PooÉugaalen zijn doÍpskeÍk
De tot op hedenoudstbekende sporenván bewoningin het
gebiedvan Poortugaal
dateren
uit de 5een 4eèeuwvoor
Christus(de lateijzertijd).Door
eon steíke Oetijdenwerking
van
de k.eek - lstêí BÍeede Vliet
genoemd- vedweên de bewoningdiveÍs€malen.
Na de groteovêGtromingen
van 1164- i 170 weÍdhet landca. 'l180he.bedikt. Na deze bedijkingontstonder in het alidweíelijk gedeeltêvan het
eilandlJsselmonde
een dngpoldeÍvan ca. 90 ha, waaNan 2/3 deel bezit
wasvan de HeÍenvan Putten.
Langzam€fiand
kwamerweerbewoningaan rle BíeedeVliet'.
In het middenván de nieuweDoldeíweÍdoíhstreêks1í80 een houtenhuis
gebou$/d,
dát dienstdeed als besluufsc€ntrum.
Op enoe aÍíand van dit
bestuurscentrw werd rond dezelfde tijd ook een houten ke* gebou$d.
OpvallendaandêzêeeÍs1ekerkwaíende geringeafmelingen,
namelÍkeen
gevelbreedtê
van 5,75m ên een lenglevan 15,50m. DezekeÍt zal bedoeld
geweestzijnals hon(erk,
waalvende He€rvan Puttende palÍoonwas.
Het houten huis wêÍd al spoedig na de bouw vê.v€rgên door een stenen
huis,gebouwdop êen opgewoÍpen
heuvel,mo{e genoemd.Zo'n hondeíd
jaar lateímoeí dit huiswegenszÍn slechtefundeÍingsconíÍuciie
afgebÍoken woíden.Op enkelekilometeFaÍíand liet de HeeÍvan Puttentussen
1305en 1310eenniêuwslenenhuisbouwen,het slotValckesteyn.
Het boíuurscentrum
verhuisde,
maarde keíkb{eef...
Dê houtenkerk werd tussen1210- 1220vervangendooaeen keík van
baksteen.HetterÍeinrondde houtenkerkwerdopgehoogd
en daamawed
de stenenkerk er omheengebouwrl.De gíondvormván de kerkbleefgehandhaafd
in de tíaditievan de middeleeuwse
doÍpskeÍkjes.
Ca. 1350werd een nieuwekerk gebouwdop een opgevorpenkerkheuvel.
Vandêzekeft is nagenoegnietsbewsadgetrleven.
Oíníreeks 1450 weíd vooí de gêhele ke* een ing.ijpendbouwplánopges{êld. Het eersl begon men met de bourvvan het koor, omdal het koor in
die tijd het liturgisch
centíumwas.HetweÍdwaarschÍnlikop de cÍyptêván
de oudekerk gebouM. Het kooÍ is veÍmoedelíkrond 1,1€7geÍeedgekomen.Hetdwarsschip
veerdomíÍeeks í475 gebouv'd.Het houtentongewelf
dat têgênwoordigde keíi<oveíkoepeltdateerlvan na 1475.De kerkÍlimtê

zal of êên vlak pláÍondóÍ een open plaÍondmet de spantenin het zichl
gehadhebben-DezêveítouwingenweÍdenca 1525afgerond
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Naluurlijkis er in de eêuwendaámÊnog zo hêt eên en andefaan de keak
of
veítimmeÍd'-Zo werder in 1748êen verzoektot Íestauratieingediend.
dezereíeuÍatieooitheettplaatsgevondenis nietbekend
vond€en grcteÍestau€iieplaatsondeíleidingvan architecl
ln 1923-1924
HêÍmanvandef KloolMeyburg(1875- 1961)l
dê píeeksloêlwêÍd geplaatstvoor de ingangvan he1kooÍen dê plaatsing
van de bankênwerd daáÍopaÍgeíemd. VanaÍde ingangkwameen midde banken,lerw|jlin de afsluitingvan de zijdenpad,met aan weerszijden
geplaatst
beukende zgn.poldeóankenvverden
Hêl píachtoekooíhekuit de 17'eeuw voíÍntde scheidingtussenhel koor
en hetschiovan de kerk.
In 1971w€ídeen begingemaaktmel hel plaetsênvan een nieuwecrntrêle
van dê keík
ên ookw€rdende murenaan de binnenzijde
vloeÍvêlv'aíming,
geÍestaurceídóê gehelereíáuíalie werd in 1973voltooid.De inÍichtingwerdweerin de
ván 1923plaalsingteÍuggebracht
van vóór de rêstauratie
oorspíonkelijke
stoelen,
1924.De houtenbankenweadenveÍvangêndoor Oudhollandse
lerul de preeksloelzin pláatsteÍug krêegtegende pilaaíb0de zuidelijke
zijbeuk.
preekstoel
wed in 1774in LodewijkX|V-stijlveNaardigd
De eikenhouten
timmeífian
GerêÍdusLouweromnaareen 0ntwefp
Schiedams€
dooíde
van RutgêÍvanBol'Es,íadsarchitectvanSchiedam

Aan de voet van de
pÍêekstoêlligt een rcod
zandstênêndêksêl van
een sarcofaág.Dit deksel zal, gêziênde ingehakte kÍuisjês,lateÍ als
gebruiKzijn
altearsteen
is
het
enige
tástbáÍe
en
oveÍblijfsêlvan de eeÊ
ste bakslenenkerk.

hetoudíe gedeelle.
Vande huidigekerkis de toÍenwáarschijnlijk
eigèndomvan de buÍOe torêndiê sêdert1798volgensde staatsregeling
geÍlÍkegemeentêis, werdondeÍleidingvan Jac.varnGilsuit Rottedamin
onder
en dit gebeurdenogmaalsin de jaren1953-1955
1915geÍestaurêerd
van
Bolt
uil
Den
Haag.
leiding P.J.W-C.
In de torenhangenlwee klokken:De oudíe klokweÍdte Mechelendoorde
klokkengieteÍ
J. van der Gheyngegoten-Dezeklokweíd in de tweedewercldoofiogdoorde Duitsebezettersin beslággenomen.Gelukkigkondoor
oplêttendheid
van schippeÍVen Dik de klok na de ooílogweer worden
De klokweêgt950 kg en heefrals Íandschriffde têkí: 'Ier
opgehangen.
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
Dezeklokweegt700 kg en heeffals
B.Eijsbouts
te DrachtenvervaaÍdigd.
Êndschtifr: 'Gelijkwe icht te vorcn,laten wi sêmenons geluiclweeahoren.
Anno 1956.'
ramenvan rê.
De kerk bezitdrie gebrándschildeÍde
centedatum:
ontwomen
Hei Íaam in het kooÍ weÍd in 1924-1925
schildeÍte UlreclÍ.
dooÍJacrb Por,monumêntaal
In de zuidelÍkezÍbêuktreffenvÍe een gebrandschilderdraamaan uit 1954:'DeveÍloÍenzoon'.
In de nooídelijkezrjbeukeen raam uit 1956: De
(ziearbeêrdjng).
báímhaítige
Samaíitaan'
Berguit DordÍechtBeidezijnvanglazenierToon
Íamenis weioigoÍ
OvervroegeregebÍandsóildeade
niets bekend.Bèkendis wèl dat in de vergadering
van 23 januari1700ván schouten schepenenvan
Poodugaaleen voomêmentot hel makenvan 'een
glas'besproken
is.

HieÍopzoudende íamiliewapens
van schouten schepenenafgebeeldwoÊ
den.Of dal voomemenooittol uívoedngis gekomen?
In de noordelijke
zijbeukstaateen drieluikuit 1687en in de zuidelijkeztgebed'.
beukhangleen boÍdaande muuÍ,metdaarop'Salomons
TÍdensde restauralievan 1923- 1924wed in de zuideltkêzijbeukeen
laatíê oordeel'blootgelegd.
muuÍschildeÍing
vooÍstellende'Het
In dê vloervan de zuidelijkeztbeuk en in helvooÍslegedeeltevan hetkoor
zÍn nogvêlêgoedbewaaÍdegíaÍzeíkente vinden.
Tijdensde Frans€tijd 'beslond'de adelniel meer:Hetwas vrijheid,gelijkheid,bÍoedeÍschap.
Aileswat aande adelherinnerde
moeslverdwijnen.
DaaÍomliêl de adel de Íamiliewapens
en de namenop de grafstenenonherkenbaar
maken.
De kerk heefrook nog een grafkêldeÍ,die gelegênis ondefde nu als consiíorie in gebÍuikzÍnde ruimte.
PoMugaaloítlslondop de weste|jkeoevêíwalvan 'de BreedeVliet. Daaí
geen
woondende mênsênzondereigenlandbezat.
Zij hebbenwaarschUnlijk
middelengehadom eí hun eigenkerkte bouwen,een keÍk die dichterbÍ
hun huizenwas gelegen-De keík van de Heervan Putten,wêarvanhij de
patroonwas,washun keÍken is dat ookgebleven.
eigenltkPooÍtugaal?
WaaromheêtPoortugaal
Naemkundigen
zijnvan meningdat dit tetugte voerenis tot de tijd van de
kruistochten.
De kruisvaardeÍs
bezochtenvreemdelandenen kwamenin
mêt andeíeculturen.Hel íaaKein de modeom nieuwontgonnen
aanraking
gebiedente vemoemennaarveÍÍe landslíeken.
Op het eilandlJsselmonde
Oeyffel(= de EiÍel) en
komenwe namêntegenals:Engeland,Lombardijen,
Poortugaal.
Poortugaal,
een eigenbezitven de Herenvan Pdten, is lang met dit geslaclÍ veíbondengeweeí. PooÍtugaal
- en ook Hoogvliet,Pemis,Chadois
van Putten,dat
en KalendrectÍ- behoorden
bÍ dát deelvande Hêêrlijkheid
'Puttenoveade Maas'genoemd
weÍd.
De meesl bekendeHeervan Puttenis Nicolaaslll, die gehuwdwas met
Aleyd,êÉdochtervan
\Mllemlll HeervanStrijen.
HeerNimlaáslll, bouwheervan het kasteelValckesteyn,
oveÍleedop 27
oktobeÍ1311,45 jaaí oud, kort nadathel kasteelgeÍeedgekomenwas.
Aleyden Nicolaaswerdenbêiden
VrouweAleydoveÍleedop 26juni '13'16.
in de kêíkvan Geervlielbijgezetaande GÍoeneKruiswegbehoort
De laat{otischekruiskeÍkvan Poortugáal
op dê Zuid-Hollandse
eilanden
tot de besl bewaardgeblevendoÍpskerken
en staatmel Íechtop de ljsl van Àíonumentênzo|"g.
PLrdicáies
op inlernel.
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