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Afgebroken, vergeten: De Martinuskerk te Tongelre-Eindhoven

Tussen 1888 en 1891 wordt aan het huidige ‘t Hofke te Tongelre (een stadsdeel van 
Eindhoven en tot 1920 een zelfstandige gemeente) een nieuwe Martinuskerk gebouwd en 
direct daarna wordt de oude kerk, die enkele tientallen m verwijderd stond, 
afgebroken. 
Al snel raakt de oude kerk in vergetelheid, hoewel anno 2011 bij een enkele persoon 
wiens familie al van oudsher in Tongelre woont, een foto van de kerk aanwezig is.
Destijds was een enkeling zich bewust van het naderend einde, in dit licht gezien is 
het te danken aan Vincent van Gogh dat er twee schematische tekeningen van de kerk 
bestaan, die dateren uit circa 1885.
Ook de voorganger van het Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst Monumentenzorg, het 
Bureau voor de monumenten van geschiedenis en kunst bij het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, doet pogingen om gegevens m.b.t. de kerk te verzamelen. De 
opzichter-teekenaar A. Mulder (ook Ad, Adolf of Adolph Mulder) maakt drie zeer 
gedetailleerde tekeningen van de kerk, waaruit met een grote precisie de afmetingen 
te bepalen zijn. Tevens worden er vier buitengewoon gedetailleerde foto’s genomen die
zeer veel details openbaren. Helaas is het linker en achterste deel van het koor en 
de apsis niet te zien op deze foto’s, maar op de tekeningen zijn deze delen weer wel 
te zien. Deze foto’s en tekeningen moeten als één geheel beschouwd worden. Bij het 
Cultureel Erfgoed bevinden zich een aantal kladtekeningen die A. Mulder ter plaatse 
heeft gemaakt. Hieronder worden details uit de kladtekeningen weergegeven.

Van het interieur is zo goed als niets bekend, alleen weten we dat bepaalde beelden 
en andere kerkelijke attributen verhuisd zijn naar de nieuwe kerk, en als zodanig nog
altijd te zien.

Elders lezen we:
Hoe lang deze kerk bestaan heeft is niet met zekerheid te zeggen. Volgens een 
schatting die gemaakt werd door een Rijksarchitect [destijds dus opzichter-teekenaar]
de heer Mulder van de Rijksmonumentenzorg [deze naam bestond in 1888 nog niet!], 
gedateerd op 20 december 1888 en gemaakt voordat de kerk zou worden afgebroken, was 
het oudste gedeelte van de kerk zeker van het jaar 1300, terwijl de later 
aangebouwde zijtransepten geschat werden van de 15e eeuw te zijn geweest.
Zoals boven [is hier niet weergegeven] reeds is gezegd werd de kerk al in 1399 door 
het Kapittel van Eindhoven bediend en waren er ook verschillende altaren die 
bepaalde beneficies hadden. 
Ook was de kerk erg nauw betrokken bij de Heren van Kasteel ‘t Hof en Coudenhoven, 
waarvan sommigen in de kerk werden begraven.
Toen in 1890 [moet waarschijnlijk zijn 1891] de kerk werd afgebroken heeft men 
inderdaad nog oude graven gevonden, waarschijnlijk van Jonker Johan Carel de Jeger, 
die in 1719 het kasteel Coudenhoven had gekocht en in 1772 is overleden.
Achteraf hoort men tegenwoordig wel eens zeggen: als de oude kerk nog bestond zou 
men ze zeker niet afbreken. In zijn stijl was het ook een mooie kerk met een niet te
hoge toren en inwendig verdeeld in een hoofdschip met twee kleine zijschepen, een 
sacristie en een katechismuslokaal.

Hier presenteert de auteur een aanzet tot een reconstructie van de Martinuskerk: 
afbeeldingen, teksten, gevolgtrekkingen, vergelijkingen met andere kerken in de 
omgeving.
We zouden de titel dan kunnen veranderen in: 

Afgebroken, maar niet vergeten: De Martinuskerk te Tongelre-Eindhoven
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Afbeelding uit 1742 van de Martinuskerk van Tongelre.
De vele gaten in de gevel zijn wellicht gebruikt voor de bevestiging van een steiger 
en de gaten zijn nog niet opgevuld.

Voor de inhoud van het archief van Tongelre A-0251, zie:
http://www.rhc-eindhoven.nl/pdf/A-0251.pdf 
  19   metselwerk aan de toren, 1756
  20   taxatie pastorie en kerkschuur, 1760
 579  Extract uit het register der kerkrenten, 1695
1443 tiend, 1820
1445 nieuwe kerktoren
Archief Parochie H. Martinus A-0077
Schepenbank Tongelre A-0220
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Inleiding, de opmetingen van Adolph Mulder in december 1888

Rijksbouwmeester Adolph Mulder onderzoekt de Martinuskerk van Tongelre op 11, 12 en 
13 december 1888 en maakt de volgende opmerkingen en tekeningen:

Zoo aardig het kerkje buiten is 
zoo onaardig is dit binnen
Binnen alles moderniseerd 

& een?? gemaakt.

Verdere teksten op de kladtekeningen
Van den Aa zegt over Tongelre
De kerk aan den H Martinus toegewijd, was 
sedert de reformatie bij de Herv. in gebruik
Zij is in 1796 weder in het bezit der RK 
gekomen
Het is een tamelijk groot gebouw
De toren is zwaar met een lage spits gedekt
welke meer dan eens en was in 1802 
door den bliksem is getroffen

Tongelre

pastoor Kessel             Tongelre
schip zijbeuk oudst 
dan choor 
dan transepten 
dan sacristij
spaarboog a 
sluiten in toren 
aan, hier 
kleiner geteekend 
b. 2 vensters geweest 
nu nissen 
ik denk dat 
c dit ook gehad 
heeft

Jacobus Leyten Metselaar Tongelre
[Deze Jacobus Leijten/Leyten is te vinden in het Bevolkingsregister Tongelre van 24 
juni 1896 onder scan 189. Hij was getrouwd met Antonia Aarts, en er was toen één 
kind.
Jacobus was geboren op 25 april 1853 en Antonia op 13 mei 1854. Zij woonden 
Kattestraat C 201, 222. Antonia Aarts kwam uit Nuenen en kwam op 9 maart 1889 in 
Tongelre wonen. In 1904 woonden ze B 122, met nog één kind Lourens Josephus Leijten, 
geboren 4 maart 1890 in Tongelre. Zijn vader Jacobus overlijdt op 21 april 1917.]

Spaarbogen
trek? met bogen

tot plint
contrefort
Kerk
a  even breed
810 van binnen

boven contrefort
boven raam
vensters en nissen v/h middenschip
Dit raam zonder steen tra?
geheele plan

Dit voor dwarsdoorsnede of westzijde met transept in de verte
Ingang geweest [2x, d.w.z. aan beide zijden der kerk. Tussen de contreforten, gemerkt
x en y was de rechter ingang. Op de foto is het verschil in metselwerk te zien.]
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stucco tongewelf   stucco gewelf  

Piet Schepen [Schepers?] te Veldhoven [eindhoven] moet teekeningen van de kerk 
hebben]
2de vak
3de vak idem doch de  moeten dan daar niet

[?]1ste vak
alle lange maten zijn gemeten tot plint
plint b dus 6 cM lager als a

Zie ook http://www.theelen.info/[20130210]%20precisie-afbeelding%20van
%20Martinuskerk.pdf 

Lagen bakstenen
A. Mulder gebruikt in zijn tekeningen ook vaak de letter l voor laag/lagen, het 
aantal bakstenen boven elkaar. Enkele malen vinden we dan ook nog de afstand in cm:
28 l = 204
19 l = 180
20 l = 179
14 l = 95
180 = 28 l
176 = 25 l
6 l = 40 of 48
54 l = 431 + ?6

Venster-profielen
Bijzondere aandacht in de tekeningen krijgen de venster-profielen. Deze worden 
duidelijk en vaak apart getekend; ook wordt aangegeven dat een venster later van 
binnenuit is dicht gemetseld, de spaarvelden zijn ook nauwkeurig ingetekend. Ze zijn 
op ongeveer 4 à 5 m hoogte getekend.
Vanaf links bij de ingangspoort zijn ingetekend of ontbreken:
aa, bb, cc, dd, ee, ??, gg, HH, ontbreekt, j, K, ontbreekt, K III, achterste 
sacristie ontbreekt, voorste sacristie ontbreekt c, MM, ontbreekt, ontbreekt, 
ontbreekt, ontbreekt, zz, ingangspoort
[verdere opmerkingen:]
toren
bb is grooter a ? d? t Keeren zuidzijde d?om
cc aan de zuidzijde gemeten met om te keeren der contrefort xy 
dd dit om te keeren
ee
ff 20 lagen = 132
K III choor raam
gg
hh
oostraam choor

Alle profielen in meer detail
Op praktisch alle tekeningen komen we profielen tegen. 

[plattegrond] 
aa: 4,11 m tussen linker contrefort en aanhechting van de ruimte aan de toren. Hoewel
deze ruimte later is aangebouwd, schijnt het linker spaarveld vroeger ook een raam 
bevat te hebben. Het brede spaarveld links is op de foto ook duidelijk dieper dan het
smalle rechts. De maten v.l.n.r. zijn 75+172+27+75+39=408 op het aparte vel. 
Opvallend is dat deze ruimte 2 cm naar voor staat vergeleken met de eerder gebouwde 
toren. De diepte van het rechter spaarveld is 13 cm.
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bb: 4,68 m tussen de twee contreforts. 

De maten v.l.n.r. zijn 147+170+38+87+28=470.
De tekst bb is gemeten aan den zuidzijde dus om te keeren.
Het al korte raam is volgens de foto van onderen met meerdere lagen stenen dicht 
gemetseld. 

cc: (waarschijnlijk) 938-66-436=436
De maten 28+72+38+171+131=440
De tekst cc aan de zuidzijde gemeten niet [?] om te keeren zie contrefort xy
Een verdere tekst bij het venster zonder ? post  zie ?  idem

Het is wel zeker dat cc in de eerste tijd van de kerk de noordelijke zij-ingang is 
geweest. Zie hiervoor een foto van dat segment van de kerk.

dd: 436
De maten 26+71+37+189+36+72+25=456; 20 cm afwijking!?
De tekst dit om te keeren

ee: 247, het vraagteken hieronder moet dan 65 cm zijn.
De maten ?+117+65
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ff: niet (leesbaar) opgegeven
De maten 168(=27+130+11)+220+165+127+29=709; 
binnenwerks 147+215+150=512; opgegeven op plattegrond 511
De spaarvelden zijn dus 130 en 127 cm breed en 13 cm diep.

gg: 277
De maten 54+160+62=276

hh [HH]: 330
De maten 88+55+166+25=334

blinde muur: 360

j: 350
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Inwendige maat van het glas is 130 cm

K: 265 tussen de contreforts. Raam dicht gemetseld.

oostraam koor: 274

K III: 273
De maten 64+161+56=281
Dit venster is dicht gemetseld.

MM:
Er zijn geen afmetingen gegeven, alleen de binnenmaat van de zijbeuk van 520.

tussen x en y:
De inwendige afstand tussen de contreforts is 440. Hier is ook de vroegere zuidelijke
ingang geweest. Rechts van het venster bevindt zich een nis voor een beeld. Op de 
foto is de nis echter leeg.

tussen x en zz:
De inwendige afstand tussen de contreforts is 466.
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zz: 483
Als totaal-maat wordt opgegeven 483 cm, bestaande uit 56+111+30+185+?
Bij 111 (i.p.v. 113) is het rechter stukje 29 cm.
Ook dit venster is achteraf dicht gemetseld, en ook dit front lijkt enkele cm uit te 
steken voor de toren, zoals de tekening laat zien.

zuidelijke zijde op hoogte van de bovenvensters:
Dit profiel van de zuidzijde op circa 7 me hoogte laat het verloop van de muur zien. 
Links zien we de achterliggende toren. Rechts houdt het profiel enkele m voorbij het 
tweede venster. De positie van de twee eronder liggende steunberen wordt ook 
aangegeven.

onbekend -1-:

onbekend -2- (waarschijnlijk bovenraam aan zuidzijde):

bovenraam:
Het profiel van het linkse bovenraam aan de zuidzijde. De tekst boven het betreffende
raam Dit raam zonder steen trachaaf [?]
De werkelijke plaats is overigens niet links, maar rechts. A. Mulder heeft de positie
verwisseld op zijn tekening. Zie de betreffende foto dienaangaande.
De onderkant van de muren en velden rond deze ramen was bepleisterd.
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[interieur]
spaarbogen
De bogen in het middenschip op het gewelf hadden het hieronder weergegeven profiel. 
Maat in mm of cm?

gewelven
De gewelven waren volgens Hans van der Laan die de soortgelijke kerk van Gerwen 
opgemeten heeft, van hout, met stro daartussen en de bepleistering daaronder.

heiligenbeeld-console en pilaster
Ongeveer 8 m boven de vloer, boven elk der vier pilaren, was een uitbouw voor 
beelden. Vanaf de bovenzijde van het kapiteel tot aan de onderzijde van dit console 
bevond zich een pilaster. Ook aan de westzijde, tegen de torenaanbouw, zou een 
dergelijke console geweest zijn.
De bovenzijde van de console was 819 cm en de onderzijde 738. Deze laatste waarde was
dus de hoogte van de bovenzijde van de pilaster.
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Gewelf van de zijbeuken
Onderstaande schets geeft weer hoe het profiel van de beide gewelven boven de 
zijbeuken eruit gezien hebben. In de bijbehorende tekst elders op de tekening wordt 
vermeld dat b b b gelijk zijn.
De kleine uitstulpingen in het gewelf in de tekening hebben wellicht betrekking op de
sierbogen in het gewelf, maar verder is er niets bekend, anders dan het een stucco 
gewelf is. De hoogte van het gewelf is 292+431=723.
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[exterieur]
sierstrip

In de tekeningen van de rijksbouwmeester komen we kleine schetsjes tegen van een 
profiel in detail.
Bovenstaande afbeelding geeft de sierstrip weer die rond de kerk is aangebracht op 
een hoogte van ruim 280 cm, 90 (14 l=90) + 12 (platte stukken) + 179 (28 l=179). de 
sierstrip bevond zich onder der glas-in-lood-ramen.
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De sierstrip vinden we nog terug in een andere maat-tekening.

richel

toegang en afmetingen van de kerkpoort
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[Kruis en kruisjes]
Op de toren vinden we een grote ijzeren kruis. Op de uiteinden van de daken vinden we
stenen kleine kruisjes.

[toren]
galmgaten
De doorsnede met afmetingen van de galmgaten zijn apart getekend.

Deze tekening heeft betrekking op de west- of zuidzijde, want de beide andere zijden 
hebben geen volledige galmgaten meer.

Contreforten
De steunberen hebben alle een dikte van ruim 60 cm.
Vanaf links bij de ingangspoort vinden we: 64, 1002-938, 499-436, 62, 63, 63, 65, 65,
65, 64, 65, 66 (in sacristie), 74 (in sacristie), 61, 63, 62 (=y), 63 (=x), 62
De lengte van de steunberen is ongeveer 431+36 of 431+45 cm.

Gewelven
Het koor, het oostelijke deel van de kerk, had een stucco tongewelf; de twee 
zijbeuken een stucco gewelf. Of het gewelf in het midden een kruis- of tongewelf was,
is niet duidelijk, maar we zullen uitgaan van een tongewelf. 
Een detail op een van de kladtekeningen lijkt erop te duiden dat er 3 kruisgewelven 
achter elkaar zouden liggen, maar de verdere details geven geen houvast. Misschien 
betreft het de gewelven van de zijbeuken.
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Pijlers
De afmetingen (doorsnede) van de twee pilaren links zijn te bepalen:
voor (westelijk) 483-366=117 cm, achter 973-854=119 cm.
De doorsnede van de pilaar rechts voor is te berekenen uit de andere maten:
1521-(324+117+632+327)=121 cm.
De afbeelding van (een) pilaar geeft inzicht de verticale afmetingen:
105 cm boven de vloer een zeshoekige basis (basement), dan een ronde ring van 7 cm en
een sierring van 1 cm. De kolom hierop bevindt zich 360+38 boven de vloer, zodat de 
lengte daarvan 398-113=285 cm bedraagt. Daarop van versieringen die 4 cm zijn. Daar 
weer boven op een kort stukje van 31 cm. Hierboven tenslotte een kapiteel die 
duidelijk breder is dan de basis. Als we de basis schatten op 130 cm, dan is de 
kapiteel wel 140 in doorsnede. Het kapiteel bestaat weer uit de gebruikelijke 
elementen om de last te verdelen op de pilaar.

Dak
De kerk heeft twee daken met een aanzienlijk hoogteverschil boven middenschip en 
koor. De hoogte van het dak boven de transepten lijkt weer iets lager dan die van 
boven het koor.
Uit de tekeningen blijkt dat er een enorme loze ruimte was tussen de gewelven en het 
dak. Boven de gewelven vinden we de gewone houten balken die we bij een dergelijke 
kapconstructie kunnen verwachten, maar de informatie is niet voldoende om in detail 
de kapconstructie te kunnen beschrijven.

Klokuitbouw
Een klok aan de noordzijde van de toren dateert uit 1863. De uitbouw met de trap naar
boven is ook op een oude afbeelding te zien. Op deze oude afbeelding staat ook een 
klok afgebeeld, zodat de klok van de foto een vervanger is van een bestaande klok.
We mogen aannemen dat de luidklok verbonden was met het uurwerk. Het uurwerk in de 
nieuwe (huidige) kerk is van 1900, zodat het uurwerk niet verplaatst is van de oude 
kerk naar de nieuwe, wat wel gebeurd is met de luidklokken.
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Muurankers, valpijpen, dakgoten
Op de foto's zijn talloze muurankers te zien, in de vorm van een x, X of I.

Versieringen in de kerk
Bij een proefopgraving in 1993 in de buurt van de kerk is o.a. een Christus-figuur 
die het kruis draagt gevonden. Het is praktisch zeker een beeldje van de kruisweg die
in de kerk gehangen moet hebben.
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Hoog boven de pilaren is een plateau opgenomen, waarop ongetwijfeld heiligenbeelden 
gestaan hebben. In de huidige kerk staan ook houten heiligenbeelden tegen de pilaren,
zodat we mogen veronderstellen dat ze mee verhuist zijn.

Een nis buiten aan de zuidzijde van de kerk was in 1888 leeg.
Pilasters op de pilaren monden uit in een versierd kapiteel, zoals blijkt uit een van
de kladtekeningen. Direct daarboven bevinden zich de tableaus voor heiligenbeelden.
Een dergelijke (halve?) pilaster met tableau bevond zich ook tegen de torenmuur.
Het tableau bevond zich circa 6 m boven de vloer.

Beschadigingen
Enkele opmerkingen over de staat van de kerk, ultimo 1888, aan de hand van de foto's 
van Adolph Mulder:
Het middendeel van de toren is zwaar gehavend, er zijn veel stenen onder de galmgaten
verdwenen. Opvallend is dat enkele jaren daarvoor deze beschadigingen er nog niet 
waren. Er is nl. een vijfde foto, naast deze vier van A. Mulder, die de beschadiging 
niet laat zien. Uit de hoogte van een boom rechts op de foto kunnen we deze dateren 
op circa 1885 of ervoor.
De beschadigingen worden door de rijksbouwmeester schematisch gearceerd weergegeven 
op de kladtekening van de toren.
De glas-in-lood-ramen zijn allemaal wel op de een of andere manier beschadigd; ook de
stenen vensters zijn aangetast geweest.
De twee oorspronkelijke zij-ingangen zijn later dicht gemetseld. 
Het hoge dak is duidelijk in een slechtere staat dan het lage dak.

Bij nauwkeurige bestudering van de foto's komen vanzelf scheuren, afbrokkelingen en 
gaten tevoorschijn. 

Aanwijzingen van de ouderdom van bepaalde delen van de kerk
Het is duidelijk dat de twee sacristiekamers veel later zijn toegevoegd. Ook de twee 
ruimten ter weerszijde van de toren zijn niet oorspronkelijk, hoewel ze in 1750 al 
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aanwezig zijn. De toren met de klokken en deze twee kamers waren eigendom van de 
gemeente Tongelre.
Volgens pastoor van Kessel zouden schip en zijbeuk het oudste zijn geweest, dan het 
koor en later de transepten. We mogen aannemen dat de toren hoort bij de opsomming 
van schip en zijbeuk. Dat betekent dat het meest westelijk deel het oudste is.
Ook het hoogste dak lijkt niet oorspronkelijk te zijn. Waarschijnlijk was de 
originele hoogte die van boven het koor.
Elders vinden we:
  Toen de oude kerk in 1891 werd gesloopt, werd vastgesteld, dat het bovendeel
  dateerde uit 1325, terwijl het Romaanse onderstuk zeker ouder moet zijn geweest.
Waarop de inhoud van deze informatie gebaseerd is, is onduidelijk. Ook het bericht 
zelf heeft de auteur niet kunnen terugvinden.
Maar we mogen aannemen dat de informatie aannemelijk juist is: zo verging het veel 
kerkjes. Maar het dorp Tongelre zou niet echt oud zijn, van ongeveer het jaar 1200, 
zodat dat de ouderdom van de kerk en zijn fundamenten beperkt tot die datum.

Afbraak van de oude kerk
1890  De Notaris SCHUTJES te Nuenen zal voor WILLEM VAN DER WIEL, Metselaar te 
Tongelre, op Maandag den 24 Maart 1890 des voormiddags ten tien uur, Publiek 
Verkoopen: Den Afbraak van een Huis, gestaan hebbende vóór de Nieuwe Kerk te 
Tongelre, bestaande in: Balken, Ribben, Planken, Deur- en Raamkozijnen, Gebindten, 
Deuren, Ramen, Vensters, P?latten, Brandhout en oude Putten.
Bijeenkomst bij Frans Martens te Tongelre.

1891  Voor Afbraak te Koop, de oude kerk van Tongelre bij Eindhoven, bij 
inschrijving.
Billetten moeten franco ingeleverd worden, vóór 12 October, Pastorij Tongelre.
Inlichtingen aangaande conditiën geeft G. VAN POPPEL, Kerkmeester.

1891 Uit de hand te Koop: Eene groote partij Eiken Brandhout, aan de TONGELRESCHE 
KERK.

1891  Jhr. E. de Kuijper, Notaris te Eindhoven, zal op maandag 1? April 1891, ten 10 
ure voormiddag, te Tongelre, ter plaatse, op verzoek van den Heer LUCAS BOOG, 
aannemer te Dubbeldam, Publiek Verkoopen: Den afbraak van de oude Kerk te Tongelre, 
waarbij eene groote partij Planken en Ribben, heele en halve Steenen (oude), benevens
de Fundeering.
Posten tot en met f8.- à contant, overigen betaaldag 1 October 1891.
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Wat is er bekend over de Martinuskerk te Tongelre?

14 november 1800  BATAAFSCHE REPUBLIEK
EYNDHOVEN, den 10 November. Gisteren den 9 dezer des middags circa twee uuren, 
ontstond alhier uit 't Zuidwesten een allerysselykste storm, welke tot zes uuren des 
namiddags met groote hevigheid voortduurde, en eene vreeselyke verwoesting 
aanrechtte. Geen enkel Huis, hoe sterk gebouwd, en hoe gunstig voor den wind gelegen,
is onbeschadigd gebleeven, terwyl er eenigen gansch ingestort zyn. In de bygelegene 
Dorpen van Aalst, Woensel, Stratum en Blaarthem, zyn de Kerk-Toorens om verre 
geworpen, en daardoor de Kerkgebouwen geheel ingestort. Onder de eerstgenoemden zyn 
zes Huizen geheel verpletterd; waarby, behalve 't Vee, nog twee Menschen zyn 
omgekomen. Eene menigte Boere-Wooningen (meest al met Stroo gedekt) zyn door den wind
geheel opgenomen en vernield geworden, waar door veel Vee is verongelukt, en doordien
veele Inwooners, uit vrees, hunnen Wooningen verlieten, en in 't open veld de wyk 
naamen, heeft men, tot dus verre (uit genomen van 't dorp Aalst) nog geene berigten, 
dat er meer Menschen zyn verongelukt, het geen echter zeer te vreezen is.
Na 't schrijven deezer komt er nog bericht van 't Dorp Tongelre drie vierde uurs van 
hier, alwaar de helft der Huizen vernield zyn, onder zommige, van welken 't vee 
verpletterd, en veel ongelukken aan Menschen wedervaaren zyn.

14 november 1800  EXTRACT eens Briefs van Budel van den 10 Nov.
"Door den verbazenden storm van gisteren is deeze streek geheel in eene woesteny 
veranderd, de Kerken en Moolens zyn in puinhopen verkeerd, en de Huizen ingestort of 
zwaar beschadigd. Gelukkig zyn er echter geene menschen by omgekomen."

Omschrijving van de afgebroken Martinuskerk te Tongelre elders gevonden
[omschrijving elders, ietwat aangepast:] De (afgebroken) Martinuskerk in Tongelre-
Eindhoven was een basilikale kerk met een middenschip van twee traveeën en zijbeuken 
die zich voortzetten langs de zware toren. 
De lichtbeuk-ramen werden aan iedere kant geflankeerd door twee spaarvelden.
Het tamelijk lage transept had in de gevels één raam tussen twee rondbogige 
spaarvelden. 
Het koor telde twee traveeën en was driezijdig gesloten. Het was verder aanzienlijk 
lager dan het middenschip. 
De toren was een zwaar bouwwerk van drie geledingen, steunberen ontbraken. De noord-
muur werd voor de helft in beslag genomen door een zware, rechthoekige trappen-toren.
In de bovenste geleding zaten aan iedere zijde twee spitsbogige galmgaten, ieder 
omgeven door een spitsbogig spaarveld. 

Afbeeldingen van de oude Martinuskerk van Tongelre
Er zijn enkele afbeeldingen, 5 foto’s en enkele tekeningen bekend van de kerk. Vier 
afbeeldingen dateren van december 1888 en één bestaande foto van enkele jaren eerder.
Daarop zijn beschadigingen van het middendeel van de toren nog niet te zien, en is de
boom achter de rechter zijde van de kerk enkele meter kleiner.
Bovendien is er één schets van Hendrik Verhees uit 1791 die de linkerzijde van de 
kerk toont. Een andere afbeelding, ook uit lang vervlogen tijden, toont de kerk met 
een lage muur eromheen, en een ingangspoort. Eigenaardig verder aan deze tekening is 
het grote aantal gaten afgebeeld in het voorfront van de kerk.
Ook is een plattegrond en drie “bouw”-tekeningen uit 1888 opgedoken, uit dezelfde 
tijd als de foto’s, nu te vinden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit 
zijn bouwkundige tekeningen die het mogelijk maken maten e.d. van de kerk met een 
redelijk grote precisie te bepalen.
Een nog oudere, zeer eenvoudige, plattegrond is ook aanwezig, daar ontbreekt de 
sacristie, maar verder komen alle details overeen met de plattegrond van 1888. Maten 
zijn hieruit niet te bepalen.
Bovendien staan ons ter beschikking opmetingen van de (oude) Clemenskerk te Gerwen 
uit 1983; deze kerk vertoont veel overeenkomst met de Martinuskerk te Tongelre, en de
tekeningen met de beschikbare foto’s uit de jaren vijftig tonen details hoe de 
Tongelrese kerk er van binnen en van buiten uitgezien zou kunnen hebben.

Ouderdom en bouw-fasen
We mogen aannemen dat de oude Martinuskerk bij zijn afbraak al een respectabele 
leeftijd had, tenminste uit de vijftiende eeuw. Immers: de luidklok uit 1467 met de 
naam ‘martinus’ duidt al op die ouderdom, ook zijn enkele beelden en kruisen uit die 
tijd nog aanwezig.
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Maar waarschijnlijk stond voor de bouw van de kerk een ouder exemplaar op dezelfde 
plaats, en zo kunnen we waarschijnlijk teruggaan tot de dertiende eeuw, zoals meer 
kerken uit de omgeving. Bij opgravingen in 1993 zijn daar in ieder geval sporen uit 
de dertiende en veertiende eeuw gevonden, waaronder een waterput uit 1371.
Elders vinden we het volgende over de ouderdom:
  Toen de oude kerk in 1891 werd gesloopt, werd vastgesteld, dat het bovendeel
  dateerde uit 1325, terwijl het Romaanse onderstuk zeker ouder moet zijn geweest.
  Sloop van de oude kerk was niet beslist noodzakelijk geweest, omdat de huidige kerk
  ongeveer honderd meter verderop werd gebouwd. Bij het slopen vond men ook nog
  enkele oude graven, waarvan één waarschijnlijk van de in 1772 overleden Jonker
  Johan Carel de Jeger, die in 1719 het kasteel Coudenhoven had gekocht. 
  De gemeente Tongelre heeft de bouw van de kerk mede mogelijk gemaakt door een
  bouwsubsidie. Ook nam de gemeente het puin van de oude kerk kosteloos over, om
  daarmee de weg naar de Collse watermolen te verharden. In het verslag van de
  gemeente over 1891 kunnen we lezen: 
  “De wegen zijn in den loop van het jaar veel verbeterd door het bestorten met puin,
  afkomstig van de gesloopte oude kerk en toren. De verbetering betreft vooral de
  zandweg vanaf de kom tot aan het gehucht Urkhoven, over een lengte van 700 meter”. 
Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat bij de sloop in 1891 van de kerk goed 
bekeken is naar de bouw en de kenmerken van verschillende delen. Een verslag van de 
bevindingen destijds is wellicht nog ergens te vinden!?

Bouw-fasen
Uit de schriftelijke stukken en de plattegrond kunnen we de volgende bouw-fasen 
reconstrueren: 
- klein kerkje in Romaanse stijl, wellicht van tufsteen o.i.d.; 
- kruiskerk met toren tegen de rest van de kerk aangebouwd, materiaal baksteen;
- kerk uitgebouwd met twee ruimtes aan beide zijden van de toren, er ontstaat dan een
breed voorfront, bovendien wordt de trappen-toren toegevoegd; waarschijnlijk is 
gelijktijdig het middendeel aanmerkelijk verhoogd. Dat het dak later verhoogd is, is 
aannemelijk omdat de galmgaten aan de achterzijde van de toren op een foto nog 
gedeeltelijk te zien is. Rechts van de trappen-toren bevindt zich een spaarveld met 
twee boogjes aan de bovenkant. Onder het middelste raam links en rechts is vroeger 
een deur o.i.d. geweest.
- aanbouw als sacristie, rechts achter. Er was al een deur vanuit het altaar-gedeelte
naar buiten. Waarschijnlijk is de sacristie in twee verbouwingen toegevoegd en daarna
nog eens uitgebreid.

Bovendien zijn verschillende raampartijen later van binnen uit dicht gemetseld, wat 
te zien is op de tekeningen van Adolph Mulder.

De oudst bekende plattegrond toont de asymmetrie aan die ook blijkt door de 
opmetingen van A. Mulder.
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De toestand van de Martinuskerk te Tongelre in 1888
Uit de beschikbare foto’s en tekeningen van het exterieur van de kerk kunnen we veel 
informatie verkrijgen.
Zie voor de beschrijving hieronder ook http://www.theelen.info/[20130210]%20precisie-
afbeelding%20van%20Martinuskerk.pdf 
De foto’s en bouwtekeningen worden gedateerd met 1888, en de naam Adolph Mulder is 
verbonden met de vier foto’s. Juist in die tijd waren er serieuze plannen om een 
nieuwe kerk te bouwen op een verworven grondstuk, enkele tientallen meters naar het 
noorden. In februari 1887 wordt vermeld dat het vernieuwen van het dak 8000 gulden 
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zou kosten. Dan ook overlegt pastoor van Kessel met bisschop Godschalk over de bouw 
van een nieuwe kerk. In juni 1887 stelt de gemeente 5800 gulden beschikbaar om de 
toren - die de gemeente kon gebruiken als alarminstallatie - te bekostigen. Pas een 
jaar later in juli 1888 vindt de aanbesteding plaats. Aannemers uit het gehele land 
schreven in.
In augustus 1889 valt een opperman uit Woensel van de steiger bij de aanbouw zijnde 
kerk en overlijdt kort daarna. Het betreft de 20-jarige L. v. G. Nader onderzoek 
leert dat het gaat om Lambertus Theodorus van Gennip, geboren te Stratum, 19 jaar oud
die is overleden 7 augustus 1889 om 10 uur des voormiddags in Tongelre.

De omgeving
op de foto’s zijn delen van huizen, hekken en schuren te zien. De foto's zijn genomen
op 11, 12 of 13 december 1888 door Adolph Mulder, de rijksbouwmeester uit den Haag.
De hopen stenen, zand en boomstammen voor de bouw van de nieuwe kerk liggen buiten de
muur. Er staat een houten kruiwagen voor de toegang tot de kerk in de muur. De handel
van een waterpomp is te zien net als een schop. Elders zien we enkele houten tonnen 
liggen.

de ommuring en het terrein
het lijkt erop dat de het terrein volledig ommuurd was; er was slechts één toegang 
tot de kerk. Aan de voorzijde was de gemetselde muur versierd door bogen, aan 
weerszijden gewoon recht. Het omliggende terrein lijkt maar enkele meters breed te 
zijn geweest. Er liep een pad van ingang naar de ingangspoort in de toren; aan 
weerszijden een hekje dat de begraafplaats afzonderde van het pad en het voor-
pleintje.
Voor de linker zijbeuk tegen de muur is een groot ijzeren kruis te zien; aan de 
rechterzijde zien we nog enkele kruisen boven de muur uitkomen.

Het exterieur van de Martinuskerk
De voorgevel
De voorzijde was een grote bakstenen-veld. Uit de aanhechting van de twee zijbeuken 
is te zien dat deze later zijn toegevoegd; zo liggen de rijen bakstenen niet op één 
lijn. Niet alleen het onderste deel van het voorfront bevat spaarvelden, maar ook het
deel daarboven bevat per zijde van de toren twee spaarvelden. Het bovendeel bevat 
weer twee spaarvelden waarin de galmgaten zitten. De tamelijke plompe trappen-toren 
aan de linker kant is duidelijk ook van latere datum en hierop zit sinds 1863 de 
kerkklok. De voorgevel bevat op verschillende hoogten muurankers, enkele in de vorm 
van een X. De torenspits is bedekt met leien die in 1888 nog in goede staat waren. 
Onder de galmgaten was een groot stuk van de muur zwaar beschadigd, dieper dan de 
spaarvelden daar ter plaatse. Boven de ingang een klein rechthoekig venstertje. Op de
hoeken steunberen.

Het dak
Het lage dak aan de achterkant (dus boven het koor en de apsis) is duidelijk in veel 
betere conditie dan het hoge dak boven het middenschip. Het hoogteverschil is circa 
3,7 m. 
De onderkant van het dak boven het middenschip is op een hoogte van 11,3 m;
de bovenkant van het dak boven de rechter zijbeuk is op een hoogte van 9,5 m.
De hoogte van beide daken is 18,2 m en 14,5 m, met bovengenoemd hoogteverschil van 
3,7 m.
Alle daken waren bedekt met leien; het is aannemelijk dat bepaalde daken nog niet 
zolang voor 1888 vernieuwd waren, omdat ze er op de foto nog goed uitzien.
Het grote dak boven het middenschip lijkt wel in slechte staat. Eén van de 
aanleidingen om een nieuwe kerk te bouwen, zou juist de slechte staat van het dak 
zijn. De prijs voor vernieuwing werd geschat op 8000 gulden, daarom werd besloten een
geheel nieuwe kerk te bouwen...
Overigens hadden alle steunberen ook een leien dakje.

De zijgevel rechts:
De zijgevel links:

De gebrandschilderde en glas-in-lood ramen
De apsis en het koor worden in 1888 verlicht door 3 boogvensters, één achter, en één 
aan iedere zijde (breed 1,1 m, hoog 3,9 m).
Elke dwarsbeuk heeft één raam (breed 1,95 m, hoog 3,9 m) en elke zijschip heeft drie 
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ramen (breed 1,4 m, hoog 2,5 m of 3,5 m). Tussen de daken boven het zijschip zijn 
twee kleinere ramen aanwezig (breed 1,1 m, hoog 1,1 m).

De sacristie
De sacristie is zeker later aangebouwd. Het blijkt te bestaan uit twee delen, het 
voorste heeft een hellend dak dat praktisch aansluit met het dak van de rechter 
dwarsbeuk én een deel met een plat dak. Aan de zijkant van ieder zit een raampje en 
aan de achterzijde is de deur naar buiten. Met de poort aan de voorzijde is deze deur
de enige weg naar buiten. 
Waarschijnlijk werden al bestaande elementen, zoals een steunbeer, spaarveld en een 
venster opgenomen in de sacristie-delen.
Overigens is het zo dat het achterste deel van de pastorie van weer een latere datum 
is dan het voorste deel. Beide delen lijken in prima staat. Een opmerking in het 
Memoriaal bevestigt de bouw van het laatste deel:
  In 1847 is onder Pastoor Intven de pastorie geheel vernieuwd, en onder dezen
  Pastoor zijn ook aan de toenmalige kerk schoone verbeteringen aangebracht. - 
  Onder Pastoor Meulenhoff 1885 werd de pastorie vergroot door een bijbouw,
  bevattende eene kamer voor den Pastoor, en eene slaapkamer voor de meid, waaronder
  ruime kelder, verder keuken waschhuis en bergplaats. – Verder werden aan de
  Pastorie nog enkele veranderingen aangebracht. Reeds vóór dat alles afgewerkt was,
  overleed, helaas te vroeg, Pastoor Meulenhoff. Te gelijker tijd werd ook aan de
  Sacristie der kerk gebouwd eene kamer, een gang en bergplaats, alles onder een plat
  dak. De kosten van de veranderingen aan pastorie en sacristie gemaakt waren begroot
  op f2370.30. 
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Vensters, spaarvelden, muurankers, galmgaten, steunberen, dakgoten, valpijpen

Tekenen van verbouwingen en aanvullingen
Het is zonneklaar dat de sacristie in twee etappes tegen de kerk is aangebouwd.
De staat van de daken is ook duidelijk verschillend, zodat we mogen aannemen dat de 
kleinere dakpartijen zijn vernieuwd.
Zeer waarschijnlijk was het dak boven het middenschip even hoog als het dak boven het
koor, het dak van het middenschip is dus later verhoogd en vernieuwd, maar juist dit 
dak was in 1888 in slechte staat.
De beide lokalen naast de toren zijn ook later aangebouwd, en waren in bezit van de 
gemeente, net als de toren zelf. In deze ruimten huisden ook de gemeente. De trappen-
toren zal wel tegelijkertijd zijn gebouwd.
Onder de daarachter liggende geleding van de kerk is aan beide zijden duidelijk te 
zien dat zich daar een poort o.i.d. ter breedte van het nu aanwezige raam heeft 
bevonden.

De toren
Rond 1820 waren er grote moeilijkheden m.b.t. het eigendom van de toren, getuige een 
kladblaadje - met dus vele verbeteringen - betreffende het probleem:
  HoogEdele Gestrengen Heer!
  De gevolgen van 't abuijs, dat [Den misslag, die] ik en kerkmeesters onnosel hebben
  begaen in 't ondertekenen van 't accoord [twee ackten] met onze kerk, waer wij niet
  wisten dat dat oogenblik tooren was begrepen is heb ik eergisteren maer eerst
  opregt ondekt. dit [misslag] abuijs betreft [besonderlijk sijnen] komt [is ...
  gekomen] oorspronkelijk uijt de declaratie, die de Burgemeester aan de taxateurs
  had gegeven, te weeten, dat den tooren was ten lasten van de gemeente dus de kerk
  niet raekte en daerom, gelijkse alle konnen getuijgen, is in de onderhandeling van
  kerk geen enkelt woord van tooren gesproken; dit heeft ons sonder agter den kennis
  en om den gestoten haest maer ter goedertrouw sonder te weeten dat er den tooren in
  begrepen was 't woord [sonder gestaar daer en te Lion die 2 ackten] 
  doen ondertekenen - maer [als ik] eergisteren die zaak wat dieper inziende [zag], ?
  [vond ik] van daer in, dat de gemeente nu kan zeggen: wij trecken ons den tooren
  niet meer aan, die is bij 't accoord ten lasten van de kerk geworden [gebrui?]. Dit
  trof mij zoodanig, dat ik sedert dien tijd geen mensch meer ben geweest - en
  inderdaad dit sou voor ons een vleck sijn, die wij met geen water van de zee soude
  konnen uytwasschen,
  en voor god noyt soude konnen verantwoorden soo te speelen met de vrijheid
  van gods huijs, waer zoo ? zoo veele bisschoppen hun bloed hebben vergoten 
  om die te handhaven. - ik heb gisteren mijn druckend hart aan den HoogEdelen
  gestrengen Heer eckhardt bekend gemakt, en ernstelijk verzogt, gelijk ik door
  desen U.H.E.G. Heer, ernstelijk en ernstelijk verzoek eenen middel te beramen,
  dat die 2 het woorden en tooren in de ondergetekende ackten worden uijt gedaan -
  soo niet, sijn wij genootsaakt te retra?leren en de beloofde ge  te laeten 
  vaeren, want met zulke stap die ik wel verzekerd ben, dat ik nog voor god,
  nog voor de wereld sal konnen verantwoorden zoek ik voor den tijd niet in
  't graft te gaen, het geen zoo ik wel magh vertrouwen den HoogEdelen Gestrengen
  Heer eckhardt en verderen HoogEdele Heeren Staaten niet souden pretenderen
  van die d'eer heeft sig met alle hoogachting en eerbied te Noemen.

  HoogEdelen Gestrengen Heer!
  Tongelre 27 November 1820    UHE.DW Dinaar Jvan Der Putten Pastoor
  dan d?s vertrouwende op de genade van HoogEdele Staaten van mij hier in te 
  redden te redden b?? en daerom ben ik nog naels alle mogelijke middelen aan
  te wenden om hier in te redden der ?'Eer & de gevolgen van 't abuys, dat
  ik en de ?sel hebben begaen in 't ondertekenen van 't accoord, waeren ik
  op dat ogenblik 't van ?er niet wist dat loonen was begrepen, heb ik
  eergisteren maer eerst ondekt. wel is waer dat ik ?en tijd daer na van anderen
  dit heb gehoort maer ?onderende op de declaratie, die de burgemeester
  aen de taxateurs gegeven had, dat den tooren was ten lasten van de gemeente,
  heb ik dat sonder agter denken van eenig gevaer laeten passeren, te meer
  om dat er dinsdag, als 't accoord gemakt is, geen enckelk word van tooren
  is gesproken gelijk ?e alle konnen getuygen, maer eergisteren die zaak wat
  dieper insiende, dat den tooren in dat accoord tot last van de Kerk is overgegaan
  en dit trof mij soodanig, dat ik sedert dien tijd geen mensch meer ben geweest. - 
  en inderdaad &
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  30 november 1821
  den Eerw?een H Geven  R C Pastor te Tongelre
  s Bosch den 30 Novr 1821.
  WelEerwaarden Heer!
  Wij zijn volkomen met UwEeens dat UwEv?eend is voortgekomen dat de onkosten voor de
  26/? 1820 zooveel te dragen hebben, als van dat de 1 t/m 1821 UwE hebt voor de 1
  t/m 1821 ontvangen na aftrek der onkosten f65,75 en voor de 26/m 1820 zal uwE ook
  zoveel ontvangen de kosten hieromtrent zijn voor oude zohoog gebleven, om ?de dat
  de inschrijving op het Bewijs heeft plaats gehad dat dezelve is geschied op den 16
  maart 1821. dus wij niet anders dan de procuratie alzo hadden ingerigt, doch daar
  dit bij den Heere Directeur ? bij den ontvangst van het mandaat voor de 1 6/m 1820
  is, dus uwE aldaar die renten met kont ontvangen zobleek het zeer duidelijk dat er
  een abuis moest ?teeren in de afschrijving op het Grootboek, waardoor wij dan ook
  genoodzaakt zijn geworden, om die kosten te maken, doch nu dit eenmaal aan het
  lopen is, zo zullen de kosten over het vervolg maar de helft belopen - wij zenden
  de recu van deze terug als zijnde noch niet getekend zo UwE dezelven tekend ofwel
  den Administreerende  kerkmeester dan geeft de Bewe met Offermans mede den doen de
  gelden voor UwE zal medebrengen, waarmede ? blijven na minzamen groeten
  WelEerwHeer
  UwErwDienaren
  van Ertrijck Jonge

  Nevensgaanden attest van het gemeentebestuur & van den kerkraad van Tongele van
  dato den achtsten December 1820 drukt gansch klaar uit dat er op den 10 November
  1819 door voorf. kerkeraad met het domein geensins is gecontracteerd over den
  toren, maar alleen en bij uitsluiting wegens de kerk en grote of tiendklok van
  Tongelre; van hetzelve attest zegd niet uitdrukkelijk ten wiens laste het onderhoud
  van den toren komt. egter wanneer gemeld attest alleen was afgegeven en geteekend
  door het gemeente bestuur ten behoeve van den kerkenraad als dan zou met
  noodzaakelijk gevolg, namelijk door het aanwezen van zodanig stuk, moeten afleiden,
  dat den toren ten lasten der gemeente is. immers waar toe is tot stuk dáár, waar
  naar de gemeente niets met den toren zo min als met klok en kerktoren te stellen
  heeft?

  Kopij
  inventaris 92°8.
  Gem Tong:
  ?ito van afkoop der da? verpligt. tot repar en onderh van de Paroch Kerk.
  [Afgelost 16 Sept 1891 voor f4722.28]

De klokken
Tamelijk verrassend bij het onderzoek naar de afgebroken Martinuskerk, was de 
herontdekking van de luidklok uit 1467, zoals de auteur eerst dacht. Maar die 
herontdekking klopte niet, want rond 1990-2005 heeft mevrouw E. van Loon-van de 
Moosdijk onderzoek gedaan naar oude klokken in Noord-Brabant en wijde omgeving. Zij 
beschrijft onder catalogusnummer 92 de Martinusklok al tamelijk uitvoerig.
De Martinusklok van 960 kg uit 1467 heeft dus in de oude én nieuwe kerk gehangen.
De voorganger van de door Alexis Petit gegoten klok van circa 550 kg heeft in de oude
kerk gehangen; toen deze kapot ging is er een vervanger gekomen die ook in de oude 
als nieuwe kerk heeft gehangen; in 1943 werd deze weggehaald, en hing dus alleen de 
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oude monumentale klok in de nieuwe kerk.

De tweede klok van Alexis Petit
Die tweede oude klok uit 1752 zou de volgende tekst gedragen hebben:
'k Gaf eerst een helderen toon, mijn tongh die deet mij breeken. Alexis Petit heeft 
mij vernieuwt en doet mij schoonder spreeken. anno 1752
Deze tekst zou erop duiden dat er een nog een andere -oudere- klok was die kapot 
gegaan was en dus door de klokkengieter Alexis Petit opnieuw gegoten is met 
bovenstaande tekst.

Klokkenstoel
De klokkenstoel in de huidige kerk lijkt met de klok zelf van kerkgebouw verwisseld 
te zijn. De auteur heeft een foto genomen van een inscriptie in het hout van de 
klokkenstoel, dat erop duidt dat de klokkenstoel in 1824 door een timmerman met 
initialen MvI o.i.d. gemaakt is.
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Informatie uit schriftelijke bronnen

Herstel van de kerk in of na 1470.
  1470  GEMEENTE VAN TONGELRE. 
  126. De rentmeester van 's Hertogenbosch en Turnhout verleent met consent van 's
  Hertogen Raad en Rekenkamer den goeden lieden van Tongelre op hun verzoek het recht
  om op hun gemeente voor hun huizen en erven boomen te poten, vijfentwintig voet de
  gemeente op, mits de wegen niet belemmerd worden, de eikels gemeen zullen zijn voor
  de gerechtigden in de gemeente en de behoorlijke houtschat betaald worde, machtigt
  hen de gemeente tot drie bunders uit te geven, teneinde voorlijk te kunnen betalen
  en hun kerk te herstellen, en stelt voorlijk en erftijns vast. 
  b). De kerk van Tongelre erkent den H. bisschop MARTINUS als patroon. In dezelve
  was ten jare 1477 eene broederschap ter eere van O. L. Vrouw, van de H. Catharina,
  Barbara en Agatha opgerigt. Zij is in de gedaante van een kruis gebouwd.

De leien van het dak waren in 1596 verdwenen.
  1596  Vicaris Schoovers, die per 1 december 1600 tot cantor benoemd werd, liet in
  1596 weten, dat ook het dak van de kerk geheel was vernield en dat alle leien waren
  verdwenen. Toch bleef men de erediensten in de kerk houden. 
  “Om de diensten te kunnen laten doorgaan werden benodigd geacht: op het altaar een
  pellen laken, twee “dweelen”(=dwalen) en een kleed om de “dweelen” schoon te
  houden, een afdak boven het altaar om vervuiling te weren bij het celebreren, een
  albe met amikt, stola en kazuifel, een kelk, kelkbuidel, doekjes, een missaal,
  graduale. Voorts twee gordijnen bij het hoogaltaar, twee vanen aan het kruis, een
  godslamp, een pyrix (=een van edelmetaal vervaardigde doos waarin de grote, voor de
  monstrans bestemde, Heilige Hostie wordt bewaard). Ook een lantaarn, een koorkleed 
  en biechtstoel dienden te worden aangeschaft”. Ook het tabernakel moest worden
  gerestaureerd. 

Van een verbouwing is een notitie uit 1756 teruggevonden, waarop het precies 
betrekking heeft weten we helaas niet. Dit was in de tijd dat de katholieken niet de 
beschikking hadden over de kerk.
  21 september 1756  Memorie ? den 21 Sept: is door de regenten van Tongelre
  opgenomen het metselwerk aan en in den thoorn aanbesteedt den 30 juni 1756 door
  Adriaan Collenberge gemaakt en bevonden als volgte 

  art 1 is reedelijk bevonden 
  art 2 is slegt in agt genomen 
  art 3 is goet bevonden 
  art 4 ?aide goet zijn indiene geen kost waar in gemee? in plaatst van Heere in te
  stoppen en boven de lood comen tijde onder de snijdingen is voor de helft degen on?
  nog niet geabseerden ? ? 
  art 5 is reedelijk wel gemaakt 
  art 6 goet reedelijk 
  art 7 is volgens mondelinge veranderingen alzoo ? dogt seels ?e te sijn 
  art 8 is geabemeerde 
  art 9 is wel 
  art 1? wel gemaakt wat aangaat de ?oe?b der steenen 
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Omdat het bovenstaande opgemaakt is in de tijd dat de kerk door de protestanten werd 
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gebruikt, mogen we aannemen dat er een verbouwing van de toren heeft plaatsgevonden. 
De gemeente Tongelre was eigenaar de toren en de klokken als middel tot alarm. 

  Behalve in de afgebrokene schuurkerk, welke ten westen tegen de pastorij gestaan
  heeft, hadden de katholijken in het gehucht Urkhoven, in een huis, staande ter
  linkerzijde van den grooten weg, welke van Col naar Eindhoven geleidt, en thans aan
  de weduwe van WILLEM VAN MOORSEL toebehoorende, vroeger de godsdienst verrigt.
  Hetzelfde heeft ook plaats gehad in eene woning, welke zich regts van den voetweg
  van Col naar Eindhoven, in het gehucht klein Tongelre, bevindt, en thans door de
  weduwe van THOMAS GEVEN bewoond wordt.

Teruggave aan de katholieken in 1796
  1796  Na den vrede van Munster namen de protestanten bezit van de parochiekerk,
  waarin de predikant den 28 februarij 1796 nog het woord voerde, doch reeds den 17
  april van hetzelfde jaar zagen de katholieken hunnen herder weder het altaar
  beklimmen. Deze fraaije oude kruiskerk, waaruit het steenen verwulfsel om de
  bouwvalligheid is weggenomen, heeft eenen zwaren toren met lage spits, die
  meermaals, en laatstelijk in 1802, door den bliksem getroffen werd. 
  Toen de protestantsche onverdraagzaamheid na 1648 alle uitoefening der Roomsche
  godsdienst verbood, hebben de katholieken ter sluik in het gehucht Urkhoven langs
  den grooten weg van Eindhoven naar Coll en in Klein-Tongeren een huis voor kerk
  gebruikt, tot dat in het einde der XVIII eeuw eene schuurkerk ten westen der
  pastorij was toegestaan. 

Verbeteringen aan de pastorie en uitbreiding van de sacristie in 1847
  In 1847 is onder Pastoor Intven de pastorie geheel vernieuwd, en onder dezen
  Pastoor zijn ook aan de toenmalige kerk schoone verbeteringen aangebracht. - 

  1885  Onder Pastoor Meulenhoff 1885 werd de pastorie vergroot door een bijbouw,
  bevattende eene kamer voor den Pastoor, en eene slaapkamer voor de meid, waaronder
  ruime kelder, verder keuken waschhuis en bergplaats. – Verder werden aan de
  Pastorie nog enkele veranderingen aangebracht. Reeds vóór dat alles afgewerkt was,
  overleed, helaas te vroeg, Pastoor Meulenhoff. Te gelijker tijd werd ook aan de
  Sacristie der kerk gebouwd eene kamer, een gang en bergplaats, alles onder een plat
  dak. De kosten van de veranderingen aan pastorie en sacristie gemaakt waren begroot
  op f2370.30. 

  1 januari 1890  Ook de twee kamers bezijnden den toren, waarvan de eene, rechts,
  vroeger tot raadskamer moet gediend hebben schijnen tot de Gemeente te hebben
  behoord, ofschoon zij later beiden door het Kerkbestuur werden gebruikt. 

Afmetingen en uiterlijk
Naar schatting zal de kerk uitwendig van muur tot muur - dus exclusief de steunberen 
- ongeveer 33,1 bij 22,3 m groot zijn geweest. De breedte bij de zijbeuken was dus 
22,3 m, bij de ingang 16,3 m. De zijbeuken liepen door tot aan de voorkant van de 
toren. Waarschijnlijk is dit niet altijd zo geweest en zijn de zijbeuken verlengd, 
waarbij aan de linkerzijde ook een trap-opgang naar de klokken-ruimte is toegevoegd. 
Het grondvlak van de toren was 6,5 bij 6,5 m, met de uitbouw voor de trap van 3,2 bij
1,5 m. De toren tot de spits was 28,9 m, hierboven kwam nog het kruis van 1,9 m 
lengte, zodat het geheel een hoogte had van ruim 30 m.
Een metalen plaat aan het bovenste deel van de trap-opgang bevestigd was de 
wijzerplaat van het uurwerk, volgens opschrift uit het jaar 1863. Op de foto zien we 
dat het 13.39 uur is op met moment van de foto-opname. Op dezelfde foto uit 1888 zien
we overigens op de voorgrond boomstammen en opgestapelde stenen, ongetwijfeld bestemd
voor de bouw van de nieuwe kerk.
Aan de koor-kant is de uitsparingen van het kruis aan de rechter zijde opgevuld met 
een lagere aanbouw, waarschijnlijk de sacristie, met afmetingen van 7,4 bij 4,7 m.
De kerk was waarschijnlijk vooral gebouwd in staand verband. Dit zien we nog terug in
de oude muur rondom de oude pastorie, hoek Monarchstraat en ‘t Hofke.
Opvallend is dat het middenschip aanmerkelijk hoger (3,7 m) is dan het koor-gedeelte.
Waarschijnlijk is bij een verbouwing het middenschip verhoogd. De galmgaten van de 
achterzijde van de toren zijn daarbij gedeeltelijk afgedekt.

Ommuring
De muren rond de kerk zijn op de verschillende afbeeldingen te zien. Allereerst een 
laag muurtje, later ongeveer 1,5 m hoog, rondom de kerk. Bij de ingang was de muur 
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gedeeltelijk “gegolfd” en was er een poort. Voor de muur rechts stonden enkele houten
palen, waarvan de functie onduidelijk is.

Het terrein tussen ommuring en de kerk deed dienst als begraafplaats. Op de ter 
beschikking staande foto’s zien we dan ook verschillende kruisen boven de muur 
uitsteken.
  15 juli 1869  Ter voldoening aan de namens aangeduid circulaire hebben wij de eer U
  Mijne Heeren mede te delen; 
  1. Dat deze gemeente voor zich alleen eene algemeene begraafplaats bezit; 
  2. Dat die begraafplaats is gelegen dat wel voor de kom der gemeente wordt
  gehouden; doch door de ongeregelde en ver van elkander verwijderde ligging der
  gebouwen zijn slechts vier huizen in de nabijheid van de algemeene begraafplaats
  aanwezig; 
  3. Dat in deze gemeente geene begraafplaatsen zijn die toegangen of ingangen van
  een graf of grafkelder in de kerk of ander gesloten gebouw hebben; 
  4. Dat de algemeene begraafplaats alhier de bij art. 19 der wet bevolen
  uitgestrektheid in ruime mate heeft; 
  5. Dat de begraafplaats overeenkomstig art. 10 is afgesloten. 
  Het Gemeentebestuur van Tongelre 
  JvdKerkhoff  
  De Wethouder  Get. WDekkers 
In 1874 speelde De Kerkhof-quaestie te Strijp. In een verslag lezen we o.a.:
  15 oktober 1874  Zoolang wij niet beter ingelicht zijn, nemen wij dus de vrijheid
  naast de verklaring van den Minister die van den predikant van Eindhoven te
  plaatsen. Deze verzekerde voor de Commissie van onderzoek, onlangs te Strijp
  vergaderd, dat er waarschijnlijk nooit, en zeker niet in de laatste dertig jaar,
  stukken gewisseld zijn over het kerkhof tusschen het Gemeentebestuur te Strijp en
  het Protestantsch Kerkbestuur te Eindhoven; en dat te Woensel, Stratum en Tongelre,
  alle drie burgerlijke gemeenten, waarvan de Protestanten onder zijn ressort
  behoeven, en de verhouding tusschen E. Catholieken en Protestanten volkomen
  dezelfde is als te Strijp, altijd zonder eenig bezwaar het kerkhof als algemeen
  eigendom beschouwd is, en als zoodanig door beide gezindten, zonder eenige reclame
  van den kant der Catholieken, gebruikt. 
Eerst in 1887 kreeg pastoor Cornelis van Kessel toestemming hiertoe en werd het 
naastgelegen parochiekerkhof geruimd. 

Het interieur
Voorwerpen
Enkele beelden zijn zonder twijfel van de oude kerk naar de huidige Martinuskerk 
overgebracht. Ook andere kerkelijke attributen als monstrans, e.d. waren toen al 
aanwezig en zijn meeverhuisd. De grote luidklok uit 1467 en waarschijnlijk ook een 
iets jonger exemplaar zijn overgebracht naar de nieuwe kerk; de oudste hangt nu in de
linker toren, de 18-eeuwse is verdwenen.
Er zijn in 1993 bij proef-opgravingen achter de kerk enkele jaren geleden delen van 
glas-in-loodramen gevonden. Het kan niet anders dat deze bij de sloop van de kerk 
daar terecht zijn gekomen. 

Reconstructie van het interieur, aanwezige voorwerpen
Natuurlijk is het gissen naar het interieur van de oude kerk. Toch kunnen we wel wat 
zinnigs hierover zeggen:

Opvallend moeten de dikke pilaren geweest zijn die het hoge dak moesten dragen, met 
versierende figuren tussen dak en pilaar. De pilaren waren van onder zes- of 
achthoekig en daarboven rond. 
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Verder stonden er verschillende beelden: Martinus op zijn paard, St. Anna-te-Drieën, 
twee grotere houten beelden van H. Antonius en St. Catharina, twee beelden van Petrus
en Paulus. De beelden kunnen op de pilaren zijn vastgezet, zoals tegenwoordig te zien
is in de Clemenskerk in Gerwen, of aan de muren bevestigd. Hiervoor waren aparte 
consoles.
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Aan de muren of pilaren wapenborden van de rijke burgers.
  Ook de verschillende wapenborden, die in bedoelde kerk gehangen hadden, waren toen
  al daaruit weggenomen; een, dat van de familie Ram van Schalkwijk was, kwam op het
  huis het Hof, alwaar het nu nog hangt. 
In 1823 wordt een beeld van St. Catharina gekocht:
  ontfangen van den Eerw. Heer Geven pastoor in tongelre de somme van vijf en 
  twintig gulden. brab Courant voor een beeld van S? Catrien op den 20 juni 1823
  ?ecter Daeltiens
  in Hollands geld 20-16-0
Ook in 1823 worden enkele zaken vervaardigd, zoals blijkt ook de nota:
  De roomsche Kerkenraad der Gemeente tongeren
  De Heeren van den roomschen Kerkenraad der gemeente Tongere, aan T[?] Herwegh 
           1822                                                             debet.
  November.3.   Aan het ?ad van Zink Catharina erbijt 3/4 dag               f0.13. 8
  December.14.  aan de bel verschoten aan den Smit 7/2  erbijt 1/2 dag ---- .0. 7. 8
                dito aan de twee kasten voor op het oksaal
                aan hout nagels en gehingden voor bij de kastjes            .5. 8. 0
                gewerkt 7/8 dag knegt 5 3/8 dag --------------------------- .5. 1.12
                verschoten aan het slot van de deur van 't oksaal           .0.18. 0
           1823
  februarij.15. Aan reparatie gewerkt 1/2 dag ----------------------------- .0. 9. 0
                                                                   somma    13. 6.12
  In dank voldaan den 15 Februarij 1823
  door Casper Herwegh per order van zijn vader T Herwegh. ----------------

Bovendien enkele - nog bestaande - biechtstoelen tegen de zijmuren. 

Apart bewaard de pixis, waarin de hosties bewaard werden, monstrans, ampullen, 
wierookvat. Verder enkele relikwieën,

en een tweetal kruisbeelden.

Een schilderij van Christus aan het kruis.

Enige boeken, zoals een Romeins missaal.

Achterin een koperen plaat met tekst, zoals blijkt uit:
  stichtte den 21 october 1547: (zoo als eertijds op een koperen plaat in den
  muur der kerk van Tongelre vastgehecht, te zien was) een officie van twee missen
  wekelijks op het altaar van O. L. Vrouw in voornoemde kerk, en hij bepaalde, dat,
  wanneer het zoude openvallen, de vruchten daarvan moeten gegeven worden aan eenen
  armen jongeling uit zijne bloedverwantschap, die den ouderdom van 8 of 9 jaren
  bereikt heeft. 

De vloer bestond wellicht uit vierkante plavuizen, zoals nu in de Clemenskerk in 
Gerwen te zien is (deze zijn ongeveer 50 bij 50 cm).
In de vloer enkele grafstenen van overleden rijke burgers van Tongelre:
  26 oktober 1705  Taxandria, Volume 5 (1898) 
  Jacobus Jacintius van Coudenhove verkreeg bij de acte van 3 Nov. 1701, waarbij de
  nalatenschappen zijner ouders verdeeld werden, het kasteel Beauregard met den hof
  in zijn grachten en het heerlijk Chijnsboek. Hij huwde Maria Petronella de Voocht,
  dochter van Caspar en Isabella van Broeckhoven. Zij stierven beiden in 1705 en
  werden te Tongelre begraven in den grafkelder, die zich bevond in de in 1891
  afgebrokene kerk. De vrouw stierf vóór den man die 26 October 1705 op Beauregard
  overleed. Zij lieten slechts één kind na, Maria Theresia Isabella van Coudenhove,
  gedoopt te Tongelre 27 Juli 1705. […] verkocht den grafkelder in gemelde kerk aan
  Johan Carel de Jeger, heer van Eckart. […] 

  20 december 1772  Taxandria, Volume 5 (1898) 
  Johan Carel de Jeger, die, zooals wij zagen, door koop, heer van Coudenhove was
  geworden, overleed 20 December 1772 op Eckart en werd in den door hem gekochten
  grafkelder te Tongelre den 28 December daaraanvolgende begraven. 

  2 november 1793  Taxandria, Volume 5 (1898) 
  Zijn zoon Jan de Jeger volgde hem als heer van Coudenhove op; hij overleed
  kinderloos op Eckart in 1793 en werd 2 November 1793 ook in bedoelden
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  grafkelder begraven; diens weduwe, Maria Thiemck Ram van Schalkwijk, die wel het
  vruchtgebruik zijner nalatenschap zal hebben gehad, overleed op Eckart 20 December
  1804; den 24 December daaraanvolgende werd haar stoffelijk overschot in
  meerbedoelden grafkelder bijgezet. Toen de kerk te Tongelre, waarin die grafkelder
  zich bevond, in 1891 afgebroken werd, heeft men dien kelder geopend, alsmede de
  beide kisten, die zich daarin nog in gaven staat bevonden; een dier kisten bleek
  toen nog te bevatten het lijk van een manspersoon, dat eene pruik op het hoofd had;
  waarschijnlijk was dat het lijk van Jan de Jeger. De kelder werd daarna met aarde
  vol geworpen. De zerk, die er op gelegen had, was reeds vroeger daarvan verwijderd
  geworden en stukgeslagen.
Hierover vinden we in de archieven van het Armbestuur het volgende briefje:
  Nota voor den Welwrd Heer Pastor van Tongelre
  Bij of in een beslote testament gemaakt door Maria Tiemk ram van Schalwyk Douariere
  de Jeger den 8 December 1804, geopend de 27 december 1804 staat onder anderen als
  volgt
  ''Hem stake in Legature?k aan
  ''den roomschen armen van Tongelre
  ''alle mijne vaste goederen gelegen
  ''onder Tongelre, welke nimmer of
  ''te Nooit zullen worden verkogt
  ''ofte op eenige andere wijze wor
  ''den veralveneerd, maar zullen
  ''ten eeuwegen dage blijven het
  ''Eigendom van gezegden arme
Het bovenstaande, verkoop van de goederen, is dus WEL gebeurd. Midden twintigste eeuw
verkoopt het Armbestuur geleidelijk de eigendommen!

Er waren ook problemen met een graf op het kerkhof - we mogen aannemen buiten de 
kerkmuren -, zoals uit deze twee documenten - op één stuk papier genoteerd - laat 
blijken:
  Tongelre den 19 november 1875
  Het ondergeteekend R. K. Kerkbestuur te Tongelre, bekent ontvangen te hebben van
  Mevrouw de Douairière Mathilde Smits van Eckart te Tongelre de som van f200. voor
  het regt van een grafruimte lang van drie ellen en zeven en vijftig duim, breed
  twee ellen en zeven en vijftig duim ten behoeve van wijlen haren echtgenoot
  Jonkheer Theodorus, Godfridus, Hubertus Smits van Eckart, met de bevoegdheid
  tot het opmetselen en zulks voor altijd op het R.K. kerkhof te Tongelre
     f200.-   get H. Schoenmakers, pastoor
                  M. Vogels. L.S

  Toen ik de pastorie bouwde was ik ten volle overtuigd dat de familie Smits van
  Eckart niet het minste recht van eigendom had op hun fami[lie]graf, omdat er op de
  pastorie geen enkel bewijs van te vinden was. Toen de pastorie gereed was werd
  nevengaand bewijs van eigendom gevonden in de nagelaten papieren van Mevr. Smits
  van Eckart-Maubach gevonden en mij dit afschrift - ik heb het origineele stuk
  gezien - mij overhandigd door Mevr. de Grably de la Neuvelle-Smits van Eckart
  J. van Vlokhoven
  Pastoor

Offerkist
Blijkbaar bevond zich in de kerk, enkele jaren vóór de afbraak, een zogenaamde 
offerkist. Het bisdom eist verwijdering ervan:
  29 september 1882  s Bosch 29 September 1882. ---
  Bisdom van s Bosch --- N°. 1913.
  Aan het R. K. Parocieel Kerkbestuur te Tongelre. ---
  Het is Ons gebleken, dat in Tongelre het gebruik of liever misbruik bestaat, dat na
  de H. Communie wordt geofferd in een tot dat deel aangebragte offerkist. ---
  Wij hebben goedgevonden dien offer bij deze af te schaffen en bepalen verder, dat
  die offerkist zal verwijderd worden. ---
  Hierdoor vervalt dan ook de post op de Begrooting en Rekening “opbrengst der
  offerkist na de H. Communie”
  De Bisschop van s Bosch
  AGodschalk
Enige maanden later lezen we in de krant:
  12 november 1882  Toen men dezer dagen te Tongelre de opbrengst eener collecte
  in de daarvoor bestaande offerbus van het R. K. zangkoor stortte, was men niet
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  weinig verwonderd te zien, dat de gansche som door de bus heenviel en op den 
  grond terecht kwam.
  Een diefstal had plaats gehad, doch wanneer en door wien? Daar weet men niets van.

Glas-in-lood-ramen
De glas-in-lood-ramen waren eenvoudig, er waren in 1888 het altaar gekleurde  
voorstellingen van St. Martinus. Waarschijnlijk konden enkele stukken van het raam 
geopend worden met een koord. Een detailtekening uit 1888 geeft een indruk van de 
onderzijde van een venster.

Het altaar
Een [het?] altaar was gewijd aan O.L. Vrouw zoals rond 1550 gemeld wordt.

Een orgel?
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Krantenberichten die betrekking hebben op Tongelre en de kerk
11 november 1777  De Baron DE JEGER, Heer van EKART, zal op Dingsdag den 18 dezer 
Maand November, des namiddags tusschen twee en drie uuren, ten Huize van F. van 
Homberg, te St. OEDENRODE, publyk en voor alle man Verkoopen: Zyn onverdeeld derde 
part in de Adelyke Huizinge genaamt PAS BOGAART, met de daar by gehoorende Hoeve 
Teul, Hooi en Weilanden, alle te St. OEDENRODE gelegen, die er geding in heeft, kome 
de Conditie hooren, en doe zyn profyt.

19 augustus 1854  Tongelre, bij Eindhoven, 16 Aug. 1854.
MIJNHEER DE REDACTEUR!
De dag van gister was voor onze gemeente een ware feest- en vreugdedag; het was in 
den namiddag van dien dag dat onze handboogschutterij de Eendragt zich naaar de 
heerlijkheid Eckart onder Woensel zou begeven, om aldaar van hunnen beschermheer jhr.
Theod. Smits van Eckart, een prachtig en schoon bewerkt vaandel, prijkende met het 
wapen van Eckart, en de zinspreuk of naam der schutterij, ten geschenke te gaan 
ontvangen. Tusschen drie en vier ure bevonden zich ten kasteele van Eckart, onze 
genoemde schutterij, onze parochieele gilde van den heiligen Martinus en het muzijk-
gezelschap Musis Sacrum van Woensel. Onder het spelen der muzijk verscheen jhr. Smits
met het vaandel en reikte hetzelve onder het houden eener toepasselijke redevoering 
aan den vaandrig over; de president van het gezelschap bedankte den edelen 
beschermheer in treffende en roerende taal; na dezen hield de koning van het 
gezelschap eene sierlijke toespraak en schetste vooral daarin de eer en de hooge 
waarde af, welke het gezelschap stelde in het bezit van zulk een' beschermheer, beval
ZEd. Gode aan en eindigde met te zeggen dat die dag nimmer uit het geheugen der 
Eendragt zou gewischt kunnen worden, zigtbaar was de beschermheer dan ook over zoo 
vele blijken van ware en opregte genegenheid getroffen en bedankte eveneens in 
hartelijke woorden het gezelschap, vervolgens begaf zich de schutterij de Eendragt en
hun beschermheer, voorafgegaan door het muzijk-gezelschap Musis Sacrum en begeleid 
door de gilde van den H. Martinus, met hun prachtig vaandel naar onze gemeente 
Tongelre, waar alles tot hunne ontvangst in gereedheid was; de gansche gemeente had 
een feestrijk aanzien, vlaggen wapperden van alle kanten en eene onoverzienbare 
menigte volks was op de been. Tot laat in den nacht duurde het feest in ongestoorde 
vreugde en gedachtig aan de zinspreuk der schutterij, in de beste eendragt voort, het
verdienstelijk muzijk-gezelschap Musis Sacrum heeft veel, zoowel door muzijk, als 
door zang, tot afwisseling en opluistering van het feest bijgedragen. Ten slotte 
sprak de secretaris onzer schutterij een sierlijke en kernachtige dankrede uit, 
bedankte den geachten beschermheer voor zijne hooge bescherming en welwillendheid, 
bedankte het muzijk-gezelschap van Woensel voor deszelfs onvermoeide medewerking tot 
opluistering van het feest, bedankte de gilde onzer gemeente voor hunne 
vriendschappelijke deelneming, en beval eindelijk de schutterij de Eendragt in aller 
vriendschap aan.
Een ooggetuige.

31 mei 1856  EINDHOVEN, 27 Mei. Het hout stelen en strooisel halen neemt hier op eene
schrikbarende wijze toe; men beschouwt de gevallen bladeren, het strooisel, het dor 
en geknakt hout, de banden en wissen en het groen essenhout als een res nullius, 
toebehoorende aan den eersten den beste, die er zich van meester maakt; dagelijks 
ziet men geheele troepen, vooral in Woensel en Stratum naar de bosschen trekken; het 
zijn niet meer de behoeftigen alleen, die zulks doen, maar zelfs tamelijk wel gezeten
lieden, die mintens 3, 4 geiten of eene koe hebben; de veldwachters kunnen niet den 
besten wil van de wereld zulks niet beletten; immers de meeste dorpen hebben slechts 
één' veldwachter en deze moet dan nog een groot gedeelte van den dag de dienst aan 
bet Raadhuis verrigten, daarenboven krijgen zij gewoonlijk een traktementje, dat zoo 
als het spreekwoord zegt, te veel is om van te sterven en te weinig om van te leven, 
zoodat zij liever digt bij de huizen, waar soms nog iets valt, dan in de bosschen. 
waar hun niets dan hatelijkheden en ondank te beurt valt, dienstdoen; — alleen de 
gemeente Tongelre kan hier als eene uitzondering dienen, daar heeft het 
gemeentebestuur aan de Kerk doen aflezen, dat het strooisel-halen uit de bosschen ten
strengste verboden is; en eere den wakkeren veldwachter dier gemeente, die het zoo 
ver heeft gebragt, dat het stelen in de bosschen daar ter plaatse iets zeldzaams is. 
Wenschelijk ware het zulk een veldwachter, ten blijke van goedkeuring, eene 
gratifikatie of tegemoetkoming te doen geworden, ten einde hierdoor de andere veld- 
en boschwachters aan te wakkeren; en meer wenschelijk ware het nog dat de policie op 
de veld- en boschdelikten beter weide gehandhaafd en dat over die diefstallen een 
scherper toezigt werde gehouden; men kon b. v. de marechaussees, kommiezen en de 
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opzieners der jagt en visscherij meer speciaal gelasten om ook hier bijzonder op te 
letten en de overtreders niet door de vingers te zien, maar dezelve telken reize te 
bekeuren, en tegen hen procesverbaal op te maken.

7 mei 1883  met ingang van 15 Mei 1883, tot burgem. van Tongelre, P. Van de Kerkhoff,
secr. dier gemeente;

18 maart 1886  13 Maart overleed de ZeerEerw. Heer J. J. Meulenhoff, sedert 1849 
pastoor te Tongelre, in den ouderdom van 80 jaren.

24 maart 1886  De bisschop van Den Bosch, heeft benoemd tot pastoor te Tongelre den 
heer C. M. Van Kessel, en [...]

11 april 1886  Z. M. heeft benoemd tot burgem. van Tongelre A. van de Ven.

6 december 1913  HET SLOT LOCHTENBURG.
Men schrijft uit St. Oedenrode aan de Msb.: 
Een der voornaamste sloten van St. Oedenrode was het slot Lochtenburg. 
De stichter is niet met zekerheid bekend, maar men houdt er voor een der Graven van 
Taxandrie. Het lag binnen de oude vrijheid en werd door de Dommel afgesloten. Al het 
land dat thans de Hoef en de Neul wordt genoemd behoorde aan dit slot. Vroeger droeg 
het een anderen naam, namelijk Veedenhuizen. Grammay noemt het in zijn Brabantia het 
adelijk huis Terweij. 
Thans wordt het niet anders geheeten dan Lochtenburg Van 't kasteel is niets meer te 
zien dan een put. De boerderij en eenige woningen daarbij dragen echter nog dien 
naam. 
In 't begin der 16e eeuw was dit goed het eigendom van de adellijke familie de Jeger.
Jonkh. Godaard de Jeger verbouwde het ten jare 1617. Van deze verbouwing bestaat nog 
eene teekening. Door het huwelijk van baron van Buninknausen met Maria Beatrix de 
Jeger, de erfopname, werd de naam van den bezitter veranderd. In 1804 werd dit goed 
door den baron van Ster nefels verkocht aan Mr. de Jong voor de som van 5700 gulden.
Tevens werd het rech. der Gruijke verkocht aan den zelfden kooper voor de som van 962
gulden. Dit recht behoorde aan dit slot en werd geheven over Rode, Schijndel, Son, 
Breugel en Liempde. 
Kort daarop werd het oud en sterk gebouw lot den grond toe afgebroken, behalve de 
boerenwoning, koetshuis en paardenstal, welke tot woningen werd ingericht Dit alles 
herinnert ons nu nog aan het oude Lochtenburg, dat met zijn weiland zich uitstrekte 
tot de oude Ameijde of slagboom als einde van de vrijheid. Een stuk land, aan de 
overzijde van den weg, voorbij het slot Henkenshage, draagt nu nog den naam, van 
Ameijakker. 
De voornaamste reden waarom wij de geschiedenis van Lochtenburg mededeelen is, dat 
dit slot in de droevige dagen der vervolging de schuilplaats is geweest voor den 
herder der parochie. 
In dit slot werd in stilte de H. Mis gelezen: hier werd bewaard, wat den Katholiek 
heilig is. 
Daarom verdient ook de nobele familie de Jeôgier de dankbaarheid van alle 
Katholieken. Zij voerde met recht een zwaard in haar wapen en beschermde de rechten 
der verdrukten zonder vrees voor bedreiging. 
In een officieel stuk van het Archief der Gemeente lezen wij, dat de schout Jhr. 
Proenings van Deventer met den vorster te vergeefs de kerkornamenten bij Jonkheer de 
Jeger hadden gerequireerd. Later ontstond hierover twist tusschen den schout en den 
vorster, toen deze bleef weigeren om de ornamenten uit het slot te halen. De schout 
sloeg den vorster met een stok een blauw oog. Getuigen verklaarden den 18 Febr. 1653,
dat de vorster bij 't slaan alleen met met open armen zonder geweer op den schout is 
toegeloopen en dat zij zoo beiden ter aarde zijn gevallen. Het is onbekend, of aan 
dit bevel van den schout later uitvoering gegeven is.

3 januari 1914  TWEE WATERMOLENS.
Men schrijft uit St. Oedenrode aan de Msbd; 
Tot de oudheden van ons dorp behooren zonder twijfel de twee watermolens van welke 
een gelegen is midden in de kom, de andere op een uur afstand. Beiden staan op de 
rivier de Dommel. 
De eerste komt onder den naam van Borchmolen voor in een brief van den laatsten 
December 1421, waarin Marcelis de Luwe, den Hertog van Brabant aantoont, dat hij in 
leen had het goed Ten Boogaarde (op 't Schoor) maar dat de borchmolen zijn eigen goed
was. 

#18881212 39   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

1200

1205

1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Een reconstructie van de Martinuskerk

In 1563 behoorde deze graan en olie molen aan de familie Tiebos en later aan de 
familie de Jeger, tot het jaar 1793, toen hij verkocht werd aan Nicolaas Koek, die 
hem geheel restaureerde ener nog een volmolen bijvoegde. 
Thans is hij in 't bezit van de Gebroeders Kemps en draagt alle teekenen van 
ouderdom.
De tweede watermolen is die van Wolfswinkel en overtreft door zijn naam zeker zijn 
concurrent in waardigheid. 
Het geslacht toch van Wolfswinkel is een van de oudste geslachten van Taxandrie en 
voert de drie molenijzers in zijn wapen.
Het komt niet ongegrond voor, dat een der Graven van Taxandrie het goed Wolfswinkel 
aan een zijner zonen heeft geschonken en hij Heer van Wolfswinkel werd genoemd. Later
is deze heerlijkheid aan den Hertog van Brabant gekomen en werd in 1331 aan Edmond 'd
Acquis als leengoed gegeven. Zij bestond eertijds in eene omwaterde hoeve (thans 
Waterhoef genoemd) met een koren en oliemolen.
Heerlijke rechten van jacht en visscherij waren aan deze hoeve verbonden Later werd 
de molen van de heerlijkheid gescheiden en was in 1650 eigendom van de familie de 
Jeger. In 1715 werd hij verkocht aan Graaf van Berlo en in 1722 aan Johan Carel Baron
de Jeger, Heer van Eckart voor ruim 6000 gulden. Den 14 September werd deze molen bij
het naderen der Franschen door de Engelsche en Hannoversche troepen in brand 
gestoken, doch werd na verloop van eenige jaren weer opgebouwd. Een gedeelte van 
Wolfswinkel bestaande in eene kleinere hoeve zonder titel, werd in 't jaar 1804 bij 
testamentaire beschikking aan den arme van St. Oedenrode vermaakt door Douariaire 
Baron Carel de Jeger, heer van Eckart, geb. Ram van Schalkwijk. Dit legaat is een 
nieuw bewijs van de nauwe betrekkingen tusschen de edele familie de Jeger en St. 
Oedenrode.

9 april 1930  Een oude Gemeenterekening.
[...] In andere gemeenten had men weer eenige andere uitgaven; zoo kreeg in Tongelre 
de schoolmeester een gulden en 5 stuivers extra voor klokkensmeer.
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21 december 1903  De St. Maartenskerk te Bolsward.  
Bij de bespreking van oud-Friesche kerken komen in de tweede plaats die van Bolsward 
in aanmerking. 
Bolsward is, zooals dr. Johan Winkler het eigenaardig en juist uitdrukte, "de 
adeloude en roemrijke stede, die in de 14de en 15de eeu in hoogkerkelijken en 
aristocratischen zin als de hoofdstad van Friesland gold."
De St. Maartenskerk te Bolsward is volgens het getuigenis van ds. M. E. v. d. Meulen 
"met die van Franeker, het eenig ongeschonden voorbeeld van de hoogte welke de 
kerkbouw in vroeger tijden in Friesland heeft bereikt."
Ongeschonden zou ik echter de St. Maartenkerk niet gaarne noemen, al was het enkel 
daarom, dat een gebouw van vier en een halve eeuw oud, hetwelk de stormen der 
kerkrevolutie heeft doorstaan en waarop stadstimmerbazen der 17de, 18de en 19de eeuw 
hunne kunsten hebben beproefd, met den besten wil niet ongeschonden voor ons bestaan 
kon blijven.
Men behoeft eenvoudig de ramen, deuren, afvoergoten en andere in het oog vallende 
onderdeelen maar te beschouwen, om van het tegendeel overtuigd te zijn. Toch spreekt 
de Bolswarder hoofdkerk ondanks hare gebreken door herstellingen veroorzaakt: nog tot
ons door mooie forsche lijnen.
Voor den leek en oppervlakkigen beschouwer valt het meest in het oog het rijzige koor
en het slanke bevallige traptorentje dat van den wal afgezien "het zoo aardig doet," 
om oen kunstterm der jongeren in het bouwvak te gebruiken.
Het koor lijkt daarom zoo rijzig of hoog opgaande, om dat het ambulatorium of de 
kooromgang ontbreekt, wat bij den Franeker Sint Maartenkerk niet het geval is; daarom
maakt laatstgenoemde kerk van binnen gezien, machtigen indruk van de Bolswarder.
Blijkens de oude jaarboeken is deze kerk gesticht in het jaar 1446, d. w. z. men is 
begonnen met den aanleg, want pas in 1443 is zij voltooid.
Volgens de overlevering is de nieuwe kerk over de St. Maartenkerk heen gebouwd, 
waaruit volgt, dat de oude aanmerkelijk kleiner moet geweest zijn dan de nieuwe.
Do oude St. Maarten moet gebouwd zijn in de 12de eeuw in den Romaanschen stijl, 
blijkens de gevonden overblijfselen van beeldhouwwerk. Naar ik vermoed, was zij 
gemaakt van tufsteen, van welk materiaal het koor is gebouwd, het kan dus best 
mogelijk zijn, dat die tufsteen uit de afbraak voor de nieuwe koor afsluiting is 
gebezigd.
Na voltooiing der nieuwe kerk heeft men de brokstukken der Sint Maartensteen (in no. 
11 van mijne Twijgjes beschreven) bewaard en later in de westmuur van den toren 
ingemetseld. Het is de bekende voorstelling van don Heilige van Tours, die te paard 
gezeten een stuk van zijn mantel afsnijdt om het een arme aan te bieden.
Ter herinnering aan de weder opbouw der kerk is, naar ik lees in den "Tegenw. Staat" 
anno 1788, een gedenksteen aan de noordzijde van het koor geplaatst, waarop staat:
Fundata, et noviter fabricata est haec Ecclesia Anno Domini MCCCCXLVI.
Consecta autem Anno LIX ipso die Margaretae virginis.
Consummata vero ANNO LXIII regnante Domino nostro Jesu Christo.
dat is: In 't jaar onzer Heeren 1440 is deze kerk gegrondvest, en opnieuw gebouwd; 
doch de opbouw ten einde gebracht in 't jaar 1459, juist op den dag van de maagd 
Margriet; maar voltooid in 't jaar 1463, onder de regeering van onzen Heer Jezus 
Christus.

De bij den bouw toegepaste baksteen is van het bekend oud Friesch formaat, voor 
zoover het de oudste deelen betreft, doch ook z.g. Rooswinckels en gele Friesche en 
roode metselsteen, in hoofdzaak bij herstellingen in den loop der eeuwen aangewend.
Het geheel is een waar conglomeraat en vooral de toren in een bonte verscheidenheid 
van steenfabrikage.
De bouw der kerk levert geen stof tot bijzondere bespreking aangezien zij behoudens 
eenige afwijking naar het gewone type is gebouwd; te weten: drie schepen met een 
halfcirkel vormig tongewelf van hout over het middenschip en kwartcirkel vormige 
kunstlooze gewelven over de zijbeuken, waarbij de balken en karbeelen zichtbaar zijn 
gelaten en zonder eenige versiering de constructieve bestemming weergeven.
De mono cylindrische zuilen hebben eenvoudige voetstukken en simpele afdekkingen.
Van beeldhouwwerk is geen spoor te ontdekken maar zeker is het dat de wanden en 
pilaren in vroeger tijd met schilderwerk zijn versierd geweest.
Eigenaardig aan deze kerk, zijn de ronde, op schietgaten gelijkende lichtramen in de 
muur boven de zuilen, die het midden schip dragen, door welke kleine openingen de 
kerk van boven verlicht wordt.
In het geheel genomen is de Sint Maartenkerk te Bolsward een mooi, regelmatig en 
schoon gebouw, dat niettegenstaande zijn eenvoudigen kunstloozen stijl, niet nalaat 
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indruk te maken op den bezoeker.
Een vroegere geschiedschrijver zegt niet zonder ingenomenheid met dit gebouw "dat het
geen wederga heeft in de provincie."

Evenals de Leeuwarder hoofdkerk, is ook die van Bolsward in vroeger tijd de Oldehoof 
genoemd. Dezen naam schijnt men voor eeuwen her aan alle hoofdkerken in de steden te 
hebben gegeven. Voor de invoering van het christendom, schijnt op de plaats waar 
thans de kerk staat, een heidensche offerplaats to zijn geweest. Zooals alle oude 
kerken in Friesland, is die van B. op een terp of vluchtheuvel gebouwd en was omgeven
door een gracht, waarover bruggen lagen, die bij tijden van nood van versperringen 
werden voorzien. Een gedeelte der oude ringgracht is nog aanwezig. De Oldehoof was 
bij de Kerkstraat door een poort afgesloten. Binnen in den hof bevonden zich de 
woningen van den pastoor en den vicaris, welke huizen ook door poorten van den weg 
waren gescheiden. 
Een dier poorten, de grootste, had tot opschrift:
Sponsa ornat Dominum
Porta deoora domum.
D. i.: De bruid siert haar heer. 
De poort versiert het huis. 
Op de poort die toegang gaf naar het buis van den Vicaris, is na de hervorming een 
onmogelijk, onzamenhangend rijmpje gebeiteld, dat vermoedelijk gemaakt is door 
Daventrius "de great bewytenscipte" tijdgenoot van Gysbert Japiks, een ietwat 
onverdraagzaam calvinist. 
Het epigram luidde als volgt: 
Dat Babel voormaals heeft gesticht, 
Rijst hooger bij 't Hervormde ligt; 
Op wieken van den Adelaar, 
Ontvliedt Gods Volk d'Egyptenaar.

De rijmelaar van die dagen mistte evenals Jan Wagenaar de geschiedschrijvende 
Amsterdamsche stadhuisklerk en andere historici in de 18e eeuw, de gave van 
waardeering jegens anders denkenden.
Bij hen begon, (zeide onlangs prof. Kernkamp) het Nederlandsche volksbestaan pas bij 
den aanvang der 16e eeuw", wat een groote dwaling is en eene miskenning van den 
nationale geest onzer voorouders, die vóór de reformatie leefden. 
De lieden uit de 17e eeuw, die in de besluiten der Dordtsche Synode hun hoogste 
ideaal vonden op kerkelijk gebied, negeerden toen alles wat anderen dierbaar en 
heilig was en speelden soms op ergerlijke wijze de baas over hunne tijdgenooten, die 
met hen van gevoelen verschilden.

De storm der kerkrevolutie, de in de laatste helft der 16e eeuw over ons land woedde,
spaarde ook Bolswarder St. Maartenskerk niet. 
Omdat door het gespuis buiten aan het gebouw niet veel meer kwaad kon worden 
uitgericht, dan het vernielen van eenige kruizen en beelden, daar koelden zich de 
schendige handen aan de koorbanken en altaren.
Van de sierlijke heiligenbeelden werden de neuzen afgesneden, "door het alle 
kunstverachtende Zelotendom, dat vóór en in het jaar 1500 als wandalen heeft huis 
gehouden in de oude kerk.
De dronken soldaten van Bronckhorst zetten de kroon op het werk, door het verbranden 
van het beroemde O. L. Vrouwe beeld en de reliquien uit de Kapella van den Heiligen 
Geest.
Dit bedehuis, ook wel genoemd de Kapelle der Mirakelen van onze Lieve Vrouwe van 
Zevenwolden, stond aan de Kerkstraat bij de Broerekerk en is later verbouwd tot 
Latijnsche school.
De beschrijving van de kunstwerken der 16e eeuwsche antieksnijders ligt buiten mijn 
bestek. als ook die der fraaie preekstoel etc., daar deze eminente beeldhouwwerken 
reeds meermalen beschreven zijn, in het bijzonder door ds. v. d. Meulen in zijn 
Bolswarder kunstgeschiedenis.
Het komt mij voor dat, het aanwezig zijn van de prachtig besneden koorbanken in de 
St. Maartenskerk, van invloed is geweest op de zeventiend eeuwsche voortbrengselen 
van houtsnijkunst van Johannes Kinnema, de maker van het beeldhouwwerk aan de 
preekstoel. Het is alsof deze meester wilde wedijveren met de makers der koorbanken.
Kan de renaissancestijl het niet halen bij de laat-gothische in kunstopvatting, als 
missende wijding en piëteit, toch mag het werk van Kinnema onder het beste gerekend 
worden wat in de 17° eeuw in ons land is gemaakt.
De schoone gedichten in eikenhout van het vijftiende en zevende jaarhonderd bezorgden
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de Bolswarder hoofdkerk een welverdiende roem. 
Het onderscheid tusschen de eerstgenoemde kunstuiting en die der laatste zit hem in 
de opvatting van het onderwerp. De kunstenaars der 15e eeuw stelden zich in dienst 
der Kerk, die hare dienaren prikkelde tot verhoogde werkzaamheid en hen, zoo het kon,
tot meerdere volmaking der kunst aanspoorde.
De emanatie, de bezieling ging uit van de Kerk, om tot haar terug te keeren zooals 
een kindeke dat in den lusthof de schoonste bloemen voor zijne moeder plukt.
De Kerkzuiverende zeloten op het eind der zestiende eeuw, hadden ter harer volmaking 
geen kunst noodig, dat was contrabande op de pelgrimsreize hier beneên. Maar al 
spoedig speelde de menschelijke ijdelheid den lieden parten.
De kerkheiligen van vroeger moesten plaats maken voor de burgerheiligen der gouden 
eeuw van Frederik Hendrik.
Het goud van den koopman inspireerde de kunstenaars en de Hoog Mogenden en Groot 
Mogenden dier dagen, gevoelden behoefte om hunne conterfeitsels te laten maken door 
beroemde schilders, hun eigen groote naam ter eere.
Velen lieten hun eigen gemaakte geslachtwapens, vaak aan vroeger bedrijf of beroep 
ontleend, in glas branden en zetten in kerkramen. Erntfeste magistraatspersonen 
"loflijcker nagedachtenisse" gevoelden evenals de anderen behoefte aan de 
verbreiding, de roem en de grootheid hunner haast doorluchte namen, die weldra 
prijkten op wapenschild en blazoen. En zoo werden de aan de minderheid ontnomen 
kerken opgepronkt en opgesmukt met alle kenteekenen van ijdelheid den koopmansgoden 
in de 17e eeuw eigen.
Achter de naar Assyrisch model gedraaide slingerkolommen, die de luifels der 
regeeringsbanken schraagden, zaten de wijze, vroede, hoog en grootmogende regenten 
hun uiltje te knappen, zich niet in het minst storend aan de bulderende oraties van 
Bogermanniaansche schriftgeleerden, wier hart verre was van den geest van den 
stichter des Christendoms, die gezegd heeft "leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en
nederig van harte."
De kenteekenen van burgerlijk grootdoen in de zeventiende eeuw, zijn in de Bolswarder
kerk ruimschoots aanwezig. Van slechts enkelen hunner bleef de naam bewaard, dank zij
de breede, diep uitgebeitelde grafzerken, die dikwijls in snorkende taal de 
hoegrootheid der daaronder liggende kleinheden uitbazuint.
Waar Gerben Wopkos, de eerzame glazenmaker, die het ontwerp voor den mooien 
preekstoel teekende, begraven ligt, is mij onbekend; ook de rustplaats van den 
"antiecsneier" Johannes Kinnema, is aan de vergetelheid prijs gegeven, maar geenszins
de nagedachtenis dier knappe koppen en vaardige werkers, wier arbeid in den dienst 
der kunst maar zeer matig, soms, schraal beloond werd. In de kerk is verder nog 
vermeldenswaard het beroemde klankvolle orgel dat in het jaar 1781, ingevolge de 
testamentaire beschikking in 1775 door notaris Fransiscus Elgersma gemaakt, in 
gebruik is genomen. De Notarius Publicus legateerde daartoe de aanzienlijke som van 
12,000 gulden. A. Hinz, de bekwame Groninger orgelmaker, voerde het werk uit. Het 
oude orgel dateerde van 1589 en werd in 1634 opgeknapt. Nog anderhalve eeuw daarna 
moest de gemeente zich behelpen met het in het laatst ongenietbaar instrument, dat 
niet lieflijk was en allerminst welluidend, zoodat de rijke notaris een grooten 
dienst bewees aan zijn gemeente door een zoo kostbaar en solied orgel ten geschenke 
te geven.

Schuin tegenover de ingemetselde brokstukken van middeleeuwsche sculptuur, staat 
tegen den binnenmuur van de hoofdbeuk op een fijn grijs zwart granieten voetstuk, het
kunstvol door J. P. Gabriel gebeitelde borstbeeld van den Frieschen dichter "Gysbert 
Japiks", de gloarje en trotsch fen dy 't hjar in iet endige memmetael yn eare halde.
Het borstbeeld is den 7en Juli 1823 onthuld door eene commissie, waarbij niemand 
minder dan Ds. Joost Hiddes Halbertsina, destijds Doopsgezind predikant te Deventer, 
eene feestrede hield ter verheerlijking van den Frieschen bard, die tot lijfspreuk 
had: 
Nim it for ljeaf, it is Sljucht en Rjucht.

De bij de St. Maartenskerk gebouwde toren is van z.g. Friesch model met zadeldak 
tusschen twee brandgevels. 
Bepaald Friesch is dit model nu juist niet, want ook in het Engelsche graafschap 
Kent, in Noord-Duitschland, Mecklenburg en in Denemarken is of was deze vorm 
inheemsch. 
In het bijzonder is dit het geval in Denemarken, alwaar tal van dorpstorens het ons 
zoo bekende model vertoonen.
De Bolswarder Sint Maartenstoren is de zwaarste en grootste in dezen stijl, in gansch
het noorden van ons land. 
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Boven de naald van het kerkdak rijzen aan elke zijde van den toren drie muraalbogen, 
waar tusschen de galmborden zijn aangebracht, statig omhoog. Boven den derden 
cordonband zijn ondiepe Gothisohe muurnissen met eenvoudig vulwerk van gebakken steen
gemetseld. De topgevels zijn van geel Friesche klinkermoppen opgetrokken en niet in 
den stijl gehouden, toen zij in de 18e eeuw werden vernieuwd. In den Bolswarder Sint 
Maartenstoren hangen vier klokken, waarvan drie kunnen Luiden, en één, n.l. de 
grootste, dienst doet als slagklok. 
Een luidklok met den grondtoon E, is, jammer genoeg, buiten dienst gesteld. Deze klok
heeft een zeer schoonen klank en harmonieert met de vierde klok, die A tot grondtoon 
heeft.
Nu, volgens de vriendelijke mededeeling van den heer H. Vrijburg, het hangwerk der 
klokken onlangs is vernieuwd, zou er, dunkt mij, geen bezwaar bestaan, de z.g. 
Jongelingsklok weder in gebruik te nemen en de Bolswarder ingezetenen opnieuw te 
laten genieten van de heerlijke harmonie der klokketonen, die op de aâm des winds 
gedragen, de poëzie der groene velden van ons heerlijk Friesland verhoogen. Er gaat 
een machtige bekoring uit van het harmonieus klokkengelui, dat altijd wijst op het 
Sursum corda: De harten omhoog!

De oudste klok is die, welke gewijd is aan de Maagd Maria en draagt tot opschrift: 
"Maria is myn naem, myn gheluet sy vuer Goede bequam, den levenden roep ick, den 
doeden overluy ick. Goebel Zael heeft my ghegoten in 'tjaer onses Heeren Bit 
MCCCCCXXIV (1524). 
[vergelijk deze tekst met die van de Martinuskerk van Tongelre:
(ankerkruis)(insigne) martinus*is*myn*naem*myn*gheluyt*sy*got*bequaem*ic*ben
*goet*en*wael*gheraect*gobbel*moer*heeft*my*ghemaect* anno*dni*m*cccc*lxvii¤
Deze klok heeft een middellijn van 114 cm, 115 hoog, toon fis]

De klok, in middellijn 1.44, hoog 1.17 M. en in omtrek 4.54 M. groot, met den 
grondtoon D, bevat links en rechts beneden het randschrift twee medailjons, die in 
verband staan met Maria en het kind Jezus. Tusschen den ondersten rand en den tweede,
staat genoemd opschrift. Als ornament is aangebracht de ordeketen van het Gulden 
Vlies.
Ds. M. E. v. Meulen geeft in zijn uitstekend werk over Bolsward's kunst en 
kunstgeschiedenis eene afbeelding van de St. Mariaklok, evenals van de hierna 
volgende klokken met opschriften, die uit genoemd werk zijn overgenomen door ds. van 
Borssum Waalkes in diens uitnemende studie over Friesche klokken-opsohriften.
Zie Vrije Fries, jaargang 1892, bl. 57-87-92-132.
De grootste klok is hoog 1.35, breed 1.68, en in omtrek 5.10 M. De grondtoon is Fis.
Deze zeer zware slagklok, ook mannenklok genoemd, is in het jaar 1611 te Leeuwarden 
gegoten door Jacob Noteman.
Op den slagrand staat beneden het stadswapen:
Non tempestates Nec fulmina pellere possum,
ad Cultum Populum Convoca Pulsa Dei,
Horas enumerare Sacros et convoco Coetus,
Nulla tamen Mihi vox nisi Me vis ferrea pulset.

D. i.:
Stormen en bliksem kan ik niet verdrijven,
maar roep, in beweging gebracht, 
het volk tot den dienst van God samen
De uren (kan ik) tellen en ik roep de heilige vergaderingen bijeen.
Ik heb echter geen stem, als een ijzeren kracht mij niet beweegt.

De buiten dienst gestelde derde klok is de z.g. Jongelingsklok, die eveneens met 
stadswapen en engelenkopje is voorzien. Deze klok is hoog 1.00, heeft een middellijn 
van 1.26 en omtrek van 4.08 M. en heeft tot grondtoon E. Rondom den rand van deze 
prachtige, luidende klok staat:
Ex aere veteris campanae fusae anno Christi MCCCLVI - sed vi pulsantium ruptae, aucto
pondere, reficiendam curavit senatus Bolswerdiensis, anno Christi MVICXVIII, d.i.: 
Uit het metaal der oude klok gegoten in het jaar 1356 na Chr., maar door het geweld 
der luiders gebarsten, heeft de magistraat van Bolsward zorg gedragen, dat ik, met 
verzwaard gewicht, in het jaar 1618 na Chr. hersteld ben geworden. 
Ik vermoed dat deze in 1356 gegoten klok vroeger naar den patroon der kerk Sint 
Maarten genoemd is.
Een dergelijk voorbeeld geeft Franeker, waar de in 1420 gebouwde kerk ook aan St. 
Maarten was gewijd, evenals de oudste luidklok, die na voltooiing van kerk en toren 
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in 1450 gegeven is door de dochter van Sicco Sjaerdema, Edmer. 
Op die klok staat o. m.:
In die eer Goeds en Sint Mertiin ben ic ghemaect enz.

— De vierde klok in de St. Martinitoren te Bolsward is zonder kunstwaarde en te 
Amsterdam door Ciprianus Crans Janzoon in het jaar 1746. De hoogte dezer klok is 0.84
M. de middellijn 1.08 en de omtrek 3.42 M, De grondtoon is A.
Boven het orgel hing vroeger een klein klokje, dat gedurende den kerkdienst den tijd 
aangaf.
Vermoedelijk heeft dit vóór de reformatie op het koor gehangen, waar het dienst deed 
als mis- of bidklokje. Dit klokje heeft tot jaartal 1300.
Ds. v. d. Meulen, die het ontdekte, roemt haar welluidenden klank en prachtig metaal.
De twee kerkklokken, die 's Zondags luiden hebben tot grondtoon D (de St. Mariaklok 
van 1524) en A (hierboven als vierde klok beschreven).
In een wel wat te vlug tempo rollen 's Zondags de klokkegalmen over de daken der hoog
adellijke oud-Friesche stede, die de roem is van het heerlijke landschap Westergo.

Hark Sint Mertens klokken lieden. 
Klanken trilje oer 'e mieden,
Noegjend ropt hjar swier gebrom,
"Rèst in bytsje yn 't Heithûs, kom.
As hjar swiere klanken swije,
Sjongt op swiete millodije,
't Skoan klewier fen Elgersma,
"Soli Deo gloria"!

Meppel, Dec. 1903.
P. JANZEN SZN.
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Bijlagen

Bijlage I  Kenmerken van kerken in Romaanse stijl
De meeste romaanse gebouwen in Nederland zijn kleine dorpskerken waarvan de romaanse 
oorsprong nog duidelijk herkenbaar is. 
De Romaanse Stijl is grofweg herkenbaar aan: ronde bogen, kleine ramen, dikke muren, 
en de vele zuilen. De muren zijn veelal versierd met lisenen en friezen waarin 
eveneens veel ronde vormen terug te vinden zijn.
De stijl maakt een geleidelijke ontwikkeling door die uiteindelijk, door de 
toepassing van het kruisribgewelf, zou leiden tot het ontstaan van de gothische 
bouwstijl.
De muren droegen het grootste deel van het gewicht van het gebouw op zich, waardoor 
grotere ramen niet mogelijk waren. Daarom was het in romaanse kerken altijd vrij 
donker.
Ruimte- en volumewerking
Niet de aanwezigheid van een tongewelf of een rondboog bepaalt de Romaanse bouwstijl.
Want echt Romaanse gebouwen kunnen evengoed koepel-, kruis- of zelfs kruisribgewelven
hebben, ofwel vlak overzolderd zijn. De aanwezigheid van een spitsboog is niet 
voldoende om het gebouw in de gotische stijl te klasseren. Essentieel is de wijze 
waarop inwendig de ruimte wordt bepaald, is de manier waarop uitwendig de bouwvolumes
worden opgebouwd.
De Romaanse ruimte
Inwendig worden schip, dwarspand en koor duidelijk van elkaar onderscheiden door een 
zware gordelboog op brede muurdammen, zelfs in een vlakgedekte kerk, waar geen gewelf
dergelijke versteviging van het bouwwerk vereist. Het schip zelf is ingedeeld door 
gemetselde pijlers, ook al dienen die niet altijd om gordelbogen van koepel- of 
kruisgewelven op te vangen. Onder een tongewelf worden constructief niet-
noodzakelijke gordelbogen gemetseld, om de schipruimte in kleinere eenheden, travee, 
op te delen. Een Romaanse ruimte is rustig geleed, vertoont effen vlakken en kantige 
lijsten. De verticale lijnen worden door de horizontale tot een evenwichtige 
monumentaliteit gebonden. Een gelijkmatig, niet overdadig licht verhoogt de sfeer van
rust en ingetogenheid.
De Romaanse bouwmassa
Uitwendig blijft er een klare afscheiding tussen de anders werkende volumes: tussen 
de meer verticale westtorens en de hoger opgetrokken kruising, soms geflankeerd door 
slanke traptorens naast het koor, staan de meer horizontaalgerichte beuken. Geen 
element overheerst, maar alle samengevoegd geven de indruk van statigheid. De wanden 
behouden hun vlak-werking, ook al worden ze ingedeeld door vlakke muurbanden 
(lisenen), die bij niet-overwelfde gebouwen geen constructieve zin hebben. De zwakke 
helling van de grote daken, 30° à 40°, verhoogt de statische rust.
Geslotenheid en klaarheid
De Romaanse zin voor geslotenheid en duidelijkheid heeft een voorkeur voor de sobere 
en klare lijn van de rondboog, zowel in de constructieve onderdelen, scheibogen 
tussen schip en zijbeuk, als in de decoratieve opbouw, boogveld boven deuren, 
hangfriezen.
De samenstellende ruimtevormen en massa's zijn eenvoudige volumes met voorkeur voor 
kubus, halve cilinder, halve of kwart sfeer.
Het monumentale beeldhouwwerk, gekapt door steenhouwers van de bouwloods, wordt op 
welbepaalde plaatsen aangebracht: op het boogveld boven het portaal, aan deurstijlen,
op de kapitalen.

Bijlage II  Pastoors van de Martinusparochie tot 1850
15.. ZEGERUS heet den 27 april 1566 vicarius perpetuus. 
15.. JOANNES FABRITIUS staat als pastoor in het onzeker jaartal 1573 bij Coppens
bekend. 
In 1588 komt voor als cantor van Eindhoven Georgius Lamberti en in 1594 heet de 
cantor Georgius Joaanis; in beide stukken is er geen sprake van pastoor van Tongelre,
doch deze titel was daar niet noodig; derhalve kan deze persoon of kunnen deze 
personen investiti of pastoors van Tongelre geweest zijn. 
1597. JOANNES SCHOOVERS van ’s Bosch. 
In het capitulum pastorale te Eindhoven den 15 september 1597 staat Joannes als 
pastoor van Tongelre vermeld, terwijl het volgende jaar zijn naam geschreven wordt 
Joannes Schoovers; in 1600 wordt Schoovers als kanunnik vernoemd. 
1605 EGIDIUS DIELEN. S. T. B. 
Dilenus was reeds in 1588 kanunnik van ’t kapittel te Eindhoven; den 23 maart 1605 
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gaf hij als pastoor van Tongelre eene getuigschrift aan eenen wijdeling. Uit de 
visitatie des kapittels, door den bisschop Masius den 25 september 1608 gedaan, 
blijkt dat de cantor Dilenus te Eindhoven vernachtte en des winters vóór negen uur te
Tongelre niet zijn konde. Om aan de strikte residentia pastoralis te kunnen 
voldoen,stond het kapittel toe, dat de cantor Dilenus te Tongelre verbleef, welken 
maatregel de kerkvoogd den 13 augustus 1609 onder zekere bepalingen goedkeurde, 
waaronder de verklaring, dat Dielen niet tegen de scheiding was van de pastorij van 
Tongelre van de cantaria des kapittels. In de visitatie van den bisschop Zoësius van 
23 julij 1615 was de pastoor- cantor afwezig, en doen dezelfde bisschop den 13 
september 1621 andermaal het kapittel visiteerde en op de residentie des cantors te 
Eindhoven aandrong, verzocht men den zwakken en ouden cantor-pastoor hierin niet te 
bemoeijelijken. Toen Ophovius den 19 october 1627 visitatie hield, was de cantaria 
sedert drie jaren opengevallen, doch reeds den 27 october daaropvolgende wordt Jacob.
van Geldrop als cantor ondervraagd. Op verzoek des pastoors krijgt Anthonius Henrici 
den 4 julij 1617 jurisdictie ad placitum pastoris. Onder den pastoor Dielen ontvingen
de twee seminaristen te ’s Bosch, Arnold van den Abeelen en Aegidius van den Abeelen 
van Tongelre, de eerste het subdiaconaat en de tweede het tonsuraat. 
1626. ANTONIUS VAN DER HASELDONCK vicarius was niet cantor van Eindhoven. Hij is 
waarschijnlijk dezelfde persoon, die onder den naam van Verhaseldonck in 1645 in de 
doop- en trouwregisters van Nuenen voorkomt. Den 19 december 1647 staat dáár als 
kapellaan van Tongelre vermeld Antonius Henrici, die reeds in 1617 jurisdictie te 
Tongelre uitoefende. 
1629. JACOBUS ARNOLDI MELCHIORS. 
Melchioris kreeg als cantor-pastoor den 30 september 1629 licentia testandi. Of hij 
in 1627 onder den naam van Jacobus van Geldrop als cantor optreedt, is uit de 
gegevens niet te beslissen. Terwijl de pastoor van Tongelree den 10 april 1630 bij 
den bisschop te Geldrop ter tafel was geweest, beschrijft Ophovius hem als bonus vir.
Uit het bovenaangehaalde mag men besluiten, dat Verhaseldonck als medehelper of 
kapellaan hem ter zijde stond en hierom te Nuenen goede diensten kon bewijzen.
Het cantorschap van Eindoven’s kapittel, dat vooral in de laatste jaren, in 
betrekking tot het pastoraat van Tongelre, vele moeijelijkheden na zich sleepte, 
heeft met de vernietiging des kapittels een einde genomen. 
16.. GOSUINUS BOUCARDUS noemt zich den 3 september 1663 pastoor van Woensel en 
Tongelre. 
1683. REINERUS LUCAS. Merkwaardig is het, dat de opvolging der pastoors van Tongelre 
niet of slechts kortstondig onderbroken is. Lucas en twee opvolgers hebben voorzigtig
en ter sluik de parochie moeten bedienen. 
1667. PHILIPPUS SCHROIDER. 
1679. PIUS DE WILDE. 
1683. PAUL SLEEUWENS v. Heeze deken. – 1691 p. Eindhoven. Sleeuwens heeft als deken 
geene aanteekeningen achtergelaten. 
1691. MATTHEUS van COLL. -- + 1719. 
Het oudste aanwezige doopregister begint in 1691, wanneer Mattheus van Coll vernoemd 
wordt. 
1719. HENR. THEOD. BIEDIJCX van Boxtel.- 1720 p. Veghel. Biedijcx werd den 27 april 
1719 als pastoor van Tongelre ingeleid, doch ontving weldra zijne verplaatsing naar 
Veghel. 
1719. JOANNES MELIS van Gemert.- 1664 afstand. 
Melis pastoor van Stiphout 1713, als pastoor van Tongere ingeleid 23 december 1719, 
deed afstand en is den 15 augustus 1765 begraven. 
1764. GODEFR. BOGAERTS van Woensel. - + oct. 1769. 
Bogaerts is den 1 mei 1765 als pastoor van Tongelre door den deken Guil. Mollen 
ingeleid coram testibus Joanne Moonen ex Gestel prope Endoriam et Mathia de Wit 
auriga ejus. Van 1756 had Bogaerts de kapellanie te St. Oedenrode bediend, en was een
halven broeder van Petrus Bogaerts pastoor van St. Oedenrode. 
1769. GER. COUWENBERGH v. St. Oedenrode.- + 26 maart 1813. Couwenbergh kapellaan van 
St. Jan 1763, te Oisterwijk 1765, werd den 29 augustus 1770 als pastoor ingeleid en 
nam in 1796 oude de parochiekerk weder in bezit. 
1813. JOANNES van der PUTTEN v. Oss.- 1820 p. Wintelre. 
1820. HENRICUS GEVEN van Maarheeze.- + 16 julij 1826. Geven assistent te Steensel 
1798, kapellaan te Bergeik 1801, pastoor van Steensel en Knegsel 1805, is den 16 
september als pastoor ingeleid. 
1826. ANTONIUS CUIJTE van Tongelre.- + 19 sept. 1840. Cuijte is 1809 kapellaan te 
Geldrop, in 1814 pastoor van Bergeik, is den 17 januarij 1827 als pastoor ingeleid.
   1837. Theod. van Lieshout v. Nuenen ass.- + 30 sept 1849. 
1840. JOAN. HENR. INTVEN van Eersel.- + 30 sept. 1849. Intven werd in 1819 kapellaan 
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te Dussen en in 1828 pastoor van Borkel en Schaft. Als pastoor van Tongelre den 16 
februarij 1841 ingeleid, heeft hij in deze parochie veel nut gesticht en schoone 
verbeteringen aan de kerk en in 1847 aan de pastorij aangebragt. 
1849. HENRIC. SCHOENMAKERS van Raamsdonck geboren 18 feb 1806, werd in 1833 kapellaan
te Zeelst en in 1838 te Drunen. 
   1853. Aug. Joseph Fritsen v. Aarle ass. – 1855 k. Geldrop. 

Bijlage III  Schutjes: Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch 
(RHC Eindhoven, serie B 023 band 5; pagina 740 tm 745) 
TONGELRE. 
Oudtijds schreef men Tongerloo, Tongerloe en Tongerle en eindelijk Tongelre, doch in 
de wandeling spreekt men van Tongere. - De gemeente bevat het dorp, benevens de 
gehuchten  Klein-Tongeren, Poeijersel, Urkhoven en Coll, waar een watermolen op de 
Rul ligt, en beslaat eene oppervlakte van 1022 bunder. In 1470 verleent de hertog van
Braband door zijnen rentmeester Goossen Heijn aan het dorp eene pootkaart. 
De spoorweg van Eindhoven naar Helmond doorsnijdt de gemeente, en de provinciale 
grindweg van Lieshout door Nuenen en Tongelre naar Stratum en Eindhoven brengt gemak 
en levendigheid aan. 
HEERLIJKHEID.- Tongelre vroegtijdig met de heerlijkheid Nuenen verpand, werd in 1357 
ingelost en andermaal in pandschap uitgegeven, doch in 1589 daarvan gescheiden. 
Hetzoogenaamd hof niet ver van de kerk, een heerlijk huis, heeft jhr. Theodore Smits 
van Eckart onlangs in modernen stijl fraai doen herbouwen. Waarschijnlijk werd het 
hof in 1631 door baron van Wemelen en zijne echtgenoote vrouwe van Tongere bewoond, 
van welke familie Ophovius spreekt. Het is echter mogelijk dat de baron het kasteel 
van Coudenhoven aan de Dommel bewoonde. Van het geslacht Coudenhoven vindt men in 
1587 Lucia van Coudenhove douairière van jhr. Rutger van Berckl heer van Nuenen, 
Tongelre enz. Dit heerlijk goed, later slechts ruim 22 bunders beslaande, kocht in 
1720 jhr. Jan Karel de Jeger heer van Eckart, en toen verkeerde het kasteel reeds in 
vervallen toestand. Het laatste overblijfsel van deze adellijke grootheid, een oud 
torentje, is door den storm van 9 november 1800 omvergeworpen. 
KERK VAN TONGELRE.- De kerk vereert de H. Martinus bisschop (11 november) als patroon
en bezat weleer den rang van media ecclesia. In dezelve bestonden ten jare 1520 de 
volgende beneficiën: behalve de vicaria of pastoorschap, altare Mariae, altare 
Mariae dolorosae et Barbarae, Matricularia. Latere pouillés spreken slechts van het 
altaar van O. L. V. en van het kosterschap, terwijl Coppens melding maakt van het 
stichten der broederschap van O. L. V., van de H. Catharina, Barbara en Agatha in het
jaar 1477.
De hertogin Joanna stond deze kerk in 1399 ten behoeve van het nieuwe opgerigt 
kapittel van Eindhoven af, die alsdan aan de cantaria werd toegedeeld. De canto des 
kapittels bezat het benoemingsregt des pastoors, en vermits vele cantors dit 
beneficie met de cantaria vereenigd bezaten, lieten zij eenen vicarius in hunne 
plaats besturen, waarover later moeijelekheden ontstonden, daar dezelfde persoon als 
cantor te Eindhoven, en als pastoor te Tongelre moest resideren. De Acta decanatus 
Erdoriensis zeggen duidelijk, dat de cantor des kapittels collator was van de 
pastorij van Tongelre, en het stond hemdus vrij deze aan wien hij verkoos op te 
dragen, waarom niet alle cantors pastoors van Tongelre geweest zijn. 
Na den vrede van Munster namen de protestanten bezit van de parochiekerk, waarin de 
predikant den 28 februarij 1796 nog het woord voerde, doch reeds den 17 april van 
hetzelfde jaar zagen de katholieken hunnen herder weder het altaar beklimmen. Deze 
fraaije oude kruiskerk, waaruit het steenen verwulfsel om de bouwvalligheid is 
weggenomen, heeft eenen zwaren toren met lage spits, die meermaals, en laatstelijk in
1802, door den bliksem getroffen werd. 
Toen de protestantsche onverdraagzaamheid na 1648 alle uitoefening der Roomsche 
godsdienst verbood, hebben de katholieken ter sluik in het gehucht Urkhoven langs den
grooten weg van Eindhoven naar Coll en in Klein-Tongeren een huis voor kerk gebruikt,
tot dat in het einde der XVIII eeuw eene schuurkerk ten westen der pastorij was 
toegestaan. 
VOORNAME INBOORLINGEN. – Marcellus van Craendonck S. T. B. behaald te Leuven in de 
promotie van 1516 onder 196 medestudenten de zesde plaats, werd later kanunnik van 
St. Jacob en stichter van het collegie te Leuven, dat zijn naam draagt, vestigde 
daarenboven vier beurzen, en stierf den 15 november 1574. 
De geleerde Cornelius van Houthem, den 23 mei 1610 geboren en overleden den 4 
november 1663, heeft als kanunnik van Tongerloo eenigen tijd het presidium gehad over
het Norbertijnsch collegie te Rome. 
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Bijlage IV  132 Gezinshoofden in Tongelre in 1811
Département de Bouches du Rhin
Arrondissement D'Eindhoven
Commune de Tongelre

Registre Civique
25 september 1770 Smits Jean sécretaire de Mierlo
22 april 1780 Colen Pierre Mathieu meunier
6 december 1752 Renesse Louis Gerard sécretaire
13 oktober 1740 Slegers Jean cultivateur
13 januari 1775 Slegers Joost sabotier
2 november 1780 Slegers Antoin cultivateur
3 april 1785 Slegers Adrien cultivateur
25 maart 1780 Hal, van Theodore cultivateur
8 maart 1774 Heuvel, van den Jean cultivateur
10 maart 1756 Hoefnagels Pierre  cultivateur
25 augustus 1788 Hoefnagels Jean cultivateur
20 maart 1770 Bree, van Guillaume cultivateur
2 maart 1776 Bree, van Jean charpentier
10 december 1776 Slaats Godefroi cultivateur
3 december 1766 Genugte, van Guillaume cultivateur
30 december 1770 Genugte, van Arnold cultivateur
2 februari 1768 Vogels Jean cultivateur
29 mei 1761 Hijde, van der Jean cultivateur
25 december 1767 Hendriks Pierre  cultivateur
2 november 1764 Schepers Cornelle cultivateur
6 november 1780 Santvoort, van Jean cultivateur
4 november 1740 Engeland, van Pierre  cultivateur
25 november 1725 Lieshout, van Jean Adrien cultivateur
13 november 1725 Lieshout, van Cornelis cultivateur

Lieshout, van Henri cultivateur
1 september 1769 Moorsel, van Guillaume cultivateur
25 september 1755 Baar, van Jean cultivateur
3 september 1723 Vogels Marten rentier
2 februari 1757 Vogels Feorge cultivateur
6 augustus 1786 Vogels Joseph cultivateur
19 april 1765 Alphen, van Antoin cultivateur
9 oktober 1777 Alphen, van Jean Adrien cultivateur
3 mei 1779 Alphen, van Jean Antoin cultivateur
23 juli 1752 Laarschot, van Adrien cultivateur
8 maart 1772 Moorsel, van André cultivateur
2 april 1774 Wegen, van der Henri cultivateur
2 maart 1770 Goei, de Pierre  cultivateur
10 mei 1783 Hoefnagels Arnold cultivateur
6 augustus 1756 Boeren Adrien cultivateur
10 mei 1778 Linden, van der Jean cultivateur
2 november 1734 Linden, van der Gautier cultivateur
20 mei 1736 Habraken Adrien cultivateur
20 september 1783 Habraken Albert cultivateur
7 oktober 1787 Habraken Ambroise cultivateur
25 december 1789 Habraken Michel cultivateur
22 september 1770 Vogels Francois cultivateur
12 mei 1764 Hijde, van der André cultivateur
15 juli 1747 Kemenade, van Jaques rentier
10 maart 1769 Verra Lambert cultivateur
2 mei 1770 Wiel, van de Guillaume cultivateur
25 maart 1771 Wegen, van der Jean cultivateur
11 mei 1780 Gennip, van Thomas cultivateur
11 mei 1780 Merks Henri cultivateur
2 mei 1775 Bomen, van den Jean F cultivateur
20 oktober 1765 Mikkers Adrien cultivateur
3 oktober 1789 Mikkers Guillaume cultivateur
20 mei 1768 Verra Guillaume cultivateur

Alphen, van Henri cultivateur
2 mei 1740 Lodewijks Mathieu cultivateur
12 september 1755 Rovers  Guillaume cultivateur
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Rovers  Lambert cultivateur
15 juli 1782 Rovers  Christiaan cultivateur
26 februari 1756 Habraken Jean cultivateur
24 juni 1764 Raaijmakers Gofroi cultivateur
15 april 1755 Biggelaar, van den Thomas cultivateur
4 augustus 1734 Vorst, van de Antoin cultivateur
14 oktober 1773 Vorst, van de Leonard macon
7 augustus 1770 Bomen, van den Jean cultivateur
11 november 1750 Hoek, van Mathieu cultivateur
13 juli 1773 Mijl, van Gerard cultivateur
6 januari 1774 Baar, van Martin cultivateur
15 april 1751 Wegen, van der Jean cultivateur
20 maart 1776 Ven, van de Arnold covreur de paille
8 juli 1757 Louw, de André cultivateur
8 september 1777 Rooij, van Joseph cultivateur
25 december 1778 Kemenade, van Jean
10 februari 1748 Hoek, van Joseph sabotier
2 april 1734 Couwenberg Gerard curé
30 augustus 1770 Smits Pierre  cordonnier
13 mei 1764 Gestel, van Henri cultivateur
11 maart 1760 Hoek, van Ivo cultivateur
1 oktober 1775 Wiel, van de Jean charpentier
12 juni 1770 Mierlo, van Jean Nicolais
24 maart 1773 Nebbe Gerard cordier
7 september 171 Hertog Jacob fripier
8 september 1784 Hertog Jonas fripier
17 augustus 1754 Verbernen Martin cordier
23 juni 1788 Bomen, van den Nicolas cultivateur
20 januari 1745 Louw, de Jean cultivateur
1 maart 1782 Abraham Isac boucher
14 juni 1753 Jenten Jean tailleur
10 maart 1755 Wiel, van de Jean macon
17 juli 1750 Heusde, van Walrave cult.
17 april 1785 Heusde, van Nicolas cult.
8 februari 1767 Ven, van de Pierre  charpentier
28 oktober 1771 Verhage Henri charpentier
20 december 1774 Rooij, van Antoin cult.
8 september 1772 Habrake Henri cordier
10 september 1745 Koijmans Jean cult.
18 januari 1790 Koijmans Jean Francois cult.
14 september 1776 Koijmans Jean cult.
17 januari 1774 Klabbers Martin marchand ferrand
1 december 1770 Leite Jaques cult.
10 juni 1742 Verhagen Pierre  charpentier
15 december 1754 Hogers Jean cult.
16 oktober 1773 Kuijten Jaques cordonnier
27 december 1782 Kuijten Jean medecin
6 mei 1764 Ven, van de Jaques sabotier
10 maart 1752 Verhoeve Jean cult.
3 april 1757 Bomen, van den Jean/ Mi cult.
4 juli 1780 Rovers  Jean cult.
8 maart 1781 Colen Pierre  cult.
8 maart 1785 Bomen, van den Jean /Gi cult.
17 januari 1749 Hoek, van Guillaume cult.
1 april 1772 Hoek, van Pierre  cult.
6 januari 1755 Rooij, van Jean cult.
21 december 1750 Nunen, van Gautier cordonnier
10 april 1763 Saris Jean Francois cult.
3 maart 1790 Saris Martin cult.
2 mei 1768 Adriaans Simon cult.
27 september 1737 Amijs Martin rentier
24 februari 1738 Saris Francois cult.
15 oktober 1782 Saris Rijnier cult.
10 maart 1783 Saris Gerard sabotier
3 maart 1784 Saris Jean sabotier
20 februari 1787 Saris Henri cult.
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17 januari 1789 Saris Martin cult.
18 augustus 1760 Schellen Adrien tailleur
17 januari 1783 Boomen, van den Christien cult.
20 februari 1758 Hoefnagels Jean cult.
10 april 1775 Voocht, de Antoin Joseph maire
15 september 1770 Vogels Antoin cult.

Waarschijnlijk zijn velen van deze lijst met echtgenotes en kinderen begraven in het 
kerkhof rond de Martinuskerk.

Bijlage V  Beschrijving van overeenkomstige kerkjes
16 juli 1901  De kerk te Monster.
Jhr. mr. Victor de Stuers deelt in het "Dagblad" omtrent de te Monster afgebrande 
kerk het volgende mede: 
"De Ned. Hervormde kerk te Monster is een der belangrijkste dorpskerken van Delfland.
Zij dagteekent vermoedelijk, evenals de toren, uit het begin der XVIe eeuw. Vóór de 
hervorming was zij gewijd aan St. Machutus en stond de pastoor ter benoeming van don 
abt der Norbertijner-abdij te Middelburg.
De kerk bestaat uit drie schepen, welke ieder zijn abris of koorafsluiting heeft, en 
uit een zeer zwaren toren. De kerk is geheel van baksteen opgetrokken; de voet van 
den toren is tot een hoogte van ongeveer 1 meter bekleed met tufsteen, kennelijk 
afkomstig van het oudere kerkje dat hier gestaan heeft, en dat anterieur aan de XIIIe
eeuw zal geweest zijn; deze bekleeding brokkelde vooral aan de westzijde nogal sterk 
af. Tegen den Z.0.-hoek van den toren is een wenteltrap aangemetseld, de toren zelve 
is voorzien van blindvensters met traceeringen; het gewelf in den toren is verdwenen,
alleen zijn er de met figuurtjes versierde kraagsteenen nog in. 
De kerk was gedekt met een in de kap geconstrueerd houten gewelf, dat voor zoover het
koor betreft, nog de oorspronkelijke der XVIe eeuw was; het houten gewelf der drie 
schepen was uit de XVIIe. 
Blijkens het opschrift onderging het gebouw in 1862 een algemeene, weinig gelukkige 
herstelling. Na dien tijd deed men niets, of handelde men zeer onoordeelkundig. 
Inwendig werd alles, muren, pijlers, houten gewelf, voortdurend gewit, doch overigens
liet met de met leien bedekte kin op meerdere plaatsen inwateren. De muren van het 
Zuiderschip werden in 1894 nog niet een laag portlandcement bedekt, zeker de 
ellendigste behandeling welke men aan een oud monument kan doen ondergaan. 
In het choor is een marmeren gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis van den 
beroemden luitenant-admiraal Anthony Pieterson, in 1721 op zijn hofstede Polanen bij 
Monster overleden  Dit monument prijkt met twee volwassen en twee jonge tritonen, en 
met een goed basrelief, een zeeslag voorstellende. De daarop voorkomende schepen 
hebben op den spiegel de wapens van Rotterdam, Doorn, Enkhuizen en de Hollandsche 
Maagd. Tusschen deze beeldhouwwerken, welke gemaakt zijn: N. Seunties fecit, leest 
men het opschrift: 
VIVIT POST FUNERA VIRTUS. 
Die in dit cierlijk graf met glorie legt beslooten. 
Was Hollands admirael, de dappere Pieterson, 
Die in een veege tijd twee Koninklijke vlooten
MeT Ruyter en met Tromp door wijs beleyd verwon. 
Hadt noodlot ons ontroofd van twee soo groote helden.
Dees wakkere telg die uyt het wyd beroemd geslagt
Der edele Stuarts al van ouds zijn afkomst telden. 
Hadt lang verdiend als voogd der zee te zijn geagt. 
Dat Zeeland zich beroeme op 't graf dier eerste looten. 
Handhavers met hun raad en moet van 't vaderland. 
Polanen houd een held in hare kerk beslooten 
Die teffens zeevoogd was en Staten afgezant. 
Obijt den 13 Juni MDCCXII. 
   S. VAN HOOGSTRATEN. 
Een andere gedenksteen is ter eere van den vice-admiraal Jacob Jan Pieterson. neef 
van den voorgaande, ook een dapper zeeman. Het opschrift luidt: 
Illustrissimo generossimequ viro 
Jacobi Joani Pieterson. 
Classiumn foederati Belgii vice praefecto ...
Natus 1692. obijt 1764. 
Voorts is er de begraafplaats van Jan van Wassenaer. en van Catharina van Brederode, 
Heer en Vrouw van Polanen, overleden in 1317 en 1370.
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Naspeuringen van Paul Theelen: Een reconstructie van de Martinuskerk

Een grafsteentje draagt het jaartal 1567. 
Omtrent het ameublement kan het volgende worden meegedeeld: 
De van 1652 dagteekenende eikenhouten preekstoel was eenvoudig maar goed, doch 
alleronsmakelijkst geel en bruin geverfd. Hij had een goede koperen lessenaar. 
Er was een interessant bord met de namen van alle predikanten sinds 1576. *) 
Overigens was het ameublement de vermelding niet waard; geel geverfde banken, een 
leelijke heerenbank met het wapen van Polanen in stijl Louis XVI; een onbeduidend 
orgel van 1827 en afschuwelijke moderne lichtkronen. De oude banken met luifels, de 
koperen kronen, de geschilderde glazen, de met wapens beschilderde wets- en 
spreukentafels, de adellijke obyts die er voor 100 jaren nog te zien waren, dat alles
is spoorloos verdwenen, denkelijk bij gelegenheid van "de goede beurt", die men in 
1862 aan de kerk gaf. 
Het noordelijk koor was laatstelijk vernederd tot bergplaats, het zuidelijk diende 
als consistorie-lokaal. 
Alles wat hout is, werd door den brand van 13 Juli vernield. Het grafmonument van 
Pieterson is vermoedelijk minstens zwaar verminkt. 
Wat de oorzaak van den brand mag geweest zijn? Men zegt dat des namiddags een 
loodgieter aan het dak werkzaam was. 
Het is te hopen dat de justitie een ernstig onderzoek dienaangaande zal instellen, en
dat een voorbeeld zal kunnen worden gesteld: telkens toch gebeurt het, dat kerken 
afbranden ten gevolge van de onverantwoordelijke roekeloosheid van loodgieters, en 
meestal blijven die onvoorzichtige vlegels ongestraft. 
Het is ook te hopen, dat middelen zullen gevonden worden om het merkwaardige monument
te herstellen in zijn oorspronkelijken stijl, opdat het Westland een zijner fraaiste 
gedenkteekenen terugbekome. 

{elders lezen we nog] De Maasbode deelt mede, dat de president-kerkvoogd van de 
afgebrande kerk te Monster van plan is, de kerk geheel in den ouden toestand terug te
brengen.]
*) Volgens Van der Aa, "Geogr. Woordenboek", was de eerste predikant Allardus 
Theodorie, die in 1574 naar Spijkenisse vertrok.
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Naspeuringen van Paul Theelen: Een reconstructie van de Martinuskerk

Bijlage VI  Verder te lezen in de kranten
29 augustus 1815  [Pijlaar is geheel gesticht op Ossenvellen.]  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010976028%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0014 
18 juni 1833 MARTENA-STATE TE CORNJUM.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010582064%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0013 
6 september 1833  VERNIELING  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010772754%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0025 
1 februari 1857  [afbraak te Wijck-Maastricht]  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010112415%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0012 
11 november 1877  VOORWERPEN VAN VROEGEREN TIJD uit een terp te Hartwerd in 
Friesland. I.   http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010587008%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0048 
18 november 1877  VOORWERPEN VAN VROEGEREN TIJD uit een terp te Hartwerd in 
Friesland. II.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010587011%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0059 
6 december 1878  Verkoop te Witmarsum.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010587174%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0034 
11 januari 1879  Witmarsum  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010587195%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0005 
14 juni 1879  [afbraak te Witmarsum]  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010102213%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0009 
1 april 1882  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010265880%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0005 
22 april 1882  [kerken te Maasdam, Oisterwijk]  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010141696%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0010  
5 augustus 1882  St. Jans-kerkhof.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011164215%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0004 
30 juni 1884  Wandelingen in het hartje van ons land. II. DE AVEZATHEN, WADENOIJEN, 
ZOELEN, DRUMPT, TIEL.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010084548%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0118 
1 augustus 1885  Afbraak kerkje te Katwijk aan Zee  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010143401%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0011 
10 januari 1887  Iets betreffende IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010589657%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0095 
27 augustus 1888  Oorschot, 22 Aug.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010267805%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0095 
24 februri 1890  Mr DE ROEVER OVER DE NIEUWE KERK  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010384920%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0063 
10 maart 1890  Oosterland  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010138763%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0113 
28 april 1890  De herstelling van de Stiftskerk te Susteren  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010384965%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0112 
18 juni 1892  Nederhorst den Berg.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011164599%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0004 
7 oktober 1892  Het Bergkerkje bij Nederhorst.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010147725%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0065
18 maart 1893  Het „Bergkerkje" te Nederhorst den Berg.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011164636%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0004 
4 maart 1894  REUZEL, 27 Febr.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010188733%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0014 
11 maart 1895  De gerestaureerde Oosterkerk  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010167191%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0154 
31 juli 1897  Het kerkje te Wilsum.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010127792%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0106 
27 mei 1898  De Nieuwezijds Kapel. http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010161933%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0073 
26 juni 1898  WESTEREMDEN, 24 Juni  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010887338%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0031 
16 juli 1901  De kerk te Monster. [zie hierboven.]
27 juni 1902  [afbraak te Oosterwierum]  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010596416%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0066     http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010762501%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0028 
12 juli 1903  Oudste kerk [van Kootwijk]  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010189086%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0027 
26 oktober 1903  Kerkelijke bouwkunst in Friesland. X.
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http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010596824%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0103 
7 oktober 1904  Oude dorpskerken [Hilvarenbeek]  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010408277%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0086 
12 maart 1905  Kerkbouw.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010891232%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0162 
8 oktober 1906  Van de Steinstins te Veenwouden  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010597729%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0091 
1 april 1907  Typen en Schetsen van Frieschen bodem. XII.  Toelichting op den "Tocht 
naar Ameland" en iets over de R.-K. Gemeente te Nes op Ameland. II  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010597876%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0129 
2 april 1907  DE PRINSENKERK.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010196639%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0034 
1 mei 1907  Wandelingen in het Noorden. XXXIII.  Noordbroek. (Vervolg.) 
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010890373%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0164 
9 mei 1907  Wandelingen in het Noorden. XXXIV. Siddeburen.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010890380%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0187 
4 juli 1907  Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken. XVII.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011166151%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0028 
26 februari 1908  DE N. Z. KAPEL  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010548441%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0036 
14 januari 1911  HET SCHOTSCHE KERKJE.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010198092%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0025 
8 februari 1911  HET RAAM  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010599066%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0056 
30 mei 1911  Dorpskerken.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010108719%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0061 
30 mei 1911  Oude Dorpskerken.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010546440%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0053 
23 augustus 1911  NEDERHORST DEN BERG.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011165977%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0023 
11 september 1911  DE OLDEHOVE.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010599237%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0087 
28 oktober 1912  Opkomst en bloei der oude Friesche steden.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010599579%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0138 
6 DECEMBER 1912  De Geldersche Toren OF Het Huis te Spankeren.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011151080%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0001 
10 maart 1913  Onze oude Dorpskerken.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010667207%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0140 
11 juli 1916  De Hunenborg.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010652132%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0114 
13 september 1916  Met den Pelgrimsstaf. (Voettocht door de Zeven Provinciën in het 
jaar 1916.)  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010547677%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0118 
7 oktober 1916  De kerk te Ewijk.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010548335%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0173 
28 juni 1917  't Tochtje door de Ommelanden.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010882913%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0009 
3 augustus 1917  De kapel van Asselt.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010651856%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0033 
20 februari 1920  Oudheidkundige vondsten te Noordwolde.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010760223%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0104 
20 augustus 1921  Gelderland.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010655864%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0159 
23 september 1922  Wolfhezen  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010026187%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0125  
23 februari 1923  Oude bouwkunst in de provincie Groningen.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010602726%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0087 
3 augustus 1923  De Kerk te Kortenhoef.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011168069%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0081 
27 oktober 1923  Monumentenzorg.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010026861%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0137 
1 juli 1924  Oude Bouwkunst in Friesland.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010603127%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0086 
8 juli 1924  [Excursie van de] Nederlandsche Anthropologische Vereeniging.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010027288%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0210 
1 oktober 1924  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen en
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hun geschiedenis. VII. Grouw in Idaarderadeel.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603206%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0100 
11 oktober 1924  Monumentenzorg.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010027452%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0146 
15 oktober 1924  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen 
en hun geschiedenis. VIII. Eestrum in Tietjerksteradeel.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603218%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0096 
24 december 1924  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen 
en hun geschiedenis.  XIII. Dronrijp in Menaldumdeel.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603278%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0138 
7 januari 1925  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen en
hun geschiedenis.  XIV. Bergum in Tietjerksteradeel.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603286%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0121 
13 februari 1925  Kerk en Toren te Zuidwolde (Gr.)  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010668434%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0148 
12 april 1925  De Kerk van Egmond.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010009641%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0147 
30 april 1925  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen en 
hun geschiedenis. XXII. Oudega in Smallingerland.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603377%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0140 
13 mei 1925  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen en 
hun geschiedenis. XXIII. Oudega in Smallingerland. (2)  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603388%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0125 
10 juni 1925  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen en 
hun geschiedenis. XXV  Hijum en Finkum in Leeuwarderadeel.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603410%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0121 
22 juli 1925  Provinciale Geldersche Archeologische Commissie.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660087%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0150 
10 juli 1925  Kerk te Oldenzijl  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010668556%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0138 
28 oktober 1925  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen 
en hun geschiedenis. XXX.  Dantumawoude en Driesum in Dantumadeel.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603530%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0102 
16 juni 1926  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen en 
hun geschiedenis.  XLIII.  Gemeente Franekeradeel. Het Dorp Achlum.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603722%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0119 
26 juni 1926  DE SINT-JANSPROCESSIE VAN LAREN.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010657824%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0131
28 oktober 1926  Ommelander Kerken.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010669278%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0144 
29 oktober 1926  Ommelander Kerken. II. http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010669279%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0168 
24 november 1926  OUDFRIESLAND. Van Friesche steden en dorpen, merkwaardige gebouwen 
en hun geschiedenis.  LIII. Gemeente Oostdongeradeel. Metslawier.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603856%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0118 
15 januari 1927  KERKENBOUW  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010733006%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0114 
25 januari 1927  Kerkenbouw.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010735151%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0108 
22 november 1927  FRIESLANDS EIGEN. Oudheid en cultuur.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010011263%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0057 
27 november 1927  IN HET ZICHT VAN DEN LANGEN JAN.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010659037%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0118 
24 december 1927  KERK EN TOREN TE WOLTERSUM.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010669760%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0222 
28 januari  DE VROEGERE KERK TE SEBALDEBUREN  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667805%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0245 
11 februari 1928  HET HUIS TE LELLENS  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010667817%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0196 
16 februari 1928  Afgebroken Kerken en het Kerkje van Franssum.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667821%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0182
25 februari 1928  VAN STEENEN BAKKEN ... http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010667829%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0193 
3 maart 1928  Het kerkje van Fransum.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010746866%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0138 
15 mei 1928  Oudheidkundige vondsten bij Ede.  

#18881212 55   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

2140

2145

2150

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

2195

2200

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010746866%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0138
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010746866%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0138
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667829%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0193
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667829%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0193
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667817%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0196
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667817%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0196
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010667805%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0245
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010669760%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0222
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010659037%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0118
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010011263%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0057
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010735151%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0108
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010735151%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0108
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010733006%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0114
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010733006%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0114
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603856%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0118
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010669279%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0168
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010669279%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0168
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010669278%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0144
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010669278%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0144
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010657824%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0131
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603722%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0119
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603530%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0102
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010668556%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0138
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010668556%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0138
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660087%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0150
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603410%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0121
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603388%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0125
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603377%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0140
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010009641%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0147
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010009641%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0147
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010668434%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0148
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603286%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0121
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603278%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0138
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603218%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0096
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010027452%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0146
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010027452%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0146
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010603206%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0100


Naspeuringen van Paul Theelen: Een reconstructie van de Martinuskerk

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010029655%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0192 
31 mei 1928  Het koor in de Nieuwe Kerk [van Delft]  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010211958%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0094 
29 augustus 1928  Ned. Hervormde Kerk. [van Dongen]  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010462029%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0046 
2 november 1928  Vergelijkende Rondschouw over onze Graafschap. IX.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011152362%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0117 
26 oktober 1928  HUMMELO EN KEPPEL  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011152360%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0063 
10 november 1928  OOSTWOLDE IN 'T OLDAMBT.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010668723%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0176 
15 januari 1929  Asselt en zijn Godshuis.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010931367%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0048 
18 januari 1929  De oudste Kerkelijke Architectuur in Nederland. Friesland aan de 
spits.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010744717%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0122 
9 februari 1929  OVER ONZE MIDDELEEUWSCHE KERKEN.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010668634%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0211 
6 april 1929  GELDERLAND. http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010030203%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0098 
21 mei 1929  DE MONUMENTALE KAPEL TE LEMIERS.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010348575%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0159 
15 juni 1929  GARSTHUIZEN  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010674974%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0220 
13 juli 1929  DE SINT WALBURGSKERK. DE EERSTE STEENEN KERK IN ONZE STAD.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010675228%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0273 
5 november 1929  DE KERK EN DE ABDIJ VAN EGMOND.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660760%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0281 
14 november 1929  DE VOORMALIGE HEILIGE KRUISKAPEL OP HET DOMPLEIN TE UTRECHT.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010030582%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0002 
15 februari 1930  DE KLOK VAN ROODKERK.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010743924%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0125 
14 april 1930  DE VOORMALIGE FRANCISCANENKERK TE VENLO.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010660922%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0304 
14 augustus 1930  DE KOP VAN DRENTE.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010661130%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0005 
19 augustus 1930  De Dremptsche toren  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011152801%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0078 
22 september 1930  EEN REIS NAAR HET VERLEDEN.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010746674%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0087 
10 januari 1931  OLDENZIJL.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010761375%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0102
8 mei 1931  HET KERKGEBOUW DER NED. HERV. GEMEENTE TE OLDEBERKOOP   
22 augustus 1931  GROOTE KERK TE DEVENTER.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010661961%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0084 
13 oktober 1931  DE REST VAN DE ST. JACOBSKAPEL.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010662102%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0310 
6 februari 1932  "DE DRAGTEN"  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010605440%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0184 
23 maart 1932  Geweisend  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010014039%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0249 
26 mei 1932  GESCHIEDENIS VAN ASSELT  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010988846%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0116
1 juni 1932  77a. De gemeente Sleen  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010674886%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0236 
4 juni 1932  LIMBURG, HET LAM VAN OUDE MONUMENTEN  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010988854%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0208 
16 juli 1932  De Monnike Ee, bij de Veenhoop en de Oude Venen.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010745486%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0140 
20 mei 1933 Wieuwerd en zijne historie  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010745441%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0092 
20 mei 1933  Het kerkgebouw te Anjum  Voor ongeveer 750 jaar gesticht.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010745441%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0196 
24 juni 1933  DOOR EEN GEDEELTE VAN DE GREIDHOEK.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010745467%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0140 
31 augustus 1933  De oude kerk te Limbricht.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010350241%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0075 
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4 januari 1934  De Geertekerk.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011109878%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0237 
13 januari 1934  DANTUMADEEL XXV. Janum (Friesch Jannum).  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010606030%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0125 
12 mei 1934  SCHILDWOLDE  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010674179%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0281 
24 mei 1934  Te Huissen in de Betuwe  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010535755%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0105 
28 juli 1934  Het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente te Suameer. 
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010745394%3Ampeg21%3Ap020%3Aa0236
7 november 1934  Rondom de Fetze-Fontein te Dokkum  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010759616%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0088 
13 november 1934  Rondom de Fetze-Fontein te Dokkum  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010759621%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0072 
4 februari 1935  Oudheidkundige vondsten in de Ned. Herv. Kerk te Eelde  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010673561%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0157 
28 februari 1935  DE RESTAURTIE VAN SCHOONHOVENS ST. BARTHOLOMEUS VOLTOOID  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010015844%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0260 
4 april 1935  DE KERKRESTAURATIE TE NAALDWIJK  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010015904%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0262 
13 april 1935  De parochiekerk van Oldehove.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010606411%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0145 
19 julin1935   Een Speurtocht door Friesland  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010760864%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0110 
29 februari 1936  GARMERWOLDE... http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010673125%3Ampeg21%3Ap029%3Aa0356 
8 juni 1936  EEN TOCHT LANGS FRIESLANDS OUDHEDEN.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010762334%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0074 
14 augustus 1936  Belngrijke oudheidkundige vondsten in de Ossche heide  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010673265%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0021 
3 oktober 1936  Voor Sittard's mooiste monument  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010934859%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0120 
13 november 1936  KERK TE HOOGEBEINTUM.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010606896%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0230 
27 november 1936  KERK RINSUMAGEEST (GEM. DANTUMADEEL).  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010606908%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0157 
3 SEPTEMBER 1937  Oudkerk, Roodkerk  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010676392%3Ampeg21%3Ap022%3Aa0323 
27 november 1937  RINSUMAGEEST  STAMDORP DER FAMILIE TJARDA VAN STARKENBORGH  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010676517%3Ampeg21%3Ap029%3Aa0341 
23 maart 1938  Stedum's Kerk onder handen  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010676252%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0200 
30 april 1938  TOORNWERD... bij Middelstum  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010676284%3Ampeg21%3Ap029%3Aa0361 
18 juni 1938  TOREN TE HEDIKHUIZEN  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010539383%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0082 
14 augustus 1938  Op Claercamp  Met Frisia Catholica naar Noord-Friesland  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010540355%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0127 
23 september 1938  GOUTUM (LEEUWARDERADEEL.).  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010607463%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0153 
30 september 1938  WEIDUM  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010607469%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0151 
10 november 1938  Kerkbouw en Kerkrestauratie  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010607504%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0167 
13 december 1938  GRONDVESTEN ROMAANSCHE KAPEL TE DOORN  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010664456%3Ampeg21%3Ap010%3Aa0210 
16 december 1938  Opgravingen nabij het Kasteel Bergh  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011153813%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0193 
21 december 1938  Opgravingen te Cuijk  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010540463%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0109 
28 februari 1939  Het kerkje te Hantumhuizen.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010746349%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0058 
6 maart 1939  Belangwekkende oudheidkundige vondst bij de restauratie van den toren 
te Drempt.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011153717%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0254 
6 mei 1939  MARSUM  Miniatuur-dorpje bij Appingedam  
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http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010676653%3Ampeg21%3Ap029%3Aa0343 
25 mei 1939  Wanneer zijn de Friese Kerken gebouwd? (Slot.)  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010746421%3Ampeg21%3Ap011%3Aa0143 
25 juni 1939  Wat Oosterwierum, Wieuwerd, Terkaple vertellen  het gastvrij Sneek  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010607696%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0134
3 juli 1939  Stedums kerk gerestaureerd  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010018515%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0202 
5 maart 1940  WASSENAARS OUDE KERKJE DEN TAND DES TIJDS ONTRUKT Overdracht van 
geschenken van vereenigingen en particulieren  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010018926%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0174
3 april 1940  Kerk van Anloo wordt gerestaureerd. Bezienswaardig Drentsch bouwwerk in
821 gebouwd.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011002381%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0284 
22 mei 1940  Het oude dorpje Velsen met het eerbiedwaardige kerkje komt door tal van 
veranderingen geïsoleerd te liggen.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010663038%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0051 
15 juni 1940  Valkenburg en zijn kerk  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010904942%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0157 
6 juli 1940  Groningen heeft een schat van Middeleeuwsche Kerken  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011024283%3Ampeg21%3Ap014%3Aa0204 
3 augustus 1940  Een Brabantsche abdij 800 jaar! De O.L. Vrouw abdij van de Witheeren
te Postel Verbondenheid met Brabant.  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011024599%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0171 
10 ugustus 1940  Bijdrage tot de geschiedenis der Noormannenpoortjes  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010745713%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0067 
20 augustus 1940  Een Zomerdag in Drente  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010608049%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0033 
24 augustus 1940  Anloo Een aantrekkelijk hoekje in Drenthe  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011024325%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0266 
19 maart 1941  DE ST. PANCRATIUSTOREN TE CASTRICUM  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010492871%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0242 
19 april 1941  BRABANT IN ONS EIGEN LAND   Het St. Willibrorduskerkje te Waalre
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010313673%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0132 
19 pril 1941  DE SINT WILLIBRORDUSKERK TE WAALRE  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010315904%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0138 
11 juni 1941  OUDE KERKEN IN HET NOORD-FRIESCHE TERPENGEBIED  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010019707%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0129 
26 juli 1941  Waar eeuwen geleden een dorp verdween... Wolfhezen, dat [...] 
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011117929%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0157 
30 augustus 1941  HET WONDER VAN WIEUWERDS GRAFKELDER.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010986288%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0081 
19 december 1941  De restauratie van den Sint Steven  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010381445%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0067 
27 april 1942  FRIESCH GENOOTSCHAP VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE Algemeene 
ledenvergadering  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010608562%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0060 
25 juni 1942  Oirschot  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010311318%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0079 
7 augustus 1942  Oude Bergensche toren wordt gerestaureerd  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010309631%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0049 
7 augustus 1942  Een kerk herrijst, een ambacht herleeft  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010310895%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0036 
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010310895%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0036 
21 augustus 1942  Toen men voor de eeuwen bouwde  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010310897%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0026 
26 november 1942  Nieuws uit Emmen  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010326965%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0044 
17 februari 1942  Restauratie toren van Herpt.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010311457%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0046 
18 maart 1943  HET OUDSTE KERKJE VAN BRABANT WERD GERESTAUREERD  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010326291%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0006 
23 juli 1943  OIRSCHOT. Het Boterkerkje wordt gerestaureerd.  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011025548%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0029 
6 november 1943  WESTEREMDEN  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010326646%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0069 
27 mei 1944  Anlo's kerk gerestaureerd  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
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%3A010021352%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0031 
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010358080%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0010 
29 september 1947  Excursie "Stad en Lande"  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010885545%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0033 
9 september 1950  Opgravingen in Minnertsga's Kerk Geheimen van de bouwgeschiedenis  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010612756%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0132 
10 september 1950  Minnertsga's kerk gaf geheimen prijs  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010537437%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0115 
3 oktober 1950  Opgravingen bij Tjummarum en Nes (Am.)  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010537454%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0099 
8 november 1952  Sprekende bekers en schalen  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010613404%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0126 
20 oktober 1954  In JANUM leeft de herinnering aan het befaamde klooster Klaarkamp 
Romaans kerkje een voorbeeld van de bouwkunst der schiere monniken  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011202919%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0173 
10 november 1956  WITTE GESTALTE IN PRACHTIG LANDSCHAP In Gasselter kerkje wilden de 
Duitsers 300 mannen verbranden Heel het dorp leeft mee met de restauratie  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010889903%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0210 
29 april 1957  Vuur vernielt 12e-eeuwse kerkje te Leermens  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010614698%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0082 
31 mei 1957  SINT VITUSKERK TE DOEZUM  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010677149%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0222 
6 juli 1957  Het kerkje van Westergeest is oudheidkundig onderzocht  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010614754%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0184
18 juni 1959  Restauratie van hervormde kerk in Aalsum  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010615349%3Ampeg21%3Ap011%3Aa0197 
22 april 1960  Oudheidkundig onderzoek te Leermens  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010678455%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0236 
22 maart 1961  Oude kerk van Kampen ontdekt  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010371043%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0061
12 augustus 1961 Opgravingen tijdens restauratie van kerk te Sleen  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010678352%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0214 
19 april 1962  Kerk van Hogebeintum wordt gerestaureerd  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010616217%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0226 
18 augustus 1962  Veel restauraties in Frieslands Noordoosthoek – meest van kerken 
Wie ontfermt zich over het kerkje van Sijbrandahuis?  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010616317%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0284 
26 juni 1963  Lioessens' trots onherstelbaar vernield  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010689255%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0101 
30 september 1963  Wolkenlucht maakte landschap mooier tijdens middag-excursie Stad 
en Lande  http://kranten.kb.nl/view/article/id/dd   d
%3A010679139%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0046 
2 oktober 1963  Kerk van Murmerwoude is nu geheel "romaans"  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010616660%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0278 
17 mart 1964  Kerk van Peize uit 13e eeuw  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010568399%3Ampeg21%3Ap004%3Aa0050 
16 april 1964  Bodemonderzoek in drie Friese kerkgebouwen  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010616824%3Ampeg21%3Ap011%3Aa0204 
16 juli 1965  Kerkjes-kijken rondom de Bonifatiusstad  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010617190%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0225 
13 september 1965  Kerken, terpen en "fiskershúske"  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010690035%3Ampeg21%3Ap011%3Aa0215 
23 november 1965  Smallingerland  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010617301%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0205 
28 december 1965  Niekerk  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010869548%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0172 
24 september 1967  Kerk in Noordwolde gerestaureerd: De toren stond 33 cm uit het 
lood  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010690297%3Ampeg21%3Ap019%3Aa0295 
20 oktober 1967  Gerestaureerd kerkje uit 1295 in Helium officieel in gebruik  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010869750%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0249 
29 december 1967  Ook in de Wouden staan zadeldaktorens  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010617937%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0255 
31 december 1968  Na drie zomers heeft Strieper kerkhof rust; Toren van Suryp hd 
Fries zadeldak  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010565266%3Ampeg21%3Ap023%3Aa0474 
24 juni 1969  Warffum heeft rood boekje over historie van zijn kerk  
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http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011015511%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0169/layout/main 
10 oktober 1969 Skeletten bij Warms niet afkomstig van "de slag"  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010690928%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0223/layout/main 
2 april 1970  In Allingawier door opgraving koor oudste kerkje aan het licht  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618410%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0260/layout/main 
1 april 1971  In Bergum kon de toren de (kruis)kerk niet bijhouden  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618686%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0215/layout/main 
15 april 1971  Oldeberkoop: romaans met gotisch gecombineerd  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010618697%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0258 
29 april 1971  Historie in Hogebeintum bewaard in rouwborden  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618709%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0435/layout/main 
19 mei 1971  Rinsumageest: vermaard door crypt en hagioscoop  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618725%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0280/layout/main
3 juni 1971  Eeuwen drukken stempel op de kerk van Oudega (Sm.)  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618736%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0234/layout/main 
22 juni 1971  Over kerk te Bolsward is een boek te maken  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618778%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0151/layout/main 
24 juni 1971  Anjum: grote kerk met "gereduceerd westwerk"  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010618754%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0220 
25 november 1971  Kerkinterieur Huizum bijzonder gaaf en mooi  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618886%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0263/layout/main 
23 december 1971  Kleine kerk van Dokkum werd na 1580 grote kerk  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010618910%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0260/layout/main 
25 maart 1972  Tussen Camminghhuis en de Kerk stond Stins  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010618989%3Ampeg21%3Ap011%3Aa0400 
12 april 1972  Het kerkje van Boer  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010619003%3Ampeg21%3Ap005%3Aa0191/layout/main 
22 juli 1972  Kerk Brantgum in restauratiesteigers  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010619087%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0258/layout/main 
22 januari 1973  Verrassing bij het "schoonmaken": Brantgums kerkje blijkt voor de 
helft romaans  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010619241%3Ampeg21%3Ap007%3Aa0141/layout/main 
28 februari 1973  kerken geven geheimen prijs  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010633474%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0088/layout/main 
22 juli 1974  Hardegarijp had eens kerkje zonder toren  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010619696%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0177/layout/main 
5 april 1975  Omstreeks 1100 bezat Sneek tufsteenkerkje  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010619913%3Ampeg21%3Ap011%3Aa0276/layout/main 
6 februari 1976  Oudheidkundig onderzoek in kerken Lutjewoude en Oenkerk Lutjewoude 
was groter, Oenkerk van tufsteen  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010620132%3Ampeg21%3Ap020%3Aa0291/layout/main 
31 augustus 1976  Heerde bestaat 800 jaar  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010572171%3Ampeg21%3Ap006%3Aa0097/layout/main 
5 september 1980  Op vakantie in Schildwolde  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011019121%3Ampeg21%3Ap014%3Aa0360/layout/main 
1 april 1983  Voorzichtig zijn met Olderberkoop  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010622280%3Ampeg21%3Ap027%3Aa0467 
25 juni 1983  Drie eeuwen Sneker Martinikerk  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A010622350%3Ampeg21%3Ap021%3Aa0416/layout/main 
28 juni 1983  VAN DE DRAIT TOT DRACHTEN  http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
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%3A011010746%3Ampeg21%3Ap014%3Aa0220 
12 mei 1984  Van Lauwerszee tot Dollard tou http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd
%3A011011018%3Ampeg21%3Ap014%3Aa0381 
24 december 1985  OLDEHOVE Symbool van ongeveer tienduizend ton  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010565922%3Ampeg21%3Ap059%3Aa0456 
9 mei 1986  Oudste houten kerkje van Dokkum blijft onvindbaar  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010566033%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0303 
14 februari 1989  Resten kerk twaalfde eeuw Friens gevonden  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010566885%3Ampeg21%3Ap015%3Aa0247 
20 januari 1990  Kerk Britsum mogelijk helemaal beschilderd  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010567168%3Ampeg21%3Ap017%3Aa0395 
9 februari 1993  Hogebeintumer toren staat steeds meer uit het lood  
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010637214%3Ampeg21%3Ap013%3Aa0232 
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