


TIMMERMAN, AANNEMER EN
ARCHITECT CORNELIS VAN DIJK
Cornelis van Dijk, geboren op 5 juni 1833 te
Houten, was de oudste zoon van Servaes Arie
van Dijk en Mechteld van den Berg. Servaes
Arie, geboren op 23 oktober 1807 te
Vreeswijk, van beroep timmerman, was van
Ned. Hervormde godsdienst. Hij was gehuwd
met Mechteld van den Berg, geboren 13 ja-
nuari 1808 te Hagestein bij Vreeswijk. Zij was
katholiek.
Het huwelijk bracht hen 12 kinderen die alle
in de Nederlandse Hervormde godsdienst
zijn opgevoed.
Hun zonen Cornelis, geb. 5 juni 1833,
Willem, geb. 15 december 1835 en Servaes
Arie, geb. 9 maart 1851, aanschouwden in
Houten het levenslicht.
Alle drie kozen zij het beroep van timmer-
man dat door hun vader werd uitgeoefend.
Bij de uitoefening van hun beroep woonden
de gebroeders meestal in de plaats waar het
bouwwerk werd opgetrokken. Deze wijze van
wonen-werken kan gedeeltelijk via gegevens
uit de gemeentelijke Bevolkingsregisters wor-
den nagegaan, doch zij zijn niet voor hon-
derd procent betrouwbaar.
Richten wij onze aandacht op Cornelis van
Dijk, de hoofdfiguur in dit artikel, dan blijkt
dat hij op 20 juni 1857 zijn geboortedorp
Houten verlaat en naar Schiedam gaat. Zijn
vertrek uit Schiedam is niet vermeld.
Aannemelijk is wel dat hij vanuit Schiedam
zijn werk elders uitvoert, en dat kan geweest
zijn bij de bouw van een nieuwe kerk in
Geertruidenberg onder architectuur van de
Roermondse architect C. Weber. Officieel ar-
riveert Cornelis op 16 mei 1861 in Geer-
truidenberg en het blijkt dat hij inmiddels
katholiek is geworden.
In Geertruidenberg leert hij zijn toekomstige
vrouw kennen, t.w. Kornelia de Kroon.
Het is mogelijk dat hij in Geertruidenberg of
omgeving nog aan enkele andere bouwwer-
ken zijn krachten geeft, maar het is ook mo-
gelijk dat hij al werk heeft in Roermond en
dit pas bij de gemeente aangeeft als hij op 21
december 1863 Geertruidenberg definitief
verlaat.
Tijdens zijn verblijf in Roermond treedt

Cornelis in Geertruidenberg op 19 augustus
1864 in het huwelijk met Kornelia de Kroon.
Beiden verlaten op 27 september 1865
Roermond en gaan vandaar naar Heesch bij
Oss waar hun dochtertje Maria Mechtilda op
8 augustus 1866 wordt geboren. Cornelis
geeft dan als beroep op 'Opzichter van wer-
ken' en dat kan slaan op zijn werk bij de
bouw van de nieuwe kerk in Heesch die on-
der architectuur van C. Weber uit Roermond
in de periode 1863-1866 is gebouwd. In 1867
werkt hij met architect HJ. van Tulder aan
de bouw van de parochiekerk in Haren bij
Megen (1867-1868) en maakt zo kennis met
de gotiek van architect Tulder.

Volgens gegevens van de gemeente Heesch
vertrekt het gezin Van Dijk op 9 november
1867 naar Dreumel. In Dreumel is geen vesti-
gingsdatum ingeschreven. De mededeling

Afb. 1. Kerk Maasbommel met pastorie,
kostershuis en patronaat. Opname ± 1917.

Coll. W.H. van Ooyen, Wamel



van Cornelis aan de gemeenteambtenaar in
Heesch kan geweest zijn 'Naar Dreumel'
maar hij werkte toen nog in Haren aan de
nieuwbouw van de kerk die toen nog niet on-
der dak was. In Dreumel waren bouwplannen
om te komen tot een nieuwe kerk die onder
architectuuur van HJ. Tulder is gestart, (zie
t.s. Tweestromenland nr. 77) De aanvang van
de opbouw was in het voorjaar van 1868 en
Cornelis van Dijk was ook hier de bouwkun-
dige medewerker van architect van Tulder.
In het Bevolkingsregister staat zijn beroep
vermeld 'Opzichter van werken'.

De bouw in Dreumel is nog in haar beginfase
wanneer Cornelis in augustus 1868 zijn ont-
slag neemt en naar Maasbommel gaat, waar
hij op 16 oktober 1868 wordt ingeschreven
met als beroep 'aannemer'. Als architect-aan-
nemer bouwt hij in Maasbommel de nieuwe
kerk (1868-1869) waaraan in dit tijdschrift
aandacht wordt gegeven. Wanneer het werk
klaar is, verlaat hij Maasbommel, en volgens
de uitschrijving, gedateerd op 28 oktober
1869, gaat hij naar Dreumel, doch zijn vesti-

Afb. 2. Zuidzijde kerk Maasbommel ± 1950.

ging is aldaar niet vermeld. Zeer waarschijn-
lijk is hij toen naar het Brabantse Zeeland
vertrokken, want onder zijn leiding is daar in
de periode 1871-1872 een nieuwe kerk ge-
bouwd die veel overeenkomst heeft met de
kerk in Maasbommel. De verblijfplaats van
het gezin van Dijk is vanaf 28 oktober 1869
onbekend, noch in Dreumel, Zeeland of el-
ders zijn gegevens te vinden. Wel komen we
zijn naam tegen in het Bevolkingsregister van
Batenburg, maar een datum van aankomst en
waar vandaan is niet vermeld. Zijn beroep is
dan 'bouwkundige'. Aangenomen wordt dat
hij medio december 1872 in Batenburg is ge-
komen. Onder zijn leiding wordt in
Batenburg een nieuwe kerk gebouwd in de
periode 1873-1874, waarvan in dit tijdschrift
een beschrijving wordt gegeven.

Een jongere broer van Cornelis, Servaes Arie,
geboren 9 maart 1851, verlaat op l 7juni 1873
het dorp Houten en gaat naar Batenburg
waar hij zich laat inschrijven op 31 mei 1873.
Hij neemt zijn intrek bij broerCornelis. Dat
er vele onjuistheden in de bevolkingsregis-

Coll. W.H. van Oayen, Wamel



Afb. 3. Vierde geleding en voet van toren-
spits kerk Maasbommel.

Opname : W.M.G. Arts

ters voorkomen blijkt nu wederom, het hoeft
niet altijd een fout van de ambtenaar te zijn:
het zijn die fouten die ontstaan zijn als ge-
volg van de foutieve informatie van de be-
treffende persoon. Zo blijkt dat Servaes Arie
zich op 17 juni 1873 laat uitschrijven, terwijl
hij in 1870 al vertoefde in het dorp Zeeland.
Schijnbaar nam men vaak de moeite niet om
zijn vertrek en aankomst te melden.

Of bij het werk in Batenburg de aanwezig-
heid van Cornelis nodig was is onbekend, wel
weten wij dat hij in 1874 bezig was met de
bouw van een nieuwe kerk in Beursen bij
Ravenstein. Op 11 november 1875 gaat het
gezin van Dijk naar 's-Hertogenbosch waar
het kortstondig blijft wonen. Op l mei 1876
arriveert het in het Brabantse Mill voor de
bouw van de plaatselijke kerk (1877-1878).
Voor de bouw van de kerk in Wamel (1878-
1879) verlaat het gezin op 26 mei 1878 het
dorp Mill en het vestigt zich in Wamel; zijn

Afb 4. Interieuropname kerk Maasbommel
met de grote ramen in het priesterkoor, zie
afb. 19. Coll. W.H. van Ooyen, Wamel.

beroep is dan architect. Vanuit Wamel ver-
zorgt hij de uitbreiding van de kerk te Deest,
dat in 1880 is gerealiseerd. Vanuit Wamel
vestigt het echtpaar zich op 14 oktober 1881
te Wijchen, en Cornelis realiseert dan vanuit
Wijchen de H. Franciscuskerk in Nijmegen,
die volgens de Graafse Courant op 12 augus-
tus 1882 is geconsacreerd.
Cornelis ontwerpt en bouwt de uitbreiding
van de kerk in het Brabantse St. Anthonis en
in Eindhoven-Strijp de nieuwe kerk van de
H. Trudo.

Dochter Maria Mechtilda Petronella huwde
op 7 oktober 1889 te Wijchen met Alfonsus
A.M. Wolters, burgemeester te Heesch.
Getuigen bij dit huwelijk waren; W.F.
Wolters, candidaat-notaris te Helmond; F.A.
Wolters te Helmond; Pier Thomes Storne-
brink, architect te Wijchen en W. Roelofs,
goede bekende van de bruid.
Moeder Kornelia de Kroon sterft te Wijchen



op 17 juli 1904, en zeer waarschijnlijk is dit
de reden dat Cornelis op 29 april 1905 weer
terug gaat naar zijn geboortedorp Houten.
Hij is aldaar op 23 april 1910 overleden.

Mgr. Van Helvoort schrijft dat architect Van
Dijk buitengewoon veel heeft rondgezwor-
ven. Dit kwam niet voor bij de architecten H.
van Tulder of C. Weber, die echter uit een
hoger maatschappelijke klasse kwamen.
Architect Van Dijk was tegelijk én architect
én aannemer; de combinatie van deze twee
beroepen was niet vreemd.

DE GEBROEDERS WILLEM EN SERVAES
ARIE VAN DIJK
Broer Willem, geb. 15 december 1835, ver-
trekt op 15 februari 1863 vanuit Houten naar
Geertruidenberg; hij is van beroep timmer-
man en van het R.K. geloof.
Vanuit Geertruidenberg gaat hij na 27 sep-
tember 1865 naar Heesch bij Oss, waar zijn
broer Cornelis woont. Vanaf 28 november
1866 tot 11 januari 1868 werkt Willem als

timmerman in het Brabantse dorp Zeeland.
In de periode 1867-1868 wordt in Haren bij
Megen de nieuwe kerk gebouwd waarbij
broer Cornelis aanwezig is als 'bouwkundig
opzichter'. Het is mogelijk dat Willem in de
periode januari-oktober 1868 in Haren
werkt. Hij gaat officieel 16/17 oktober 1868
naar Dreumel, met als beroep timmerman.
De kerk in Haren is op 19 oktober 1868 ge-
consacreerd.

De bouw in Dreumel is gestart in het voorjaar
van 1868 en Cornelis was hier als bouwkundi-
ge aanwezig in dienst van architect H. van
Tulder. Cornelis neemt in augustus zijn ont-
slag en hij wordt dan opgevolgd door zijn
broer Willem. Willem woonde officieel nog
in Heesch en werkte waarschijnlijk in Haren.
Vergelijken wij de ons bekende gegevens dan
is het mogelijk geweest dat Willem wel zijn
broer heeft opgevolgd doch de verhuizing is
pas later gebeurd of ingeschreven. Het is ove-
rigens fout als wij de gegevens van de B.R.
gaan aannemen als een juiste datering van

Afb. 5. Opstelling orgel en balustrade in de
kerk te Maasbommel. In de hoeken een ron-
de schalk. In het gewelf de sluiting.

Afb. 6. Interieuropname kerk Maasbommel.
Eenvoudige pilaren, met een schalk.

Opn.J.R. Visker
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A/b. 7. Gewelvenconstructie in de kerk in Maasbommel. Opn.J.R. Visker

verblijf in een gemeente voor een bepaald
werk, De kerk in Dreumel is nog niet klaar of
Willem moet al snel naar een ander werk of
in Arnhem of in Nijmegen, om vandaar op 5
december 1869 in Maasbommel te worden
ingeschreven. Willem verlaat op 16 juli 1870
het dorp en gaat wederom naar Zeeland
maar nu voor de bouw van de kerk die onder
architectuur staat van zijn broer Cornelis. Uit
verschillende andere gegevens blijkt dat
Willem zich terug trekt uit de bouw, want bij
de geboorteaangifte van zijn dochter Eli-
sabeth Gerarda op 2 juli 1873 is hij logement-
houder in Boxtel. Willem is in Boxtel overle-
den op 8 september 1891. Servaes Arie heeft
zijn medewerking als timmerman gegeven in
Zeeland in 1870?, in Batenburg in 1873 en in
Deursen bij Ravenstein in 1874, toen als
bouwkundige. Servaes Arie gaat nadien waar-
schijnlijk naar Aarle-Rixtel en met zijn ver-
trek is het met de onderlinge samenwerking
tussen Cornelis en hem gedaan.

HET OEUVRE VAN ARCHITECT
VAN DIJK
Architect Cornelis van Dijk heeft geen grote
aantallen kerken gebouwd zoals zijn leer-
meester architect van Tulder. Wij komen
slechts op een aantal van tien.

1. Maasbommel, 1868-1869.
2. Zeeland, 1871-1872.
3. Batenburg, 1873-1874.
4. Deursen, 1874.
5. Mill, 1877-1879.
6. Wamel, 1878-1879.
7. Deest, een uitbreiding, 1880.
8. Nijmegen - Doddendaal, 1881.
9. St. Anthonis, een uitbreiding, 1885.

10. Eindhoven-Strijp, 1884-1887.

Dan heeft hij nog de schetstekeningen ge-
maakt van kerk en klooster in Alverna, 1885.
Van een paar kerken kunnen wij geen bijzon-
derheden geven ten gevolge van verwoestin-
gen tijdens de oorlog. Het zijn juist de twee
kerken die in het volgende nummer worden
beschreven, t.w. Wamel en Deest.
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Afb. 8. Kerk Batenburg. Opname ± 1920.
Co//. W.H. van Ooyen, Wamel

PAROCHIEKERK H. LAMBERTUS
TE MAASBOMMEL
In het boekwerk 'Geschiedenis van het bis-
dom 's-Hertogenbosch' van L. Schutjes staat
vermeld: 'doch den 5 april 1869 legde men
den eersten steen van de gothieke kerk, die
het volgende jaar den 16 september door
den pastoor werd ingezegend, en waarin 's
anderendaags op het feest van St. Lambertus
de eerste H. Mis plegtig is opgedragen. De
zeer schoone kerk staat bij den Maasdijk ne-
ven de pastorij, die in 1844 gebouwd was.'

Mgr. van Helvoort geeft verder de volgende
beschrijving: De toren heeft vier geledingen
vanaf begane grond tot aan de voet van de
geknikte, achthoekige spits. De toren is in
haar geheel opgebouwd in overhoekse con-
treforten. In de onderste geleding is de
hoofdingang en twee zij-ingangen aange-
bracht. De deuren zijn enigszins terug ge-

Afb. 9. Koorraam kerk Batenburg-
Opname W.M.G. Arts

legd om de mogelijkheid te hebben voor het
aanbrengen van een spitsboog omlijsting en
een plafond uitgevoerd met een bakstenen
kruisribgewelf in schoonmetselwerk. Boven
de ingangen is een natuurstenen latei aange-
bracht met daarboven een zespas lichtven-
ster voor daglicht in het voorportaal. De on-
derste geleding wordt afgesloten met een ce-
mentwaterlijst, die doorloopt over de over-
hoeks geplaatste contreforten. Aan de voor-
zijde van de toren dient deze waterlijst als on-
derdorpel voor de raam voor daglicht op het
zangkoorgedeelte. Het raam dat is aange-
bracht in de tweede geleding is verticaal in
twee delen gesplitst door een zware montant.
Het ontstane deel wordt wederom door een
montant, in lichtere uitvoering, gedeeld. Zo
ontstaat dan een vierdelig raam. De zware
middenmontant wordt met de montants, die
tegen de torenmuur staan, gesloten door
twee spitsbogen. Bij de lichtere montants ge-
beurt het zelfde, maar op kleinere schaal.
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Tussen de spitsbogen van de zwaardere mon-
tants en die van de lichtere montants ont-
staat de ruimte om een driepas raampje aan
te brengen. De natuurstenen omlijsting van
de vier ramen geeft weer de gelegenheid om
tussen de twee spitsbogen van de dubbele ra-
men en de top van de buitenste spitsboog
een rond zespas raam aan te brengen. Boven
dit raam is een bakstenen spitsbooglijst aan-
gebracht (zie foto nr. 9).

In deze tweede geleding is in de linkergevel
een blinde nis aangebracht en daarachter
staat de traptoren. In de rechtergevel zijn
twee blinde nissen aangebracht.
De derde geleding toont aan alle zijden drie
spitsboogramen, waarvan een groot dat ge-
flankeerd wordt door twee kleinere, die in
een ondiepe nis staan, met een baksteen-sier-
lijst er boven. Dit alles staat weer in een on-
diepe nis, die boven wordt afgesloten met
een horizontale achtdelige baksteen-sierlijst.
Een cementen waterlijst vormt de afschei-
ding van derde en vierde geleding. In de
vierde (laatste) geleding zijn drie galmgaten
aangebracht, die met een spitsboog eindi-
gen. Als omlijsting van deze galmgaten zijn
drie cementen schalken met kapitelen en
spitsbogen aangebracht. De vierde geleding
eindigt in een topgevel waarin de wijzerpla-
ten zijn opgenomen en afgewerkt met een
bakstenen sierlijst. De hoeken zijn voorzien
van ronde torentjes als een afsluiting van de
contreforten. Het geknikte torendak heeft
bij zijn voet vier zadeldaken naar de topge-
vels en vier naar de hoektorentjes (zie detail-
foto nr. 3).

De zijbeuken worden afgedekt door lesse-
naarsdaken, die eindigen tot aan de onder-
dorpels van de ramen van het schip. De zij-
beuken eindigen bij het begin van het pries-
terkoor. De sacristieën liggen tegen de twee
eerste traveeën van het priesterkoor en zijn
eveneens met lessenaarsdaken afgedekt op
een hoogte van de onderdorpels van de twee
zijramen van het priesterkoor. In vergelij-
king met de lengte van het schip is de toren
te laag; de verhoudingen zijn bij de kerk van
Batenburg beter (zie daar).

Afb. 10. Traptoren zuidzijde kerk Batenburg.
Opn. W.M.G.Arts

INWENDIG
Binnenkomende onder de toren door mer-
ken wij dat het voorportaal een plafond
heeft, uitgevoerd in een stenen ribkruisge-
welf met een grote stenen sluitring die dient
om de klokken en ander groot materiaal
naar boven te kunnen halen. Aan de rechter-
zijde is de deur naar de doopkapel die naast
de toren staat en links is de toegangsdeur
naar de traptoren. De traptoren is aan de
buitenzijde aan de toren aangebouwd en
geeft via de binnentoegang de gelegenheid
om het zangkoor gedeelte en de rest van de
toren te bereiken. Het schip telt vijf traveeën
en het geheel wordt door een dubbele rij van
vier pilaren gedragen. De basementen van
de pilaren (pijlers) zijn verticaal geleed, en
vormen gedeeltelijk de spitsboog. Een ander
gedeelte van de pijler eindigt met een
bloemkapiteel waarop de schalken rusten
die de binnenboog vormen van de genoem-
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A/b. 11. Raam uit zijbeuk kerk Batenburg.
Opn. W. M. G. Arts.

de spitsboog. Een verticaal staande schalk die
eindigt met een bloemkapiteel vormt de aan-
zet van de gordelbogen met het kruisrib-ge-
welf met bakstenen, in schoonmetselwerk
uitgevoerd. De schalken in de zijbeuken lo-
pen op tot de gordelbogen over de zijbeu-
ken. Bogen en voet staan op een bladkapi-
teel. Bij de buitenmuren van de zijbeuken is
de opzet iets anders. Boog en gewelven staan
hier op één schalk. Het priesterkoor sluit met
twee traveeën aan op het schip. De sluiting
van het priesterkoor is gemaakt in drie vel-
den, die zo zijn geplaatst dat zij drie zijden
van een achthoek vormen. Tussen de velden
staan ronde schalken op de gelede basemen-
ten.

De zijmuren zijn voorzien van dubbele ra-
men; iedere helft heeft dezelfde profilering.
De breedte is overal gelijk doch de lengten
verschillen. De kortste in de binnenmuur di-
rect onder het gewelf, de middelste maat in

Afb. 12. Zijbeuk met raam, blinde raam,
schalk en gordelboog. Opn. W.M.G. Arts

de muren van de zijbeuken en de grootste ra-
men zijn aangebracht in de drie velden in
het priesterkoor dat elf delen telt, terwijl de
zijramen in het priesterkoor acht delen tel-
len.
Onder de blinde ramen van het schip loopt
een waterlijst, die in het gehele schip is aan-
gebracht en alleen door de schalken wordt
onderbroken. Dit is ook van toepassing op de
twee zijbeuken. De biechtstoelen zijn niet in
de bouw betrokken, en zijn als zodanig ver-
plaatsbaar.

RENOVATIE
In 1983/84 heeft de kerk een grote renova-
tie/onderhoudsbeurt gehad. Het leiendak is
vernieuwd, voegwerk hersteld en er is toen
een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst.
Het schilderwerk dat toen ook is uitgevoerd
laat ons thans een prachtige kleurencombi-
natie zien die het interieur ruimer doet lij-
ken dan voorheen.
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Afb. 13. Torenbalustrade van de kerk in Ba-
tenburg. Opn. W.M.G. Arts

PAROCHIEKERK ST. VICTOR
TE BATENBURG
Aan pastoor Johannes Kroonen, die op 30
augustus 1872 zijn voorganger pastoor
Mathias Coppens was opgevolgd, werd als
nieuwjaarsgeschenk op l januari 1873 door
zijn parochianen een nieuwe kerk toege-
zegd. Een financiële toezegging door de ver-
mogende Jan Steeg, kerkmeester en wethou-
der, voor de bouw van de kerk was
ƒ 50.000,00 groot.
De nieuwe kerk werd opgebouwd direct aan
de Maasdijk, en een gedeelte van de kerk
kwam te staan op een klein weggetje. Vijf in-
woners uit Batenburg t.w. C. v.d. Koolwijk
Sr., J. v.d. Velden, Wed. D. Hoes, Wed. S.
Mooren en G. van Oirsouw protesteerden te-
gen deze gang van zaken daar zij regelmatig
gebruik maakten van het weggetje, doch hun
protesten heeft de bouw niet tegen gehou-
den. Het kerkbestuur heeft officieel het per-
ceel grond van de gemeente aangekocht en
met de bouw kon daarna gestart worden tot
geluk van de plaatselijke R.K. bevolking. De
eerste grondwerken voor de nieuwe kerk be-
gonnen in 1873.

Bij het uitvoeren van de grondwerken zorgde
architect Van Dijk voor een stevige grond-
slag. Op de plaats van de pilaren liet hij put-
ten graven met een middellijn van twee me-
ter en tot ongeveer tien meter diep. De ko-
kers werden opgevuld met Maaszand dat
door middel van pompen werd aangewaterd.
Bij het graven van een pilaarput stuitte de

Afb. 14. Kruis en weerhaan op de torenspits
in Batenburg. Opn. W.M.G. Arts

graafwerkers op een diepte van vijf meter 'op
eenen buitengewoonen monstrueuzen ei-
kenboom' die een middellijn had van twee
meter en een afgeknotte lengte van eveneens
twee meter. De boom was uitgehold en daar-
na opgevuld 'met heidensche urnen, waarin
de asch der menschen verborgen was'; aldus
het parochiememoriaal.
De 'eerste steen' voor deze kerk is gelegd op
13 maart 1874 door Johannes Steeg, dat ver-
meld een gedenkplaat die is aangebracht aan
de buitenmuur van de toren. De kerk is een
driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën
terwijl de koorpartij bestaat uit een travee
met 5/8 sluiting. Uitwendig is de eerste in-
druk dat deze kerk haast gelijk is aan die van
Maasbommel, doch bij nadere beschouwing
blijkt onder andere dat de hogere toren de
kerk slanker en hoger maakt. Hij is minder
gedrongen dan de kerk van Maasbommel.
De toren heeft vier geledingen met over-
hoekse contreforten. In de tweede geleding
is de koorraam aangebracht, die qua uitvoe-
ring gelijk is aan die van Maasbommel, zie fo-
to nr. 9.
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Afb. 15. Drie schalken van een hoofdpilaar
in de kerk van Batenburg. Opn. W.M. G. Arts

De vierde geleding wijkt sterk af van die van
Maasbommel wat de slankheid van de toren
ten goede komt. In de vierde geleding zijn
de galmgaten aangebracht (twee stuks) waar-
boven de wijzerplaat. Alles wordt omlijst
door één hoge spitsboognis. Boven deze nis
is een vooruitspringende omlijsting van bak-
steen aangebracht van negen spitstboogjes.
De vierde geleding wordt afgesloten middels
vier torentjes die geplaatst zijn op de contre-
forten. Tussen de vier torentjes is een na-
tuurstenen borstwering geplaatst met vier-
den openingen, (zie detailfoto nr. 13) De to-
renspits heeft een vierdelige voet en gaat
over naar een achthoekig hoge spits die be-
kroond wordt met een metalen kruis waarop
een weerhaan, (zie foto nr. 14) De vermelde
traptoren is gelijk aan die van Maasbommel
wat betreft het muurwerk, het dakje heeft
hier een achthoekige vorm.

Afb. 16. Zijraam met waterlijst.
Opn. W.M.G.Arts

HET INTERIEUR
Evenals in de kerk van Maasbommel is in het
voorportaal een stenen ribkruisgewelf met
natuurstenen ring aangebracht; rechts is de
toegang naar de doopkapel en links naar de
traptoren. De grootste verschillen zijn waar-
neembaar in het schip. De pilaren (pijlers)
hebben vier dikke en vier dunnere schalken
die alle eindigen in een bladkapiteel, (zie fo-
to nr. 15) Het orgel dat in twee delen staat
opgesteld geeft de mogelijkheid om het
koorraam volledig te zien en het daglicht op-
timaal te gebruiken. De weduwe Steeg-Smits
heeft in 1853 het benodige geld voor een or-
gel beschikbaar gesteld dat in de oude kerk
stond opgesteld. Aan orgelbouwer Volle-
bregt te 's-Hertogenbosch is opdracht gege-
ven het orgel te plaatsen in de nieuwe kerk.
De kostprijs bedroeg ƒ 520,-. Voor een gron-
dige restauratie in 1913 bedroegen de kosten
ƒ 2.000,-.
In het kerkschip is de balustrade van het
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Dit weet De Graafse Courant van 10 augustus 1881 te melden.

*OcvCoinilDui3r'C, 7 m R Aug. He-
di'ïi v:ai Uiitciil>ur,j in fci-stgirwuud. Oji (i juni-
Jon v/aren prcchtijjo eerobofjen opgericht, vur-
«terJ met COUP rccntgto rhronogfatn», die il c
licJaogetelling ca bewondering van duizenden
opacitca; hondcrJca vlaggen wapperden van
huircn, licfdegcsticht en tempel; terwijl de
v.-pg naar do kerk zoo keurig niet groen be-
plant ca vernierd V/OP, dat do gera. als 't ware
in een Eden Ijercibapca was : olies, om mgr.
Godcchalk zoo ftogtig mogelijk te ontvangen,
dio onze prachtige) nieuwe kerk zou komen
tcncakrcren. Op liet bectemdc uur trok eene
tiiolce, goed geürganiueerdo eorcwacht, aange-
voerd door den hr. Elzen, naar de grenzen,
tvüar Ufjr. door ZEd. v.'crd toegesproken en
•vcrwollwEiJ. Hot statig klok-gelui kondigde
aan, dat Z. D. II. de kom der gem. naderde,
c/e2r <!e Ilarmoaio van Wyelien, de lecrlin-
fjcu der cehool tnot onderwijzer, en duizenden
bclangctcllcadcn X. U. H. afwachtten.

Nadat llgr. door een der ccliolicrcn in harte-
lijke- bewoordingen oangcsproken, en .driowcrf
•wcStota crcrd toogowenocljt, trok men in plecht-
statigcn cptocht, die uit do Gardes d'honnour
en Bctiolicrca, do Icatstcn tact vaandop, be-
stond, onder bogeScjdjng vaa genoemde Harmo-
nie, de versierde ciraai dsor tot aan het licfdo-
gcstieht, vïaar Ilgr. word op,70T/ocbt door 10
bruidjcs, v/aar van ccnc Ilgr. op iodrutvyokkcn-
Ae wijze aansprak, onder aanbieding vaa t-on
frott^oat. Do bruidjes sloten zicb hier bij den
•stoet caa en, ondrr een parade-marnch van de
Ilarmosis, izolt do stoet voort, gevolgd door
•duizenden tot tag 4o PcBtorie, waar Mgr. de
•ycrgaderdo menigta ft) ccno krachtige trefl'en-
ü<> rede bedankte voor alten, v/at men tot op-
iuicicrtRR van bet kerk. feest had gadaui). '/:• )•)•

EL zcgondedaarop de verheugde, menigte, waar-
na günoerade Iïr,rraonio Mgr. COUP Ai>renadc
gaf ou verscheidene overheerlijke stukken uit-
voerde,

'a Audordcaga 'a inorg. bad liet plechtige
l:c"k-l:oar,a!jFCPoa nioi de daarbij gebruikelijke
UIL cororaoniün plaats. Ten 16 ure bngon de
pontificale II. Uia, dio deur c&uo groot» ncliii-
t'o liti. drccct. on paroc!]ic.ncn vrord bijgowoorid.
De ter!: v.*cs voor dio t'eostvieriog zoei lui-
ctsrrijk voroiord. Op dczon godenkv/aardigcn
fooDtdc^ word I>lgr., 'n nam. circa l uur, go-
volgd dooi- ccs:o uionigto hh. Gcor.tolijkdii, ut'-
fjet:cc.Ul cm du Pastorie, door de schooljeugd,
fcrizWjon on parochianen on, onder begeleiding
IKI ïici ctiïïiokkorpa, toog Ilgr, uit, om hot
licfdcsccticlii in to zogonon, waar 0011 dor
t>rtiiüjc3 ül. I), tl. begrootte, on gezamenlijk
ecu celioon Itod ar.tiliiavon. Na afloop \vord
Ilgr. cp gdijlto v^yzo uitge!oido godaan naar
<3a Pcsicno, hiold oeno indrulmckkoudo ton-
üprtD.';, cof;c2ilo daarop de aanwezigen, on
vorU'ccf ic-ï Ij u. iu do Pastorie, om dan voor
goed afscheid wau cllon to nomen. Nogmaals
ccgocdo Z. D. II. ol do aanwezigen en, on-
der begeleiding ven do Gcrdca d'lionncur met
tic Ilcriccab, vorliot tlgr. onzo gom., na»
wclUoi- grena Z. D. II. nogaaah zyn' harte-
Sijtou dcslc bctaigdo, voor alles wat Eaton-
tjcrg tor opluistering van bet feest godaan
Eind.

zangkoor tegen de toren aangebracht. Het
middenschip en de twee zijbeuken zijn voor-
zien van bakstenen kruisribgewelven in
schoonmetselwerk. De muurschalken tegen
de buitenmuur hebben drie schalken, in
Maasbommel is slechts één schalk aange-
bracht. De waterlijst boven de spitsbogen van
het schip loopt geheel rond in het schip
maar ook in het priesterkoor. De ramen zijn
in afwijking van Maasbommel in het priester-
koor van gelijke lengte, met zeven delen.
De eerste luidklok die in 1852 werd opge-
hangen in de kleine kerk uit 1829 was des-
tijds geschonken door het echtpaar Theo-

dorus Hoes-Antonia van den Oever. De klok
woog 60 pond en droeg de naam 'Sint
Victor', en is in 1874 overgebracht naar de
nieuwe kerk.

De kerk van Batenburg is veel royaler van op
bouw en uitvoering, zowel binnen als buiten.
Dit is duidelijk waarneembaar en begrijpe-
lijk, daar de kerk in Batenburg geheel is gefi-
nancierd door de vermogende familie Steeg.
Voor de kerk stelde zij ƒ 50.000 beschikbaar
en voor het hoogaltaar en versiering nog
eens ƒ 20.000.
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Afb. 17. Sluitsteen boven het altaar in de
kerk van Batenburg. Opn. W.M.G. Arts

Architect Van Dijk heeft als het ware met één
blauwdruk de kerken van Maasbommel,
Zeeland en Batenburg gebouwd. Veel is te
herkennen van het werk van architect Van
Tulder. In de drie kerken zijn, op enkele uit-
zonderingen na, slechts enkele kleine ver-
schillen waarneembaar. De toren van
Maasbommel lijkt veel op de eerste toren
van de kerk uit Dreumel wat betreft de vier-
de geleding en spits, (zie ts. Tweestromen-
land nr. 77 afb. nr. 18 en 19 en in dit artikel
afb. nr. l en 3). Waarschijnlijk heeft Van
Dijk even de blauwdruk geleend van zijn
werkgever t.w. architect H. van Tulder.

INWIJDINGSFEEST
Op maandag 8 augustus 1881 is de kerk te
Batenburg op plechtige wijze geconsacreerd.
De Graafse Courant geeft hiervan een uitge-
breid verslag.
In de krant van omstreeks 3 augustus staat:

Afb. 18. Kruisribgewelven middenschip
kerk te Batenburg. Coll. H. V. Tweestromen-
land, opn. W.M.G. Arts

De toebereidselen zijn groot. Mgr. God-
schalk wordt door een ereboog afgehaald
aan de Appelternse grens, en de Wijchense
muziekvereniging zal het feest op zondag
opluisteren. Op maandag 8 augustus zal de
plechtige consacratie plaatsvinden, om l uur
na de middag zal de Wijchense Muziekver-
eniging een matinee verzorgen.

HERDENKINGSPLAAT
In de torenportaal is een herdenkingssteen
aangebracht met de volgende tekst:

'Deze kerk gebouwd 1873/75 onder pas-
toor J. Kroonen en architect C. van Dijk,
werd gewijd door Mgr. Adrianus God-
schalk bisschop van 's-Hertogenbosch op
8 augustus 1881. De H. Martelaren Seve-
rianus en Valentinus rusten in het hoogal-
taar. Zij en de H. Victor, patroon der kerk,
bidden voor het gelovige volk.'
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Afb. 19. Interieur R.K. kerk te Batenburg omstreeks 1950.
Opname uit: Batenburg St. Victor 1876-1976.
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In 1908 zijn drie luidklokken aangekocht,
t.w. de St. Jan Baptist van 660 kilo; de Beate
Maria van 396 kilo en de Sancti Josephi van
250 kilo. Bij de uitvoeringen van de werk-
zaamheden in kerk en toren is tegelijkertijd
een torenuurwerk geplaatst met wijzerpla-
ten. Op last van de Duitse bezetter zijn de
klokken op 10 en 11 december 1942 uit de
toren gehaald.

Als U geïnteresseerd bent in de kerkenbouw
met bakstenen kruisribgewelven in schoon-
metselwerk dan willen wij U aanraden de
kerken te bezoeken die zowel door Van
Tulder als door Van Dijk zijn gebouwd, (zie
het oeuvrelijst van beide architecten). De
jaarlijkse Open Monumentendag geeft vol-
doende gelegenheid.
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