevoegd en heeft naar alle waarschijnlijkheid de polders tussen de Rietveldse
weg en de Achtersteeg, alsmede het Vretstroo omvat.
Op grond van archivalische gegevens meenden wij te mogen vaststellen, dat

Het Paveise wegje tussen Holderweg en Lang Avantuurseweg heet tegenwoordig ook Holderweg.
(Foto: Karin v.d. Kar)

dit kerspel, dat zijn naam wellicht aan het Italiaanse Pavia ontleend heeft,
dateert uit de twaalfde eeuw.
VERLATEN
Wanneer is Paveie nu verlaten?
Over het andere ontginningskerkje in deze streek, dat van Autena, wordt ons
in een oorkonde van 1294 uitvoerig verhaald, hoe het lang voordien ten
gevolge van hoge waterstanden ontruimd moest worden, waarna het
vervolgens afgebroken en naar het hoger gelegen Everdingen verplaatst werd.
Zo zouden de kerspellieden van Paveie, naar enige zestiende-eeuwse
kroniekjes berichten, door overlast van water van hun haardsteden verdreven
zijn en wel op het einde der veertiende eeuw, toen ten gevolge van een
verzwaring van de Diefdijk het Culemborgse broek zijn overtollig water niet
langer voldoende kon lozen. De boeren zouden toen hun toevlucht gezocht
hebben in het hoger gelegen centrum van Lanxmeer, dat vlak bij het stadje
Culemborg was gelegen en omstreeks 1395 ommuurd werd, en als de
"Nieuwpoort" bij de stad getrokken.
De kerk van Paveie zou, volgens deze kronieken, toen ook naar Lanxmeer zijn
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overgebracht. Aldaar heeft op de plaats van het huidige St. Janskerkhof tot
1826 de aan St. Jan de Doper gewijde parochiekerk van Lanxmeer gestaan.
Hieronder behoorde de Nieuwpoort en het beneden de stad gelegen gedeelte
van het schependom van Culemborg.
Dit geschiedverhaal is, ondanks het feit dat genoemde kroniekjes wemelen
van verwarde en volkomen onbetrouwbare mededelingen, maar al te vlot
door latere schrijvers overgenomen.
Uit het archiefonderzoek kwam echter onomstotelijk vast te staan, dat het
dorp Lanxmeer al in de dertiende eeuw een parochiekerk bezat en dat deze
omstreeks 1300 reeds op dezelfde plaats stond als het kerkje, dat in 1826 is
afgebroken. Tevens toonden de bronnen aan, dat Paveie op het einde van de
dertiende eeuw al verlaten was.
De episode van de ontruiming van de parochie Paveie, door de
kroniekschrijvers vastgeknoopt aan de aanleg van de Nieuwpoort omstreeks
1395, heeft zich dus veel eerder, waarschijnlijk in de loop van de dertiende
eeuw, afgespeeld.
De archivalische gegevens betreffende Paveie stroken geheel met de resultaten
van de opgraving, waarbij scherven werden gevonden uit de periode tussen
circa 1100 en circa 1250.
De patroonheilige van het kerkje was mogelijk St. Nicolaas, immers een altaar
in de St. Janskerk, dat van Paveie daarheen was overgebracht, was aan deze
heilige gewijd.
Verder werden er aanwijzingen gevonden, dat het patronaat der kerk
toekwam aan de edelen, die het gericht en de tiend in het gebied der parochie
bezaten. Dit waren de voorgangers van de heren van Culemborg (voor twee
derde gedeelten) en de bezitters van de hofstede Catshage bij Lanxmeer (voor
één derde gedeelte).

Noten:
1

2

3

4

Een uitvoerig opstel hierover zal men in het volgende deel van deze Bijdragen en
Mededelingen (van 'Gelre', red.) tegemoet kunnen zien. (Dit opstel is evenwel niet
verschenen, red.)
Mr A.P. van Schilfgaarde, Archief der heeren en graven van Culemborg, 1949, blz.
XXXJI.
Rijksarchief in Gelderland, Handschriftenverzameling, inv.no. 230 I, blz. 395.
Bij Hagestein, dat oorspronkelijk Gaspewerde heette.

EDUARD JACOT EN
JAN ADRIAENSZ. LEECHWATER,
TWEE NOORD-HOLLANDSCHE DROOGMAKERS, IN 1630 TE
CULEMBORG
1946
Onder de bijlagen van de gemenelandsrekening van Culemborg over het jaar
1629/30
treft men een briefje aan van de hand van Jan Adriaensz.
Leechwater, die daarin op breedvoerige, doch aantrekkelijke wijze aan de
"Heeren Bewinthebbers van den polder van Culenborch", zoals hij schrijft,
opgave doet van de door hen verschuldigde daggelden.
Uit het stuk, dat mede om de prettige stijl ervan, hieronder als bijlage is
afgedrukt, blijkt, dat Leechwater tezamen met "mijn heer van (der) Dussen"
in het voorjaar van 1630 uitgebreide peilingen heeft verricht van het binnenen buitenwater van het gemeneland van Culemborg en de mogelijkheden
heeft nagegaan van een doeltreffende afwatering en bemaling daarvan.
Wie was deze heer van Dussen, die een belangrijk aandeel in deze
waterstaatkundige werkzaamheden blijkt gehad te hebben en die op kosten
van het gemeeneland in dat jaar twee reizen naar Alkmaar blijkt gemaakt te
hebben?
1

EDUART JACOT, HEER VAN DUSSEN
Mr. J. Belonje te Alkmaar, desgevraagd, was zo vriendelijk mede te delen, dat
hiermede kennelijk bedoeld is Eduard Jacot van Axele, heer van
Dussen-Munsterkerk en Heer Aartswaard, die in deze jaren te Alkmaar
woonde. Hij was uitvinder van een bepaald type watermolen, concessionaris
van de bedijking van de Schermer, hoofdingeland, baljuw en dijkgraaf van de
Zijpe en Hazepolder, heemraad van de Wieringerwaard en van de
Heerhugowaard en hoofdingeland van de Schermer.
Zijn vader was de Amsterdamsche koopman Balthazar Jacot. Eduard was in
1610 gehuwd met Grietie Coetenburgh, dochter van de bekende droogmaker
van de Wieringerwaard Adriaen Maertsz. Coetenburgh en Ydtge
Reyniersdochter Cromhout (uit de bekende bedijkersfamilie).
Hij overleed 4 november 1656. Zijn rouwbord hing in de Grote Kerk te
Alkmaar. Een portret van hem als adelborst der Alkmaarse schutterij vindt
men op een schuttersstuk uit 1613, geschilderd door Claas van der Heek.
Het was kennelijk bij deze uitnemende deskundige op waterstaatsgebied, dat
de Culemborgse heren met hun problemen aangeklopt hebben en die

vervolgens de befaamde Leechwater bij hen geïntroduceerd zal hebben.
Uit een post van de gemenelandsrekening over 1629/30
blijkt, dat de
magistraat, op last van de graaf van Culemborg, met "den heer van der
Dussen met meer anderen" in de herberg de Gulden Leeuw op de Markt
aldaar geteert heeft, "om de voorn, heer te treckteren". Aan de waard, Oth
Cornelisz. Verhouwel, werd hiervoor 83 g. 6 st. betaald.
2

NAUWELIJKS DROOG
Laat ons nagaan, welke de redenen en het doel waren van de
werkzaamheden, welke Jacot en Leechwater in de Culemborgse polder
verricht hebben:
Het gemeneland van Culemborg omvatte ongeveer hetzelfde gebied als het
tegenwoordig Polderdistrict van die naam en was grotendeels westelijk en
zuid-westelijk van het stadje gelegen. Het loste voor dat gedeelte zijn
overtollig water - mede met behulp van watermolens - over de langs de
Diefdijk gelegen Culemborgse Vliet ter hoogte van de Horn (in de
onmiddellijke nabijheid van Leerdam) op de Linge, het boezemwater van de
polders tusschen Rijn, Lek en Waal.
Het boven de stad gelegen gedeelte, het polderblokje Redichem, bracht, op
grond van een in 1430 gesloten tractaat met de heer van Buren en Beusichem,
zijn regen- en kwelwater op de Beusichemse boezem - de Meer, welke via de
Bisschopsgraaf eveneens op de Linge uitloosde.
Het hooggelegen Redichem was gemakkelijk droog te houden, doch de
zuidelijke en zuidwestelijke blokken van het gemeneland, het z.g.
Culemborgse Broek, waren, vooral na winters met hoog opperwater en
overstromingen, welke regelmatig optraden, nauwelijks of niet tijdig droog
te malen.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat de met de zorg voor het gemene land
belaste colleges, nl. de Magistraat der stad Culemborg en de onder haar
opperdirectie fungerende Schout van den Broek en drie Laagdijkheemraden
verscheidene malen hebben uitgezien naar verbetering van de bestaande
toestand.
3

LEKWAARTS OF OP DE BISSCHOPSGRAAF
Of de werkzaamheden van de heer van Dussen en Leechwater resultaten
hebben opgeleverd, blijkt uit de archivalia niet (het bouwen van een nieuwe
achtkante watermolen in 1630 kon hiertoe niet gerekend worden, aangezien
daartoe reeds een jaar te voren besloten was).
Gezien de peilingen van het buitenwater op de Lek heeft men wellicht in 1630

ook de mogelijkheid overwogen de uitwatering gedeeltelijk Lekwaarts te
verleggen, een plan, dat in de eerste jaren der 18e eeuw ten uitvoer is gelegd,
doch dat door onvoorziene omstandigheden een jammerlijke en kostbare
mislukking is geworden.
De wijnrekening voor het gemeneland van de waard van de herberg de
Toelast te Culemborg, de schout Adriaen de Moelre, over het jaar 1630,
onthult ons een plan, dat bij deze gelegenheid was opgeworpen: er blijkt nl.
in de Toelast met de heer van Dussen gebesoigneerd te zijn over een plan om
Lanxmeer van de andere Culemborgse polders af te zonderen. Hierop kan
tevens betrekking hebben de post, welke men onder "anderen extra-ordinairis
uutgeven" in de gemenelandsrekening van 1629/30 aantreft: "Tot Willem
Gerritsz. binnen Bueren by de heer van de Dussen, secretaris ende meer andre
met de voerman, als de watergangen gepeylt ende bezichticht worden
tusschen 't land van Culenborch ende Bueren, verteert volgens quitantie
XV £ li st."
Mogelijk heeft men voor de langs de Meer gelegen polder Lanxmeer een
afwatering gezocht op de Bisschopsgraaf, om daarmede het overige gedeelte
van het gemeneland van Culemborg te ontlasten.
4

Hoe het zij, er blijkt niets van gekomen te zijn. Eerst de stoommachine zou
in de 19e eeuw de oplossing brengen voor de goede bemaling van deze
polders.

Noten:
1

2

3

4

Oud-archief van het Polderdistrict Culenborg, inv.nr. 132.
Oud-archief van het polderdistrict Culenborg, inv.nr. 87.
Vgl. (Mr. L. Sillevis,) Is het formeeren van één groot Polderdistrict beoosten den Diefdijk
wenschelijk en mogelijk? Culemborg, 1932.
Vgl. Voet van Oudheusden, Historische Beschryvinge van Culemborg, blz. 322 e.v.

Bijlage:
ANNO 1630
Rekening van de polder van Culenborch.
Also ick Jan Adriaens. Leechwater met mijnheer van der Dussen, van de
heeren bewinthebbers van de polder van Culenborch gescheiden ben, des
Vrydaechs na Pinsteren na den ouden stijl, my belast hebbende mijn rekening
te stellen van het besonjeeren, dat ick met mijnheer van Dussen gedaen heb,
so in het peylen van de wateringen, vlieten ende molentochten, desgelijckx
mede het buytenwater van de Leek ende Lingen, het ondersoecken ende
overleggen vant malen van de molens, ende het stellen van de sluysen,
streckende altesamen tot het droochhouwen van de voorschreven polder van
Culenborch,
So ist dat ick voor de eerste mael gebesonjeert heb vijff dagen, met reysen,
heen ende weer, ende voor de twede mael noch ses dagen, bedraecht tesamen
eleff dagen. Ende also ick Jan Adriaensz. op verscheyden plaetsen ende
landen in Holland ende andere quartieren op sekere dycasye, meeren,
moerassen ende polders gedient heb int droochmaken van dien ende int
stellen van watermolens, dyeken, dammen ende sluysen, ende als noch mede
in de voorleden somer mijn nabueren in de polder van Wormer ende Jhisp
gedient heb, waer voor ick des daechs ontfangen heb vier gulden, welcke ellef
daghen bedraecht tesamen vier en viertich gulden - ende mijnheer van der
Dussen heeft mijn reys ende costgelt betaelt.
Jan Adryaensz. Leechwater van de Rijp uyt Noort
Hollant, UE. dienaer bereyt. 1630.
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ADRIAEN SYMONSZ. ROTTERMONT,
EEN PORTRETPENNING VAN FLORIS II VAN PALLANDT,
GRAAF VAN CULEMBORG
1955
In de verzameling van de Oudheidkamer voor Culemborg en Omgeving
evenals in het Koninklijk Penningkabinet en andere collecties, bevindt zich
een ovale, zilveren penning met het portret en het wapen van een graaf van
Culemborg uit het geslacht Van Pallandt.
De fraai uitgevoerde penning, groot 44 bij 37 mm, vertoont aan de voorzijde
het borstbeeld in profiel van een heer op middelbare leeftijd: een levenslustig
gelaat met krullend haar, volle knevel en spits baardje; onder de middelmatig
grote kraag, geplooid naar Spaanse mode, ontwaart men nog juist het kuras,
waaroverheen een mantel met een spang op de schouder wordt
bijeengehouden. Het randschrift deelt ons mede, wiens portret dit is: *
FLORIS • GRA(VE) • VA(N) • CVLENBORCH * VRIH(ERE) * VAN *
PAL(L)ANT • Z (d.w.z. etcetera). Het geheel wordt omsloten door een
parelrandje.
De keerzijde vertoont het wapen van de graaf: de drie zuiltjes van
Culemborg, gekwartileerd met de leeuw van De Lek (sedert het midden van
de veertiende eeuw het wapen der heren van Culemborg), met als hartschild
het stamwapen der Pallandts: gedwarsbalkt van zes stukken (zwart en goud).
Het schild, omgeven door weelderig fladderende lambrequins, is gedekt door
drie helmen, waarvan de (heraldisch) rechtse met de ezelskop van Culemborg,
de gekroonde linkse met de uitkomende leeuw van De Lek en de eveneens
gekroonde middelste met de vlucht en het schildje van Pallandt getooid zijn.
Hierboven staat, in bescheiden hoofdletters, de spreuk FAVENTE DEO. Het
grootste gedeelte van de buitenrand is ook hier met een parelrandje afgezet.
Van Loon heeft de penning ook gekend en beeldt haar af in zijn Nederlandsche
Historipenningen, deel I blz. 115.
VADER OF ZOON ?
Bij het bezien van deze penning rijzen twee vragen: wie is de maker en wie
de voorgestelde? Ten aanzien van het laatste dient men zich nl. te bedenken,
dat er twee graven van Culemborg zijn geweest met de naam Floris van
Pallandt, vader en zoon, welke respectievelijk leefden van 1537 tot 1598 en
van 1577 tot 1639
Van Loon nu zag er de vader in, de fel Calvinistische Floris I, en illustreerde
met een afbeelding van deze penning zijn verhaal over het slechten van het

De door Symon Adriaensz. Rottermont gemaakte portretpenrting.

hof van de graaf van Culemborg te Brussel in 1568. In dit hotel was nl. het
Verbond der edelen gesloten en waren bijeenkomsten daarvan gehouden,
waarom Alva het met de grond gelijk liet maken. Van Loon verhaalt, hoe hem
bij een bezoek aan Brussel in 1720 "eene diepe vierkante en met voordacht
uytgegraave plaats aangewezen (werd), daar de kamer zoude gestaan hebben
in welke eertijds de verbondene Edellieden hunne bijeenkomsten gehouden
hebben". "Wat ook van die waerheyd zij, het is zeker", zo vervolgt hij, "dat
van den Eygenaar van het gesloopte huys een gedenkpenning gevonden
wordt, welke ik, mits hij zonder jaartal is, alhier plaats gunne".
Het gegraveerde portretje van Floris I van Culemborg, dat men aantreft in het
vierde deeltje van de in de jaren 1783-1795 te Amsterdam verschenen
Geschiedenissen der vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd
gaat
kennelijk terug op de afbeelding van de penning bij Van Loon. Dit portretje
werd gegraveerd door Reinier Vinkeles en C. Bogerts naar een tekening van
Jacobus Buys.
2

Is het nu echter zo zeker, dat de penning betrekking heeft op Floris I, gelijk
Van Loon wil doen voorkomen? Er pleit nl. alles tegen! In eerste plaats de
spreuk FAVENTE DEO. Deze vindt men immers ook op de gravure van Delff
uit 1627 naar het door Michiel van Miereveld geschilderde portret van Floris
I I en is kennelijk de lijfspreuk geweest van deze graaf. "Onder God es Gunst"
past dan ook beter bij de opgewekte aard van de jonge Floris dan bij het
stugge karakter van zijn vader, die in de vrijheidsstrijd tegen Spanje en in zijn
3

particuliere leven niet voor rampspoed gespaard is gebleven . Voorts wijst
de mode van knevel, baard en kraag van het portret op de penning naar de
eerste decennia van de zeventiende eeuw. En wanneer men tenslotte deze
beeltenis vergelijkt met de in het Elisabeth Weeshuis te Culemborg aanwezige
geschilderde portretten van beide graven en met een tweetal gravures,
voorstellende Floris I I , dan blijkt ook hieruit, dat Van Loon zich vergist moet
hebben en dat het Floris II van Pallandt is, die op de penning is afgebeeld.
4
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EEN HAAGSE GOUDSMID
En wie was de vervaardiger van de penning? Nu blijkt uit de rekeningen van
de rentmeester van de graaf van Culemborg over 1622 tot 1624, alsmede uit
de betrokken bijlagen daarvan, dat er in die jaren aan Adriaen Symonsz.
Rottermont, die soms als boetseerder, soms als goudsmid wordt aangeduid,
bedragen tot een totaal van ruim 500 gulden zijn uitbetaald en wel voor "een
botseersel, gedaen nae sijn genade van Kulenburch", voor "t boetseren van zijne
genaden medalie" en voor de leverantie van een tiental "medalien", waarvan de
graaf er enkele aan bevriende edellieden geschonken had (zie de bijlagen).
Dat bedoelde posten inderdaad betrekking hebben op de onderhavige
penning wordt bevestigd door de mededeling van Dr. H. Enno van Gelder,
dat op het exemplaar van het Koninklijk Penningkabinet de signatuur A R
voorkomt! De maker van de penning is dan kennelijk de Haagse goudsmid
Adriaen Symonsz. Rottermont die door Dr. H.E. van Gelder vermeld wordt
in diens Haagse goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVHe en XVIIIe eeuw . De
op royale voet levende Floris II placht immers als afgevaardigde ter Staten
Generaal veel in Den Haag te verkeren, waar hij ook een vorstelijk ingericht
hotel b e z a t .
Enige levensbijzonderheden betreffende de goudsmid en zijn familie mogen
wij hier laten volgen. Deze zijn deels ontleend aan hetgeen Van Gelder over
hem mededeelt, deels aan gegevens, welke ons welwillend verstrekt werden
door de gemeente-archivaris van 's-Gravenhage en door de heer W. Dolk,
archivist aan het gemeente-archief van Leeuwarden aan wie wij daarvoor
onze bijzondere dank verschuldigd zijn.
7
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Adriaen Symonsz. Rottermont was de zoon van Symon Adriaensz.
Rottermont, eveneens goudsmid in Den Haag, en van Florentina de Vries
(zuster van de bekende beeldhouwer Adriaen de Vries ) , met wie deze vóór
14 October 1576 getrouwd was. De zoon huwde 13 Februari 1607 te
's-Gravenhage met Hester Willemsdr. Danckert . Hij werd in 1632 en 1635
genomineerd tot deken van het Haagse goudsmedengilde en ontving op 6
December 1635 commissie als muntmeester-particulier aan de Hollandse Munt
9
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te Dordrecht. Op 11 September 1652 werd hij in de Grote Kerk aldaar
begraven. In zijn functie aan de Hollandse Munt werd hij opgevolgd door zijn
zoon Simon Adriaensz. Rottermont, later essayeur-generaal van de Unie en
oudraad en schepen van Dordrecht. Deze werd 25 November 1678 aldaar in
de Grote Kerk begraven, nalatende drie dochters. Een andere zoon van
Adriaen Symonsz. Rottermont, Willem, was apotheker te 's-Gravenhage en
heeft aldaar ook de ambten van schepen en burgemeester bekleed. Uit zijn in
1650 met Maria Mijtens gesloten huwelijk werd in 1671 een zoon Pieter
geboren (gedoopt in de Grote Kerk 28 Januari 1671). Deze, zowel als zijn zoon
Adriaan (1705-1782), waren respectievelijk van 1718 tot 1752 en van 1752 tot
1782 vroedschap van Den Haag.
PORTRET
Deze genealogische uitweiding worde gerechtvaardigd door het volgende:
Moes bracht ons namelijk op het spoor van een portrettekening, welke berust
in het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden
en waarop aan de
achterzijde met inkt geschreven staat : "Hr. Adriaan Rottermond Aetatis 50
Anno 1629. N.B. Het origineele Portrait door den Ridder Anthony Van Dijck
geschildert; hangt in s'Hage bij den H'. Vroedschap Rottermondt. En nagetekent door
M. Verheyden". De door Van Dijck in 1629 geportretteerde Adriaan
Rottermond is kennelijk niemand anders dan onze goudsmid-medailleur bij
wiens klein- of achterkleinzoon Mattheus Verheyden (1700-na 1776) het
schilderij gezien en nagetekend heeft. Rottermont zou dan volgens de
bovengenoemde notitie omstreeks 1579 geboren moeten zijn hetgeen
volkomen in overeenstemming is met de vaststaande biografische gegevens
betreffende hem en zijn vader.
11
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Het door Van Dijck geschilderde portret van Rottermont vermochten wij
met behulp van de bestaande litteratuur helaas niet te achterhalen. Wij prijzen
ons echter gelukkig, dat de tekening ernaar bewaard bleef, waarop de trekken
van de kunstenaar duidelijk zijn af te lezen.
1 4

Tot besluit mogen wij er op wijzen, dat het geenszins uitgesloten is, dat
Rottermont, die tot de voorname burgerij van Den Haag behoorde en
klaarblijkelijk een kunstenaar van formaat was, een gezocht medailleur is
geweest bij de standgenoten van de graaf van Culemborg. Bij het
doorbladeren van Van Loon wordt men dan ook meerdere malen getroffen
door de stilistische gelijkenis tussen de penning van Floris II van Pallandt en
die van enigen zijner tijdgenoten. Een onderzoek naar dit vraagstuk mogen
wij met warmte aanbevelen.

Portrettekening van Symon Adriaensz. Rottermont door Mattheus

Verheyden.

Noten:
1

2

3
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Vgl. G.D.I. Schotel, Floris I en II van Pallandt, graven van Culemborg, Arnhem 1846.
Vgl. Katalogus Atlas van Stolk I, Amsterdam 1895, no. 9, IV P. IV. Op deze uitgave werden
wij attent gemaakt op het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
Vgl. E.W. Moes, Iconographia Batava II, Amsterdam 1905, no. 5715, 2. De gravure is
afgebeeld bij Mr. A P . van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, Maastricht 1950, afb. 103.
Vgl. Schotel, a.w. en J.A.G.C. Trosée, Historische Studiën, 's-Gravenhage 1924, p. 94;
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"Floris' Droefheid".
NI. Floris I op zijn doodsbed, 1598; afgebeeld in Bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, 2de S.l, (1908), blz. 141.
Floris II, door J. van Ravesteyn, 1617; Van Schilfgaarde, a.w., afb. 101 (abusievelijk
aangeduid als schilderij van Van Miereveld).
Floris II op zijn doodsbed, door Maximiliaan Clinger, 1639; Van Schilfgaarde, a.w., afb.
105.
Door C. van der Passé, 1614; aanwezig in het Rijks Prentenkabinet te Amsterdam. Door
W. Delff naar een schilderij van Van Miereveld, 1627; Van Schilfgaarde, a.w., afb. 103.
Elias Voet Jr. en H.E. van Gelder, Merken van Haagschegoud- en zilversmeden, voorafgegaan
door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVle, XVlle en XVIUe eeuw, 's-Gravenhage
1941, blz. 103.
Vgl. Schotel, a.w. en Henriëtte J.I.M. van Diepen, 'Geschiedenis van de huizen Lange
Vijverberg 11 en 12', in: Jaarboek Die Haghe 1938.
Vgl. Elisabeth Neurdenburg, De zeventiende eeuwsdie beeldhouwkunst in de Noordelijke
Nederlanden, Amsterdam 1948; De Triomf van het Maniërisme, catalogus tentoonstelling
Rijksmuseum Amsterdam, 1955.
Of Doncker.
Zie ook: Jaarboek Die Haghe 1893, blz. 12; ibid. 1894, blz. 20, 94; Md. 1905, blz. 21; Md.
1908, blz. 53; ibid. 1909, blz. 18, 66, 67; ibid. 1913, blz. 48; ibid. 1914/15, blz. 55; ibid. 1937,
blz. 19, 20, 65-68, 75; ibid. 1941, blz. 103.
Moes, a.w., no. 6561; Prentenkabinet der Rijksuniversiteit te Leiden, inv. no. 2033;
tekening met zwart en wit krijt, grijs gewassen op grauw papier, 435 bij 360 mm. Onder
de afbeelding staat links: Ant. van Dijck pinxit. A° 1629, en rechts: M. Verheyden
Excudit.
Volgens vriendelijke mededeling van mejuffrouw J.M. Balkenstein, assistente aan het
Prentenkabinet voornoemd.
Deze tekening is kennelijk bedoeld als voortekening voor een prent. Het portret door
Van Dijck is niet bekend. De tekening gaat eerder terug op een schilderij van een Haags
meester, dat overigens evenmin bekend is (Red.)
Het is bekend, dat Van Dijck in 1628 in Den Haag vertoefd heeft, waar hij verschillende
opdrachten uitgevoerd heeft voor het stadhouderlijke hof. Gezien het portret van
Rottermont heeft zijn verblijf in Den Haag zich naar alle waarschijnlijkheid ook over een
gedeelte van het jaar 1629 uitgestrekt. Vgl. Thieme-Becker, alsmede Petra Clarijs, Anlon
van Dijde, (Paletserie), Amsterdam (z.j.), blz. 37.

BIJLAGEN
I. Post uit de rekening van de rentmeester Dirck Verhoedt over het jaar 1622,
onder "Uutgeeven extra-ordinaris".
Den Ven Martii betaelt aen N. Rottermont boetzierder, in minderinghe van dat hij zijner genaden
geboetseert heeft, eenendertich g. vyer st.
31-4-0

Rijksarchief in Gelderland, Archief der heeren en graven van Culemborg, inv.

no. 1860 (Inventaris door Mr. A. P. van Schilfgaarde, 's-Gravenhage 1949).
II. Kwitantie van A. S. Rattermont, bijlage bij bovengenoemde rekening.
Ick hier ondergeschreeven bekennee ontfangen tee hebben uut handen van den heer drost
Blommendael dee somma van eenendertich gulden vier stuvers in minderyng van een botseersel
gedaen nae sijn genade van Kulenburch.
Actem deesen 15 Mart. 1622
A S Rattermont.
Die schuit is
60 £

A.v., inv. no. 1864.
III. Post uit de rekening van de rentmeester Dirck Verhoedt over het jaar 1623,
onder "Uutgeeff extra-ordinaris".
(23 Augustus 1623)
Ten selven daeghe aen Adryaen Symonss. boetseerder betaelt de somme van drye hondert
sevenenvijftich gulden drye stuver in volle betalinghe van acht medalyen, zoo deselve voor zijne
genade gemaeckt heeft, blijckende bij ordonnantie ende quitantie.
357- 3 - 0

A.v., inv. no. 1861.
IV. Betalingsordonnantie ten behoeve van Adriaen Symonss. Rotermont,
bijlage bij bovengenoemde rekening.
Betaelt aen Adriaen Symonss Rotermont de somme van IIIc LVII gl. III st. in volle betaling van
acht medalien, die hij voor ons gemaeckt heeft, volgens specificque affreekening bij den drossaerd
diensaengaende mit hem gehalden; ende neemt van hem quitantie. Actum den 23 Augusty 1623
Floris grave van
Culenborg.

A.v., inv. no. 1865.
V. Post uit de rekening van de rentmeester Dirck Verhoedt over het jaar 1624,
onder "Uutgeven tot schenckagiën".
Aen de goutsmit Rottermont betaelt hondert veerthien g. thien stuver in volle betalinghe van
twee medalien, zoo zijne genade vereert hebben aen twee edelluyden van de graeff van
Schouwenburch, alsmede van 't boetseren van zijne genaden medalie, blijckende bij ordonnantie
ende quitantie
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VROUWE ELISABETH EN HAAR BETEKENIS VOOR
CULEMBORG
Herdenkingstoespraak, gehouden op 7 december 1955
in de Barbarakerk te Culemborg
1957
VIER eeuwen geleden, op 9 December 1955, overleed op haar kasteel alhier,
in de ouderdom van ruim tachtig jaren, vrouwe Elisabeth van Culemborg,
gravin van Hoogstraten e t c , vrouwe Elisabeth, aan wie "de heugenis" - de
woorden van Voet, van tweehonderd jaar her, zijn nog steeds van kracht "zowel tot Hoogstraten als binnen Culemborg in een gezegende gedagtenisse"
is.
Tóch leeft deze herinnering bij het opgroeiend geslacht niet zo sterk meer als
bij de ouderen onder U, die immers de door haar toedoen tot stand gekomen
instellingen van weldadigheid: het Weeshuis en het Manhuis (op de
Havendijk) nog zo goed in functie hebben gekend en ten hoogste hebt kunnen
waarderen.
Leerde vroeger niet ieder schoolkind hier de vertaling van de latijnse
versregelen, die boven de statige poort van het Weeshuis prijken?:
"Der burg'ren kroost, te vroeg van oud'ren zorg ontbloot,
Ontvangt Elisabeth hier koest'rend in haar schoot".
En ook de weeskinderen zelf - met naar 16de-eeuws gebruik de beginletter
van haar naam op de linkermouw - herinnerden ons indertijd dagelijks aan
de weldoenster van Culemborg.
Stellig, het onlangs in gebruik genomen tehuis voor bejaarden: Elisabeth-hof,
alsook haar beeltenis, die daar geplaatst zal worden, zal de herinnering aan
vrouwe Elisabeth tot nieuw leven brengen.
Maar toch, eensdeels omdat de tijd reeds zoveel vervaagde, anderdeels omdat
er een nieuwe belangstelling groeit voor deze figuur uit de geschiedenis van
Culemborg, moge ik hier de vraag stellen: Wie was zij en waarom herdenken
wij haar?
WIE WAS ZIJ?
Zij werd geboren op 30 Maart 1475, dus in de late middeleeuwen, en wel in
de jaren, waarin Karei de Stoute zijn bloeiende Bourgondische rijk - waartoe
het merendeel der Nederlanden behoorde - met alle kracht verdedigen moest

