Kerkramen in de gemeente Wijchen
Kijkwijzer voor de 35ste editie Open Monumentendag, 2021

1

Kerkramen in de gemeente Wijchen
Kijkwijzer
35-ste editie Open Monumentendag, 2021
Mijn monument is jouw Monument
Tekst
Michèle Buitenrust Hettema,
met gebruikmaking van delen van de tekst uit de website kerkramentussenmaasenwaal.nl door Jo Bormans.
Foto’s
Michèle Buitenrust Hettema.
Jo Bormans.
Klaas Doting. Omslagfoto.
Pieter Donner.
Evelien van Elk – Photography.
Frank van Maasdijk. Flydrone.
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

2

Kerkramen in de gemeente Wijchen
Deze kijkwijzer ‘Kerkramen in de gemeente Wijchen’ is samengesteld voor de 35ste editie
van Open Monumentendag 2021. Het thema dit jaar is ‘Mijn monument is jouw monument’.
In deze editie is er extra aandacht voor de monumentale kwetsbare gebrandschilderde
glas-in-loodramen in de deelnemende kerken binnen de gemeente Wijchen.
Aanleiding is het werk van Jo Bormans die de
afgelopen twee jaar de gebrandschilderde
glas-in-loodramen van de circa dertig katholieke
kerken in het Land van Maas en Waal in het Rijk van
Nijmegen (westelijk deel) heeft geïnventariseerd,
beschreven, gefotografeerd en samengebracht in de
website ‘kerkramentussenmaasenwaal.nl’.
De fragiele, in situ, glas-in-loodramen zijn, net als
de kerkgebouwen waarin zij zich bevinden, van
grote cultuurhistorische waarde. De kunstwerken
behoren tot ons religieus erfgoed en verdienen echt
de aandacht en waardering van het gehele publiek.
De trend van ontkerkelijking, die in de jaren zestig
van de vorige eeuw begon, zet zich voort. Daardoor
is er een overcapaciteit aan kerkgebouwen ontstaan.
De kosten voor het in gebruik houden van de kerken
spelen, net als de onderhoudskosten, een grote rol.
Het voortbestaan van vele kerken staat al decennia
onder druk.
St. Victorkerk Batenburg. Doopkapel. Doop in de Jordaan.
Christus wordt gedoopt door Johannes de Doper, met de tekst ‘Ecce agnus dei’ (Zie het lam Gods).

Sommige kerken zoals het protestantse godshuis in Balgoij zijn al vroeg aan de eredienst
onttrokken (ca. 1963). Recentelijk trof de R.K. Sint Victorkerk in Batenburg in 2019 dit lot.
In deze doorzettende trend dreigt onvermijdelijk een groot deel van ons religieus erfgoed,
met daarin de schitterende glas-in-loodramen, uit ons vizier te geraken.
Maar die kerken, van oudsher bakens in het landschap, zijn gebouwd in het hart van de
dorpskernen en vormen beeldbepalende dorpsgezichten. Sluiting en het onttrekken van
kerkgebouwen aan de eredienst treft niet alleen parochianen diep in het hart.
Het veiligstellen en koesteren van ons religieus erfgoed is een kwestie die ons allemaal
aangaat.
Open Monumentendag 2021 biedt u dit jaar een unieke kans om de prachtige kleurrijke
glas-in-loodramen binnen in de zeven opengestelde kerken te bekijken. De meest tot de
verbeelding sprekende ramen tonen Bijbelse voorstellingen uit het Oude en Nieuwe
Testament, heiligen of christelijke symbolen. De decoratieve ramen zijn voorzien van
kleurrijke meetkundige-, bloem-, en/of bladpatronen en geven een extra dimensie aan een
kerkgebouw. Ze zorgen binnen voor een betoverend en gekleurd licht dat het sacrale in
een kerk benadrukt. Het kan lastig zijn om de voorstellingen goed te zien en om te weten
wat er op deze bijzondere vensters allemaal is afgebeeld.
Daarom deze kijkwijzer om u te begeleiden bij wat u allemaal ziet.
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Een inleiding tot glas, de geschiedenis van glas-in-lood en brandschilderen
Oerglas
Glas in haar oervorm is zo oud als het universum. Op aarde wordt obsidiaan in
afgekoelde lavastromen van vulkanen gevonden. Het lavaglas laat wel licht
door maar is niet doorzichtig. In de oude steentijd (3.500.000 – 5000 v.Chr.)
werd het bewerkt tot werktuigen en wapens zoals pijlpunten en speren.
Het duurde nog lang voordat de mens zelf glas kon maken.
Afb.1. Pijlpunt van obsidiaan (van Noord-Amerikaanse indianen).

Zelf glas maken; vormen en kleuren
Rond 4000 tot 3000 jaar voor Christus werd glas in Mesopotamië (Egypte, Palestina en
Syrië) door de mens zelf gemaakt. Daarvoor heb je zand, kalk en soda nodig. Bij verhitting
tot temperaturen tussen de 900 en 1550 graden wordt dit mengsel vloeibaar. Bij afkoeling
is het kneedbaar en kan het gevormd worden. De glasmassa werd gemodelleerd of in een
kern van zand of klei gegoten en tot gekleurde glazen voorwerpen zoals schalen, potjes en
kralen gevormd.
De eerste kleuren ontstonden toevallig door onzuiverheden in het mengsel. Gekleurd glas
werd duizend jaar eerder gemaakt dan kleurloos, doorzichtig glas. Later werd er
geëxperimenteerd met metaaloxiden die aan de gesmolten glasmassa werden toegevoegd.
De Egyptenaren en de Mesopotamiërs werden experts in gekleurd glas en exporteerden het
naar Noord-Italië vanaf de 8ste eeuw voor Christus. Kopererts of ijzererts gaf een groene
kleur. Blauw glas ontstond door toevoeging van kobalt. Mangaan leidt tot licht roze en
antimonium tot ondoorschijnend wit. Een beetje koper toevoegen, gaf een robijnrode
kleur. Heel veel later ontdekte men dat goud een rode kleur geeft, die niet slijt in het
zonlicht. De mogelijkheden van kleur of effecten in glas maken zijn zo groot dat tot op de
dag van vandaag nieuwe combinaties mogelijk zijn.
Glasblazen, vlakglas produceren en de eerste glas-in-loodramen
Glasblazen door gebruik te maken van een blaaspijp was rond de 1ste
eeuw voor Christus goed ingevoerd. Bij glasblazen wordt lucht met een
holle pijp in de vloeibare glasmassa geblazen tot een glasbel. Daardoor
ontstond er een grotere bewerkingsmogelijkheid van het vloeibare glas.
Zo konden, bijvoorbeeld, geblazen vazen massaal geproduceerd worden.
Afb. 2. Egyptische glasblazers.

Het waren de Romeinen die de productie van glas vervolmaakten en er vele functionele
toepassingen voor bedachten. Het lukte hen ook om glas uit te gieten op steen.
Na afkoeling werden deze kleine vlakke, maar wel bobbelige glasstukjes gebruikt om
ramen te maken. De kleine plakjes glas werden gevat in een houten, gipsen of ijzeren
omlijsting. Pas later werd het glas gezet met strippen lood. Wanneer dit precies gebeurde
is onduidelijk. Er zijn glasfragmenten in lood gevonden in resten van Romeinse gebouwen
in Duitsland en Frankrijk. Glas werd in die tijd sporadisch in ramen van Romeinse
gebouwen met een hoge status toegepast. Andere materialen zoals mica, albast, of linnen
met een waslaag werden veel vaker in ramen gezet.
Grotere stukken vlak(plat)glas produceren gebeurt door de vloeibare glasbel bij het
glasblazen te slingeren. Voor de uitharding worden de uiteinden eraf geknipt met als
resultaat een holle cilinder. Deze wordt daarna in de lengte doorgesneden en opnieuw
verhit om het glas uit te vlakken. Zo kreeg je grotere glasplaten die geschikt waren voor
grotere ramen. In de Arabische en Romeinse wereld raakte het gebruik van deze ramen
langzaamaan wijdverbreid. In Europa kwam glas-in-lood pas in de Middeleeuwen tussen
1150 en 1500 tot een hoogtepunt.
Het gebruikte glas dat ongelijkmatig van dikte en kleur is en luchtbellen bevat, staat
bekend onder de naam ‘antiekglas’. Juist door die onregelmatigheden krijgt dit glas bij
lichtdoorval een bijzondere schoonheid en subtiliteit. De ontwikkeling van glasformaten
zien we terug in de grootte van vensters. Er zijn verschillende smelt,- blaas,- en
kleurmeng-, of opbrengtechnieken om diverse soorten glas te maken.
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Kerkramen, glas-in-lood en gebrandschilderd glas
Veel oude, geschreven bronnen beschrijven het gebruik van decoratief glas in kerkramen.
Zo beschrijft de Spaanse dichter Rudentius (348-410) bewonderend het ‘glas in ontelbare
kleuren’ dat hij zag in de ramen van de basilieken van Constantinopel.
Brandschilderen is waarschijnlijk één van de oudste ambachten ter wereld. De combinatie
van gekleurd glas met geschilderde details is het hoofdkenmerk van gebrandschilderd glas,
vaak in combinatie met glas-in-lood. Maar wanneer er voor het eerst verf op glas gebrand
werd, is niet precies bekend. Er is maar één vondst uit de 6de eeuw; een glasschijf met
sporen van verf uit een kerk in Italië. Pas vanaf de 9de eeuw is hierover geschreven bewijs.
In de Karolingische periode (8ste tot en met de 10de eeuw) werd glas-in-lood gebruikt om
vensteropeningen te dichten. Vanaf het jaar 1000 wordt dit glas figuratief versierd en
speelde gebrandschilderd glas-in-lood al een belangrijke rol in voornamelijk het kerkelijk
leven. Nog voordat de schilderkunst tot bloei kwam in Europa werd het in grotere kerken
toegepast.
Een Duitse monnik Theophilus beschrijft in de 12de eeuw het werk van glazeniers en
glasschilders. Daaruit blijkt dat het vervaardigen van een glas-in-lood
gebrandschilderd raam in de laatste duizend jaar bijna niet veranderd is.
Dat geldt ook voor de gereedschappen en andere materialen die in dit
maakproces nodig zijn. Het is een ambacht dat praktische kennis van
glas en de toepassing daarvan vereist. Ook kennis en ervaring met
betrekking tot de werking van kleur en licht en hoe dit beïnvloed wordt
door de context en omgeving is van belang.
Afb. 3. Gereedschappen van de glazenier.
Hoewel gekleurd glas voor vensters in gebouwen dus al vroeg gebruikt werd, leidde de
toepassing in Europa pas in de Middeleeuwen, tijdens de bouw van grote kathedralen en
kerken, tot verdere ontwikkeling. In oude kruiskerken werden in glas-in-loodruitjes van
ongeveer 10x15 cm in ramen gezet. Grotere glasoppervlakken waren technisch nog niet
mogelijk. Doordat in de gotische bouwkunst met het spitsbooggewelf, kruisribgewelf en de
luchtboog werd gebouwd verloren muren voor een groot deel hun dragende functie.
Daardoor ontstond de mogelijkheid om meer de hoogte in te bouwen, grotere ramen te
maken en hele muurdelen te beglazen.
In de Middeleeuwen nam de kerk een voorname positie in en
het gebrandschilderde glas speelde een belangrijke rol in het
kerkgebouw. Spiritueel werd het gekleurde licht toelaten
ingezet in de zin van ‘God als bron van het licht’; Lux Aeterna’.
Het verhalende en informerende aspect van de kerkramen met
Bijbelse voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament was
natuurlijk ook van groot belang want de meeste mensen konden
niet lezen of schrijven en tot ongeveer 1450 werden
kerkdiensten in het Latijn gehouden. Zo vormden de ramen
gevuld met belangrijke christelijke verhalen en symbolen de
geïllustreerde bijbel voor de middeleeuwse mens; de ‘biblia
pauperum’ genaamd.
Afb. 4. Chartres Cathedral Stained Glass - Bay 28b (The Life of the Virgin) Panel 14.

In de Renaissance werd nog wel glas geproduceerd maar de kerkhervormers van de 16de
en 17de eeuw (de Reformatie) verzetten zich tegen de opsmuk van de Rooms-Katholieke
Kerk. In heel Europa leidde dit tot beeldenstormen waarbij ook veel gebrandschilderde
glas-in-loodramen werden vernield. Kerkramen werden daarna vooral gevuld met
eenvoudig blank glas.
Toen in 1795 de Bataafse Republiek werd uitgeroepen kwam er met de Hollandse
Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger een erkenning voor de vrijheid van
godsdienst. Katholieken en overige geloofsgroepen konden weer openlijk hun geloof
belijden. Door de bouw van vele nieuwe katholieke kerken vanaf circa 1850 begint een
nieuwe periode van opleving voor het gebrandschilderd glas-in-lood met religieuze
voorstellingen.
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Er is hernieuwde grote vraag naar glas en de voortgang in de industriële revolutie leidt tot
verschillende nieuwe productiemethoden. Begin 19de eeuw, ontwikkelde men, onder
andere, een methode waarbij er een breed ‘lint’ verticaal van de glasmassa werd
getrokken. Tijdens de afkoeling werden hieruit vlakke platen gesneden. Een andere
methode was het afkoelende glas door twee rollen te leiden zodat er een glasplaat werd
geperst. Dat door trekken en/of walsen gemaakt glas heet ‘kathedraalglas’ en zorgde
ervoor dat er meer, sneller en goedkoop gekleurd glas kon worden geproduceerd.
Werkwijzen: van ontwerp naar raam
In de Middeleeuwen gebruikte een glasschilder bij het ontwerpen van een
raam een witgekalkt of witgeverfd houten paneel. Met houtskool tekende
hij op ware grootte het ontwerp. Papier was in die tijd zeldzaam en
perkament was kostbaar. Op deze ‘meestertekening’ werd, met letters of
cijfers en symbolen, aangegeven welke kleuren glas gebruikt moesten
worden. Het houten paneel was tevens de werkbank voor het in lood
zetten van de stukjes gekleurd glas.
Afb. 5. Middeleeuws houten paneel/werkbank glas-in-lood.

In modernere tijden wordt een ontwerp altijd eerst op schaal gemaakt. Meestal 1:20 of
1:10. Na goedkeuring volgt de werktekening op ware grootte. Dit heet het karton.
Ook hiervan is niet exact bekend wanneer glasschilders
voor het eerst gebruik gingen maken van het karton.
Op ware grootte wordt daarna een ‘calque’ op papier
gemaakt . De loodlijnen worden ingetekend en ieder
detail (kleur, nuance) krijgt een nummer.
De ‘meestertekening’ wordt langs de loodlijnen
uitgeknipt om de glasvormen; de mallen te krijgen.
De mallen zijn de basis voor het samenstellen van de
stukjes glas die, samen gezet in lood, een op glas
voorstelling vormen. Op basis van de glasmallen kan
dan het glas uitgekozen en gesneden worden. In de
Middeleeuwen sneed men glas met een gloeiend heet
puntig snij-ijzer. Ergens in de 16de eeuw gebruikte men
diamant. Tegenwoordig wordt een glassnijder met een
hard metalen wieltje gebruikt om glas te snijden.
Af.6. Karton & venster voor de St. Jan in Gouda 1555.

Daarna volgt de moeilijkste handeling; het schilderen op de binnenkant van het glas.
In de Middeleeuwen ontstond het grisaille venster. Het grisaille, (grauwschildering) is een
verftechniek waarbij in dezelfde kleur (meestal grijs, bruin of groen) de tekening en de
schaduwen worden weergegeven. Deze verf werd gemaakt van, onder andere, glaspoeder,
ijzer-, of koperoxide in het smeltmiddel; Arabische gom. Minder of meer verdunnen van de
verf leidt tot de gewenste doorzichtigheid van de schildering. De techniek heeft haar
wortels in de oudheid maar werd vooral van de 15de tot de 18de eeuw toegepast.
In het begin van de 14de eeuw verschijnt het zilvergeel waarmee realistische nuanceringen
geschilderd konden worden voor details zoals ogen, handen, plooien in kleding, schaduwen
en allerlei motieven. Het glas, met de aangebrachte verf, wordt in een oven langzaam
verhit, de verf wordt ingebrand en het geheel moet langzaam afkoelen.
Voor het opbrengen van de verf op het gekleurde stuk glas zijn er verschillende kwasten en
andere werktuigen.
De Cisterciënzer Orde vond figuratief gekleurd gebrandschilderd glas veel
te frivool. In de statuten van deze kloosterorde werd het gebruik van
gekleurd en figuratief glas in kerken verboden. Hun esthetiek leidde tot de
ontwikkeling van grisailleramen met vele geometrische, en/of planten-, en
bloemmotieven aangebracht op, overwegend, blank glas.
Afb. 7. Midden 12de-eeuws Cisterciënzer grisaille ontwerp.
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Buiten de Cisterciënzer Orde werden grisaillevensters erg populair voor plekken in kerken
en kapittelzalen die om meer belichting vroegen, of daar waar smaak, en/of gebrek aan
geld om eenvoudigere en niet figuratieve beglazing vroeg.
De techniek van glas in lood zetten veranderde door de eeuwen niet veel. Lood is stevig en
tegelijkertijd ook elastisch. Het kan in elke vorm gebogen worden. De stukjes gekleurd,
en/of gebrandschilderd glas worden naar het patroon van de voorstelling gesneden en
gevat in H-vormige loodprofielen. Aan beiden kanten van het glas zit dan een stukje lood.
De loodprofielen worden op de verbindingspunten gesoldeerd. Zo ontstaat een loodnet
naar gelang hoe de stukjes glas zijn gezet tot voorstelling of patroon. De kieren tussen het
lood en het glas werden vroeger gedicht met een mengsel van krijtpoeder, gebrande gips,
menie, lampenzwart, terpentine en gekookte lijnolie. Om het loodnet te verstevigen wordt
horizontaal een bindroede over het glasraam aangebracht. Daarna kan het raam in een
muuropening gezet worden.
Eerst was het in te vullen raamwerk zo groot als de sponning in de
wand die erdoor bedekt moest worden. Als sponning werd een houten
of stenen omlijsting met een gleuf gebruikt waar het glas-in-loodraam
in viel. Aan beide kanten werd er dan een houten profiel langs gezet
en alles werd afgedicht met stopverf. Na 1100 begint men het
raamwerk te verdelen met smalle lancetbogen en
weer later komt er meer traceerwerk. Dat zijn uit
(tuf)steen gehakte, of stenen gemetselde
versieringen in geometrische patronen, in het
boogveld van gotische vensters en nissen. Het
glas-in-loodpaneel, dat in de sponning van een
houten of stenen tracering van een muuropening is
gezet, wordt verstevigd met horizontalen raambruggen van ijzer die
verankerd in de montants (verticale verdeling in de tracering) worden
aangebracht.
Door allerlei technische vernieuwingen verdween in de 16de eeuw de noodzaak om met
lood de contouren van een voorstelling te volgen. De loodvoering ging meer naar verticale
en horizontale lijnen. Hierdoor kon het gebrandschilderde raam meer het karakter van een
schilderij op glas krijgen. De functies in een glazeniersbedrijf werden gescheiden; in die
van tekenaar, de maker van de kartons, de glasvakman en de glasschilder; de kunstenaar.
Glasschilders kwamen daardoor uit de anonimiteit en signeerden hun ramen vaak.
Door het gebruik van papier veranderden de middeleeuwse werkmethoden en konden
kunstenaars onderling ook ideeën en motieven uitwisselen. De glasschilderkunst uit deze
tijd is van een uitzonderlijke kwaliteit.
Stijlen en manieren van schilderen veranderden door de eeuwen. Van primitief naar zeer
realistische schilderingen waarbij gezichten zeer verfijnd werden afgebeeld.
Schildertechnieken veranderden. In Nederland vormen de zeventig 16de-eeuwse
glas-in-loodramen in de St. Jan in Gouda het hoogtepunt van de Nederlandse
glasschilderkunst.
Glas-in-lood bevond zich echter, in z’n algemeenheid, gedurende de Reformatie, in een
neergaand tijdperk, waarin veel glasramen werden vernield en de technieken van het
ambacht verloren gingen. Opdrachten komen nog wel maar veel minder.
In de 17de en 18de eeuw veranderde het esthetische klimaat waarbij in de architectuur een
classicistische stijl werd gehanteerd. Men greep terug op de klassieken waarin glas-in-lood
minder of geen plaats had. Werd het gebruikt, dan waren het vaak moralistische en
heroïsche voorstellingen. De wetenschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden het
productieproces: nieuwe kleurstoffen, grotere beschikbare glasoppervlakten en nieuwe
soorten glas komen in zwang.
Als gevolg van de emancipatie van de katholieken volgde in de tweede helft van de 19de
eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw een nieuwe en ongekende bloeiperiode van
gebrandschilderde glas-in-loodramen.
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Hun emancipatie ging gepaard met de bouw van honderden kerkgebouwen, veelal in
neogotische stijl. Volgens de kerkelijke richtlijnen moesten de kerken zoveel mogelijk
gedecoreerd worden met gebrandschilderde ramen met afbeeldingen van Bijbelse
taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, van heiligen en andere christelijke
motieven. In het gebied tussen Maas en Waal getuigen nog steeds een twintigtal kerken
van deze bloeiperiode, zowel op gebied van de architectuur als van de glaskunst.
Tijdens de wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog beleefde de glasschilderkunst
een nieuwe en voorlopig laatste, bloeitijd. Gestimuleerd door de overheid (percentageregelingen voor monumentale kunst) en door het beschikbaar komen van nieuwe
materialen en technieken kon de glaskunst, toegepast als kunstvorm in de architectuur,
zich verder ontwikkelen tot een monumentale kunstvorm. Ook uit de wederopbouwperiode
zijn in deze regio enkele aansprekende voorbeelden van glas-in-loodramen te zien zoals de
St. Damianuskerk in Niftrik.
Eind jaren zestig kwam door het wegvallen van de kerk als opdrachtgever een verschuiving
in het opdrachtenbeleid van de overheid; het einde aan de bloeitijd van deze traditionele
kunstvorm.
Kwetsbaar religieus cultureel erfgoed
Het overgrote deel van de gebrandschilderde en decoratieve glas-in-loodramen in de
Wijchense kerken is vervaardigd tussen 1840 en 1940 en daarmee deels meer dan honderd
jaar oud. Veel van deze ramen hebben in de loop der tijd kleine maar ook grotere schade
opgelopen en zijn in meer, of mindere mate aangetast.
Dat kan zijn door onzorgvuldigheden in de vervaardiging ervan. Bijvoorbeeld door de
hoeveelheid gebruikte alkali, niet goed samengestelde glasverf of onvoldoende inbranding
van de verf.
Ook de kwaliteit van het lood en de gebruikte afdichtingskit zijn van invloed.
Bij aantasting en verval spelen ook chemische factoren (weerselementen, vocht, condens,
warmte, UV straling, luchtvervuiling), mechanische factoren (wind, hagel, trillingen van
verkeer) en biologische factoren (algen, vogelpoep) een grote rol.
Onwetendheid van de mens met het reinigen, onderhoud en bij klein herstel kan een
monumentaal raam ook aantasten.
Bij nadere bestudering van de ramen in de Wijchense kerken is er
zichtbare schade en aantasting aanwezig in de vorm van scheuren en
breuken, ontbrekende of onjuist toegevoegde glasdeeltjes of ruitjes,
lood dat is vervormd, waardoor het glas is uitzakt, en afbeeldingen die
vervaagd zijn.
De gebrandschilderde en decoratieve glas-in-lood kerkramen zijn dus
uitermate kwetsbaar.
Ze zijn een integraal cultuur historisch onderdeel van de kerken met de
monumentenstatus.
Behoud van dit waardevolle religieuze erfgoed is voor iedereen van groot belang.
Om dat te bewerkstelligen, is samenwerking tussen het bisdom Den Bosch, de parochie
‘De Twaalf Apostelen’, de gemeente Wijchen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
betrokken erfgoedinstellingen en Monumentenwacht Gelderland dringend gewenst.
Een visie en een plan van aanpak voor het behoud van het glas-in-lood zouden hiervoor
uitermate geschikt zijn.
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SINT ANNA
Dorpsstraat 48, Bergharen - Rijksmonument nr. 9299

Op 25 augustus 1892 gaf de bisschop van Den
Bosch goedkeuring aan het plan van
architect Caspar Franssen voor de bouw van
de nieuwe aan de heilige Anna gewijde kerk
in Bergharen. De kerk verving de
Waterstaatskerk uit 1830.
Op 24 september 1894 werd de
St. Annakerk ingewijd. De gehele bouw
kostte 39.125,87 gulden.
Franssen vestigde zich in 1890 als
zelfstandig architect. Eerder werkte hij van
1883 tot 1888 bij architect Pierre Cuypers.
Hij ontwierp meer dan vijftig katholieke
kerken. De St. Anna was zijn vierde ontwerp en is geïnspireerd op de kerken van zijn
leermeester.
De St. Anna is een indrukwekkende driebeukige neogotische kruisbasiliek. De kerk is
gebouwd in rode baksteen en heeft mooi siermetselmerk. Rondom de grote vierkante
vieringtoren staan het middenschip en priesterkoor, die even hoog zijn als het dwarspand;
het transept. In de voorgevel van de kerk valt het uitgebreide siermetselwerk met
spitsboogjes en nisjes op. Twee rijzige traptorentjes flankeren de voorgevel.
De ingang, met het glas-in-loodbovenlicht,
is gevat in gemetselde teruggaande spitsboognissen
met daarin vier gekleurde decoratieve
glas-in-loodpanelen. De ramen hebben geometrische
patronen en decoratieve bloem- en bladmotieven in
grisaille.
Positie 15
In de hoeken van het muurvlak boven de toegang zitten vier ronde
baksteennisjes met in natuursteen gebeeldhouwde symbolen van
de vier evangelisten.
Linksonder een leeuw, (= Marcus), daarboven een Engel,
(= Mattheüs), rechts daarvan een
adelaar, (=Johannes) en daaronder
een stier, (=Lucas).
In het midden zit een schitterend, imposant groot
roosvenster met in het centrum het Jezus Christus
monogram ‘IHS’, omringd door een stralenkrans van
decoratieve bloemmotieven.
Het roosvenster is met een natuurstenen tracering verdeeld
in acht velden (rozetten) die bijeenkomen tegen de centrale
ring. Elk veld in de buitenste ring is versierd met dubbele
rondboognisjes.
Positie 14
Alle figuratieve, en decoratieve glas-in-loodramen zijn in 1894 geplaatst door Atelier Frans
Nicolas & Zonen uit Roermond. Bij elkaar hebben ze 2.550,- gulden gekost; ruim
6,5 procent van de bouwsom.
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Glasatelier Nicolas & Zonen groeide rond de eeuwwisseling, door de samenwerking met
architect Pierre Cuypers, uit tot uit tot één van de grootste producenten en exporteurs van
gebrandschilderde glas-in-lood-, en grisailleramen. Er werden in die tijd veel nieuwe
kerken gebouwd en in de architectuur van andere gebouwen werden (gebrandschilderd)
glas-in-loodramen ook vaker toegepast.
Door de grote vraag naar glas-in-loodramen werden de
productiestappen gescheiden. Het ontwerpen op schaal,
het maken van het karton op ware grootte, het
glassnijden, schilderen, branden en in lood zetten werd
door verschillende mensen gedaan. Er werd meer
industrieel gewerkt; de ramen in de lichtbeuken van de
St. Anna zijn een goed voorbeeld van deze
productiewijze.
Afb. 9. Plattegrond St. Annakerk
Koorsluiting en priesterkoor
De eerste blik in deze kerk gaat direct naar de drie figuratieve, kleurrijke
ramen in de koorsluiting van het priesterkoor (posities 6,7,8).
De lancetramen met Bijbelse voorstellingen zitten in de
muur van de driezijdige koorsluiting.
Hoog, boven en achter het altaar zijn ze goed zichtbaar
vanuit de kerkbanken.
De ramen bevatten Bijbelse voorstellingen van
belangrijke gebeurtenissen. In de onderste delen van de
ramen verhalen uit het Oude Testament, daarboven
voorstellingen uit het Nieuwe Testament.
‘Het Paschamaal’
Links, de eerste voorstelling onder in het raam, beeldt het ‘Paschamaal’ uit.
Het Paschamaal; de ‘sedermaaltijd’, waarin gebeden en gerechten in
een vaste orde volgen, is de start van een belangrijk zevendaags joods
religieus feest; ‘Pesach’.
Het herdenkt het verbond van de Israëlieten met God, die na hun
bevrijding uit de slavernij in Egypte, geleid door Mozes, de tien
geboden aangereikt krijgen. God zal hen naar het Beloofde Land leiden
als zij zich aan zijn wetten houden.
In het raam staat Mozes met zijn gezicht en open armen en handen
naar de hemel gekeerd. De Israëlieten; het gezin rondom de tafel,
heeft ‘het brandoffer’ in de vorm van het dier, op de gouden schaal,
midden op tafel, gebracht.
Koorsluiting links, positie 6; onderste deel van het raam

‘Het laatste Avondmaal’.
In de voorstelling daarboven ‘het laatste Avondmaal’.
Tijdens het Laatste Avondmaal van Jezus stelt hij het Heilig
Avondmaal in. Door het brood te breken en delen en de wijn samen te
drinken wordt het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht.
In het raam wordt Jezus tijdens de ‘sedermaaltijd’ omringd door de
apostelen. Het brood dat hij deelt ligt de palm van zijn rechterhand.
Judas, de verrader (links bovenin) keert zich van Jezus af.
De toegewijde Johannes ligt met zijn hoofd in Jezus zijn schoot.
Koorsluiting links, positie 6, bovenste deel
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‘Het Offer van Isaac‘.
In het middelste raam, onder, ‘het Offer van Isaac’.
God stelde Abraham op de proef en droeg hem op zijn zoon Izaäk te
offeren.
Op het moment dat Abraham het mes pakte om zijn zoon te doden,
greep een engel in.
God wist genoeg.
Hij wist dat Abraham zelfs zijn enige zoon niet zou onthouden.

Koorsluiting, positie 7, onderste deel

‘De Kruisiging van Christus’
In het bovendeel van het middelste raam ‘de Kruisiging van Christus’.
Bij Jezus, die voor de mens aan het kruis gestorven is, staan links zijn
moeder Maria en rechts de apostel Johannes.
Links van Jezus de zon en rechts de wassende maan.
Samen stellen zij het heilig huwelijk tussen hemel en aarde voor.
Koorsluiting midden, positie 7, bovenste deel

‘Het offer van Melchisedech’
Rechts onderin het raam ‘het offer van Melchisedech.
De koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, (in het rode
gewaad), brengt de geknielde Abram brood.
Melchisedech, spreekt een zegenspreuk uit over Abram en daarna over
de Allerhoogste god.
‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel
en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde Hij
aan u uit’.
Aan hun voeten gouden schalen met kostbaarheden. Een deel van de
buit draagt Abram aan Melchisedek over als offer voor de tempel in
Jeruzalem.
Koorsluiting rechts, positie 8, onderste deel

‘De Emmaüsgangers’
Rechts bovenin ‘de Emmaüsgangers’.
Terwijl twee discipelen van Jezus voor een Pesachviering op weg zijn
naar het stadje Emmaüs, vlakbij Jeruzalem, verschijnt de weder
opgestane Jezus aan hen.
Zij herkennen Jezus niet. Hij legt hun de Schriften uit.
Bij het ‘Heilig Avondmaal’ begrijpen de twee volgelingen plotseling dat
het hun Meester is.
In de afbeelding staat Jezus met het brood in zijn hand.
Met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar.
De twee discipelen zitten bij Jezus aan tafel.
Koorsluiting rechts, positie 8, bovenste deel
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Baldakijn en signatuur glasatelier
De ramen in de koorsluiting links en rechts zijn afgetopt met eenzelfde
baldakijn.
Het raam in het midden, heeft een andere baldakijn.
Links, onder in alle drie ramen, de signatuur van
atelier R. Nicolas & Zonen Roermond.

Priesterkoor
Hoog, bovenin de zijwanden van het priesterkoor, in de lichtbeuk, links en rechts,
bevinden zich aan elke zijde twee ramen met in het centrale vierkant christelijke
symbolische afbeeldingen. Een serafijn; de engel die het dichtst
bij God staat, afgebeeld in het midden
van het raam, Daarnaast, het H. Hart van
Maria en daar tegenover, het H. Hart van
Christus. De randversieringen zijn
afwisselend rood-wit geblokt en roodroze met driehoek en cirkel. De
bladmotieven zijn om en om gebruikt.
Serafijn priesterkoor positie 24

H. Hart van Christus priesterkoorpositie 25

Lichtbeuk en transepten
In de lichtbeuken van het schip zitten aan weerszijden vier, ronde ramen. Aan weerszijden
in de transepten nog twee ronde decoratieve ramen.
In deze twaalf ramen is een herhaling van de motieven en
spiegelsymmetrie waarneembaar. De ramen zijn weliswaar
prachtig, maar niet bijzonder uniek. Ze zijn op grotere schaal
geproduceerd. Per raam is een verticale en een horizontale
loodstrip aangebracht waardoor het ontwerp in vieren is
gedeeld. Het patroon van de voorstelling hoeft maar één keer
ontworpen te worden en wordt, vervolgens, drie keer
gespiegeld.
Door gebruik te maken van herhaling en spiegeling van de getekende patronen van een
ontwerp, wordt er werk, tijd en geld gespaard in de vervaardiging van de ramen.

Lichtbeuk, positie 18,21, 26

Lichtbeuk, positie 16,19,28

\

Lichtbeuk, positie 31

Lichtbeuk, positie 29
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Lichtbeuk, positie 17,20,27,30

Roosvensters met monogrammen in gemetselde spitsboogtraceringen
Hoog, in de transeptgevels zit aan elke zijde in een
gemetselde spitsboogtracering een groot roosvenster met
een monogram in het centrum. Eén roosvenster bevat een
gekroond Maria monogram.
Het andere roosvenster heeft centraal in het midden de
Griekse letters Alfa en Omega.
Positie 9

De letters Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het
klassieke Griekse alfabet. In het laatste boek van het Nieuwe
Testament, Openbaringen, zeggen God en ook Jezus Christus;
‘Ik ben de Alfa en de Omega’.
De monogrammen worden omringd met geometrische patronen.
In beide roosvensters zijn ze identiek.
In alle rozetten van de ramen wordt één sjabloon bladmotief herhaald.
Positie 5

De dubbele lancetramen, onder het Maria roosvenster, hebben in de vensterkoppen ook elk
een gekroond Maria monogram.
In het centrum van het raam een bloemboeket met een
lint. Daarop een doorlopende tekst:
‘Ave, Maria, Gratia, Plena’.
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De ramen onder het Alfa-Omega roosvenster hebben elk
een gekroond Joseph monogram met in het midden
bloeiende lelies.
Transept positie 5

Transept positie 9

Zijbeuken van het middenschip
In de zijbeuken van het middenschip bevinden zich gemetselde
spitsbogen met lancetramen die decoratieve bladmotieven
bevatten.
De ramen met cirkels en ruiten zijn
om en om geplaatst en brengen veel
mooi gekleurd licht aan weerszijden
het schip binnen.
Zijbeuk, middenschip posities 2,4,10 en 12 en zijbeuk middenschip posities 1,3,11 en 13

Inventaris
De Sint Annakerk bezit een tamelijk gaaf behouden inventaris uit het eind van de 19de
en het begin van de 20ste eeuw.
Enkele bijzonderheden:
Het hoogaltaar is ontworpen door C. Franssen; de architect van deze kerk.
Links van de ingang een piëta uit circa 1500 die eerst in de middeleeuwse
bidkapel op de Molenberg stond. Tijdens de periode van de Hervorming
had dit beeld een plek in de schuilkerk in kastreel Hernen. Met het
godsdienstherstel in 1795 werd het beeld in de parochiekerk van Hernen
geplaatst. Op 3 augustus 1927 kwam het beeld, met een bisschoppelijk
besluit, terug in Bergharen. Wanneer in 1948 de huidige Mariakapel op de
Molenberg gereed komt, keert de piëta na ruim honderdvijftig jaar pas
echt terug op haar oorspronkelijke plek. Tegenwoordig staat in de
Mariakapel op de Molenberg een replica achter in de nis.
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HEILIGE ANTONIUS ABT
Oosterweg 2, Wijchen - Rijksmonument nr. 39631

De heilige Antonius Abt is de oudste nog in gebruik
zijnde Rooms-Katholieke parochiekerk in het land tussen
Maas en Waal. Dit kerkgebouw is ook de enig nog
bestaande kerk in neoclassicistische stijl in dit gebied.
De H. Antonius Abtkerk had een middeleeuwse
voorganger waarvan het koor op het oosten georiënteerd
stond. Dit kerkje, dat in 1801 weer door de katholieken
in gebruik genomen was, bleek al snel te klein.
De nieuwe kerk; een Waterstaatskerk, werd in 1853 ten
zuiden van de toren gebouwd. Bij de nieuwbouw bleef
de toren behouden.
Die 12de-eeuwse toren werd in de
15de eeuw met zes meter
verhoogd. Bij de nieuwbouw werd
de voorgevel tegen de toren
gebouwd en kwam er nog een
verdieping bovenop.
De oorspronkelijke middeleeuwse eikenhouten spits werd volledig
gedemonteerd en bij voltooiing van de kerk herplaatst.
Afb. 10. Oriëntatie middeleeuwse kerk en huidige kerk

Bouwpastoor Petrus de Keyzer liet in 1850 architect G. Gradussen een eerste
ontwerptekening maken waarvoor hij vijftig gulden rekende. In 1852 kwam het definitieve
ontwerp met het bestek en een begroting gereed.
Gradussen hield persoonlijk toezicht op de bouw door aannemer Lucassen uit Lent.
Hij deed zelf ook wat snijwerk voor het altaar en ontving, tezamen, hiervoor 894 gulden.
De bouw van de St. Antonius Abt startte in 1853 en heeft 23.600 gulden gekost.
De kerk werd op 2 oktober 1854 gewijd.
De H. Antonius Abt is een driebeukige hallenkerk, sober
opgetrokken in baksteen met enkele hardstenen details. Het
fronton aan de voorgevel en de ionische zuilen in de kerk zijn
kenmerken van de neoclassicistische stijl.
Binnen, in het voorportaal is zichtbaar dat de middeleeuwse
toren met tufsteen gebouwd werd. Kerkpatroon de heilige
Antonius Abt staat prominent in de voorgevel in een sierlijke
bakstenen rondboognis met een ‘bekroning’.
Omdat de kerk in 1936 opnieuw te klein geworden was, werd het aanvankelijk rechthoekig
koor, aan weerszijden uitgebreid.
In 2008 is er een verbouwing in de kerk geweest, waarbij het priesterkoor werd vernieuwd,
er een nieuw mobiel altaar werd geplaatst zodat de priester met het gezicht naar de
parochianen kwam te staan en er ruimte voor de zangkoren vrijkwam.
De ramen
De H. Antonius Abt heeft zes figuratieve glas-in-loodramen. Er zitten geen ramen in het
priesterkoor. Die hebben er hoogst waarschijnlijk, (volgens kunsthistoricus A.G. Schulte),
oorspronkelijk wel gezeten maar met de plaatsing van het hoogaltaar (1860-1870) zijn ze
verdwenen. In het schip, de zijportalen, de sacristie en in de bovenlichten van de
binnendeuren is eenvoudig gekleurd figuurglas met een reliëf aanwezig.
Reliëfglas wordt aan het eind van de glasoven tussen twee walsen door geleid waardoor
het patroon, bij hoge temperaturen, in een zijde van het glas gedrukt wordt.
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Afb. 11. Plattegrond Antonius Abt.

Priesterkoor
Aan weerszijden van het priesterkoor zijn in de periode 1936-1939 door architect
Hendrik van de Leur de transeptachtige uitbouwsels aangebouwd. In de ronde nissen zitten
aan elke zijde twee lancetramen met gebrandschilderde voorstellingen van musicerende
engelen. Aan de oostzijde twee ramen met elk één engel in het raam, en aan de andere
zijde twee engelen in elk raam.
De ramen zijn hoogstwaarschijnlijk door minderbroeder Cosmas Tap ontworpen.
Met grisailleverf zijn de engelen met prachtige details op de rechthoekige ruitjes
geschilderd die, recht-toe-recht-aan in lood zijn gezet. De meeste ruitjes zijn kleurloos,
sommige lichtpaars of lichtgroen.

Posities 2 & 3 (links oostzijde)

Posities 4 & 5 (rechts westzijde)

Zijbeuken schip met aan weerszijden een groot figuratief raam
In de zijbeuken van het schip bevinden zich twee spitsbogen met grote
figuratieve gebrandschilderde glas-in-loodramen.
Ze zijn in ca. 1940 ontworpen door O.F.M. pater Humbert Rondag en in de
oost-, en- westgevel van het schip geplaatst
Het zijn druk bevolkte composities met Bijbelse scènes en een geheel
eigen kleurgebruik.
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Het raam in de oost muur van het schip:
‘De verdrijving uit het Paradijs’.
Bovenin God de Vader met een stralenkrans om zijn hoofd.
Hij maakt een gebaar met zijn wijs,- en middelvingers gesloten
tegen elkaar dat symbool staat voor de dubbele natuur van
Christus. Goddelijk en menselijk tegelijkertijd.
Daaronder staat Maria in een blauwe cape, die symbool staat voor
zuiverheid, het paradijs en hoop. Zij houdt het kindje Jezus vast.
Jezus houdt de Christusscepter vast; het teken van zijn autoriteit.
Bij de voeten van Maria twee gevleugelde engelen die tussen hen
in een banderol vasthouden met de tekst:
‘ik zal vijandschap stellen tusschen u en de vrouw’.
Onder in het raam een cherubijn (bewakende engel) met een
vlammend zwaard in de hand, die Adam en Eva uit de Hof van
Eden wijst. Zij worden verbannen omdat de mens, door van de
verboden vrucht te eten, een grens had overschreden. Ze hadden
kennis gekregen van goed en kwaad. Door in de hof van Eden te
blijven zou de mens, die in opstand was gekomen tegen God,
eeuwig leven maar zonder verbinding met zijn Schepper God.
Dat zou tot een eindeloze verdoemenis leiden.
Positie 1

Het raam in de west muur van het schip:
‘De aanbidding van de pasgeboren Jezus door de herders en de drie Wijzen uit het
oosten’.
In het raam de Bijbelse gebeurtenissen van de ‘Openbaring van de Heer’ en
‘Driekoningen’. De geboorte van Jezus is de 1ste christelijke feestdag van het jaar en
wordt op 25 december gevierd. Op 6 januari bereiken drie koningen uit het oosten de
pasgeboren koning der Joden in een kribbe in een stal in Bethlehem.
Bovenin het raam staat de ster aan de hemel die de koningen naar
de geboorteplaats van Jezus in Bethlehem wees. Daaronder houden
vijf gevleugelde engelen een banderol vast met de tekst:
‘gloria in excelsis deo’. Ere zij God in den hoge.
Centraal in de voorstelling het kindje Jezus met boven Hem; God die
het tafereel overziet en met een lantaarn bijlicht. Maria en Joseph
worden omringd door herders, een monnik en lammeren. De herder
rechts boven Jezus heeft zijn armen gestrekt met de handpalmen
naar voren. Met dit gebaar wordt Christus om vergeving voor de
zonden van de mensheid gevraagd.
Onderin dit raam de drie koningen Balthasar, Caspar en Melchior.
Volgens overlevering kwamen ze uit drie verschillende werelddelen
en vertegenwoordigen ze de drie leeftijden van de mens. De
middelste koning biedt de schaal met wierrook aan. De andere twee
koningen schenken goud en mirre; respectievelijk de symbolen voor
wijsheid en voor het lijden en sterven van Jezus Christus.
Positie 6

Schip met grote decoratieve ramen
Er zijn acht grotere decoratieve glas-in-loodramen in de zijmuren van het
schip. In de oostelijke en westelijke zijmuren van de voorportalen zitten ook
deze soort ramen.
Al deze ramen zijn gevat in gemetselde spitsbogen, hebben een dubbele
lancetvorm, twee windroeden en boven in het harnas een klaverblad gevat in
een cirkel. Het glas in dat klaverblad is, per raam in het schip alternerend,
paars geel of groen gekleurd.
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Glas-in-lood in de kooruitbreidingen van 1938
Oorspronkelijk was de kerk na het gereedkomen van de bouw in 1854 rechthoekig
gebouwd. In 1938 werd de H. Antonius Abt met twee zijkapellen uitgebreid. Toen zijn in
de noordmuur van beide kooruitbreidingen en in de noordwestelijke muur drie hoge glasin-lood lancetramen geplaatst. De ruitjes hebben dezelfde kleurtinten als al het andere
oorspronkelijke glaswerk in de kerk, maar het is geen reliëf glas.

3 Lancetramen in de noordgevel
van de noordwest georiënteerde uitbouw

De 3 ramen in de westgevel
van de uitbouw

3 Lancetramen in de zuidgevel
van de uitbouw

Maria met kindje Jezus in de dagkapel
In 2008 is het priesterkoor gemoderniseerd en werd het oostelijk
gesitueerde koor verbouwd tot dagkapel voor doordeweekse vieringen.
Er hangt een glas-in-loodpaneel met Maria en kindje Jezus.
Links onder in het paneel een stukje glas met de
signatuur van de ontwerper; ‘Jan Everts’.
Johannes Hendrikus Antonius (Jan) Everts,
(Amsterdam, 8 november 1899 - 10 december 1993)
was een veelzijdig Nederlands kunstenaar.
Schildersbedrijf ‘van Elk’, destijds gevestigd aan de Sterrebos, heeft het
paneel, met hun verhuizing naar de Nieuweweg, aan de Antonius Abtkerk
geschonken. Achter het raam is verlichting aangebracht omdat er geen
direct daglicht invalt.
Ingangen zijportalen
In de voorgevel van H. Antonius Abt zit, boven de deur van elk zijportaal,
een bovenlicht. De deur en het raam zijn in een gemetselde rondboog
gevat, omlijst in een houten kozijn en bovenaan met een
tufsteen bekroond. De roeden van het bovenlicht zijn ook
van hout. Boven de beide toegangsdeuren van de zijportalen
zit, in een halve bakstenen spitsboogomlijsting, een
glas-in-lood raam. Deze twee ramen zijn enkel hoog
vergeleken met de ramen in het schip.
Inventaris en interieur
De Antonius Abt bezit nog een opvallend gave inventaris en het interieur geeft een goed
beeld van een laat-neoclassicistisch kerkinterieur.
Enkele bijzonderheden:
Het orgel is in 1889 vervaardigd door gebr. Gradussen uit Winssen. Gradus Gradussen, de
ontwerper van de kerk is meer bekend als orgelbouwer dan als architect.
Het hoogaltaar is imposant en prachtig. De preekstoel uit 1875 heeft op de zeshoekige kuip
vier reliëfs met de evangelisten met hun symbolen.
De vier eikenhouten biechtstoelen (1853-1854) aan weerszijden van het schip zijn
bijzonder fraai.
Verder zijn er zeven heiligenbeelden die tegen de kolommen van het schip geplaatst zijn.
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HEILIGE DAMIANUS
Kerkstraat 11, Niftrik - Rijksmonument nr. 39640.

Al in 1117 was er sprake van een parochiekerk in
‘Nifterka’, behorend aan het stift in Xanten;
waarschijnlijk omdat hier een oversteek naar de andere
zijde van de Maas was, waarvoor tol betaald moest
worden. Nifterka, is ontleend aan de Latijnse woorden
'novus' (nieuw) en 'trajectum' (oversteek).
De Tachtigjarige Oorlog en het Twaalfjarig bestand
gingen ook aan Niftrik niet voorbij.
Na de periode van de Hervorming kon pas in 1795 de
oude middeleeuwse kerk aan de dijk weer door de
katholieken in gebruik genomen worden.
De voorlaatste kerk; een neo-romaanse kerk uit 1892
van architect Caspar Franssen werd na achtenveertig
jaar, op 10 mei 1940 verwoest. Alles wat boven de dijk
uitstak moest wijken om een vrij schootsveld te creëren
voor het Nederlandse leger. De parochianen moesten
zelf het stro de kerk inslepen, waarna hun eigen kerk in de brand werd gestoken. Niet
alleen de kerk maar ook de pastorie, de school en een aantal boerderijen in de buurt,
werden verwoest.
Ruim een jaar na deze traumatische gebeurtenis werd begonnen met
de wederopbouw van de dorpskern. Architect Frits Schütz ontwierp de
kerk. De eerste steen werd op 16 juli 1941 gelegd. 24 April 1942
wijdde pastoor Jos van de Loo de heilige Damianus in.
De H. Damianus is een zaalkerk en karakteristiek voor de bouwstijl het
Delftse bouwen; beter bekend als de Delftse school. Kenmerkend is de eenvoudige
hoofdvorm (met het eenbeukig schip), het bouwen in voornamelijk baksteen, de
spaarzame en toch specifieke details in tufsteen, de forse
steunberen tegen de zijgevels en het hoge zadeldak. Typisch is
ook dat de toren niet in het verlengde van het schip is gebouwd
maar op de hoek van het schip staat.
De toren wordt geflankeerd met een kleine traptoren die
toegang geeft tot de zangtribune. De torenspits eindigt met een
opmerkelijke uivormige top.
De ramen
Toegangsportaal
In de zijgevel van de toren, in het toegangsportaal, zit links een
figuratief glas-in-loodraam waarop de verdrijving uit de tempel is
afbeeld. Het bevat de tekst ‘mijn huis is een huis van gebed’.
Links onderin een gesigneerd, gelood glaasje:
‘Pierre v. Rossum
Atelier Siero
KAMPEN
1946’.
Positie 1. Toegangsportaal

Afb. 12. Plattegrond H. Damianus
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Het schip en de koorsluiting
In het schip heeft de H. Damianus zes figuratieve glas-in-loodramen. De ramen zijn naar
een ontwerp van Pierre van Rossum (Herpen, 1919 – V.S. 2003) uit ca. 1944 – 1951.
Van Rossum was tussen 1946 en 1949 verbonden aan glasatelier Siero. Enkele van de ramen
zijn gesigneerd. In sommige afbeeldingen is de naam van de heilige in sierlijke letters
toegevoegd. Alle gebrandschilderde ramen hebben glaasjes en bindroeden in ruitvorm
gezet.
St. Antonius van Padua
In het schip in de noordgevel, op positie 2, een afbeelding van
St. Antonius van Padua (1951).
Antonius van Padua is de patroonheilige van de Franciscanen.
Ook van vrouwen en kinderen, en onder andere, armen.
Hier draagt Antonius van Padua het habijt van de Franciscanen met om zijn
middel een koord met drie knopen. Dat koord met die knopen herinnert
franciscaner minderbroeders aan de drie geloften die zij afleggen.
Dat zijn die van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid.
Op zijn linkerarm het kind Jezus.
Positie 2
St. Antonius van Padua

St. Joseph
Op positie 3 Joseph, de ‘vader’ van Jezus en timmerman van beroep.
(1950). Joseph is allereerst de patroonheilige van de universele kerk en,
onder andere, de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het
algemeen.
Hij staat afgebeeld met timmermansgereedschap in zijn rechterhand.
In zijn linkerhand een lelietak die naar de legende van het uitverkoren
van Joseph verwijst.
Nadat een engel Maria had verteld dat zij een bijzonder kind zou baren,
moest er voor haar een man gezocht worden. Alle potentiële kandidaten
moesten hun staf of stok bij de priester achterlaten. Uit de stok van
Joseph bloeide de volgende dag een narcis. Zo werd hij uitverkoren tot
man van Maria en ‘vader’ van Jezus.
Hier, in het glas-in-loodraam in de H. Damianus bloeien lelies aan zijn
staf. Lelies staan ook symbool voor zuiverheid en maagdelijkheid en
verwijzen naar Jezus en Maria.

Positie 3. St. Joseph

Johannes, de evangelist
Op positie 4 een afbeelding van Johannes, de evangelist (1950).
Hij was één van de twaalf apostelen van Jezus.
In zijn rechterhand een papyrusrol. Het verwijst naar de vijf boeken die hij
schreef (N.T) en het uitdragen van het Evangelie.
In zijn linkerhand een kelk. Het verwijst in z’n algemeenheid naar het
christelijk geloof.
Hier, in dit glas-in-loodraam wordt met de kelk, waar over de rand een kop
van een dood dier hangt, specifiek verwezen naar de legende waarin
Johannes; de martelaar een gifbeker moet drinken om zijn geloof te
bewijzen. Johannes, één van de vier evangelisten wordt symbolisch altijd
weergegeven door een adelaar. In deze afbeelding een vogel bij zijn
voeten.
4

Positie 4. St. Johannes de evangelist
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In de zuidgevel van het schip de tegenoverliggende drie gebrandschilderde glas-inloodramen.
De heilige Damianus
Op positie 6 de heilige Damianus (dec. 1947). Hij is de beschermheilige van deze kerk.
Damianus had een tweelingbroer; Cosmas. Samen waren zij de patroonheiligen van de
middeleeuwse kerk.
Nu heeft enkel de heilige Damianus die functie. Hij is de patroonheilige van artsen,
apothekers en andere medische beroepen.
In het raam staat hij afgebeeld met een pelgrimsstaf in zijn rechterhand en een zalfpot in
zijn linkerhand.
Maria de koningin der Vrede
Op positie 7, Maria de koningin der Vrede. (1950).
Met de wijsvinger van haar rechterhand wijst zij naar de vredesduif die een olijftak in zijn
snavel heeft.
De heilige Isidorus, (1947) op positie 8, is de patroonheilige van de boeren.
In zijn rechterhand een spade en aan zijn voeten een handploeg.

Positie 6
St. Damianus

Positie 7
Maria, Koningin der Vrede

Positie 8.
St. Isidorus

Christus Koning
In de koorsluiting een prachtig raam met Christus Koning (1946).
Met zijn rechterhand maakt hij het zegenende gebaar. Ringvinger raakt
de duim aan. Dit is het zogenaamde ‘tweevingerkruis’.
De twee vingertoppen die elkaar raken zijn een verwijzing naar de
dubbele natuur van Christus. Hij is goddelijk én menselijk.
Met deze vingerstand wordt ook het Christusmonogram uitgebeeld als
I X C:
De I door de pink, de gebogen ringvinger en de middelvinger daarachter
vormen de X. De lijn van de wijsvinger naar de duim de C.
Positie 5, koorsluiting
Christus Koning
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Doopkapel en Mariakapel
In de noordmuur van de doopkapel bevinden zich twee kleine glas-in-loodramen.
Doop in de Jordaan (1944).
Bovenin de voorstelling wijst een hand, omringd door licht, naar de
doopscene.
Jezus, staande in het water van de Jordaan, wordt gedoopt door
Johannes de Doper. Zij worden omringd door engelen. Johannes, met zijn
rechterhand op het hoofd van Jezus, wijst naar de duif, rechts bovenaan.
Boven in het raam een banderol met de tekst: ‘deze is mijn welbeminde
zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Het raam is gesigneerd.
Positie 9. Doop in de Jordaan

Het Doopsel (1944).
Bovenin de voorstelling een hand, omringd door licht, die naar de hemel
wijst. Een priester doopt de pasgeborene in bijzijn van
zijn ouders boven het doopvont. De duivel slaat op de
vlucht.
Boven in het raam een banderol met de tekst:
‘ik doop u in den naam van in vader, den zoon en
den h. geest’. Het raam is gesigneerd met jaartal 1944.
Positie 10 Het Doopsel

In de Mariakapel ook twee gebrandschilderde glas-in-loodramen.
Maria, Joseph en de pasgeboren Jezus in de stal te
Bethlehem met de os en de ezel.
Het raam is gesigneerd.
Het laatste cijfer in het jaartal is niet helemaal
zichtbaar omdat het glas-in-loodraam te diep geplaatst
is. Jaartal 194x.
Positie 11
Geboorte van Jezus

Echtpaar: Joseph en Maria.
Of man en vrouw.

Positie 12
Joseph en Maria
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Sacristie
In de zuidgevel van de sacristie bevinden zich drie gebrandschilderde ramen in diepe
witgepleisterde nissen. In de gang naar de pastorie zitten nog eens zes ramen.
De ramen hebben afbeeldingen met christelijke figuren en symbolen. De vensters zijn naïef
geschilderd in stemmige gele, bruine en grijze tinten. Het gebrandschilderde glas is in
ruitvormige bindroeden gezet.
In de ramen afbeeldingen van de heiligen Maria, Joseph en Damianus.
Onder de heiligennamen staan de letters ‘O.P.N.’ geschreven. Dit is een afkorting van
‘ora pro nobis’; Bid voor ons.
In het Mariavenster staat rechts ‘KAMPEN ‘54’. Dit is zeker glasatelier Siero maar wie de
ramen heeft geschilderd is onbekend.

Gehele venster

Maria

Opengeslagen bijbel
Links op de pagina,
een kruis en rechts
een vredesduif.

Altaar met het brood
en een kelk (met de wijn).
Links daarvan de maan en
en rechts de zon.

Het lam met J. C. is Jezus Christus.
Het bloed loopt in kelk.
Het Lam is de personificatie van Jezus
die zijn leven offert om de mensheid van
haar zonden te verlossen.
Bovenin het vaandel: ‘ecce agus’:
‘zie het lam’.

Joseph

Damianus

Een kelk met daar
omheen de letters
‘P’, ‘V’ en ‘c’ en ‘s’.
Panis Vinum cum suis
Brood en wijn met de zijnen.

Een bundel koren en
een rank met twee bladeren
met een tros druiven.
Ze symboliseren
het brood en de wijn.

Een verwijzing naar
één van de wonderen
Jezus: (N. T)
De vermenigvuldiging
van de broden.

Signatuur ‘KAMPEN ’54.
In het Mariaraam, links van haar
jurk op de rand van de
loden ‘omkransing’.

Functionele glas-in-loodramen
De hele kerk heeft twaalf functionele decoratieve glas-in-loodramen die
de overige ruimtes voorzien van gekleurd licht. Drie ramen bevinden
zich in de werkruimte links van de koorsluiting. De andere ramen
bevinden zich in de hal van de zij-ingang naar de sacristie.
De trapopgang naar het zangkoor heeft drie kleine enkelruits
glas-in-loodraampjes. De oost muur van de toren heeft een raam zoals
op de foto hiernaast.
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Er is één roosvenster, hoog in de gevel van het
schip. Boven in de gemetselde tracering zit een
tufstenen harp met onderin een strik. Het raam
bevindt zich recht tegenover de koorsluiting. In de
muur van het toegangsportaal, onder de tufstenen
sluitsteen met het jaartal 1941, is ook een
glas-in-loodraam geplaatst. Alle ramen zijn gezet in
een ruitpatroon met fabrieks-glaasjes in de kleuren
geel, groen, rood en blauw, rozig/paars.
Immaterieel Cultureel Erfgoed:
Het St. Damianus Schuttersgilde; vendelzwaaien en koningsschieten
Het dorp Niftrik kent een zeer lange geschiedenis en heeft als enige kern in de gemeente
een schuttersgilde.
Het Damianusgilde is niet alleen de oudste vereniging in de
gemeente, het is ook het oudste gilde in de wijdere omgeving.
Het St. Damianus schuttersgilde is waarschijnlijk ontstaan uit een
groep Niftrikse schutten (beschermers) die in georganiseerd
verband, in vroegere tijden het dorp, de kerk en haar bewoners
beschermden en zo nodig ook verdedigden.
Sla het geschiedenisboek over de slag bij Niftrik in 1388 er eens op
na. Het bestaan van het St. Damianusgilde is met zekerheid terug te
voeren tot het begin van de 17de eeuw. In broederschap is er
’naoberschap’; er wordt samen gevierd, naar zieken en behoeftigen
omgekeken en overledenen worden door het gilde uitgeleid.
Vanuit de gildetradities is het vaandelzwaaien en het koningsschieten ontstaan.
Het vendelzwaaien staat op de Nederlandse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Het St. Damianus Koningsschieten is nog niet opgenomen in die lijst.
Het St. Damianus Gilde met haar vendeliers en lyrakorps zetten elke belangrijke
gelegenheid in de hechte gemeenschap van Niftrik luister bij.
Om de drie jaar, op de feestdag van de heilige Damianus (en Cosmas) vindt het
Koningschieten plaats. Op het Gildeplein wordt een houten vogel, die met
papierenbloemen is versierd, op een 17 meter hoge paal bevestigd. Alleen mannen mogen
schieten maar sinds een jaar of twintig hebben de vrouwen hun ‘jonkvrouweschieten’.
Hij die de vogel uiteindelijk helemaal van de paal schiet mag zich
koning van Niftrik noemen.
In de traditie van een gilde laat de koning een zilveren schildje
vervaardigen. Het oudste koningszilver is gedateerd 1728. In diezelfde
traditie van het gilde wordt na het koningsschieten de koning thuis met
zijn vrouw (de koningin) opgehaald. In een optocht, waarbij het
lyrakorps met muziek voorop gaat, gevolgd door de mensen met
fakkels, loopt het dorp Niftrik samen naar het gildeplein.
Dan is er verbroedering met een feest.
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DORPSKERK
Van Balverenlaan 4, Leur - Rijksmonument nr. 9324.

De Dorpskerk bevindt zich in het centrum
van het beschermde dorpsgezicht van de
heerlijkheid Leur. Het kerkje staat met het
kerkhof op het voorterrein van een in de
11de eeuw opgeworpen motteversterking.
Daarvan is nog een deel met de
omgrachting over. In de 9de eeuw was er
een houten schuurkerkje en in de 11de
eeuw stond er een tufstenen kerkje.
Er is geen stichtingsdatum bekend. In 1291
noemt, in de oudste bekende bron, de
aartsdiaken van Xanten, de aan de Moeder
Gods toegewijde kerk.
De kerk gaat in 1311 over in handen van de
Duitse Cisterciënzer-abdij Kamp. Het tufstenen kerkje wordt afgebroken en de
Cisterciënzers bouwen een stenen kerk met een zware westtoren. In 1350 krijgen de
monniken van de aartsbisschop van Keulen toestemming om erediensten te houden in de
kerk.
De huidige bakstenen gotische zaalkerk is niet in één keer gebouwd maar heeft, in de
laatste vier, vijf eeuwen, vele bouwveranderingen doorgaan aan de toren, het schip, en de
laatgotische koorpartij. In de muurvlakken zijn verschillen waar te nemen in grootte van
de gebruikte stenen.
Rond 1500 is het grootste deel van de kerk verwoest door brand. In de afgelopen honderd
jaar zijn er meerdere restauraties en, tegelijkertijd, onderzoeken geweest naar de
bouwfases van deze kerk. Waarschijnlijk hebben de heren van Batenburg aan het begin van
de Reformatie het patronaatsrecht verkregen want Leur behoorde toen aan de Heerlijkheid
Batenburg. Het is de vraag of de Heren van Batenburg, die zichzelf opwierpen tot
beschermers van Leur, het recht van benoeming (collatie) van de pastoor hebben gehad.
In 1639 werd Leur van Batenburg gescheiden bij een vonnis van het Hof van Gelderland en
werd Leur weer een vrije Heerlijkheid. In 1748 werd ze verkocht aan de Gelderse edelman
Gerrit Willem baron van Balveren en tot op de dag van vandaag is Leur een heerlijkheid.
De kerk werd op 29 juni 1976 als eerste kerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken
overgedragen.
De toren
De ingang tot de kerk zit in de op het westen georiënteerde toren.
De brede onderbouw heeft het oudst bestaande muurwerk van de kerk. Er
hebben waarschijnlijk glas-in-loodramen gezeten in de twee nu
dichtgemetselde ovaalronde nissen naast de deur en in de spitsboognis
boven de deur. Verder omhoog in de toren bevindt zich een rondboognis met
een niet oorspronkelijk raam dat half dichtgemetseld is.
Voorheen was dit een galmgat.
Deze oorspronkelijke galmgaten zijn aan de zuid-, en westkant volledig dichtgemetseld.
Daar weer boven, op alle zijden, in de later opgebouwde klokkenverdieping, zit het
galmgat in een rondboognis. De toren heeft een achthoekige scheefgezakte leien spits.
De ramen
De Dorpskerk heeft geen figuratieve glas-in-loodramen. De aanwezige gebrandschilderde
grisaille glas-in-loodramen zijn sober. De meeste ramen zijn omrand met gekleurde bloem,
en bladmotieven en bevatten voornamelijk lichtgekleurde glasruitjes. Ze brengen veel
mooi stemmig licht binnen. Glazenier F. Nicolas uit Roermond verzorgde de
glas-in-loodramen beglazing.
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Schip
Het schip staat aan de zuidkant grotendeels op de fundering van een
eerder schip.
Het heeft een leien dak en binnen een houten tongewelf.
De vensters hebben een romaans aandoende
halfronde vorm die waarschijnlijk niet
oorspronkelijk is.
De zes ramen zijn geplaatst in terugwijkende
muurnissen, hebben tufstenen harnassen en zijn
afgetopt met baksteen.

Afb. 13. Plattegrond van de Dorpskerk

De drie ramen aan de zuidzijde van het schip zijn tijdens de restauratie in
1911 aangebracht. Het zijn kopieën van die aan de noordzijde.
De ramen hebben drie verschillende bloem- en bladmotieven in de kleuren
rood, blauw en geel. Onder, in de linker-en rechterhoek, een bloem in een
oudroze kleur. De ruitjes zijn lichtgeel, groen en roze getint. De ramen
hebben aan de binnen-, en buitenkant één ijzeren horizontale steunroede.

Schippositie 1

Schippositie 2

Schippositie 3

Koor
Het op het oosten gerichte koor, is breder en hoger dan het schip. Het heeft een halve
zeshoekige sluiting met speklagen in tufsteen en een leien dak. De muren hebben drie
steunberen aan weerszijden. Het centrum van de koorsluiting wordt aan beide zijden door
twee steunberen geflankeerd. Het koor heeft een met stenen overkluist netgewelf en een
stergewelf in de sluiting. Het netgewelf heeft bijzondere schilderingen met
plantenmotieven, een afbeelding van Maria met kind en rechts
van haar de heilige Bernardus (van Clairvaux; de stichter van de
Cisterciënzerabdij Altenkamp) en links waarschijnlijk de heiligen
Cosmas en Damianus.
De schilderingen stammen uit de eerste helft van de 16de eeuw.
Op de noordelijke koorwand bevindt zich een schildering die de
mannaregen in de woestijn voorstelt. In het blinde raam aan de
zuidkant is een vage schildering van twee figuren te zien.
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Het koor is niet symmetrisch en heeft aan de noordzijde drie, dubbele gemetselde,
lancetramen, die alle drie een verschillende breedte hebben.
Het eerste raam is vijf ruitjes breed, het tweede raam
is het smalst en heeft drie ruitjes en het derde raam
heeft vier ruitjes.
De zuidzijde van het koor heeft twee dubbele
lancetramen waarvan het raam het dichtst bij de
grafkapel smaller is met drie ruitjes. Het andere raam
heeft vijf ruitjes in de breedte. Het derde raam aan de
zuidzijde van het schip is verdwenen door de bouw
van de grafkamer in 1752 voor de familie van Balveren.
Aan de buitenkant zit een open tracering met de
verticale stijlen (montant) in tufsteen.
Het harnas; het bovenste deel van de tracering, heeft een bijzondere vorm.
De grote smalle ramen hebben drie raambruggen voor stevigheid van het in lood gezette
glas.
Boven, in het harnas zit prachtig gebrandschilderd glas-in-lood met
blad-, en bloemmotieven in een diep rode en blauwe kleur. De
omlijsting van de bredere ramen heeft gele gebrandschilderde
bladmotieven die door blauwe dwarsstukjes gescheiden worden.
De smallere ramen hebben een omlijsting met gele en lichtbruine
bloemen, afgewisseld met rode en blauwe stukjes glas.
Bij de restauratie in 1986 van het schip en het koor zijn de
aanwezige glas-in-loodpanelen
door het glazeniersbedrijf
Lelieveld uit Den Bosch hersteld
en opnieuw aangebracht.
De hoeveelheid ramen en de
grootte van de ramen in het koor en de koorsluiting
zorgen voor een overvloed aan licht en kleur.
Het geheel geeft aan het koor en het interieur een
bijzonder mooie sacrale sfeer.

Koorpositie 4 ,6 & 9

Koorpositie 5 en 8
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Koorsluiting
Het dubbele gotische spitsboogvenster in de koorsluiting heeft een
tufstenen tracering. In het harnas bevindt zich een driepas, waarin
het prachtig kleurrijke glas-in-lood
is gezet. Aan beide zijden een
tufstenen tracering in de vorm van
een cirkel. Daaronder dubbele
traceringen. De onderste twee
delen zijn niet met glas-in-lood
gevuld maar dichtgemetseld om
binnen plaats te bieden voor
het18de-eeuwse preekgestoelte.
Interieur
Het Oude Kerkje te Leur heeft behalve mooie glas-in-loodramen ook een bijzonder
interieur.
Enkele bijzonderheden:
Het zeldzame gotische houtsnijwerk van de briefpanelen uit de 1ste
helft van de 16de eeuw mag niet onvermeld blijven.
Deze zijn bij de restauratie in 1911 ontdekt en daarna verwerkt in
de banken en de voorgangerslezenaar.
Het, uit Namense steen gehakte, doopvont stamt uit de eerste helft van de 13de eeuw.
De preekstoel dateert uit de 18de eeuw. Rechts van de preekstoel ligt een
17de-eeuwse grafzerk met een wapen.
Links van de spreekstoel, in de noordoostelijke muur van de koorsluiting, zit
een gedenksteen in de wand, die zich ongeveer op één meter hoogte bevindt.
De tekst op de gedenksteen luidt: ‘Tot aan dezen steen stond het water bij
de hooge overstroming op den XXII feb. MDCCXCIX’ (1799).
Overstromingen waren in eerdere eeuwen gemeengoed. Vandaar ook de vliedberg achter
het kerkje waar mens en vee zich in veiligheid brachten bij hoog water en overstromingen.
Het sacramentshuisje, in de vorm van een houten kastje, is in de noordoostelijke wand van
het koor geplaatst.
Op het balkon bevindt zich een Leichel kabinetorgel uit omstreeks 1875.
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HEILIGE JOHANNES DE DOPER
Boomsestraat 2, Balgoij - Gemeentelijk monument nr. 0296/137.

De heilige Johannes de Doper moest de
Waterstaatkerk aan de Torenstraat
vervangen. Dat kerkgebouw werd te klein.
Pastoor Martens met zijn kerkmeesters
namen het initiatief tot de bouw van deze
nieuwe, grotere kerk.
20 Februari 1913 werd door de pastoor de
eerste steen gelegd. Op Passiezondag,
29 maart 1914 werd de kerk ingezegend en in
gebruik genomen.
De bouwsom bedroeg 58.315,- gulden.
Architect Jan van der Valk uit Tilburg
ontwierp deze kerk.
De kerk is expressionistisch vormgegeven en opgetrokken in baksteen in de vernieuwende,
vroege overgangsstijl van kort na 1900.
De kerk oogt aan de buitenkant anders dan de meeste ons
bekende kerken. De vormen en de grote hoge toren, die
ongebruikelijker wijze tegen het transept is geplaatst, zijn
opvallend. De Johannes de Doper is een kruiskerk waarbij de
transepten samen bijna net zo lang zijn als de lengte van de
hele kerk. Het geheel ziet er voor de bouwperiode modern
uit.
Kenmerkend is de centrale aanleg van het gebouw gebaseerd
op de richtlijnen van de Liturgische Beweging uit het begin
van de twintigste eeuw. De plattegrond is sterk op het
midden gericht en wordt centraalbouw genoemd.
Binnen wordt dat echt duidelijk. Koor, schip en zijbeuken
vormen een centrale ruimte met een heel open karakter.
Het priesterkoor is compact en bevindt zich dicht bij de
kerkbanken. Zo kunnen de gelovigen actiever deelnemen
aan de liturgie.
Het kerkgebouw is, architectonisch en liturgisch gezien,
verwant aan de O.L. Vrouw Moeder van Goede Raad te
Tilburg (1913), die door dezelfde architect ontworpen,
maar veel groter is.
De Johannes de Doper is binnen voornamelijk met hout overwelfd. Aan
de buitenzijde is het veelhoekige dak omlijst met een witte houten lijst.
Op de vier hoeken een wit kruis. Centraal in het kruis van de nok staat
een vierkanten lantaarn voor extra licht. Binnen in het centrum van het
gewelf is de basis van de lantaarn als een gekleurd glas-in-lood
bovenlicht uitgevoerd.
Plattegrond midden, positie 0
Na de inval van de Duitsers ,op 10 mei 1940 moesten militairen van het Nederlandse leger
de toren opblazen omdat die als uitkijkpost of oriëntatiepunt voor de Duitsers zou kunnen
dienen. Er werd onvoldoende springstof gebruikt.
De toren bleef staan maar de schade was groot. Alle
ramen sneuvelden.
Al in 1941 werden nieuwe glas-in-loodramen geplaatst
door glasatelier J. van Leeuwen uit Geldrop. Tussen
1941 en 1942 werd de bouwschade onder leiding van
architect J.G. Deur uit Nijmegen hersteld.
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De rijzige toren van ruim vierentwintig meter staat
tegen de linker transeptarm en dwingt tot omhoog
kijken. In het centrale deel van de drie lange velden
zitten drie glas-in-lood rondboogramen boven elkaar,
met daar weer boven de wijzerplaat, (Positie 1).
Aan weerszijden van de wijzerplaat zit een
rondboograam met galmgaten die afgetopt zijn met
geglazuurde steentjes. Onder de daklijst, over de gehele breedte van
de toren, bevinden zich zeven rondboogramen in terugspringende
nissen.
De grote, karakteristieke wijzerplaat zit in een vlak met geglazuurde
steentjes in blauw- en groentinten. Daaronder staat, met donkerbruine
geglazuurde steentjes, een tekst . Op elke zijde van de toren is de tekst
anders. Het vormt vanaf de oostkant, een spreuk;
‘A Ω’ - ‘een van dezen’ - ‘zal uw’ – ‘laatste wezen’.

Afb. 14. Plattegrond H. Johannes de Doper

De glas-in-loodramen
De mogelijk oorspronkelijke ramen van de in 1913-14 gebouwde kerk
De ramen die op 10 mei 1940 sneuvelden, waren, in waarschijnlijkheid, naar ontwerp van
de architect Jan van der Valk. In het Regionaal Archief Tilburg is één ontwerp aanwezig
van een raam met drie symbolische voorstellingen voor drie apostelen; de H. Philippus,
de H. Petrus en de H. Bartholomeus. Op dat ontwerp staat:
‘4.stel = 12.35 m2’.
Achter op dit ontwerp heeft de architect alle namen van de
apostelen en de verdeling over de vier geplande
glas-in-loodramen genoteerd.
Bij het bestuderen van de ontwerptekeningen van de kerk,
hebben deze ramen mogelijk in de sluitmuren van het schip en de
gevels van de transepten gezeten.
Huidige glas-in-loodramen
Op de plek van de ramen in de transepten bevindt zich aan elke zijde een triplet venster.
De ramen vervangen het aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verwoestte
oorspronkelijke glas en dateren uit 1941. Ze zijn naar een ontwerp van Piet Clijsen uit
Tilburg. In deze glas-in-loodramen christelijke symbolische afbeeldingen; drie in de muren
van het zuid-, en drie ramen in de muren van het noordtransept, (Positie 10).
Na de tragiek van 1940 zijn er voornamelijk veel standaard decoratieve, glas-in-loodramen
geplaatst. Er kwam wel geld van de Rijksoverheid voor herstel van de kerk maar dat zal
onvoldoende geweest zijn om de originele, meer decoratieve glas-inloodvensters allemaal te vervangen.
De meeste rond-, en spitsboogramen hebben drie kolommen en vier of vijf rijen
lichtgekleurde ruitjes met siermetselwerk erboven. De ruitjes zijn blauw, roze,
geel, groen, paars, lichtrood bruin en beige getint.
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Zuid-, en noord transept
Beide muren van het zuid-,
en noord transept bevatten
tripletvensters met drie
even hoge, in glas met
lood gezette, rondboogramen. Het centrale veld
van elk raam bevat mooi
gekleurde christelijke
symbolische voorstellingen.
In het zuidertransept van links naar rechts, (Positie 10 ):

Een vis met daar omheen
de tekst ‘jesum christum’
en ‘filium dei redemptor’.
Zoon van God; de verlosser.

Christus Koning met
de tekst ‘christus rex’,
gesigneerd door
‘Clijsen ‘41’.

Een kelk met hostie
en de tekst
‘christus
eucharisticus’.

In het noordertransept van links naar rechts: (Positie 10 ):

Een duif met de tekst
‘mij geschiedde naar uw woord’.

Maria met kindje Jezus
met de tekst ‘het woord
is vlees geworden’.

Kruis en doornenkroon, met de tekst
‘het heeft onder
ons gewoond’.

Apsis en priesterkoor
De op het oosten gerichte, zevenhoekige apsis bestaat uit zeven rondbogen met
witgepleisterde muurvlakken. Er zijn zes glas-in-loodramen, (Positie 7). In het midden van de
apsis is, in 1917, het hoogaltaar geplaatst.
Aan weerszijden, in de ronde nissen
van het priesterkoor zitten vier
smallere spitsboogramen in
terugspringende nissen met
glas-in-lood, (Positie 8).
Daaronder witgepleisterde vlakken
met op de zuidmuur een
Josephaltaar met beeld en op de
noordmuur een Maria-altaar met beeld.
De vele vensters in de koorsluiting en in de muren van het koor zorgen voor een mooie
lichtinval. De kleuren vergroten de mystieke beleving waarbij de aandacht naar het altaar
getrokken wordt.
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Oorspronkelijke hoofdingang
De oorspronkelijke hoofdingang met dubbele toegangsdeuren ligt recht
tegenover de apsis. Deze ingang bevindt zich ook recht tegenover het
kerkhof en wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor de uitvaart van
een overledene.
In de buitenmuur, aan weerszijden van de eikenhouten deuren, zitten twee
ramen met daarboven aan elke kant een klein rond venster. Dit zijn de
zolderruimtes, (Positie 14).
In de bakstenen nis, boven de ingang, ontbreekt het heiligenbeeld.
Boven dit ingangsportaal zit een groot spitsboogvenster in een
gemetselde, dubbele terugspringende, nis.
Het raam bestaat uit vijf delen met gekleurd
glas-in-lood, (Positie 9). Waarschijnlijk heeft dit
raam, er voor 10 mei 1940 anders uitgezien.
In het Regionaal Archief Tilburg bevindt zich het
hiernaast afgebeelde ontwerp voor dit raam.
In de trapmuur omhoog, naar het zangkoor, zitten drie kleurige ramen (Positie 11).
Op het zangkoor bevindt zich,
rechts van de orgelpijpen, een
groot vijfdelig glas-in-loodraam
(Positie 12). Om de hoek, van die
muur, boven de verlaagde
uitbouw, zit nog zo’n zelfde
raam (Positie 13). De kerk had
voorheen dakkapellen die op
enig moment na de oorlog zijn verwijderd en daarom krijgen deze twee
glas-in-loodramen nu geen direct licht meer van buiten.
Doopkapel
Achter in de kerk is een doopkapel die wordt
afgesloten met een hek. De kapel heeft een
bakstenen kruisgewelf. Het doopvont is van
marmer en koper.
Er zijn vier gebrandschilderde glas-in-loodramen
in gemetselde, terugspringende nissen geplaatst.
Van links naar rechts staat er een tekst op de
ramen:
‘ik doop u in den naam, ‘des vaders’, ‘des zoons’,
‘des H. Geestes’.
Toren
Aan de linkerzijde van de toren zit een slanke vijfzijdige uitbouw
met siermetselwerk en, om-en-om, hooggaand is op elke zijde één,
(in totaal vijf) klein glas-in-loodraampjes met zes (3x2) ruitjes
geplaatst. Onder deze daklijst siermetselwerk met op elke zijde van
de muur nog een klein glas-in-loodraam, (Positie 2).
Boven de huidige in gebruik zijnde, enkele toegangsdeur, in de
toren, bevindt zich een zandstenen vlak met daarboven drie
gemetselde rondboognisjes. Aan weerszijden daarvan zitten dubbele rondboogramen met
gekleurd glas-in-lood, (Positie 3).
De vijfhoekige lage uitbouw, rechts van de toren, heeft twee rondboogramen (Positie 4).
De muur voor de doopkapel heeft drie dicht op elkaar geplaatste ramen en één bij de
ingang naar de kapel, (Positie 5).
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HEILIGE JUDOCUS
Dorpsstraat 37, Hernen - Rijksmonument 9312

De heilige Judocus staat op de plek van haar
middeleeuwse voorgangers. De oudste bronnen die een
kerkgebouw in Hernen vermelden schrijven over een
kapel gewijd aan de H. Judocus.
Judocus is de patroonheilige van de pestlijders.
De Zwarte Dood trof tussen 1347 en 1351 een derde
deel van alle Europeanen; of te wel tientallen
miljoenen mensen.
In die tijd was de voorganger van de huidige H. Judocus
een dochterkerk van Leur. Kasteel Hernen en die kerk
werden omstreeks 1360 gebouwd. Rond 1400 werd de
kerk tot een zelfstandige parochie verheven.
Deze kerk werd ruim vierhonderd jaar later, in 1833,
vergroot maar moest in 1891 wijken omdat de kerk te
klein geworden was.
De H. Judocus is in 1893 naar een ontwerp van architect
Petrus Theodorus Stornebrink gebouwd.
Het eerste schrijven over de bouw van de nieuwe kerk
is in een brief van de franciscaner pastoor, pater
Wilhelmus van Straelen op 11 november 1890 aan de
bisschop van Den Bosch. Op het moment van het
schrijven waren het bestek en de tekening al gereed en
was de bouw dus al onderhands gegund aan Stornebrink.
Hij legde zelf op 10 juni 1891 de eerste steen. Bouwpastoor van Straelen was blijkbaar erg
onder de indruk van het werk van Stornebrink, die als medebouwer van het Franciscaanse
kloostercomplex en de kerk in Alverna had laten zien wat hij in zijn mars had.
Opmerkelijk feit is dat de totale bouwsom van de H. Judocus 58.317 gulden bedroeg.
De oorspronkelijke en bisschoppelijke goedgekeurde begroting werd met meer dan 80%
overschreden. Op 17 juli 1893 werd de H. Judocus in gebruik genomen en gewijd.
De H. Judocus is opgetrokken in baksteen en een naar het oosten gerichte driebeukige
kruiskerk in neoromaanse stijl. De vierkante 48 meter hoge toren, geplaatst voor het
middenschip, samen met de vier grote en zes kleine concha’s (absiden), maakt het een
markant en uniek kerkgebouw. Er is gebouwd met zeven soorten stenen in diverse vormen
en kleuren. Je ziet aan het hele kerkgebouw oog voor detail; zowel buiten als binnen.
Stornebrink was niet alleen de architect van deze kerk maar ook de
aannemer en opzichter. Hij hield de bouw en het grootste deel van
de inrichting in eigen hand. Hij was er namelijk van overtuigd dat
het kerkgebouw én de inrichting van de kerk samen Gods lof
dienden te zingen.
De hele kerk als een totaal concept of wel een ‘Gesamtkunstwerk’.
Voor de inrichting; de vervaardiging van het hoogaltaar, de
preekstoel, de communiebank en de beelden had hij een
werkplaats in Wijchen.
Het alles in eigen handen willen houden bleek geen gelukkige
combinatie want al vrij snel na het gereedkomen van de kerk,
moest er als gevolg van slecht bouwen en matig toezicht, een
ingrijpende restauratie plaatsvinden.
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De ramen
De heilige Judocus wordt gekenmerkt door vele rondboogramen. In totaal zijn er dertien
figuratieve glas-in-loodramen in de koorsluiting en zijkapellen aanwezig.
Vier met heiligen afgebeelde ramen bevinden zich in de sluiting van het priesterkoor.
In de apsis van het noordertransept zijn nog
eens vier rondboogramen aanwezig die de vier
evangelisten met hun symbolen voorstellen.
In de apsis van het zuidertransept vier ramen
met drie aartsengelen en een engel die bazuin
blaast.
In het middenschip en de zijbeuken zijn heel
veel kleurige decoratieve glas-in-loodramen
aanwezig die, samen met de figuratieve
ramen, een magnifiek licht de kerk in
brengen.
Afb. 15 . Plattegrond H. Judocus

Toegangsportaal
Buiten, in het toegangsportaal, in een terugspringende
rondboognis met sierlijk metselwerk, wordt de hardstenen
voorstelling van Jezus met het lam Gods, geflankeerd door twee
glas-in-loodramen die herinneren aan de
bouw van de kerk in 1892. (Positie 1).
Binnen staat een Mariabeeld. Daarnaast
hangt een ingelijste foto ter herinnering aan
de in 2017 overleden franciscaner minderbroeder
Jos van Minderhout. Hij was deken van Wijchen tussen 1994 en 2002
en leidde de voormalige Hoeksteen parochie. Hij was vijf jaar als
pastoor aan de parochies in Hernen, Leur en Niftrik verbonden.
Foto: www.franciscanen.nl

Koorsluiting priesterkoor
In de koorsluiting van het priesterkoor bevinden zich vier glas-in-loodramen die in een
sierlijk gemetselde tracering geplaatst zijn.
De ramen bevatten afbeeldingen van heiligen uit de ‘wereld’ van de
franciscanen die bekend staan door hun eerbied voor de eucharistie.
Bij gelegenheid van het 40-jarig kloosterjubileum van
pastoor pater Bruno Spruit (O.F.M.) schonk zijn familie deze prachtige serie
gebrandschilderde glas-in-loodramen.
Atelier F. Nicolas & Zonen uit Roermond heeft de ramen vervaardigd, naar
een ontwerp van Joan Collette.
De ramen werden in 1925 geleverd door Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co..
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Vier ramen in de koorsluiting met heiligen uit de wereld van de Franciscanen

Positie 6
H. Clara met monstrans

Positie 7
H. Paschalis Baylon
O.F.M. met monstrans

Positie 8
De H. Juliana van
Falconieri met cibori

Positie 9
De H. Nicolaas Pieck
met strop

Noordertransept
In de apsis van het noordertransept zitten vier rondboogramen uit 1950 met
voorstellingen van de vier evangelisten en hun symbolen.
De evangelisten verspreidden het Evangelie.
In het christendom wordt daarmee de ‘heilbrengende boodschap’ van de
Bijbel bedoeld.
De ramen zijn vervaardigd naar een ontwerp van pater Lando van den Berg,
(O.F.M.).
Deze minderbroeder was een veelzijdig kunstenaar: glazenier, wandschilder
en beeldhouwer.
Zijn gebrandschilderde glas-in-loodramen vallen op door grote
gedetailleerdheid. Kenmerkend voor zijn ramen is de gekleurde omkadering
van zijn figuren waardoor de compositie stevigheid verkrijgt. De eenvoudige,
sterk gestileerde figuren zijn langgerekt, met in verhouding, kleine hoofden.
Beweging wordt gesuggereerd door handgebaren en de stand van het hoofd.
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De vier evangelisten en hun symbolen

Lucas met
Met gevleugeld rund
Positie 2

Marcus
met gevleugelde leeuw.
Positie 3

Johannes
met adelaar
Positie 4

Mattheus
met mens/engel
Positie 5

Zuidertransept
In de apsis van het zuidertransept zitten vier rondboogramen met engelen afgebeeld in de
glas-in-loodvoorstellingen. Drie ramen beelden de aartsengelen Rafaël, (positie 10),
Michael, (positie 11) en Gabriël, (positie 12) uit.
Het vierde raam, met een voorstelling van een engel die de bazuin blaast, werd een aantal
jaren voorafgaand aan het eeuwfeest van de H. Judocus geschonken door een parochiaan.
Het is onbekend welke engel de voorstelling in dit raam representeert.
Voor het 100-jarig bestaan van de kerk wilde het feestcomité destijds namens de
parochianen nog een raam schenken. Er werd voldoende geld ingezameld voor drie ramen.
De ontwerper van deze ramen is niet bekend. Ze hebben samen ca. 18.400 gulden gekost.
Alle vier de ramen werden voor het eeuwfeest van de H. Judocus geplaatst door
Atelier J. Lelieveld & Zonen uit Den Bosch.
Aarstengel Rafaël is de beschermheilige van de reizigers. Hij staat afgebeeld met een
pelgrimsstaf in zijn linkerhand.
Aartsengel Michaël is in het boek Openbaring de leider van de goddelijke legertroepen die
strijden tegen Satan. Hij staat als ridder afgebeeld met in zijn rechterhand een speer.
In zijn linkerarm omklemt hij zijn helm. Boven hem de tekst ‘wees als god’.
Aartsengel Gabriël kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan en later, aan Maria,
de geboorte van Jezus Christus. In het Oude Testament brengt deze engel, in het boek
Daniël, de openbaringen over de eindtijd.
In het raam met de voorstelling van de bazuin blazende engel zal misschien verwezen
worden naar het boek Mattheüs (Nieuwe Testament, Mt 24:30) waar het teken van de Zoon
des mensen aan de hemel zal verschijnen en Hij zijn engelen uitzendt met luid
bazuingeschal.
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Aartsengel Rafaël
met pelgrimsstaf
Positie 10

Aartsengel Michaël
als ridder
Positie 11

Aartsengel Gabriël
met lelietak
Positie 12

Engel
die bazuin blaast
Positie 13

Decoratieve glas-in-loodramen in het schip, de lichtbeuken en de conchas
De glas-in-loodramen in het schip, de lichtbeuken en de
conchas hebben allemaal verschillende sierlijke loodnetten met
gekleurde boorden en getint glas.
Opvallend is de hoeveelheid en
diversiteit.
Samen met de figuratieve ramen
ontstaat er in deze kerk een gekleurd
lichtspel.
Bijzonder feit is dat de kerkinventaris,
die in topconditie is, daarmee prachtig
wordt belicht.
Schip
De gevel van het schip is met mooi siermetselwerk in drie spaarvelden verdeeld.
Het metselwerk bestaat uit meerdere kleuren steen. De dakranden zijn
rood geglazuurd.
De aanwezige dubbele rondboog ramen zijn
geplaatst in de drie terugspringende
spaarvelden.
De ramen van het schip hebben een tracering
van halfronde baksteen met een hardstenen
onderdorpel.
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De ramen bevatten een sierlijk loodnet gevuld met voornamelijk
blank glas.
Langs de buitenranden een gekleurde boord van groene cirkels,
afgewisseld met rode ruiten.
De ramen bij de noord-, en zuidkapel hebben een geel/oranje
gekleurde rand.
Lichtbeuk
In de sierlijk gemetselde muren van de lichtbeuken zitten
tripletramen in terugspringende rondbogen. Ook hier is de tracering
uitgevoerd in halfronde baksteen en is de raamdorpel van hardsteen.
Deze ramen hebben ook sierlijke loodnetten,
gevuld met blank glas. Het grotere raam, in het
midden, heeft een sierrand in de keuren
oranje, geel en paars.
De kleinere ramen hebben een rand van smalle, rechthoekige stukjes
blauw glas.
Kleine conchas
De glas-in-loodramen in de kleine conchas hebben
weer een ander loodnet met een rand van blauw glas.
De ramen hebben twee windroedes aan de binnen- en
buitenkant.
Inventaris
Het meubilair komt voor het grootste deel uit de werkplaats van architect
Stornebrink.
Enkele bijzonderheden:
Het neo-romaanse hoogaltaar uit 1892 is naar ontwerp van Stornebrink en
vervaardigd uit kalksteen met inlegwerk van marmer.
Het Maria-, en Josephaltaar zijn beide van kalksteen, wit en goud geverfd,
en dateren uit de periode 1895-1896.
De preekstoel stamt 1893, is ook naar een ontwerp van Stornebrink en werd uitgevoerd
door beeldhouwer P.A. de Leeuw.
Het doopvont is van kalksteen, marmer en Naamse steen.
Op de vier zijden van de voeten staan de
evangelistensymbolen.
De beelden van de H. Judocus (met kruis, staf en
kroon) en Franciscus van Assisi (met wereldbol en kruis)
zijn beide van gepolychromeerd hout.
Kijk ook eens naar de gewelven en de muurdecoraties.
Deze kerk is werkelijk een ‘Gesamtkunstwerk’ in
uitmuntend geconserveerde staat.
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DE OUDE VICTOR
Kruisstraat 7, Batenburg - Rijksmonument nr. 8713

De Oude Victor ligt pittoresk gelegen midden in het oude
beschermde stadsgezicht van Batenburg op een ommuurd
terrein met kerkhof.
Het is een driebeukige, uit rode baksteen opgetrokken kerk
met een lage stompe toren. De kerk is in de vroege 17de
eeuw gedeeltelijk herbouwd op haar middeleeuwse
fundamenten waarbij men vasthield aan de gotische
bouwstijl van de verwoeste voorganger.
De Oude Victorkerk heeft een lange en zeer roerige
geschiedenis en, door de eeuwen heen, meerdere
bouwfases doorgemaakt. Van een vroeg Romaans tufstenen
katholiek zaalkerkje tot het huidige aanzien.
Aan het einde van de 14de eeuw werd het tufstenen zaalkerkje flink vergroot.
Aan het rechtgesloten koor werd een groter gotisch koor gebouwd, aan weerszijden van
het priesterkoor verrezen twee extra kapellen en het schip werd verbreed met twee
zijbeuken. Midden 15de eeuw werd een hoge toren gebouwd die vier klokken kreeg.
De kerk werd in 1600 grotendeels door oorlogsgeweld verwoest.
Het westelijk deel van de middeleeuwse torenromp en de flankerende zijbeuken zijn
blijven staan.
Op de oude fundamenten is daarna de kerk tussen 1619
en 1634 herbouwd. Aan de zuiderzijbeuk werd een
grafkelder toegevoegd met daarboven de
consistoriekamer. Het gotisch koor werd niet herbouwd
omdat de kerk niet meer in katholieke handen was.
Later, in 1714, is een zuidportaal toegevoegd.
Afb. 16. Plattegrond met delen van een tufstenen fundering uit de 11de/begin 12de eeuw

Op de afbeelding hierboven is te zien hoe de plattegrond van de kerk er vroeger, na de
middeleeuwse uitbreiding, uit heeft gezien.
In de Middeleeuwen kreeg de kerk sterke banden met de dom van Xanten en daardoor
werd Sint Victor de naamgever van de kerk.
Korte geschiedenis
Op 3 december 1443 kreeg Dirk II van Bronckhorst - Batenburg;
de toenmalige heer van de heerlijkheid Batenburg, pauselijke
toestemming om in zijn stad een kapittel te vestigen. Hiermee werd
de Sint Victorkerk tot kapittelkerk verheven. Het kapittel omvatte de
kerken van Batenburg, Horssen, Maasbommel en een kapel in Lienden.
Zo kwamen er een deken en zes seculiere kanunniken naar Batenburg.
Het kapittel kreeg rechten en inkomsten uit de kerk.
In 1503 werd de heerlijkheid met geweld door de Gelderse hertog
Karel ingenomen en daarmee verloren de Bronckhorsten hun
zeggenschap over Batenburg.
Hierdoor kwam het kapittel onder zeggenschap van de hertog, die de
eigendommen van het kapittel wel erkende en het in 1507 nog enige privileges zoals
vrijstelling van belasting (pondschatting) en ruitergelden toekende.
In de periode van de Reformatie keerde de toenmalige heer; Herman van Bronckhorst
(zoon van Dirk II), zich af van de katholieke kerk. Hij was een aanhanger van de
Reformatie. Onder leiding van zijn zonen viel de St. Victor in 1566 ten prooi aan de
Beeldenstorm.
Bij de inname van Batenburg door de Staatse troepen van Maurits (periode Tachtigjarige
Oorlog) werd in 1600 de stad en de kerk bijna volledig verwoest.
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In 1609; aan het begin van het Twaalfjarig Bestand, werd de St. Victor aan de Nederduitse
Gereformeerde Kerk gegeven. Katholieke erediensten werden verboden en de Victorkerk
kreeg haar eerste predikant. Toch hing het overgrote deel van de Batenburgse bevolking
het katholieke geloof aan. Zij gingen naar de schuilkerk in kasteel Hernen of naar de kerk
in Demen aan de andere kant van de Maas.
Op de fundamenten van de verwoestte St. Victor herbouwden de hervormden de kerk.
Het koor en de zijkapellen werden niet in ere hersteld. In de zuidmuur van de Oude Victor
zijn muurankers te zien met het jaartal 1612. In de oostelijke topgevel zit
een steentje met het jaartal 1619.
In 1714 kreeg de kerk een zuidelijk
toegangsportaal. Daar bevindt zich aan de
binnenzijde van het portaal het enige
gebrandschilderde, glas-in-loodraam in deze
kerk.
Ramen in de Oude Victor
De Oude Victor heeft vooral grote eenvoudige ramen met verschillende soorten
roedenverdeling en blanke glazen ruitjes.
In protestantse kerken zijn uitbundig gekleurde figuratieve voorstellingen zoals in
katholieke kerken niet gebruikelijk. Het woord van god staat voorop en men wilde
natuurlijk ook geen enkele herinnering aan de katholieke tijden.
De aanwezige ramen hebben door de eeuwen heen, door allerlei bouwherstel,
aanpassingen en met de laatste grote restauratie door Stichting Oude Gelderse Kerken,
vele veranderingen ondergaan.
Sommige ramen werden toegevoegd; zoals het schuifraam van het schoollokaal in de 19de
eeuw en het gebrandschilderde glas-in-loodraam boven de zuidingang begin 20ste eeuw.
Andere ramen werden gesloten en dichtgemetseld, soms in fases. Het raam achter de
preekstoel is bijvoorbeeld gesloten om in de sluiting van het schip de preekstoel beter uit
te laten komen.
Ramen, zoals die in de zijportalen, zijn met de restauratie weer geopend.
Voor deze grote restauratie is zorgvuldig gekeken naar welke ramen weer te open of juist
dicht te metselen. Het heeft, door historisch verantwoord restaureren, geresulteerd in een
symetrisch geheel met een zorgvuldige vensterverdeling in de
verschillende ruimten.
De Stichting Oude Gelderse Kerken heeft de Oude Victor sinds
1979 in eigendom. De kerk werd tussen de zomer van 1981 en
december 1982 volledig restaureerd.
Afb. 17 . Logo Stichting Oude Gelderse Kerken

Zuidportaal en uniek gebrandschilderd glas-in-loodpaneel
Boven de deuren van het zuidportaal zit een bovenlicht met draperie.
Daarboven, in de topgevel, zit een rondbogig, zesruits, roedenvenster.
Aan de binnenzijde van het portaal, in de muur boven de binnendeuren, zit nog
een bovenlicht. Daarboven bevindt zich het enig, in de Oude Victor aanwezige,
gebrandschilderde glas-in-loodraam.

40

Dit unieke gebrandschilderde
glas-in-loodpaneel is in 1908 aangekocht door predikant
Buurman bij een antiquair in Utrecht.
Het spitsbogige raam zit in een houten
omlijsting.
In de muurtracering van het
bovenraam is zichtbaar dat dit
gebrandschilderde raam later
geplaatst is.
Het raam toont het, met een kroon gedekte,
wapen van Batenburg.
In het schuinkruis vier schaapscheerdersscharen.
Onder het wapen een omlijst schildje met in het centrum
daarvan een bladmotief. Het is afgetopt met een mollig
kinderhoofdje. Aan weerszijden van het wapen staan twee
lansknechten als schildhouders, elk met een vaandel in de
hand. Onderlangs een wapenspreuk:
‘POUR RONGER LES AILES AUX ROMAINS’.
Om de vleugels van de Romeinen te kortwieken.
Dit onderste deel met tekst is vermoedelijk later aan het raam toegevoegd want de tekst
past niet bij de tijd dat het raam met het wapen van Batenburg gemaakt werd. Het paneel
wordt gedateerd op 1650 -1675. De glazenier is onbekend.
Gekleurd glas-in-loodraam in de consistorieruimte
Het enig andere, een sober glas-in-loodraam met enkele gekleurde stukjes glas,
zit in de gevel van de muur waarachter de
consistoriekamer uit 1619 zich bevindt, (linkerfoto).
Het dubbele spitsboogvenster zit in een tufstenen
tracering. Het geheel bevindt zich aan de buitenzijde in
een gemetseld muurvak.
In het harnas een cirkel met een klein rood, vierkant
stukje glas in het midden. Het wordt omringd met negen
stukjes blank glas.
In de rondvormige koppen, in het midden, een klein
rechthoekig groen stukje glas dat aan weerszijden
geflankeerd wordt met twee kleine rode rechthoekige
stukjes glas.
De andere vensters met blank glas
In de zuidmuur van de consistoriekamer zit nog een klein spitsboogvenster in
een diepe muurnis.
Het raamwerk is van hout.
Het harnas heeft een vorktracering met daaronder een kruiskozijn.
Het raam is gezet met blank glas.
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Schip en voorportaal met grote spitsboogvensters
De Oude Victor heeft zes grote spitsboogvensters in diepe
muurnissen. De ramen hebben houten kozijnen en de ruitjes zijn
gezet in een houten profiel. Het bovenste deel; ofwel het
meersnuitige bovenlicht, is gezet in gietijzer.
Vier van deze vensters zitten tegenover elkaar in de
noord- en zuidmuren van het schip, (Positie 5).
In het midden van de noordmuur zat nog zo’n venster
dat al voor de restauratie van 1981/’82 dichtgemetseld
is. Op die plek hangt binnen het rouwbord van Willem
Adriaan van Horne.
Deze vensters zitten ook in de muren van de
de zijportalen. Ze bevinden zich aan
weerszijden van de toegangsdeur. Deze ramen
waren in 1916 nog dichtgezet. Tijdens de restauratie zijn de ramen
weer geopend. De grote ramen brengen veel licht binnen in het schip
het voorportaal.
Afb. 18. In 1981 nog dichtgemetselde vensters, die met de grote restauratie geopend zijn

In de muur van het op het oosten gerichte koor zit, links en rechts
van de preekstoel, een ander soort spitsboogvenster met
glasruitjes. Deze ramen hebben geen bovenlicht. Ze zijn geplaatst
in diepe nissen en hebben een houten kruiskozijn met houten
roeden.
Deze vensters zijn iets ‘gedrukt’door de grote gemetselde
triompfboog in de buitenmuur.
In de buitenmuur is zichtbaar dat het middelste raam, dat groter
was, heeft moeten wijken. Op die plek staat binnen het
preekgestoelte uit 1665.
Op een foto uit 1981 van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed is te zien dat, op de
destijds nog niet witgepleisterde buitenmuur,
een schildering met een ‘schijn’ glas-in-loodtracering was aangebacht.
Daarvan is nu nog iets zichtbaar. Het heeft dezelfde traceringsvorm als
het gekleurde glas-in-loodvenster in de consistoriekamer.
Daarboven, alleen van buiten te zien, een gedeeltelijk dichtgemetseld
rondboograam dat de kerkzolder verlicht.
In de noordmuur van het zijportaal zat voor de restauratie van 1981 nog een
spitsboogvenster. Dat raam met de deur daaronder, die in eerdere tijden
toegang gaf tot de gerfkamer en later, in de 19de eeuw, tot het schoollokaal,
is tijdens de restauratie dichtgemetseld.
Afb.19. Nog geopend venster en deur in de noordgevel

Aan de overzijde, in de zuidmuur, en ook in het voorportaal,
zat nog zo’n raam. Voordat het met de de restauratie
volledig gesloten werd, was dit raam eerder nog half
dichtgemetseld.
Afb. 20. Half open, half dichtgemetseld venster in de zuidmuur van het zijportaal
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Westgevel en toren
In een gemetselde rondboognis zit, boven de toegangsdeur, een klein
rond raam. De oculus is verdeeld in vier segmenten.
Aan weerszijden van de toegangsdeur bevinden
zich blinde spitsboognisjes.
Links van het linker, dichtgemetselde nisje, heeft
in de westgevel in de 19de eeuw nog een rechthoekig zes-ruits
schuifventer gezeten. Dat was het raam in het schoollokaal,
(zie afbeelding 18).
In de torenmuur, zit boven het oculusraam, een gesloten raam.
Midden in de westgevel van de toren bevindt zich nog een klein raam met kruiskozijn.
Daar weer boven twee galmgaten; op de west-, zuid-, en noordgevel.
In het pannendak, op de west-, en oostzijde, zit een kleine uitbouw met de wijzerplaat
van het uurwerk.
Interieur
In het interieur van de St. Victor zijn een aantal uitzonderlijke 17de- en 18de-eeuwse
inventarisstukken aanwezig.
Enkele bijzonderheden:
Het oudste inventarisstuk is het romaanse doopvont.
De kuip heeft rondboognisjes en op de vier hoeken daarvan gebeeldhouwde
koppen.
De eikenhouten preekstoel uit 1665 is bijzonder fraai.
Voor de spreekstoel liggen in de vloer vijf grafstenen.
De grafsteen van Gijsbrecht van Bronckhorst – Batenburg uit 1429 staat
tegen de muur onder het orgel.
Er hangen vier predikantsborden en twee gezangborden.
Ook is er een collectie van rouwborden waarvan de meeste
betrekking hebben op de heren van Batenburg en hun familie.
Het mechanisch Mattheüs de Crane orgel dateert uit 1770.
In het front zijn de orgelpijpen in een mooie kast opgenomen met
daarboven drie beelden die putti voorstellen (naakte mollige
wezens) en muziekinstrumenten vasthouden.
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Woordenlijst
A Ω: De Griekse letters Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter uit het oud Griekse alfabet. Ze staan symbool voor
het begin en het einde; een omschrijving van God als de Eerste en de Laatste.
Amsterdamse school: De Amsterdamse School is een stijl in de moderne bouwkunst.
Ze wordt tot het expressionisme gerekend. Kenmerkend is het gebruik van veel baksteen en het toepassen van versieringen in
de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen.
Apsis: een apsis is een halfronde, of veelhoekige, nisvormige ruimte in een kerk. De term apsis wordt vooral
gebruikt in het kader van de romaanse stijl. Bij de gotiek wordt het vaak een koorsluiting genoemd.
Baldakijn: Een baldakijn, troonhemel, processiehemel of draaghemel is een van kostbare stof gemaakte
overkapping, die als eerbewijs boven een persoon of voorwerp geplaatst of gedragen wordt. Het wordt in de glaskunst
gebruikt als afronding van glas-in-loodramen waarop figuratieve voorstellingen van, bv. heilige personen staan.
Basiliek: Een basiliek is meestal een driebeukige kerk, waarvan de zijbeuken lager zijn dan de middenbeuk. Het
hoogteverschil tussen het hoge dak van de middenbeuk en de lagere daken van de zijbeuken wordt overbrugd door een muur
waarin vensters zijn aangebracht; de lichtbeuk. De meeste basilieken hebben tevens één of meerdere dwarsbeuken of
transepten en zijn daarmee kruisbasilieken.
Beuk: De beuk of het schip is in de kerkenbouw de langgerekte ruimte in (meestal) west-oost richting. Aan de
oostkant wordt de beuk voortgezet door het koor. Bij veel kerken staat tussen het schip en het koor
een transept, ook wel dwarsschip of dwarsbeuk genoemd. Daardoor ontstaat in de plattegrond een Latijns kruis;
de traditionele vorm van romaanse en gotische kruiskerken.
Centraal bouw: Kenmerkend voor centraalbouw is de centrale aanleg van het gebouw. De inrichting is sterk op het midden
gericht. De bouwplattegrond van een kerk heeft dan vier (bijna) gelijke armen.
Consistoriekamer/gerfkamer: De consistoriekamer is de ruimte in een gereformeerde kerk waar de voorganger en
ouderlingen kunnen vergaderen, zich voorbereiden en omkleden voor de mis.
Delftse school, het Delftse bouwen: Granpré Molière was de grondlegger van het Delftse bouwen. Hij was een architect en
hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Deze bouwstijl kenmerkt zich met een eenvoudige hoofdvorm, het vrijwel
uitsluitend gebruik van baksteen en een hoog zadeldak gedekt met pannen.
Evangelist: Een evangelist is letterlijk de brenger van een evangelie; de "goede boodschap. Bekende schrijvers van
de evangeliën zijn Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Zij worden in kerken afgebeeld in mensgedaante maar ook met
symbolen: Matteüs als engel (of mens), Marcus als leeuw, Lucas als stier en Johannes als adelaar.
Expressionisme: Het expressionisme was een kleine onderstroom in de traditionele kerkbouw in het Interbellum; de periode
tussen de twee Wereldoorlogen. Deze beweging duurde tot ongeveer 1930. In de architectuur stond een zelfgekozen,
fantasierijke en geometrische detaillering van de gevels, ramen, deuren en interieurkunst centraal. De stroming had een
individualistisch karakter en volgens expressionistische ontwerpers was een gebouw een kunstwerk; een bouwsculptuur
waarbij de functie van het gebouw niet (direct) afleesbaar hoeft te zijn aan de gevel.
Fronton: Het fronton is in de bouwkunde de bekroning van een gevel, venster of ingang in driehoeks- of segmentvorm.
Gewelf: Een gewelf is een gebogen constructie als overspanning van een ruimte.
Gotiek: Gotiek is de naam voor een laatmiddeleeuwse stijl, toegepast in de periode 1140-1500 in de beeldende kunsten en
de architectuur. Deze stijl is veel aanwezig in kerkgebouwen. Belangrijke eigenschappen in deze stijl zijn de drang naar
verticaliteit en naar licht. Dat licht werd binnengehaald door hoge (spitsboog) vensters en grote roosvensters.
Hallenkerk: Een hallenkerk is een kerk met meerdere beuken. De zijbeuken zijn ongeveer even hoog en soms ook even breed
als de middenbeuk.
Kapittel: Een kapittel, ook kathedraal kapittel, collegiaal kapittel of stift, is een geestelijke gemeenschap of
bestuurscollege. Meestal betreft het een gemeenschap van katholieke geestelijken, verbonden aan
een kathedraal, kapittelkerk of klooster. De naam kapittel werd aan dit college gegeven omdat tijdens bijeenkomsten in
de kapittelzaal een kapittel of hoofdstuk uit de Bijbel werd voorgelezen.
Kapittelzaal: Een kapittelzaal is de ruimte in een kerkgebouw, klooster of abdij, waar de monniken of koorheren bij elkaar
komen om onderwezen te worden door de abt of deken, een hoofdstuk (kapittel) uit de Bijbel te lezen of om met elkaar te
bidden of te discussiëren.
Koor: Het koor is in de westerse bouwkunst de ruimte in een kerkgebouw waar zich het hoofdaltaar bevindt.
Deze is meestal op het oosten gericht. Soms is het afgescheiden van het schip door een koorafsluiting in de
vorm van een koorhek.
Koorsluiting: De koorsluiting van een kerk is de afsluiting waarmee het koor eindigt. In een georiënteerde kerk is dit aan de
oostzijde. Hier kan het koor op verschillende manieren eindigen, met een halfronde sluiting, een driezijdige of veelhoekige
sluiting, een vijf twaalfde sluiting of een rechte of vlakke sluiting.
Kruisgewelf: Een kruisgewelf is een gewelfvorm die voor het eerst in de Romeinse bouwkunst werd toegepast en later op
grotere schaal werd gebruikt in romaanse kerken. Het kruisgewelf ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar haaks
snijden. De gewelfkappen zijn zelfdragend.
Kruisribgewelf: Het kruisribgewelf heeft een vierhoekige basis met de ribben als dragende elementen. Dit type gewelf is
ontstaan uit een haakse ontmoeting van twee tongewelven. Dit constructiemodel komt vooral in de gotische bouwkunst voor.
Door de draagkracht van de ribben wordt het mogelijk steeds lichtere en hogere gewelven te bouwen.
Liturgie: De liturgie is het geheel van gebeden, ceremonieën en handelingen die onderdeel zijn van de eredienst.
Lux Aeterna: Lux Aeterna is een Latijns woord dat ‘altijd durend licht’ betekent. In bijna alle religies spelen het Oosten en
het opkomende licht een belangrijke rol. Daarheen keert men zich om te bidden en daarheen richtte men het front van
tempels en kerken.
Lancetboog: Een lancetboog is een smalle verhoogde spitsboog.
Lichtbeuk: De lichtbeuk is de middenbeuk van een grote kerk of basiliek waar zich vensters bevinden om licht
in de ruimte te brengen.
Middenschip: Het centrale deel van het schip tussen de vaak aanwezige zuilen in een kerk wordt middenschip
of middenbeuk genoemd. De aan weerszijden gelegen delen zijn de zijbeuken.
Monogram: Een monogram is een symbool opgebouwd uit twee of meer letters en/of andere grafische symbolen, om
zodoende een herkenbaar symbool te maken.
Narthex: De narthex is de voorhal of het voorportaal van een kerkgebouw.
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Neoclassicisme: Het classicisme is een beweging, die tussen ca. 1640 en 1720 ontstond. Daarin wordt teruggegrepen naar de
klassieke Griekse en Romeinse voorbeelden. In de architectuur hebben gebouwen een eenvoudige hoofdvorm en goede
verhoudingen. Deze zouden bijdragen aan de evenwichtigheid van mens en gebouw. Een classicistisch gebouw heeft een
symmetrische voorgevel en indeling, pilasters, een driehoekig fronton boven de vensters en een voorgevel die iets uitsteekt.
Een classicistische kerk doet vaak denken aan een tempel.
Neogotiek: Neogotiek is een bouwstijl uit de 19e eeuw. Architecten grepen daarbij in eerste instantie terug op de vormentaal
van de gotiek en later ook op de constructieve principes. Deze stijl werd veel toegepast bij de nieuwbouw van kerken en
stadhuizen en bij de renovatie van kastelen.
Neoromaans: Neoromaans is een bouwstijl die zich voordeed in de 19de eeuw. Deze stijl is gebaseerd op de 11de en 12deeeuwse Romaanse kerkarchitectuur. Kenmerken zijn halfronde bogen, kruisgewelven, tongewelven en karig gebruik van
naturalistische ornamenten.
Netgewelf: Een netgewelf heeft ribben die een patroon van een overspannen net vormen.
O.F.M.: De Orde van Franciscaner Minderbroeders.
Patronaatsrecht: Het patronaatsrecht was in de feodale tijd het recht om een voorstel voor de benoeming van een pastoor
van een parochie te doen.
Piëta. Piëta is Italiaans en betekent 'compassie' of 'piëteit’. In de kunst is dit de benaming voor een afbeelding of uitbeelding
van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen. Het kan een beeld of een schilderij zijn.
Putti: Een putti is in de beeldhouw- en schilderkunst een mollig kinderfiguurtje, bijna altijd mannelijk en meestal naakt.
Reformatie: De Reformatie is de 16de-eeuwse geloofsbreuk binnen het westerse christendom waaruit de protestantse kerken
zijn ontstaan. Het werd ingezet door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. Het startpunt is in
1517, toen Luther zijn 95 stellingen openbaar maakte. In zijn ‘disputatio’ klaagt Luther het machtsmisbruik van de clerus aan
binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Bijna de helft van de Europeanen ging over naar het protestantisme. Het ging gepaard met
langdurige reformatieoorlogen die meer dan een eeuw zouden duren. Het betekende het definitieve einde van het ideaal van
de christelijke staat waarin keizer en paus samenwerkten. Het einde van de geloofseenheid in Europa maakte de weg vrij
voor de soevereine staat; een belangrijke overgang van de Middeleeuwen naar de moderne tijd.
Renaissance: De renaissance is een bouwstijl waarbij wordt teruggegrepen op de klassieke bouwkunst van de Grieken en
Romeinen. In Nederland van 1530 – 1560. Karakteristiek zijn de aan de Romeinse bouwkunst ontleende bouwelementen zoals
frontons (driehoekige bekroningen van een deur, raam of topgevel) en de zuilen. In de late renaissance krijgen bakstenen
gevels lagen natuursteen. Trapgevels en topgevels, met rijke versieringen zijn ook herkenbare bouwelementen.
Ribben: De ribben zijn bogen in of onder een houten of een stenen gewelf.
Romaans: De romaanse architectuur is de benaming voor een stijlperiode in de architectuur in Europa die duurde van ca. 950
tot ca. 1250. Gebouwen hebben zware, dikke muren en kleine deuren en ramen. Daarboven zitten ronde bogen. Ook de
sierlijsten bestaan vaak uit ronde boogjes. Kenmerkend is dus, onder andere, het gebruik van rondbogen bij raam- en
deuropeningen en gewelven. Daarom wordt de stijl ook wel de rondboogstijl genoemd.
Roosvenster: Een roosvenster is een cirkelvormig venster, meestal met (gebrandschilderd) glas-in-lood erin geplaatst
Sacristie: De sacristie is de ruimte bij het koor in een Rooms-Katholieke kerk waar de misgewaden en het altaar gerei wordt
bewaard. Daar kleedt de geestelijke zich ook om.
Serafijn: Een serafijn is een hemels wezen dat voorkomt in de Hebreeuwse bijbel. In het Christendom wordt de Serafijn
beschouwd als de hoogste orde in de hoogste sfeer van de engelen.
Spitsboog: Een spitsboog is een boog waarvan de vorm wordt bepaald door twee symmetrische cirkeldelen die elkaar in de
top snijden. Deze boog werd in de Gotiek bij kerkbouw toegepast boven muuropeningen en in gevels (voor vensters). Bij een
spitsboog zijn er minder krachten op de dragende muur dan bij een rondboog. Een smalle verhoogde spitsboog heet een
lancetboog.
Tongewelf: Een tongewelf is een soort gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm heeft en waarvan de dwarsdoorsnede
een halve cirkel vormt, zodat het gewelf een halve cilinder vormt. Tongewelven, in strikte zin, zijn gemetseld, maar houten
en gepleisterde overkappingen met dezelfde vorm worden ook wel tongewelven genoemd. Het gemetselde gewelf werd veel
toegepast in de romaanse bouwstijl.
Tracering: Een tracering is een patroon van natuur- of bakstenen vulling in de kop van gotische vensters of nissen.
Transept: De transept, of wel de dwarsbeuk op het schip is oorspronkelijk een onderdeel van een romaanse
of gotische kathedraal, maar komt bij latere bouwstijlen ook voor.
Tufsteen: Tufsteen is een vulkanische steensoort uit de Eiffel ontstaan uit samenpersing onder hoge
temperaturen van zachte kalksteen en klei tijdens vulkaanuitbarstingen. Het oogt bros en heeft een lichte kleur.
Viering: De plaats in een kerk waar het schip en de dwarstransept elkaar kruisen of doorsnijden wordt de
kruising of de viering genoemd. Dit deel van de kerk wordt viering genoemd omdat deze ruimte in de
plattegrond meestal een vierkant is.
Waterstaatskerk: Nederlandse Kerken die gebouwd zijn tussen 1813 en 1875. De architectuur van alle geloofsstromingen
werd gecontroleerd door het Departement van Waterstaat. De kerken werden vaak ook met financiële steun van de
landelijke overheid gebouwd. Het zijn door de beperkte middelen meest sobere kerkgebouwen qua ontwerp, bouw en
interieur. Het begrip Waterstaatskerk is niet verbonden aan een bepaalde bouwstijl.
Zaalkerk: Een zaalkerk is een eenbeukig, rechthoekig kerkgebouw.
Zijbeuk: De zijbeuk is de ruimte in een kerk die evenwijdig aan het middenschip ligt en die door scheibogen daarvan
afgescheiden is.
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