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Tras als troost
Kerk van Wemeldinge heeft
zoute muren
Als een wervelwind komt hij de bouwkeet
binnen en stelt zich voor: Frans Buys. Hij
heeft een stucadoorsbedrijfin Heerle bij
Bergen op Zoom en hij heeft een interes
santé klus'gedaan hierin Wemeldinge,
waar de hervormde kerk wordt gerestau
reerd. Die ligt op zo'n 300 meter van de
Oosterschelde. 'Als je,'aldus Buys, 'hierbij
windkracht 9 buiten gaat lopen met een
zoutvaatje is dat in een mum van een tijd vol!'
Dat moet het feit illustreren dat de oude
muren van de kerk in de loop van de eeuwen
heel wat zout hebben opgezogen. En dat
het voor het aanbrengen van een
De Ned. Hervormde kerk te Wemeldinge, gezien uit het noordoosten; links het koor (foto J. Th.
bepleistering bepaald moeilijke muren
waren.
Balk).
Aan de zuidkant was de kerkmuur om de
chaotische toestand van het metselwerk
aan het oog te onttrekken met een cementlaag bedekt. Bij de restauratie bleek die
voor 80 procent los te zitten. Voor een
nieuwe deklaag adviseerde het Rijksbureau voor de Monumentenzorg een proef
te nemen met trasmeel. Dit produkt uit de
Eiffel werd gemengd met cement en als
vulstof en ter verschraling voegde men er
grof zand aan toe. De proef verliep zeer
bevredigend. Het produkt sluit de muur
niet af, damptransport blijft mogelijk. De
opdrachtgever besloot dan ook tot verdere toepassing van het trasmengsel, dat
nu niet alleen de zuidelijke muur bedekt
maar ook op de binnenmuren van de kerkruimte is toegepast.
Bedehuis met 'kerkvaete'
Uitvoerder A.A. Joppe, die hier voor de
firma Huurman uit Delft sedert 1987 bij de
restauratiewerkzaamheden actief is doet
ons de bouwgeschiedenis van het bedehuis uit de doeken.
Het werk geschiedt onder architectuur van
Berghoef'Hondius en Lamers in Aalsmeer.
Wemeldinge wijkt wat aanleg betreft af
van het klassieke Zeeuwse dorp met de
kerkring. Hier ligt de kerk aan het westeinde van het dorp. In de onmiddellijke
nabijheid is een vliedberg, met twaalf meter de hoogste van Zuid-Beveland. Vóór de
kerk is een goed onderhouden wed om
paarden te drenken; 'kerkvaete' zo noemt
men dit vijvertje ter plaatse. Op korte afstand is de lange rechte dorpsstraat met
een klinker- en keibestrating en twee rijen
geschoren linden. De gevels aan de
Dorpsstraa t hebben meest nog het oude
karakter behouden, er zijn geen gebouwen die niet in het beeld passen. Het
nieuwe Wemeldinge ligt aan de Oostkant
van het dorp, aan de zijde van het in 1866
geopende Kanaal door Zuid-Beveland.
Koolbladkapitelen
In de 10, 11de eeuw moet er te Wemeldinge al een houten kerkje hebben bestaan. Die is vermoedelijk in de dertiende
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eeuw vervangen door een klein stenen
kerkje. Dat maakte in de 15de eeuw plaats
voor een grotere kerk. In de Noordermuur
van de kerkruimte is een steen met het
jaartal 1411 er in gebeiteld. Toen men de
kerk bouwde stond de toren er al. Die had
oorspronkelijk in Vlaamse stijl vier hoektorentjes naast de spits, zoals thans nog de
toren van het een uur gaans verwijderde
Kapelle.
Het schip van de kerk werd in de 16e
eeuw vergroot met een zuidbeuk; het
schip werd daarbij versmald en er kwamen kolommen van ledesteen met koolbladkapitelen, zoals men die ook in de
grote gotische kerk van Kapelle kan aantreffen.
Over de bouw van het koor is weinig bekend. Wie nu de kerk betreedt wordt getroffen door de drie delen: schip met zuidbeuk, apart het koor, afgesloten van het
schip van de kerk. Om het schip op gelijke
hoogte te brengen met de zijbeuk is het
dak destijds veranderd maar omdat dit
dan boven de galmgaten van de toren uitkwam is het bovenste deel afgeplat. Die
toestand is bij de thans aan de gang zijnde
restauratie gehandhaafd. Er is een nieuw
zinken plat dak op gekomen; de rest van
de daken kreeg nieuwe Franse leien uit
Trélazé bij Angers afkomstig.
Een reddende engel
Het was een hele overgang voor de heer
Joppe van de Grote Kerk te Dordrecht,
waar Huurman bv vele jaren gewerkt heeft
naar de dorpskerk van Wemeldinge - een
reatauratie die al zo'n twintig jaar in de pen
was. In 1898 heeft de Rotterdamse architect/ Verheul Dzn. de kerk al gerestaureerd. Het resultaat is het voorwerp van
veel kritiek geweest.
'Ten onrechte', vindt de heer Joppe. 'Het
is aan Verheul te danken dat de kerk er
nog staat omdat hij het kerkbestuur heeft
weten te overtuigen van de waarde van het
gebouw^ Was dat niet gebeurd dan was
sloop onvermijdelijk geweest en stond er
nu een ander gebouw.'
De, in vergelijking met de Grote Kerk te

Dordrecht zoveel kleinere dorpskerk
heeft het hart van de uitvoerder gewonnen. Hij wijst ons de grafzerken, die men
gevonden heeft en waarvan de stukken bij
elkaar gevoegd worden om ze in de vloer
van het koor te leggen. Dat wordt in de
toekomst voor diensten van beperkte omvang bestemd. Verheul had er de ingang
in gemaakt en men sprak van het koor als
van de wandelkerk. Die ingang zal niet
meer worden gebruikt; een nieuwe ingang
komt in de noordelijke muur tegenover de
consistoriekamer met het stenen gewelf.
Verering van Wilgefortis
Behalve de grafzerken vond men bij de
restauratie nog meer: een wijwaterbakje in
het koor. Evenals enige nissen blijft dat
zichtbaar. Het koor heeft een opvallend
tongewelf; tegen de muur zijn in 1898 zerken gemetseld uit de periode 1490-1550.
Daar is een bas-relief bij van St. Wilgefortis (verbastering van Virgo fortis) aan
een Grieks T-kruis genageld. De plaatselijke historicus C. Philipse heeft aangetoond dat de in deze streek nog altijd voorkomende mansnaam Foort uit de tijd van
de verering van Wilgefortis stamt.
In de afsluiting van koor naar schip is
een wandschildering met o.a. de wetgeving op Sinaï, een tekstbord met de tien
geboden en een met de twaalf artikelen
des geloofs.
In het schip van de kerk komt een opmerkelijk tekstbord na de restauratie terug - het beslaat vijf panelen en is liefst
9,65 meter lang. Het moet door zijn lengte
uniek zijn. In het schip en in de zuidbeuk
wordt vloerverwarming aangebracht; het
koor krijgt een heteluchtverwarming.
Tot 1955 had de kerk geen orgel. Men
behielp zich met een voorzanger. Dat was
het gevolg van het testament van een ambachtsvrouwe van Wemeldinge Maria
Coomansdie in 1791 in Goes overleed en
goederen aan de kerk vermaakte op voorwaarde dat er geen orgel zou worden geplaats. De kerkvoogdij was daardoor gebonden maar in 1955 kon een aparte orgelcommissie een orgel aanbrengen, afkom-

stig uit de kerk te Kruiningen waar men na
de watersnood een nieuw orgel had genomen.

Een spoor van verlichting

Gigantisch veel metselwerk
Voorjaar 1989 hoopt men het werk te voltooien. Uitvoerder Joppe vat het werk nog
eens samen: gigantisch veel metselwerk,
nieuwe steunberen van speciale in Kerkdriel gebakken veelkleurige bakstenen.
De verrotte kapvoeten moesten worden
vervangen, er kwamen nieuwe muurplaten
en daaronder werd het metselwerk vernieuwd. Er komen nieuwe vloeren in met
gebruik van oud materiaal. Tal van oude
bouwsporen worden in het zicht gelaten.
De tongewelven die er in 1898 waren ingebracht blijken nog gaaf; zij bestaan uit grenen kraaldelen en de decoratie ('aardig
schabloonwerk") vroeg slechts wat bijwerking.
Gebleven van de vorige restauratie zijn
ook de waalstenen van de muur van de
zuidbeuk naast de toren. Van vele generaties bouwers, herstellers en vernieuwers
toont straks de kerk van Wemeldinge de
relieken: een zichtbare bouwgeschiedenis Het koor van de N.H. kerk van Wemeldinge
in een opmerkelijk dorp.
• (foto J. Th. Balk).

150 jaar monumentale kunst en decoratie
aan Nederlandse stationsgebouwen door
W. R. F. van Leeuwen en H. Romers.
Een interessant boek met vele afbeeldingen waarin de jubilerende N.S. zich van
een hele andere zijde laat zien: als kunstopdrachtgever. Het eerste deel geeft een
chronologisch overzicht van de Nederlandse stationsontwikkeling: van de 19e
eeuwse pompeuze bouwwerken tot eigentijdse voorbeelden als het station van Slotervaart en Lelystad. Het tweede deel is
een alfabetisch op plaatsnaam geordende
catalogus (met foto's en enkele summiere
gegevens) van nog bestaande interessante
stationsdecoraties.
Zutphen, de Walburg Pers, 1988.144 pp.
ISBN 90.6011.617.8. Prijs ƒ 29,50.

Synagogen in Nederland
Door J. F. van Agt en E. van Voolen; foto's
Willy Lindwer.
Nadat oorsprong en functie van de synagoge is beschreven volgt er een alfabetische lijst op plaatsnaam en een summiere
beschrijving van de ca 100 nog bestaande
synagogen in Nederland.
Hilversum, Gooi & Sticht, 1988.119 pp.
ISBN 90.304.0456.6. Prijs ƒ 29,50.

Schelluinderberg

Kastelen rond Zutphen II

Rondom Dever

De geschiedenis van een buitenplaats en
pastorie in de omgeving van Gorinchem;
door H. J. Zuidervaart, 2e dr. Schelluinen,
de Waal, 1988.100 pp. Prijs ƒ 22,50.
Van dezelfde auteur verscheen het boek
Het Duitse Huis te Schelluinen. Dit gaat
over de opkomst en ondergang van een
commanderij van de Ridderlijke Duitse
Orde.
Schelluinen, de Waal, 1988.47 pp. Prijs
ƒ 14,50.
Beide boeken zijn o.a. te bestellen bij
boekhandel N. H. Stein te Gorinchem. Tel.
01830-33641.

Door Jan Harenberg. Dit boekje beschrijft
de geschiedenis van de bouw en de bewoners van zeven kastelen en landhuizen ten
westen van Zutphen, te weten: De Lathmer,
De Poll, De Nijenbeek, Empe, Voorstonden, Engelenburg en Helbergen. Verschenen in de serie Kleine Monumenten Reeks.
Zutphen, de Walburg Pers, 1988,96 pp.
ISBN 90.6011.596.1. Prijs ƒ 15,AMtC

Opstellen ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Stichting Dever te Lisse.
Deze stichting ijverde jarenlang voor het
behoud en restauratie van de woontoren
Dever. Nu wil men de directe omgeving
aanpakken. In de bundel wordt verslag
gedaan van recent archief- en archeologisch onderzoek. Het huis Dever is behalve maandag iedere dag te bezoeken
russen 14 en 17 uur. Deze aardige bundel
(97 pp) is te verkrijgen voor de luttele som
van ƒ 15- + 4,50 porto op rek. ABN nr
56.80.41.208 t.n.v. de Stichting (giro bank
3951) of tijdens bezoekuren.

Bedrijfsmonumenten
Een rapport van Tony Jansen over de
stand van zaken rondom monumenten van
bedrijf en techniek, over behoud, hergebruik, inventarisatie, decentralisatie en de
toekomstmogelijkheden voor deze kwetsbare categorie bouwwerken in het monumentenbeleid.
Amsterdam, Boekmanstichting, 1988.105
pp. ISBN 90.6650.020.4. Prijs ƒ 15,-.

148 kleine landschapselementen in kort bestek
Een systematische beschrijving van in Nederland voorkomende kleine landschapselementen; samengest. door B. Mobach, illustraties H. Verhorst en H. Coverts. Een
lexicon, dat begrippen behandelt van aanplakbord, klif en tabaksschuur tot tuunwal
en zijdewende. Per pagina wordt een element volgens een vaste systematiek beschreven en met een pentekening verduidelijkt.
Een uitg. van de Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer. Te bestellen door overmaking van ƒ 15,50 op
postgiro 4252780 t.n.v. de Stichting LONL
te Utrecht (030-340777).

Levende spreekwoorden
De actieve museumconsulent van Overijssel Girbe Buist schreef een fraai geïllustreerd boek over gebruiksvoorwerpen,
die in Nederlandse zegswijzen voorkomen. Bij de uitdrukking 'iemand hekelen'
wordt dan bijvoorbeeld een hekel afgebeeld, die diende om onregelmatigheden
uit het vlas te verwijderen. Op deze wijze
passeren vele spreekwoorden de revue,
waarbij inderdaad de 'echte' betekenis
goed uit de verf komt. Ook voor de studie
van de materiële cultuur is dit een welkome aanvulling, omdat in de volksmond
veel bewaard is gebleven, wat door vernieuwingen al lang het veld heeft geruimd.
Musea leverden de gefotografeerde voorwerpen en prenten, die nu in .ander perspektief worden geplaatst. Origineel is
ook de toepassing van 'tableaux-vivants',
waarin de spreekwoorden door scholieren
worden uitgebeeld. Een frisse benadering
van een in volkskundige kring vaak
plechtstatig aangevat veld van onderzoek,
dat hier speels (maar verantwoord) een eigentijdse vorm heeft gevonden.
Levende spreekwoorden, door drs. G.
Buist, met foto's van H. Boudewijns.
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 72 pp.,
ISBN 90.70482.69.X. Prijs ƒ 19,90.
EJ

Hollandse bakstenen langs de
Atlantische Oceaan
Een tocht langs de bouwwerken van de
West-Indische Compagnie; door Peter J.
van Wiechen; t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Volkenkundig Museum
Justinus van Nassau te Breda van 31-101988 tot 8-1-1989.

Vijftig jaar speelruimte
Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem
1938-1988; door HansRighart, met een bijdrage van Hans van den Bergh. Een
boekje over het gebouw, maar vooral over
de Arnhemse podiumkunst, Toneelgroep
Theater en de vele problemen waarmee
toneel te maken heeft.
Zutphen, de Walburg Pers, 1988,109 pp.
ISBN 90.6011.599.6. Prijs ƒ 17,50.

Nationale landschappen
De regering heeft in 1986 twintig gebieden
aangewezen als nationaal landschap. In
deze.brochure, uitgegeven door het Ministerie van Landbouw en Visserij, wordt een
korte beschrijving van deze gebieden gegeven. Te bevragen bij het Ministerie, tel.
070-782063 of 792978.
AMtC
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