
Rhoon ên zijn doÍpskerk

Anno 11991
In januari van dal jaar schonk Dirk Vll graaÍ van Holland, aan Biggo van
Duyveland hel rechl om de gdenden ondeí BarendÍecht in le poldeíen. Van
Duyvelsnd was een Zeeuws êdelmán die zach op Rhodos els kíuisvaaídeÍ
had ondeÍscheiden en door Frededk Báóarossa tol riddêr geslagen was.
Hij noemde de nieuwe poldet 'Rhoeden', zoals ook zijn Zeeuwse hoÍslede
vemoemd naar het eilênd Rhodos, heette. HÍ bousde in RtDeden een
moltê' en een kerk die in 121E gewtd weíd aan de Heilige Willib.oídus.
" Een F!!E is én v@9-mi<ld€leeuÍs kunstmtig opgffiPên heuvel, wdaoP á kasléI.
burcht oÍ !€dedigin!6'ívert {/erd gèbousd. De grond voor de hdel €rd Erlcêgên &|o. hel
s€wn En e€n slolgr*hl zij wd€n dld gmaaK daar waar 9d naluuíÍke hà €r.5
Mrcn. Ná vêíloop van lijd ging & gond @k*en ên om insldting t€ vdl@ren $êtd eÍ
een ringmuur gèbouRd. Dit t!?e kasleel oDlslond tl&ns dê inEllên van dê No.rm.nH
Vaak wa6 hèl ólÈên maar ên donjon, mcl een !@hoí mar ftên veoí|de h lii(r'r En ge
vaar kon mên zich &n lerug lrêkkên in dê do.p.

AdÍiana vond dal hêt zo niel langer kon en haálde een bouwmeesler naaí
Rhoon, om van de lwee losslaande delen toch máar eens een hele keÍk te
gaan makên- Langzameíhand krcgen de plannen vorm en op 20 mei 1500
kon dê kerk ingewijd woíden. Oe keík had toen al het huidige modet.
Als je goed oplel, zie je dat het koor wat gÍoot is in verhouding met het tateí
tussengebouvde schip van de keÍ*.

Toen Maarlen Luther in í5'7 zijn 95 slellingen tegen de aftaathandet áen
de deuÍ van de Slotkapel te Wittenb€íg had aanqebracht, bíeidde de kêÍk-
hêrvoÍÍning zich snel uil en liet ook het dorp Rhoon niet onbefoêrd. Die
refoÍmatae was in feite niel alleen maar een aanklacht tegen de rooms-
katholieke keít, het was ook min oÍ meeí een opd€nd tegen de adgl. De
HeeÍ van Rhoon ging niet mee met de Íefomatie. HÍ was rooms-katholiek
en hÍ bleef rcomeketholiek. En omdat Rhoon een hoge halsheerlÍkheid-
was, gold daaí de wet van de Heer van Rhoon. De officiéle godsdienst van
Rhoon bleeÍ dus de rooms-katholieke.
Zo Íond t577 was de scheiding tussen dê rooms-katholieke en protestanlse
erediení wel een feit. De kertzaal in hel kêíeel - de Van Ouyvelands
\roonden al làng niel meer peímanent op het kasteêl - ry€rd gebruikt voor
de oodsdiensloeíeningen van de roomgkalholieken. De proteslanten ble-
ven 'kerken' in dê Dorpskerk. BÍzondeíwas, dat ven het gehele eiland Ue
selmonde alleen Rhoon íooms.katholiek bleeÍ!
- ln e€n hábie€íiiló€k1 rno. dê Hs zo'iv€l het laágF als hooggEÍecht toêp€ssên, dit bête,
keíxt (bt hii @k os hel h€n €n dood van ê€i mMadioer kon béchikken

ln de 14" en 15" eeuw waíen er diverse
overstrcmingen. De bekendste daaNan
is de Sint-Elisab€thsvloed. In die vioed
van 1!Í21 verdween op Rhoon mêerdan
de hêlft van het land in de golven. Tus-
sên 1430 en '1472 werden de meeíe
gebieden bedijkt en drooggelegd. Een
kleine tien jaar na de vloed dacht de
toenmalige Heer van Rhoon, PieleÍ van
Duyveland, wel weer te kunnen gaan
bouwen. Begonnen weÍd aan een kas.
teel en aan het koor van een keÍk. Als
dat koor er elvast maaí slond dan kon
het schip eÍ later wel aan vastgeboutld
wordên. Het was echler wèl zsák dat er
ook een toren mel klok zou komên. De
klok gáí ammers met luiden de tijd aan
voor hêt moÍgengebed, het middageten
en hêt avondgebed.

In de loop der jaren veíslechlêíden de
vedoudingen tussen cle Heeí van Rhoon
en de dorpelingen. Bovendien taanden de
mecht en de Íijkdom van hel geslacht Ván
Duyveland. De Heea van Rhoon, PieleÍ lX
van Duweland getÍouud met Catharina
Theresia de Bruxelles. was de laatíe Van
Ouweland diê de scepteÍ oveí Rhoon
zwaaide. Hij ging in 16E3 fêilliet en Rhoon
lveíd veÍkocht aan Háns Willem Bentinck,
getÍouwd mêt Anne de Villiers. Bentinck
betaaldê voor de HeeÍlíkheid Íl 145.000,-
en voor het kaíeelfl. 9.000.--.
Dooí aankooo ván Rhoon weíd Bentinck
toegêlalen tol de Staten van Holland,
wanl: rvie Rhoon bezat. had machi!

Hel luiden van de klok om 7 uur, 12 uur eÍr 18 uur heeÍt tot 1974 geduurd!

Heer Pieter ll van Duyveland en zrjn echtgenote AdÍiaentje Dierc Zayendr
van der Lee hadden een kleindochter. die aan het einde van de 15'eeu\ív
abdis was vsn het klooster Leeuwenhorst 1e Noordwijk. KleindochteÍ AdÍi-
ana wês nieuwsgierig hoê het er nu met de kerk ven Rhoon vooÍslond en
z€ besloot eens poolshooote te gaan nemen. Er wá5 echteí in al die jaren
fiiêts veranderd, want nog sleèds íonden de loren en hel kooí apart-

De preekíoelvan de Dorpskerk dateêri uit 1650 en in 1705 kÍêeg de keík
een prachlige kopeÍen kíoon. Midden 18' eelw was de kerk hard aan e6n



opknapbeuíl toe. Er kwamen gíote, ínoderne ijzeren ramen in. Hel inlerieur
werd opgeknapt en de gÉfkeldêÍ van de Van Duyvelands weÍd schoon-
gemá8kt. Eigenltk zouden ook de achl rouwborden moeten woden opge-
knapt, maar omdat eÍ geen nazaten van de Van Duyvelands meer leefden
werden de borden zonder meeÍweggegooid.
Toen de dominee zich tijden later oveÍ dit feit beklaagde, was het te laat.
De boÍden van de Van Duyvelands beíonden niet meeÍ en er hingen kou-
wens al Bentincks voor in de plaats.

De br6ndweeí van Rhoon behoorde tot de beste ven de Íegio. VóóÍ 1776
werkle de brandweer nog met emmers water, die dan werden doorgegeven
om te probercn de brand te blussen. In 1776 weÍd er een brandspuit aan-
geschaÍt en men beslool die in cle keík onderte brengen. Een zêeÍefficièn-
te keuze: bij brand moest dê klok tóch geluid worden en dan wás de brand-
spuit al binnen handbercik.

In 1807 kreeg de kerk ter ondeFteuning van de gemeentezang een oÍgel:
een kabinetorgel en men besloot naast de psalmen ook gezangen te gaan
zingen. Op zichzelf een goede zaak, maaÍ eÍ vraíen ook mindêr plezierige
dangenr er waren problemen met het dak, eÍ was lekkage.

Dê tofen was jarenlang van de buÍgeÍlíke overheid. maaÍ die deed weinig
of niêts aan onderhoud. In de franse tijd werd er zelfs helemaal geen on-
derhoud uitgevoeÍd. Djt ging zich op den duuÍ naluuÍlÍk w.eken.

Goed ondefioud is altÍd nodig, dus in de loop derjarên zÍn er nogat wat
reparelies aan de kerk geweesl: de spits van de toÍen moesl geíepareed
woden en hel dak van de kerk lekte.

KeÍstmis í883:
Voor de eeííe máal in de geschiedenis van de Dorpskerk was êr een
ke6tboom vooÍ de kinderen. die hun ogên uit keken: een boom in dê kerk!
En de chocolademelk die geschonken weÍd was natuuriijk ook een feest.

Er zijn diveBe vehalon over de oorsprong van de kersttoom. De boom zou
zijn veíwant aan zowel de Gemaanse heilige boon als aan de middel-
eeuwse rcons4dholbke pardisboom, vercieíd met aI4F-ls (de zonde) en
ouwel (de íedditgL Deze tuom zinspeelde op de bomen in het paÊdijs

waaÊan Rosteljke (verboden) wuchten hin-
gon, waafaan Aalam en Eva ich tegoed de-
c,on..
Maar al lang vó& onze jaattelling weden er
bonen ve.sérd en vercercl. Heidense volkeren
gglwinen boÍten om kwaad af te weren oÍ om
ktachl aan te ontlenen. De Gemanen vercier-
clen een groene alen met licht en geschenken,
symbolen van nieuw leven en wuchtbaathojcl
Toen keizer Karel de Grcte in 8O7 deze cultus
vehood was clat teveryeets.
In 1521 kwam uit Stíaatsburg een êede me|
cling over een echte ke6tboom. ln Nedeiand
kwam de kdstboom laat 1t eerrw ih gebruik.

Ke6lliedeíen zin vanai cle 1A eeuw bekend, maar kwamen worcl in cle
1É en 16 eeuw in.wang. Het bekendsÍe kercttied is zeket wel het'Sti e
nacm, heilige nacht, in 1818 door de Oostenijkse kapetaan Joseph Mohr
geclicht en op muziek gezet ctoor Franz GrubeL

De geschiedenis van het keotstalletje
gaat tetug toí de tijd van FÍanciscus van
Ass,sl (9eóo/.en in 1182), die de amelij-
ke stal van Bethlehem trcchtte na te
DOOiSen.

Het kindjewiegen ontstond in cle late
micldeleeuv/en. Dit gebtuik kwam vooral
in cle nonnenklooslers vooL waarbij men
een pop, díe het Chriduskind woístelde,
in een wieg legde en claaftij srycíale lie-
dercn, wlegelíedercn, zong.

De inkomíen uil boetes en rechlên gingen
in de fíanse lijd naaí de Slaat. Het gevolg
hiervan was, dal de Heerlijkheid verarmde.
Ook de Heer van Rhoon, Willem Guíaaí
Frederik Eentinck. zat oo zwarl zaad en was
in 1830 gedwongen de HeeÍlÍkheid Rhoon
te verkopen aan de meeíbiedende.
Deze meeslbiedende was de RolleÍdamse
koopmên en rcdeí. Anthony van Hoboker
getÍouM met lílaria van dên Heuvel.
Hii belaalde er fl. 249.500,- vooí.

AnlhonyEn Hoboken en Mána En dèn Hêwd

Op 26 mei í642 werd door Van Hoboken cle eerste steen gelêgd voor de
bouw van een school, wanl de kinderen kÍegen nog 9êeds les in dê keÍk.
De ruimte die door de bouw van de school in de kêrk vrijkwam, kon goed
gebruikl worden. lllen b€sloot dat êÍ een poí in moesl komen voor cle
Rijksveldwacht. Heel handig, zekêr áls je bêdenkt dat de bÍandspuil óók al
in de keík stond.
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op HemelvaaÍtsdag 1 juni 1905 brak er een felle brand uit in de keÍk. Oe
toÍên brandde als een fakkel. De hitte was zo groot, dat de klok smolt. Het
heeÍt jaíen en jaren geduuíd eeí de loren gerestaureeíd w€íd: in 1912 was
het eindeliik zo ver.
celukkig had de kerk zelf niet alie veelte lijden gehad, alleen hei orgel had
schade opgelopen, die zo goed en zo kwaad sls het ging heríeld lverd. Er
weíd echter tèch gekeken oí er een ander oÍgel kon komen. Gelukkig wes
daar financiële ruirnte voof en kon eÍ een Ván dêr Klèy-oígel aangescháff
woíden-

Rond 1926 krceg Rhoon elektrici'
teit.
ook de keík profiteeÍd€ daeÍvan.
Elektrisch lichtl

In 1936 was er weeÍ een gÍote in-
spectie van de kerk. Er mánkeede
heel wat aan. Oit was bij dê vorige
inspectio - toon er een grote gsleíii
was bijgebouvd omdat er te weinig
zitplaatsen waren - blijkbaar niet oÈ
gemeÍkt. Het wooíd 'veNanging
wed zelÍs uitgesproken.

Al snel daerop, in 1939, volgde een grondige reíauratie. Het gehele iÍteÉ
eur werd veÍendeíd: de kansel werd aan het begin van het kooa geplaaisi,
met de banken in dê kerk naar het ooíen geíicht. Ook het orgelweíd ver-
olaatst en kwam verder naar achteÍen le íáan.

Na deze gêdegen íeslauralie ging het lange tijd goed met dê kerk. Tdch
begon aan het eind van de jaren zeventig het dak weer te lekken. Als het
hard Íegende, wás het binnen bij wijze ván speken net zo nat sls buiten.
Af en toe ging de loodgieter het dak op en veóielp dan de lekkage, maar
veNolgêns ging het weer op een andere plSals lekken.
ln 1986 werd de toren mel lood en leien beklêed, zodat de opnaeuw ver_
gulde windwijzerweer op de toren geplaalí kon woíden.
Het jaaídaarop warên de Olas.in-loodaamen aen de beuÍt. Zt weÍden gron_
dig opgêknapt en van dubbelglas vooízien.

Op 23 september 1992 was de volgende inspeclie van de kerk. De uit-
eindelijke conclusie was, dat de staat van de keÍk niet al te best was; de
bonte knaagkever en ook de boktor hadden tê zeer hun beí gedaan.
Op 14 januari 1993 werd met het reparatiewêrk begonnen.
Maar ook de fundamenlen deugden niet helêmaal (of helemaal niel). De
fundêdn0 van de kerk weíd geheel blooigelegd. De uit veellê zachte sleen

opgeboutrde Íunderingsmuren waíen dooí vochl aangelast. Vooral rondom
het koor van de kerk moesl tol rneeí dan een meter diepte de nuren en de
íeunbercn vemieud worden, EÍ waíen veel meer slechte slukken dán
was inge$hat, dus gingen de herslelwerkzaamheden uiteindeluk v€el meêr
tÍd ên gelcl kosten dan was voozien.

Hoewel er in 1995 groot-ondeóoud aan de keÍk was veÍÍichl kon niêt vooÊ
komen woíden dat de toren van de keík los Íaakle en verzakie. waardooí
de torcn uit het lood kwam le íaan. De fundeíng van de kerktoren íond
los. Het voegwerk was slechts tot het maaiveld gerestauÍeeÍd. Hêt onderste
deel was niel onderhanden genomen..

Het uuÍw€Ík, een slingeruuNerk daterend uit 19iÍ0, moest vervangen wor_
den. Hel was volkomen veÍÍoeí en kon niet meêlgeÍepareerd woaden.
In 1996 werd oveÍgeíapt op een eleKrisch á8ngedÍêven uuMeÍk met mag-
netische hamer en klokcompuler.

De - tot op heden - laatsle íeslauratie is in 2005 geweeí. Hel oude stuo.
w€R weÍd verwiided en erweÍd nieuw slucwerk asngebaacht. Tegeliikertijd
werden de êlektíische inslallatie en dê gêluidsiníallatie vemieuwd.

Er is in de loop der eeuwen al heel wat OeÏnveíeerd in dê Doípske* van
Rhoon, en niet alleen financieel- Maar Rhoon mag zich gelukkig píijzen met
ál diegenen die bereid waren en zijn om hun (Íinanciële) bijdíage te leveren
tot het behoud van de keík. Oie eÍ het belang van inzegen om zofgvuldig
met het cultuÍeel erfgoed om te gaan. Die de keÍk niel hebben laten verpau-
peÍen. VÍoegeÍ was het hêel noímaal, dal de eigen kêrkgemeenschap
zoígde vooí de bouw en het ondeíiroud van de kerk. Dit is vooí een kerk-
gemeenschap tegenwoordig niet mêeí op te brengen. Dankzij ook de offeÊ
vaaÍdigheid van de burgeílijke gemeenschap en van o.a- de plaats€lÍke
ovefieid b€schaki Rhoon nog steeds oveÍ een doÍpskerk om tíots opte zijn.

Ht zsl er zich vaí geen vooÍstelling van
hebben kunnen meken wal eÍ zou wor-
den van 'Rhoeden', toen begonnen werd
met de bouw van de'motle'en de kerk!
Maar op 8 juni 2004 kreeg Biggo van
Duweland alsnog zijn ruiteíóeeld.
Há weÍd onthuld op dinsdag Sjuni 2004.

Broinenr 'Al É(re. slaat êr een keÁ door

'Op Rhooí1 , &or Ellie Ridvêld
O'vssê kÍàn!êmdkel€n.


