
van die emoties laten zien. Op de kaft van 
zijn boek prijkt een fraaie afbeelding van 
het wapen der Arkels met de bekende 
dubbelgekanteelde dwarsbalken. Het 
schild wordt gedekt door een 
tournooihelm, dat getooid is met een 
gravenkroon en een zwaan in agressieve 
aanvalshouding. De kroon duidt op de 
hooghartige aanspraken van de Arkels op 
de souvereiniteit van hun territorium. De 
zwaan verwijst naar de mythe van hun 
afstamming van de legendarische 
Zwanenridder Lohengrin, een afstamming 
waarop ook vorsten als de koning van 
Engeland, de hertog van Kleef en de graaf 
van Nevers aanspraak maakten. De 
agressie van de zwaan spreekt voor 
zichzelf, als men zich het rijmpje van 
"Wassenaar het oudst, Egmond het rijkst, 
Brederode het edelst, Arkel het stoutst" in 
herinnering brengt. Hooghartigheid, mythe 
en agressie waren elementen die een 
zeer belangrijke rol in het Arkelse drama 
hebben gespeeld. 

De Arkelse oorlog 1401-1412van M.J. 
Waale is een pijler in de geschied
schrijving van onze streek, als leesboek, 
als naslagboek en als denkboek. 

J .H. 

De N.H. kerk te Hagestein 
archeologisch nader bekeken 

In het regionaal-historisch tijdschrift 
Holland, XXII (1990) verscheen van de 
hand van de provinciaal archeoloog van 
Zuid-Holland, drs. H. Sarfatij, een kort 
verslag over een archeologisch onderzoek 
naar de oudste bouwsporen van de 
hervormde kerk van Hagestein. Met 
toestemming van de auteur en de redactie 
van Holland nemen wij hierbij de tekst in 
zijn geheel over. 

Bij de restauratie van het huidige 
kerkgebouw, dat is voortgekomen uit een 
complete herbouw uit de jaren 1829/30, is 
een oudheidkundig bodemonderzoek 
ingesteld naar de oudere bouwfasen. 
Daarbij bleek dat de voorafgaande 
middeleeuwse kerk oorspronkelijk een 
rechthoekige zaalvorm had, met 
buitenwerkse afmetingen van 24 bij 11 m. 
Deze kerk was grotendeels opgetrokken 
uit blokken tufsteen (30/36 x 10 cm); 
alleen het westelijke gedeelte van de 
zuidelijke langsmuur ging met een 
staande voeg abrupt over in metselwerk 
van vrij grote kloostermoppen (30 x 15 x 7 
cm). Verder werden hier en daar inci-

Hagestein, N.H. kerk. Plattegrond van de huidige kerk en de oudere bouwfasen. 
1. kloostermoppen; 2. tufsteen 
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dentelé toevoegingen en reparaties van 
kloostermop, onder andere in de beide 
hoeken van de rechte koorsluitingsmuur, 
geconstateerd; in deze gevallen was het 
steenformaat iets kleiner (28 x 14 x 7 cm). 
De koormuur bleek aan de buitenzijde 
voorzien te zijn van een afzaat; deze 
bevond zich op 0,65 m -maaiveld. De 
muren van het huidige kerkgebouw rusten 
voor een groot deel direct op de over
gebleven oude muren in de ondergrond. 
Volgens de historische gegevens (Van 
Groningen 1989) is de eerste kerk 
vermoedelijk gebouwd na 1108, toen 
Hagestein het centrum van een moeder
parochie werd. Deze middeleeuwse kerk 
werd in 1405 ernstig beschadigd of 
verwoest, waarna herstel volgde. Een 
brand tussen 1599 en 1601 legde de kerk 
grotendeels in puin. Alleen het koor bleef 
behouden; hierin werd voortaan gekerkt. 
In 1785 werden de nog overeind staande 
schipmuren gesloopt, in 1829/30 volgde 
een volledige nieuwbouw, grotendeels op 
de bestaande fundamenten. De nieuwe 
kerk werd echter aan de oostzijde ingekort 
en kreeg daar een 3/5 sluiting. Tenslotte 
werd ook het oude koor afgebroken, zodat 
van de middeleeuwse kerk alleen de toren 
aan de westzijde restte. Het archeolo
gische onderzoek heeft zich beperkt tot 
smalle stroken aan weerszijden van de 
kerkmuren en tot het opsporen van de 
buiten de kerk gelegen middeleeuwse 
koorsluiting. Er is weinig te zeggen over 
een eventuele nadere indeling van de 
middeleeuwse kerkruimte. Was het een 
eenbeukige zaalkerk - met een over
spanning van bijna 10 m wel erg breed -
of betrof het een, voor Nederland 
overigens zeldzame, Romaanse halle-
kerk? Deze vragen bleven onopgelost. De 
datering van het bouwwerk valt in ieder 
geval na 1108 en gezien de grote 
kloostermoppen in het westelijke gedeelte 
mogelijk nog voor 1200. De tweede helft 
van de 12e eeuw lijkt het meest 
waarschijnlijk. De reparaties met 
kloostermoppen in het oostelijke eind 
kunnen kort na 1200 zijn uitgevoerd. Aan 
deze kerk is in de 13e eeuw aan de 
westzijde een toren toegevoegd, waarvan 
de onderbouw nog in de bestaande toren 

aanwezig is. Medewerking aan het 
onderzoek werd verleend door A. Verlek, 
opzichter bij Architectenbureau Ir. R. 
Visser te Schoonhoven. 

H. Sarfatij 

Brederodegraftombe in Veenhuizen 

Zoals algemeen bekend bij de lezers van 
dit tijdschrift bezit de N.H. kerk te Vianen 
een schitterend grafmonument van 
Reinoud Ml van Brederode (1493-1556), 
heer van Vianen, en zijn vrouw Philipote 
van der Marck. In het noordhollandse 
plaatsje Veenhuizen bevindt zich in het 
voorportaal van de kerk de graftombe van 
een andere Reinoud van Brederode 
(1565/67-1633). Deze Reinoud was de 
zoon van Lancelot van Brederode, 
bastaardtelg uit het geslacht der 
Brederodes, en Adriana Bloys van 
Treslong. Hij was een kleinzoon van de 
bovengenoemde Reinoud III. 
Via zijn moeder Adriana verkreeg Reinoud 
de heerlijkheid Veenhuizen. Tevens 
kwamen in zijn bezit de heerlijkheden 
Spanbroek, Oosthuizen, Etersheim, 
Hobrede en Kwadijk. Als dank voor zijn 
bemoeienis bij de bemiddeling tussen 
Zweden en Rusland ontving hij van de 
Zweedse koning bovendien nog de 
estlandse heerlijkheid Wezenberg (nu 
Rakvekel). 
Reinoud studeerde rechten aan de 
universiteit van Leiden, later te Doornik en 
Padua. In 1602 werd hij benoemd tot 
president van de Hoge Raad van Holland 
en Zeeland, destijds het hoogste 
rechtscollege van deze gewesten. 
Bovendien was hij lid van de ridderschap 
en had uit dien hoofde zitting in de Staten 
van Holland. 
Reinoud was een vermogend man, die 
tijdens zijn leven vele reizen maakte. Na 
zijn dood in 1633 liet zijn vierde vrouw 
Petronella van Hinoiossa een graf
monument oprichten. Deze graftombe is 
het eerste voorbeeld van een zgn. huma
nisten graftombe in Nederland. Op derge-
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