
PooÉugaal en zijn doÍpskeÍk

De tot op heden oudst beken-
de sporen ván bewoning in het
gebied van Poortugaal dateren
uit de 5e en 4e èeuw voor
Christus (de late ijzertijd). Door
eon steíke Oetijdenwerking van
de k.eek - lstêí BÍeede Vliet
genoemd - vedweên de be-
woning diveÍs€ malen.

zal of êên vlak pláÍond óÍ een open plaÍond met de spanten in het zichl
gehad hebben- Dezê veítouwingen weÍden ca 1525 afgerond

ca.1210-12m
Na de grote ovêGtromingen van 1164 - i 170 weÍd het land ca. 'l180 he.-
bedikt. Na deze bedijking ontstond er in het alidweíelijk gedeeltê van het
eiland lJsselmonde een dngpoldeÍ van ca. 90 ha, waaNan 2/3 deel bezit
was van de HeÍen van Putten.
Langzam€fiand kwam erweer bewoning aan rle Bíeede Vliet'.

In het midden ván de nieuwe Doldeí weÍd oíhstreêks 1í80 een houten huis
gebou$/d, dát dienst deed als besluufsc€ntrum. Op enoe aÍíand van dit
bestuurscentrw werd rond dezelfde tijd ook een houten ke* gebou$d.
Opvallend aan dêzê eeÍs1e kerk waíen de geringe afmelingen, namelÍk een
gevelbreedtê van 5,75 m ên een lengle van 15,50 m. Deze keÍt zal bedoeld
geweest zijn als hon(erk, waalven de He€r van Putten de palÍoon was.

Het houten huis wêÍd al spoedig na de bouw vê.v€rgên door een stenen
huis, gebouwd op êen opgewoÍpen heuvel, mo{e genoemd. Zo'n hondeíd
jaar lateí moeí dit huis wegens zÍn slechte fundeÍingsconíÍuciie afgebÍo-
ken woíden. Op enkele kilometeF aÍíand liet de HeeÍ van Putten tussen
1305 en 1310 een niêuw slenen huis bouwen, het slot Valckesteyn.
Het boíuurscentrum verhuisde, maar de keík b{eef...

Dê houten kerk werd tussen 1210 - 1220 vervangen dooa een keík van
baksteen. Het terÍein rond de houten kerk werd opgehoogd en daama wed
de stenen kerk er omheen gebouwrl. De gíondvorm ván de kerk bleef ge-
handhaafd in de tíaditie van de middeleeuwse doÍpskeÍkjes.

Ca. 1350 werd een nieuwe kerk gebouwd op een opgevorpen kerkheuvel.
Van dêze keft is nagenoeg niets bewsad getrleven.

Oíníreeks 1450 weíd vooí de gêhele ke* een ing.ijpend bouwplán opge-
s{êld. Het eersl begon men met de bourv van het koor, omdal het koor in
die tijd het liturgisch centíum was. Het weÍd waarschÍnlik op de cÍyptê ván
de oude kerk gebouM. Het kooÍ is veÍmoedelík rond 1,1€7 geÍeed geko-
men. Het dwarsschip veerd omíÍeeks í475 gebouv'd. Het houten tongewelf
dat têgênwoordig de keíi< oveíkoepelt dateerl van na 1475. De kerkÍlimtê

Naluurlijk is er in de eêuwen daámÊ nog zo hêt eên en andef aan de keak
veítimmeÍd'- Zo werd er in 1748 êen verzoek tot Íestauratie ingediend. of
deze reíeuÍatie ooit heett plaats gevonden is niet bekend

ln 1923-1924 vond €en grcte Íestau€iie plaats ondeí leiding van architecl
HêÍman van def Klool Meyburg (1875 - 1961)l
dê píeeksloêl wêÍd geplaatst voor de ingang van he1 kooÍ en dê plaatsing
van de bankên werd daáÍop aÍgeíemd. VanaÍ de ingang kwam een mid-
denpad, met aan weerszijden de banken, lerw|jl in de afsluiting van de zij-
beuken de zgn. poldeóanken vverden geplaatst
Hêl píachtoe kooíhek uit de 17'eeuw voíÍnt de scheiding tussen hel koor
en het schio van de kerk.

In 1971 w€íd een begin gemaakt mel hel plaetsên van een nieuwe crntrêle
vloeÍvêlv'aíming, ên ook w€rden de muren aan de binnenzijde van dê keík
geÍestaurceíd-
óê gehele reíáuíalie werd in 1973 voltooid. De inÍichting werd weer in de
oorspíonkelijke plaalsing teÍuggebracht van vóór de rêstauratie ván 1923-
1924. De houten banken weaden veÍvangên door Oudhollandse stoelen,
lerul de preeksloel zin pláats teÍug krêeg tegen de pilaaí b0 de zuidelijke
zijbeuk.

De eikenhouten preekstoel wed in 1774 in Lodewijk X|V-stijl veNaardigd
dooíde Schiedams€ timmeífian GerêÍdus Louwerom naar een 0ntwefp
van RutgêÍvan Bol'Es, íadsarchitect van Schiedam
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Aan de voet van de
pÍêekstoêl ligt een rcod
zandstênên dêksêl van
een sarcofaág. Dit dek-
sel zal, gêziên de inge-
hakte kÍuisjês, lateÍ als
altearsteen gebruiK zijn
en is het enige tástbáÍe
oveÍblijfsêl van de eeÊ
ste bakslenen kerk.

Van de huidige kerk is de toÍen wáarschijnlijk het oudíe gedeelle.
Oe torên diê sêdert 1798 volgens de staatsregeling eigèndom van de buÍ-
geÍlÍke gemeentê is, werd ondeÍ leiding van Jac. varn Gils uit Rottedam in
1915 geÍestaurêerd en dit gebeurde nogmaals in de jaren 1953-1955 onder
leiding van P.J.W-C. Bolt uil Den Haag.

In de toren hangen lwee klokken: De oudíe klok weÍd te Mechelen door de
klokkengieteÍ J. van der Gheyn gegoten- Deze klok weíd in de tweede we-
rcldoofiog door de Duitse bezetters in beslág genomen. Gelukkig kon door
oplêttendheid van schippeÍ Ven Dik de klok na de ooílog weer worden
opgehangen. De klok weêgt 950 kg en heefr als Íandschriff de têkí: 'Ier
eerc Gods ben ik gegoten. Alsoo veÍe mi hoore sal wift Goa! bewaren
ove.al. Anno í5251 De tweede klok w€rd in 1956 door klokkengieteÍij
B.Eijsbouts te Drachten vervaaÍdigd. Deze klok weegt 700 kg en heeff als
Êndschtifr: 'Gelijk we icht te vorcn, laten wi sêmen ons geluicl weea horen.

Anno 1956.'

De kerk bezit drie gebrándschildeÍde ramen van rê.
cente datum:
Hei Íaam in het kooÍ weÍd in 1924-1925 ontwomen
dooÍ Jacrb Por, monumêntaal schildeÍ te UlreclÍ.
In de zuidelÍke zÍbêuk treffen vÍe een gebrandschil-
derd raam aan uit 1954: 'De veÍloÍen zoon'.
In de nooídelijke zrjbeuk een raam uit 1956: De
báímhaítige Samaíitaan' (zie arbeêrdjng).
Beide zijn van glazenierToon Berg uit DordÍecht-

Over vroegere gebÍandsóildeade Íamen is weioig oÍ
niets bekend. Bèkend is wèl dat in de vergadering
van 23 januari 1700 ván schout en schepenen van
Poodugaal een voomêmen tot hel maken van 'een
glas' besproken is.

HieÍop zouden de íamiliewapens van schout en schepenen afgebeeld woÊ
den. Of dal voomemen ooittol uívoedng is gekomen?

In de noordelijke zijbeuk staat een drieluik uit 1687 en in de zuidelijke zt-
beuk hangl een boÍd aan de muuÍ, met daarop'Salomons gebed'.
TÍdens de restauralie van 1923 - 1924 wed in de zuideltkê zijbeuk een
muuÍschildeÍing vooÍstellende'Het laatíê oordeel' blootgelegd.

In dê vloer van de zuidelijke ztbeu k en in hel vooÍsle ged eelte van het koor
zÍn nog vêlê goed bewaaÍde gíaÍzeíken te vinden.

Tijdens de Frans€ tijd 'beslond' de adel niel meer: Het was vrijheid, gelijk-
heid, bÍoedeÍschap. Ailes wat aan de adel herinnerde moesl verdwijnen.
DaaÍom liêl de adel de Íamiliewapens en de namen op de grafstenen on-
herkenbaar maken.

De kerk heefr ook nog een grafkêldeÍ, die gelegên is ondef de nu als con-
siíorie in gebÍuik zÍnde ruimte.

PoMugaal oítlslond op de weste|jke oevêíwal van 'de Breede Vliet. Daaí
woonden de mênsên zonder eigen landbezat. Zij hebben waarschUnlijk geen
middelen gehad om eí hun eigen kerk te bouwen, een keÍk die dichter bÍ
hun huizen was gelegen- De keík van de Heer van Putten, wêarvan hij de
patroon was, was hun keÍk en is dat ook gebleven.

Waarom heêt Poortugaal eigenltk PooÍtugaal?
Naemkundigen zijn van mening dat dit tetug te voeren is tot de tijd van de
kruistochten. De kruisvaardeÍs bezochten vreemde landen en kwamen in
aanraking mêt andeíe culturen. Hel íaaKe in de mode om nieuw ontgonnen
gebieden te vemoemen naar veÍÍe landslíeken. Op het eiland lJsselmonde
komen we namên tegen als: Engeland, Lombardijen, Oeyffel (= de EiÍel) en
Poortugaal.

Poortugaal, een eigen bezit ven de Heren van Pdten, is lang met dit ge-
slaclÍ veíbonden geweeí. PooÍtugaal - en ook Hoogvliet, Pemis, Chadois
en KalendrectÍ - behoorden bÍ dát deelvan de Hêêrlijkheid van Putten, dat
'Putten ovea de Maas'genoemd weÍd.
De meesl bekende Heer van Putten is Nicolaas lll, die gehuwd was met
Aleyd, êÉdochtervan \Mllem lll Heervan Strijen.
Heer Nimlaás lll, bouwheer van het kasteel Valckesteyn, oveÍleed op 27
oktobeÍ 1311, 45 jaaí oud, kort nadat hel kasteel geÍeed gekomen was.
Vrouwe Aleyd oveÍleed op 26juni '13'16. Aleyd en Nicolaas werden bêiden
in de kêík van Geervliel bijgezet-

De laat{otische kruiskeÍk van Poortugáal aan de GÍoene Kruisweg behoort
tot de besl bewaard gebleven doÍpskerken op dê Zuid-Hollandse eilanden
en staat mel Íecht op de ljsl van Àíonumentênzo|"g.
Eronnên: PLrdicáies op inlernel.
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