Bij het 200-jarig bestaan van een gebouw in Zaltbommel
zou er geen reden zijn een boekje te laten verschi3Den.
Er zijn panden met een veel oudere datum.
~ het echter gaat over een kerkge.bouw, dat 200 jaar
het centrum van oaze katholieke geloofsbeleving is,
dan is er volgens ons wel een goede reden voor.

Het" is dan goed even achterom te zien naar hetgeen 111
. die jaren is gebeurd: immers ~it het verleden wordt het
heden. Wij hebben hierbij niet de pratentie gehad YOlledig te zijn - dat zou een boek vergen - maar legden
sleohts enkele belangrijke feiten vast.
Teel parochianen, die in het verleden grote betekenia
hadden voor onze parochie zijn niet genoend, maar 1;ijdens het lezen van dit~ boekje zullen hun namen vanzelf
in. U.. gedachten komen •
.Met dank aan allen, die aan deze feestelijke uitgan van
"'Beho'" hebben meege1f8:rkt, wensen wij U een prettig ua.rt3e
in het verleden toe.
P.II. Hamers.

Dit boekje is samengesteld door&
P. Hamers
R. de JODg
H. Kese1C. van Oostrom-Gele1jDa
JE. Wenneker-Y.d. Zanden.
Drukkerij Avant1
Zal tboDlllel, november 1981.
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BISDOM 's-HERTOGENBOSCH

lleste parochianen,

Ofschoon ik in november een deel vàn het feest sameamet U
mee z.al. vieren, wil i.k U nu; vast felic! tlaren met: het zoo jarig bestaan van de kerk. Dit is terecht oen reden tot.

feest en dankbaarheid. Dankbaarheid om de levende g~een
schap rond Jezus Christns, die Uw pa:roehi.egameenschap toch
is ...
Een kenmerk van de geloofsgemeenschap :in onze- tijd is dat
wij, meer dan vroeger, allen, prj.esters en ande-rB' gelovigen

die gemeenschap moa~.en maken. Ieder op· zjjn. of ha.ár eigen
plaats, met de, talenten, die hjj of zjj heeft; gekregen.
Wij moeten als gemeenschap t en d1.ens'te s~ Valt de mensen
in onze omgeving, de wijk, de stad., onze: samenleving.
Dat is geen gemakkelijke: opgave. Maaz ik weet, dat mr parach:Legemeenschap doende is de gezamenljjke ve%8l1tllOOGl1del~~eid op allerlei manieren gestalte te' geven.
Zo,· wel.?xen w.ij aan de totstandkoridng: van wat Jezus Christus
ons voor ogen hee!:t gehOUden: het Rijk van zijn Vadel1, dat
hieJl en. Jll..l al beginnen moet en waaraan geen einde, zal komen •.
Ik hoop t dat het een fijn. feest zal worden; dat "roOll' velen
een· stimulans zal zjJrl om vol goede moed en vertrouwen te
bliJven werkenvoolt da Kerk.~

t0~'
.---J. Bluyssen
Bisschop van ts Hertogenbosch
's ijertogenhosch,
30 september 1981
-?-

ZO MAAR EEli DAK ••••
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honderd jaar. Gescb1.edenis. De meestel]; van. ons hebben een stuk~ e van deze geschiedenis meegemaaH t sommi.gen zelfs heel wat jaren. Vaak hoor ik verhalen ~ver
nvroeger in Zaltbommel" , me't :wzeer over het leven van
all.edag, ma.al!'- over gebeurtenissen en toest.anden di.e hun
1.ndlru.k achterlie"t-en. Een belangl":ijke rox spasld~ daalr~
het kerke~- leven. Ik heb wel eens de aan of ander ~ 
vraagd, om die vemw.len ap te sch:cr.i.J~en. Wam. wlj kiit:r.:teB
daaruLt leDe~ zow.el wat onze mensea toen belee~dent
maar oal! hoe z:jj dat beleefden, all voorilÜ- :o'oe zlj er -tegenaan kijken: "\1'al'mi-t de gedachten en belevingen van mi.
Daalrom ben ik blij met di:' boekje. Hei; ka;n, OmJ lwlpelltf
om met elk~ Q1II;er Il!vrosgerW- te pra.·~en en z~l{l6me ons
v:erledem 1;e: vemeld&reJ1 Sli tli,' v.elfflerkelt.·
:naa.:rmm ook hoop ilt, dat hs'l bij ieder lmllmm zal zj)'l ~;m
mag meehelpeJa tM velthalen en g83prekken, verl(l~l'l
en 'to:elf.chtingent 'ÀlSsen. onderen en. jo:ngeren:~ ÛiSsem kat.Uaks. e:a m:et-kathe,lieke~ tussen: ons in Zal"tbommell.
5'J1; de: onz8l't. in de bui1tenplatdsen.
W3;ï 'VIi.el1eB. de eelfSite-st-ee:mi-legging van e~lt klein ker~
bouw in de Clliesitraa'i, twee! honderd jaar g~ledel!....

Ik baop en 'eens, dat; b.ei:; huidige kerkgeboUJf nog vele
jt:UreDJ z:iji& fwlcti.e, kan; ~en ventlllen.
Ik hOop 8n wens echter vu.r.lger, dat wij er telkens :lJ.L
ktmnan samenkomen;, om me. el kaar te gedenken, 'te 'Yie.t'en en 'YOOl' God; te; bnngen wat wij bud.t&llc het kerkge:bouw
belev.en.
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B1j .net 200-jarig bes"taan ' van een ker~bo
l:ij~ ctD.ve;gjl3l~~!ll.elijk d~'i er tertlggekeken word"l
In. e..it boekj~ geven wij dan ooIt een kort ove.ao.,Q.w.~
klftlikel:Ijke geschi.i3clenis :in Zaltholl".lnel, vma..-'!!'bjJ ... ...,.a.ou.a. .._
geb:-ffll.i.k l::<.::bbell gSlJiIia" vem da gegevens die ve~el

in de '~ Ji:t81iol'i.sehe fli ~sen van de.- Sint ltart1.lluaparac
t'e Zalt:lJOlïl!!H!l", u:i.:l.;ge[;even in 1962 bjj gelegenheid var. eeuwfeesten ( e',ch~ eeuwen lr.a:tholicisIDe en dna eeuwen
Francisc:uJJ:m.sè. 1delzoJfg., in Zal.tbO!"'EC'J.)
~

@

KltlJlliOllCISi1Ji IN z..UT.BOMnr:I,

Van hot katholicisme in de Bommelerwaa.t'd v.bàr ·ie 10&
e~u'Jl' is halaaa \:'.rtinig bekend. Pas uit een oorKonde van.
11.88. blijkt dat er in de B!miIllalerwa!i.rd ~;J:n parochiekep.:k
tlm.s. die · zich l::.oo.gst.waat'sc~ in Eolinlel bev.ond.,
\4annaar

d\S~~a:;

BormrKüse kCll.'k tot paroah:iaKel1'.k,

w~.rd

verh..'?-

vel'!, :i.s eohtelt niet met zekerheid te zeggen~
Ia een corkonde van 1280 wordt gesproken O'\rer een
DEcclesia. dti,. Ecmela- ~n een "presby,tert1 , ean b0ID..1s du.o
dat de stad iJl ds~ 3aa~ een P~~C~kê~k met een pastoc~
beza:t· ..
foan Zalt.bommal a.an het eind van. de 1.le eeuw belangr:iJ1tar
en dus ook welvarender begon te worden, wilde men. ook de
to.en bestaande kerk, die niet varia» liep. dan het. de:nkbee-ldigs verlengde van de Ker!tstraa:tt, verboU\7€m tot een.
betel." en waardiger huis VOO}! tfrad. !,! en l.s toen begQnne;a;
m.et.. het t'.ehterste gedeelt.e ~. t~ braken en t~ vervru\:~en

door een

n:!)o:ie~e:a

hoger geboUW!;)

Dorspronkelijk ,,,aa het: de ' bedoeling om oen z .. g", Ka11er.::keà te bcu~an, - ean kel'k ~an schip en zijbeuken even
h(jog z:i.;m -. lr~ dOOl! een te:rmi:..gang in ela welvaart. heef'l.t
ä.;erL deze pLa.nnen niet kt!Il..l"'len VC.1lNssen)jjkeu"
~vendie-n b~dde op 18 augu.stus 136S' tot. overmaa:~'van
~~p een ~ov gedeelte van de kerk af, wat mede d~ oormaak is geweest van het v~oegt~ig eindigen van de bou~.
foor wat het exterieur van de kerk betref~ volgde men de
onordelijke bou~st~l: eenvoudige vo~eving., zonüe2 noe-

nenswaardige

vers1erir~.

In t30i~ was het bcn.uruerk zover VQltoo:Ld dat men heit al-

taar kon pla.atsen .. De. feesteljjke inw.t;Jd:l.ngsplechtighei.d
vond plaats in aanwezigheid VaJl., de "beide stichtoel1's, ' twee

Utreohtse

geeste~en:

Geeraent. van Nassauwen Bennard

van '\nieren, die in 130,3 een kapittal hadden gest:i.ch't,be-

staande uiteen deken en negen kauWli.kken. Nu.: de pamchi.e
ke::rk was verheven 'tot kapi.ttelkerk wem zij o.a.. door de
Gra.a.f van Q';elre met Tele schenkingen begiftigd.
De. kerk telde oanprcmlteUik meer àan. $lf sJ. t~ waanan
de meeste: 'belIoCDdar MD de- gilden, voor na op mm. feestdag aan. da.t altaar een JE:. ns werd gelezen.
Rond het al.'taar à het priest:.erkoor b&v.mmeu zich 12:
. ra.meu, d.i.e herlnnere:n. aan de 'twaalf a.postelen. OaK ia
het. 14-e-eeuwse ko(U"~welf" vindel!li. wij de. symOOl1.ek vaJ!l de
middeleeuwse kerk 'te2Ugr: de: s:Lm.tst~ v:oors'tellcntt
~ da Vadelr in z~nende hoM:i:ng:, de. maagd J.farla mei
het K1n4, het hoofd van Chrl..stlm' en Ete manelaar Lmi-';'

rentilts.
DOJ kerk:

~

Maal!tEm.

van.

vench1llende kapfitlleru aan: de zuidzjjde de
kapel van het L Graf, gesti.oht door- Everm!dttB van lJalvellen. ilUhelmi., 8eül der eerste soh~pe:nen. van de stad Gm
de kapel van da familie va.n Rossam, uit w~lk geslacht
Ei."lssem

is voortgekomen ..

In de kerk was een gr~o~ aantal a~hilderingen aangebraoht, waarvan %lOg. enkele fraaie v,oorbeelden bewaard ·
$
gebleven;.
De beuw van:. de kerk werd tenslotte voH~ooid met e&n
hondeml me'ter hog~ tnnl1.
Bet boul"1Ell1! v.an 8fm S3i imposant:e kerk Ulustre&..Jf't: de
welva.an oakop g$esteljjk gebied' van hei; udddelecU'f'me

Zaltbommel.
~egen

het; e1.nd 'Van: de 14e eewa kon

m~t:n

zelfs

over~

het stichten van liefdadige 1mrftellingen: hetHa71igb; Gheest.lnQB (in de W. ~eststlt'aait) t ua&:!' armen: en;
toit

behoeft.1gen geld, v.oedsel en: kleding konden ~eJl 811
als tweede chari:tat1.eve instelling het GIalsttm.1.s,
oorspranke]jjk ~en· m:i.ekeDlmis was t maar ~ een p-

da"

bouw waar reizigers,

pe~.:ims SA

gfts.steli;iken. eelt ti,f-

delljk onderkomen: kondel'l vinde.11l. matuurl:ijk 1/mlten· er on...
de~ hen ook z1ekenwaar voor gezorgd moest worden en
langzamerbaDi is men zich meer op de verpleging gaan:.
toeleggen.
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Rond het jaar 1420 uerd aan het, eind
straa~ b~ de Oliemolen een klooster ges.~~~
van de R. Maria Magdalena, dat bewoond
regJ.,llis:r'e' kanunnjkessen van de Orde van S •
nus. Deza zusters verzorgden de pelgrims

ook da zieken van het gasthuis.
Vervolgens on.tstond er in heit zuidoosten van ~==~
een klooster ter ere van st. Agnes. Ket hoofdge
st..ond in dg huidige Agnietenstraat.
!feit derde klooster binnen Bommel stond in de Kloo te~traa~t hat K~elieten of Bruerenklooste% in
1452~

Het vierd~ en laatste klooster s~ond bu~tan de stad
op de: Sini1e Peters Wy,el oftewel. de Klooster.w1el, gestich.~ in 14.06.
In 1473 kwam gaheel G:elre onder bourg-ondisch bestut!:r
toen Karel de Stoute van Bourgondië erkend werd als
hertog van Gelre.
Toen h.:ij eohter in 1:47i1 b:ij Nane;y sneuvelde" beniltten
vele st~dent waaronder ook Bommel, de gelegenheid
om z:1.ch van de o:verheelming te bevrijden en ondru:.lka
verschillende po~ngen van keize~ Maxim1l1aan, de
schoonzoon van. Karel de S'toute, lakt-e h.et de Boi!.'!"gOndiGrs niet de stad te heroveren.
In het begin van de 168 eeuw was Bommel uiteindelijk
toch weer onder de bowrgondische heenchappij g~ra.akt,,,
ma.a.r reeds op Riamel~dag, 1"511. werd de stad doo<r
een list van Dirk van lfàeften bevri;1cl.
t&uut Bommel was neg niet uit de zorgen., want. o:p Rewel vaa....-t:-sdag tS3S sloeg de bliksem in d~ meer dan
100 mete~ hoge toren van de Sin~ M&aPten, d~e to~ d~
klokken afbrandd~.
DE.

HERVORMIl~(1
'.'

[-let eerste t .e ken dat: op de naiierende hervorming'<v.ljst,
is de dood v8.ll !tem van Bommels aanzie~ste b~gera,
ifuibert Selc~ert, die op 12 november 1542 ·cim:r.i.lle van
het meu..wEl g:E!loo:f do~ een paar dronken mannel'lli in de

laa2werd
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~erdl!onken.

Een poosje hoorde men Diets meel! in. Bommel van de denkbeelden van Maarten 1uthelr, maal!" in jtlli 156:' was het
de pasbenoemde zeen" jeugdige kapelaan van de Sin't Maarten, Jan van VeD.l."aa;r-, die begon af t.e w.ijken van de katholieke laalT e Men trachtte hem uit zijn ambt te ontzetten, ma.ar vele burgers stonden achter heIn.
Na wat strubbelingen kon men gelukkig in, Bommel een
overeenkomst" sluiten, waarb:ij de ene part ij toestond dat
V~ Venraa7 ble~f en de ander beloofde geen kerken,

beelden of altaren t;e vernielen.
o.p 31 juli 1512 werd Bommel bjj ver rassing door de Geu.zen genomen en vestigde de hervorming zich definitieC
. in onze simde Da katholieke Sint Maartenskel!k ging in
hervormde handen OV81".
Gele1del~ aan waren vele geestel~en verdreven e~wa
ren de katholieken gedoemd te verd~en of minst~ns
'onder- te duiken'. Er was in ge en enkel opzicht sprake
van godsdienstvrijheid en katholieke zielzorg.
~engevolge van de Spaanse; overheersing en verschillen..
de andere factorenèll:aelfsten er in de Nederlanden elmait.1sche toestanden, d1.a in onze; streken nog ve:t'e:rgerd
werden door het fei: da~ de ~chtigjarig~ Oorlog me~
Spanje en de uii';einde]jjke afloop hiel1Van zich voor een.
belangrijk deel rond Bommel heeft afgespeeld. Hierdoor
ontstond een vreemde ,situatie, want: hoew~l de stad
zich aan de z~ide van de prins van Oranje had geseh~,
bleef zij Gelders gebieden Gelre was spaans. Het spaanS~ Gelre was e~ alles aan 'gelegen de ve~indingen over
de Bommeler- en ~ielerwaard weer in handen te krijgen:
deze leidden immers vanuit het: zuiden rechtsstreeks
naar he~ Opr08r1ge hart van de noordelijke Nederlanden.
Omgekeerd had he~ StaatS& HOlland er alles voor over
om diezelfde verbinding. te houden; voor hen immers
voerde deze direct naar het zuiden, de zetel van hei
gehate spaanse gezag, voor de Staten belichaamd in alles wat katholiek l'.teeit"te of aan het katholicisme herinnerde.
De algemeen heersende opinie was~ katholiek ea dus
Spaans. Dez4!' denkfout: heef't voor heel de Bommelerwaard
tot gevolg gehad dat: er een l.angdurig . hiaait ontstond:
in de kathol.ieke zielzorg. dat ongeveer 60A 1.0 jaar

omvatte.
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16.36 kon de pastoor van Alem. Jacobus l4ombU't, als
boer. verkleed toch nog enkele keren de Maas oversteken
~m de verlaten katholieken in de Bommelerwaard te helpen.
In 1649 pas was er wee:xr een priester in de Waard: pater
Johannes Ooms, die de grote missionaris van de Bommelermard werd. Door hem nam in die jaren het: godsdienstige
leven onder de katholieken in de Bommelerwaard zeer toe.
m 1662 kreeg pater Ooms een: medehelper in de persoo~
ran pater Servatius Verweij, die zich in alle stilte binnen Bommel rist te vestigen in het; pand Kerkstraa"t-Oost.
)mda~ de niet-katholieken met zijn komst niet ingenomen
waren, moest hij zich sehu:U houden. HiJ kon meerdere p!ren voor slechts to à 12 mensen tege]jjk preken en er
"Ilaan 's Dachts op uitgaan om zjjn parochianen te bez:oaken.
tn 1672 viel Bommel in bandea van Turenne. De oude Sint.
~aarten werd aan de katholieken teruggeschonken, maa~
bij het vertrek van' de Fransen op 14 november 167.3 ging
ie kerk opnieuw in hervormde handen Qve~ e~ nu voorgoed.
3e katholieken moesten het wee~ met hun schuilkerk doen.
t1a.ar een lichtpuntje in deze moeilijke t:ijd is de pr1.esf:,erw:i;P.ing in 1686 van de eerste priester na de he:vvorning uit de Bommelse parochie v~ortgekomen, pa~er Theoloms van den Oever. Relaas moest hij om gezondheidsrelenen z:ijn ambt; al na 6 jaren neerleggen. In 1701 kon
~jjl'l opvolger met; oogltd.kende: goedkeuring van de oveltleid op de hoek Kerkstraat/H~ Geeststraa~ een huis hu~en en het tot een bescheiden bedehuis inrich~èn.
UlmELIJ1{ EEN, EIGEN GODSHUIS
~as in 1781 (nu dus precies 200 jaar geleden) werd he~
le kathol:leken vergund een defini:ttief Godshuis te boufan op een terrein aan de Olie straat: , door professor
loctor Theodorus otto speciaal veer dit doel beschik:laar gesteld. In deze, kerk werd gepreekt en katecht.s BUS onderricht gegeven; er kwam een vrij geregeld pa~
t'ochieleven tot stand.
(n 1819 werden al stappen ondernomen de kerk te ver~roten, wat echter op onoverkomelijke moeiljjkheden
Jtul..tt.e meit de e1gel'l&8.l.'s van de achter de keu gelegsDi
Lee1!looier:ijen.

Pastoor Narn:Lncx hee f t , praktisch heel da

d tllU"

van z:ijn

pastoraat gevochten voor een ui t'bl"eiding van de kerk
in achterwaarts e' richting, maar de l eerlooietts bleven
bij hun standpunt. Daarom heeft, men toen een nieuw plan
opgevat: de kerk doortrekken tot de straat (aanvankelijk lag de kerk gehe&l verborgen aohter de pastorie ;
via de Looiers gang kon men in d e kerk komen). In 1838
kon, nadat er nog venschillenda moei l\~e den waren
overwonnen, met de uitvoering van dit plan worden begonnen. De Staat gaf hierbij e en s ubsidie van J 9.000,
terwijl de parochianen zelfî een bedrag van f 1200,b:ljeen bracht"en voor het meawa orgel, da~ in he. to:.taal f 3.000,- kost~.
Nu ook kon zich een bloeiend parochie leven gaan ontwikkelen. De past~or kreeg assistentie van een kapelaan (pater Schoonen was de eerste) en er ontstondea
verschillend~ verenigingen: de broederschappen van de
Ir. Rozenkrans, van.: de H. Fami.l:te, van st. Autonius,
van de H. Francisous Xavcrius, van. st. Bochus en van,
he~ Koord van de K. Franc1scus van Ass1ssii.
In 1882 vestigden.. zich de zuste rs francis canessen i.n
Bommel, die 90 jaar lang op velerlei gebied prachtig
w6x'k hebben verr1:cht ,met name in. de verschillende
vormen van onde~ en in de kinder.c~che.
In 1886 werd door pastoor T"erstegen de Derde Orde van
St. Franciscus opgericht.En in 1907; werd in 'tegenwoordigheid van de pas benoemde pastoor Scholtes de jongensschool en het patronaat ingewijd.
In 1i909 werden er bij de zusters twee.- nieuwe schoollokalen gebouwd, waar in 1923 nog een derde aan wer d
t oege-.oegd. In 1909 vierde pastoor Scholtes zjjn 25jarig priesterjubileum, ~b:iJ de kerk een 1nbraakvr:ije kluis en een prachtige taberna.keldeur 1tijker werd.
In 1914 werd de Maria- en Anna-vereniging opgericht,
in 1919 de katholieke werkliedenvereniging S~. Jozeph.
Qp 3 okt ober 1929 herdacht pastoor Scho1tes dat hij
vjjftig jatll' daa,rvoar zjjn intrede had gedaan in de orde
van St. Franciscl1s en opnieuw werd hem door zijn dank»a.r.e parochianen een groots f ees 'i bereid. In 1932
vierde ltij z:ijn 25-jarig ju,b ileum in Zaltbommel.
Op 1,aprll 1936 droeg pater Anton van Heusden in onze: parochi.ekerk z:ijn eerste H:. Mis op.
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In 1937 moest pa stoor Sehaltes na dertig jaar Zijn

erk-

zaamheden om gazont'i..heidsredel'lan stakeno Zijn opvolger t

patan Can~~s Eeters, moes~ de Sint Martinuskerk d OC7
de moe:lU$re oorlogsjaren heen loodsen. Het- eerste ~
past~ol'" Pe'Ï.tsl"s aP...Jl begon, was het: "ton uitvoer breng~ll.
,,"'sn de plannen van. pastoon Seholt.e s; de ve:trbottw1ng en
t:le vergl:'Oting ys,l'l de sohuill! van Onze Lieve Keer .. Op
vr:J.,idag 10 novembe? 1939 .:-erd de va.rboumie kerk op

plechtige, feestelijke vrjjze geope:nd .. Do; parochianen
h<adden een

In de

pm.chtig~,ho{)ga.l ~

ee~ste

gefJehonken.

moeilijke oorlogsjaren werd

ûpnie~

een

stadgenoot priester gew.ijd. Op 16: e.ugusdms 1942 d1"Oeg

pa.ter Satur:o.inus Weenink zijn eerste :s. Mis op ..
In; onze stad ging men pas goed wat van de T~eede w.ereldoorlog voelen in 1944~. In auglls.t 'llS van dat; jaar
ook ve1;'laa:t; pastoor Peters! dia do o01."lQgsdre1ging
niet heeft lru.nrlan 'ölElerstuan, al.seen gabJroken man:. onz~

pal:!oome.. Kort daarop is hij gestorven.. Zjjn opvclge?
-mus paBtoor F~rdina.nd Laken, die geassisteel"'d werd
door de aan :!J.alf j~.:Jl' e61~del! benc:remde pa.ter Da. Klein.

Helaas moest de hele bevolking. op 6. september 1944
QVaOtle:r'en~ terwlJl. pastoor Laken zelfs al eerder dcor
de pro-dui'Î.;se bu.rgemeest-er Jan Boll was verbannen.
Eind november mocht, pater De Klein te:ttugkeren na.er de
pastorie, die echte~ geheel was leegges~olen$
In janu.ari 1945 moesten ook alle andere geestelijken
ud.t: de Bommelert7aard verdvr..jnen an opnieuw ging een
priester - net als in het begin van de l"1a eeuw - metgev~ voor eigen leven nea? de
bereikbare dorpen.
In april Kree§: pastoor Laken toeat-emming terug t-a keren :naa.l! Zaltbommel, waar de pastorie bewoond bleek te
z~ door een groot aantal geëvacueerde ~estel~Gn en
door de zasters clarissen en franciscanessen ui~ Amme~
zoden, alsmede de Bommelse zusters.
LaP~zaam maar zeker werd hat toch w.eer vrede, die helaas r~e~· meer ingeluid kon worden door de klok van de
kerk, die VOGr omsmelting naar Duitsland was v~rvQerd.
Energiek begon men met, de wederopbou.w van stad en 'parochie~Voora1 pater De Klein heeft zich mat heel z:ijm
wezen ingezet voor het weer doen opleven van het parochieleven.

nog
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1ü.t

z:l..,tn j'-i-js.:t<ig prieS\;6l?;:jubLLeum in s{;ptember 1946 bleek
dat al zijn moei te ni~t vergeefs was gewe~ st. R-elaas werd
hij kort na z1..i.n j ubileum ove.rgeplaat s'é , wat: door jong en

oud in de pa.rochie werd betreurd.
Da.verbeteringen en verbouwingen na. de tweede wereldoorlog gingen ges~aag door. In januari 1949 kregen de verseh:lllende groepen van de jeugdbeweging een nieuw club-

huis in de Bloemendaal.
Het. orgel kreeg een grondige

~e:z·f;aura.tie f

er. kwam een.

nieuwe geluidsinstallatie en op 13 septembor 1949 werden de nieuwe klokken matj· de na,t'!len :fEaria en !.'iertinus geplw.l.tst.
·In deze na..,.,oorlogse~ jaren werden twee pa.rochianen priester geii':ijd .. Op 28 augu.stus 1949 è.I'Ocg. pa.tOll' Wim va.."l HËms-

den in zijn parochiekerk ~oor het eerst de H. mis oP . in
1955 gevolgd door pater Amantiun van WordragGn, die k01~:
na

Z~1n

w:ljding, riaalr de missie ver-i;rck.

V;Q~dt; gevi.eri.., da.."'1 ~~ men ald;~
e~ zoal gebe~ is in d~ betre2fende
periode~ E.!"'l dus gaan we' bij het 20o-;.fa..'ll"ig beats&D: van OnfJ
karkge bouw 11.1 iterrulrd op een );ljjtj'e 2ie"'t~en 1!ës,io zi.ch in. d:te

Als e!l een jt'LbUeum

tisoh em maar vat

ë;;;UW~~ hee.f'S afgäspesld. Uat ge~5t:i:l!t da..ri op anticI7.1'
blad3ijlten; :Ln dit velf'haal wil ik aendt!lChit best-eden, aan,
~en sttillje :it~cen:',e pam.mhiegeschi.&denis. Om pl!'ec.:ies 'te'
$ : de 15 jaar dat pa:t:er LeODaltd'W3 Ret~l d&. Sj.nt ~~...
nttske:rk heeft bes'€;t:1;tn"-d"
Ik heb hem om me:~:miez'e :cedenen. gekozen", lllereewt om.d,.;,Î:
ze~ velen. zicn. hem nog levendig mllen henrmare;n", En
t..en. ~eade: ondat ju:1.st in, zjjn panode zich zuJ.ke gro,te

t;J;;ee

En op

verr~deringan hebbon voltrokken.
tin;l4a:~ ikzfil'l'f ~i:n pastO".m.a.t: be~,J.st;

d~

laatste

p~~~3

heb meege:1aeki; via pu>-

~C'J35,~~i?B.ad,

ke.i.l'kkooj?f eamrd.ss:i.es" jeugd...~d en a.l~ "e~":i.
Boor't groepen 'ID. t-;;a:t"~t'tll ik dest~'lds lid \'2aG f'
\:66e ~V;t:!; koms~t; W'.as ft ee1.:\"oud:tg te ltl0in en van de j'n,l'(.cl:
n~ itiJn ~ortrek weel; ik mei; zoveel. o:md3.t e~ 'toen een..
d~t

ar voo» E~~r trad~tj~meel-denkend~
de kel"k ges:!!! ple-lAt.s meer was en velen. G:''1

ti~~! n~bl~ ~~

lmt'.tu~lj.eken. in

dl..'!j rsden

a.~en

- aolt

ir~..

Fa,st;Otlä' Rat.à l! E~ 't enkele; b;3gevens over zj~ levon" Rij
wsrd op 1:8 jlll:t 1~OO in Den I:Ia.sg goboz:e1'1 en. na d~ o lllejL.~
d~.JlGcn., ~ ha~ klil:i,np.. en groG'i; semina....""1e we-.zd hij v.ls
nruwi:JeaSlt. op 14 l'l"~'lelrt 192& in Waart tot priesto? ge~i!.
doo:. d.e tocIJlilalige bissCh.,'P 'Van R{\G,:an,c:n,l ,mg;!:'. SC~ifen.",

Op 2 novem~e~ vandct ze1fde jaar vSTtraK hU ne~ ~~~~11; om in dat missieland les t~ gaan geven aan 7orschille:n.de: culleges .. In 1940 maaki;e hij plannen. veol" een va~e in

Europa, ûech toen tdj in Itali; was a.angokame:c,
de 'rireede t'iereldoo:vlog u.i t, en kon er VOOli'.lopi,;
m e'i;; verde:.- go;;eisd word.aZl ..
In N ~d.erla."1d toch aan,gekoman ll \'Verd hij rector van het c ~l
lege in KatViJjk, wS1.'kt.e hij in het kloostel: te Woerden en
WES hjj tanslott'e kapelaan van de LeOD.al?du.spa%'G.e.b:i.e ot Tl '
Leiden .. Dé' oorlogsjaren hadden t.e~1lgkeer naar ll...""'a.zili.!;
b;rrut

jui.;:r~

onmcgel~~ ge~.

Op JO au-gustus 1952 werd ~ benoem ~it pasiroor van. Za1't>bommal: en hlj zou. die fUll.Otie b}jjven uitoefenen ge dure rille:
vijfiden ja.wt, om preoeies te zija tot; 16 8tt.gU.StuS 1961'.

411e1... enkele i'ei:izell uit dai: p~t2i!
O? :3 november 1953 welfd, de htd.shotld...
sc:!lor.ü geopend I$n kort daE-u:,op ingt:.1V!ijoi (Y.U.1.t hat; gebouw van

,,fe

k~!:; llli,1~ t'i.\".1'.L~': b;}gi.'I;".:ne~

~~t

te

Z!,e~;t.'eren.

Orion).. In 1954 W;'0:t'd hegonnen met: de reorganiaati.a van
het kerfurlts:l1:ietlJ! en verdwalHHl ui.-t de zij'beuken de lawaai.makende klap~·:;o~le:g. Op 10 april 1955 'was het :feest t want;
toen ~.l'jc.;)eg W~.},l1 Ya..'1 Wprdi':'-agen zijn e$l!".';d;e m. Mis op, P&ail:ool!'
R~Ul W'aS -mlt: trots det: deze ,lt.:Jlrilllelse, prlaste.t"zoon, ve.?trok, na..ar Braz:Llift en neg Wf;.l na~/-' da3elfd~ pl.an:~seli l':~
hU-?;f.;li na ztt."l' w.ijd:tng had ge~i; ..
In 19.571/11953 was elt d0 dreigin$, dat: he"t kloos·t'er gellllCti>el'f.
ZG~ worden en à,a: ZUtiters hê:..nciBcana:ss~ de stBA. ~9att~n
-ve:l!la:ten.. P 'tcW'f;OO:: Retàcr. en hc~ ka1."kbestu~ hebben t~)er~
lott,(~:rUjr 12emo1 e..n a3.l'de ba~agen 0)11 tl.a;'!';: te voo:ttomen en
hebb~n

u:titeindel:ijk

zij

IttOirseh.ot:~'

wet.eZl 'ite cii'iu.1mige!!. La-

ter zou. bJJjken dat l1.e1; uitst(ill Vttri

ext)o~-eie

zou zjJ'Ji! gP -

">teest •••••
Op 2-"t ~ 196:0 werd de derde na op

~oZid3g ingev06ll'd @u
iJl sep'kembtllt' van. da~ ;jaar wa,;r:en e:f' de V,{lrm;L'"lgsVle:t:en.: lé::1
jonge:il:l1';llli, en êln week "OOO3!! de VG,1~",[l.SaGl'1:0n. l&tt
en het Nutagebouw ~en ~vond-aag-aVOIDd ~oz
de nok 'toe bezet. ffi'lt waren iru.'lpil"e 1"",nds d&gsn!

we.elt

v~or

d<è

pa~~càtehu1s

\felen' he':j;':bmeren, zich nog de 8eumeesten: tliemet b,\1~H'jnd.&...
lf'~ plechtig"heden wGZden ge'nerd einra. 19,~/b@gin -rg.&,J: de
rle~ V,a1Zi scErt; satt">fon bthe-licisme en cl:!t:la e~'1{{f'~
f:U~.nrJisc&'1ll3e nelzorg in Zal tbommel.. lroGgtepu:nt;~n ~en
de iteregkee:e- van de 15e ee't1"Nse: Fiëta~ di.a afko~trti.g WM
ui..t: de Sint-MaartenskeB 'V~ voor de .RGfc:..~tie (en die
nu onopgemer.d:'t in de z~"capel staa-1i) en de Pon:tU$.ca1e
EOog:m.s met; mgr. :BakkeI.."S"
~ :nu. w-a.s als paet.oor'} dan zon
iK "toch even moeiren :n.....dcmken.. Ik wil hat pro'b0:2311...
T'oen hij k\:r.....m, W".l.a hij DDg hei; echte type ~~a:n. ean cHJ.dor-

lUs men mfj zot! V"..ragsn: hoa
wetse:

~~ee!t Paot:oo~.

!Dj

'~!luHnfi3te!'T

OJfer z:Jji.'ll paz'ocMe

zoals Onza Lieve HSer o.ver de ,;rereld .. 1'usacn hon tJaS er
llOOguj.t: een g~u;::;G-19 g.oaI".s~:i,J:15 e~n essentie~l v€!.:rse1'l;il.

Ook

pas~ooY

Retèl bestuurde z\in

u~n overe~\kQmstrig

zijtt

eigen wil ...
Ver--der hi.eld hij tradi.i.dQnele prekent h:ij begpn met een Laitjjns citaat, en ging:, daarop in met cliah6s en vol pa:thos,
zoals :ln; die dagen nog gebr:rl.keUjk was, hetgeen overigens
Diei; \T.i.l zeggen, dat bjJ onzin 've::-kondl.gde. integendeel!:
Het; was geen: genmkkelfjkl'll0Wl iI' :rt..iet in de laatste plaa:tts

voer zijn kapelaans, met , wie hij meel'maals dav'erende: bonj a
had; voor ~1t1arien' die wanneer h1j op het; belletje dr~.tkta
als ee-n schtta mliL5je aan kwam stuiven; voor koster en
misdie.naars van wie hij eiste dat ze nimmer ook maar ~4n
l::L'turgische sioeek lieten vallen.'

Wie ntt ZQU denken dat pastoor Ret~l een potentaat, was,
heeft het mis. Hooguit kan men stellen dat dit type p~D
t ,!)o:t"s te ge:U\1oo ~d, ig v erdwenen ia. llij had and.ere kwalitoit en en daarin ~s hij naa~ mijn volle overtuiging een WG~
ke~ ~ot priestere Je kunt daaFb~ drie aspecten nQe~en: 1 .. z:ij:n herderlljlce zorg. 2. z:ijn oe cumenisch.e inst til.,.

liD.g , J. zijn behoedzame medew~1dng aan vernieuwingen .
!ü.lereera'i dan di.a herderlJjke zorg .
'
P5iS~OOl'" Ret.èl behoorde nog tot die pries'~ers welke elko
tt:~l'!gê n d~ Rio MisopdroegGn, mense-ll of geen mensen. Daar'...
ma. ~a3 je h~m ergens in de parochie op zjjn damesfie'ts ..

De, hand ~e~biedi~ in de borstzak van de plj-gestoken en
niets of niemand ziende: b~ ~a3 opweg
aen zieke of
bej&arde pavochiaan het Heilig Sacrament te brengen.
tIeel zovg besteedde hlj aan. de di:verse: vieringen: de Heilige Missen, he't. Lof en andere plechtigheden. Het.wa!'en
zonde» uitzondel!ing feestelijke, eerbiedige, plechtit;e;
ingetogen gebeurtenissen of welke kwalificaties je el: .
ook mae.% aan wiJ. t- geven. De pafrvoor was er i.nt-ens bij betrokken, wippend op z:ijn hakken of kn:1ppend met, zjjn uitgestrekte vingers, wan~ dat waren z~ kenmerkende zen~~
trekjes. Zljn galmende stem was ook zonder luidspreker
tot, in de achterste hoekjes van de kerk hoorbaar.
Us bie~hteling kende- ik hem net, want ik was kla.n~ 'bij
ie kapelaan. OveIdgens: grote zonden spaarde j:e op tot.
ie GOede We&k~ immers dan kwamen ~eemde paters assiste~en en die namen op Paaszaterdag de hele BOmmelse zonden-

om

tast mee: de Wa.a.lbrug oven. Wie tussendoor zj)igeweten
roeIde knagen, kon altjjd terecht bij de Capucljnen in Den
Bosch en ingewijden wisten, in welke bi.echtstoel da.a.r een
love pater zatt' Pastoor Retèl zal van veel dingen on.kttiniig aljn gebleven.....
,
1ee1 kontakt had de pa.stoor met zijn 'parochianen en hij be~och~

hen regelmatig. "HUisbezoek- heette dat, een woord

lat in het huidige herde~e vocabulaire nie~ meer VOO%t-omt. Omdat ik jarenlang pal!Ochieel. werk: deed, kende ik
aet geheim boe hjj da"t klaarspeelde. In zi3n agenda had! hij
~elijk

de verjaardagen van a.lle ftmoeders- genoteerd en

hij probeerde al-l;jjd e'ven -te ge.an :felic iterell .. lij had dan
meer t:ijd, omdat de jarigen ook overdag 'bereikbaar waren.,
(Wat b:ij de !tvaders" niet het geva.l zou z..ijn geweest).. Zo
verzekerde hij zich ervan dat h:lj 'elk g0zin t emninsie eenmaal per jaar bezocht .. llij bezat, daa.rbjj een fabelacb:ldg
geheugen, want hij wist precies ~~e er ziek was geweest.
hoe de kinderen heetten, waar je op school zat, etc.
Over "geloof- werd niet gepraat;; h:l;j k'4'lartl. gewoon weffe
langs~ en rookte aan sigaartje. Reserve sigaren zaten
in de kap van z:ijn p:ijl, Deze huisbezoeken kostten enorm
veel tijd, want de parochie omvatte t oen 1500 r1zielenf7
van wie er 1300 ~praktizerenda ~aren. (hoe tl.~eai; z:ijn,
, dan. nu de c.1,tfers: zo tn 2500 Imam-ka.tholieken en daarvan 10 %mee-levend~)
Bij feesten als Eerste Oommunie, Vormsel t Plechtige- Communie (bestaat niet meer) bezocht hij op één dag werkelijk álle betrokken gezinnen.
liij was aanwezig op bruiloften en hij was er in dagen
var! rauw ell uit eigen ervaring weet ik hoe groot dan
zijn steun wa.s.
Past(.)or Ret~l was voorzi.tter van kerk/sehoolbestl.llll'
(toen noeg één) en het Herenkoor. Hij ging met de zangers op reis en ook met de misdienaa.rs ... Hij bezocht zieken en bejp~rden. Gaf godsdienstles op sohQlen. Was op
vergaderingen en feestavonden. Zorgde voor het zielenneil
van de zusters. Hield een groot deel van de parochie-administratie bij.
Hoe hij dat allemad heeft volgeho~en Vla.ar hij de tijd
vandaan haal.de, snap ik nu nog niet ..
Ik had het straks over de pastoor en over Onze Lieve Heer.
Tussen hen was nog een overeenkomst: ook pastoor Retàl
Vi-aS in die 15 jaar "a.lomtegellwoordlgfl • iJe kunt er dankbaar
aan terugdenken! '
Het volgende punt is~ de oecumene.
In de dagen van pastoor Retèl kwamen de eerste kontakten
op gang tussen de diverse Bommelse Kerken. De pastoor was
daarvan een krachtig voorstander en e a n g~oot stimulator.
Ik weet dat omdat ikzelf een van de oprichters was van de
Interkerkelijke Jeugdraad, een groep van jongeren uit de
Hervormde, de Gereformeerde en de Katholieke kerk. Pastoor
Ret~l heeft aan de talloze aktiviteiten en kerkdiensten
met alle enthousiasme meegewerkt.
Daarnaast waren er de maandelijkse {informele)ontmoetingen

met de predikanten van de andere kerken, stesds bij iemand
thuis. ~ was aanwezig bij de bevestiging van de Hervormde ds .. Rinkema en ~ voerde het woord van de kansel in de
Gereformeerde kerk toen ds. De Graaf zijn intrede deed.
Kompleet in pij. Een werkelijke doorbraak in die tijd.
In de tweede helft van zijn pastoraat was hij bijna even
vaak in katholieke als in Hprotestantse" gezinnen te vinden en hij ondervond in die laatste groep hoge waardering ..
Ook na zijn vertrek uit Bommel werd hij bij hen nog talrijke malen uitgenodigd voor een avondje of een etentje.

tenslotte: de vernieuwingen. Juist gedurende zijn pastoraa,t hebben zich talrijke veranderingen voltrokken,
vooral r~ het Concilie. ~ werkte er aan mee, eerst aarzelend, toen behoedzaam en uiteindelijk van harte. Rond
1960 kwam er de eerste parochieraad en omdat ik er zelf
lid van was, kan ik er ieta over vertellen. Het waa voor
pastoor Retèl na al die jaren van "alle8nheerschapp~
best raar en ook moeilijk om nu te ervaren dat opeens een
groep "leken" zich ging bemoeien met de gang van zaken.,
Maar het lukte. mede dankz:ij een stuk: gemoedel:ijkheid d;te
:niet in de laatste plaats werd veroorzaakt door het f ei'i;
dat een van de eerste besluiten inhield dat de wijnkelder
onder de pastorie. die door een vooroorlogse pastoor was
aangelegd en welgevuld bleek, nodig "opgeruimd" moest
wOl'den. Zo herinner ik me een vergadering die eindigde
met de beslissing dat de parochieraadsleden met tussenpozen van vijf minuten in groepjes van twee uit de pas torie zouden vertrekken om geen argwaan te wekken bij een
eventuele verlate wandelaar •••••••
Bij deze laatste gelegenheid vertelde pastoor Ret~l (die
zelf uiteraard miswijn had gedronken) zjjn eerste mopj es :
twee haantjes die tegen elkaar zeggen "Laten we even
langs de poelier lopen om blote kippetjes te gaan bekijken". De pastoor bulderde onbedaarlijk! En de volgende
grap: een echtpaar krijgt alleen maar tweelingen. Ze noemen hen Fried en Werenfried, Mark en Bismark, en toen
kwam er Alie en ••• Finalie. De pastoor bulderde nog onbedaarlijker. Er kwamen nog meer veranderingen. Het altaar werd omgedraaid, er kwamen leotoren, er werd meer:-=:,
Nederlands gezo~en; de samenvoeging van de jongens- en
de meisjesschool kreeg gestalte.
."
,"
Past,oor RetU was pastor geworden. HijZelf verloor slechts
een '*0-"'; de parochie kwa'1l op de O-ljJn.
En

Op 16 augustus vertrok hij naar Ammerzoden waar hij rector
werd in het "Zonnelied".Op 23 september 1980 is hij overleden te Katw1jk aan de ~.
Als ik op deze plaats aan hem terugdenk. dan is denk ik geen
grotere hulde mogelijk dan het aanhalen van het Bijbelwoord:
"Hij kende de z~en en de z~en kende hem".
Hans Keser.
NA HET AFSCHEID VAB PASTOR

RET~L

leek een periOde van rust en eenheid te z~ afgeslotenc de
druk van de basis naar vernieuwing en zelfstandigheid werd
steeds groter en daardoor ontstonden van hoog naar laag en
omgekeerd spanningen over geloofsbeleving en geloofsvernieuwing. Pastor C. de Goede, die Pastor Ret~l in 1967 opvolgde had in deze tijd, waarin zoveel veranderde, een uitstekende hulp aan kapelaan v.d. Hoek. Zij hadden geen eenVOUdige opdracht. Immers tijdens hun pastoraal werden de
bisschoppen in Rotterdam en Roermond benoemd: de Nederlandse reakties waren stormachtig: protesten in de pers, van
de andere zijde dankdiensten om deze. benoemingen. Het kerkbezoek bleef dalen, vele priesters en religieuzen verlieten het ambt, de nederlandse katholi.eken namen eigen verantwoordelijkheid in geloof en huwe~. Aan Kardinaal Alfrinlt en de Bisschoppen wërd duideljjkheid gevraagd, die zij
niet konden geven. Met het verschijnen van dé Nieuwe Katechismus - die de Orthodoxe leer verklaart door een nieuwe
, benadering - namen de tegenstellingen toe en ontstond een
controverse tussen het Nederlandse episcopaat en Rome. De
encycliek "Humanae Vitae" inzake de geboortenregeling en
de tegenstellingen in het Pastoraal Concilie legden ook OD
onze Pa~tores een grote verantwoordel~eid en ·de vele vrägen, die op hen werden afgevuurd, konden lang niet altijd
duide1ijk beantwoord worden. In 1969 werd tengevolge van de
boven geschetste nieuwe inzichten en veranderingen onze
kerk aangepas't: de zj;J"banken werden naar het altaar gedraaid,
een nieuwe altaartafel werd midden op het priesterkoor geplaatst. de zij-altaren verdwenen met de daarhij behorende
muurschilderingen. maar de muurschildering achter het hoofd~
altaar bleef bestaan.
Kapelaan v.d. Hoek werd in 1969 te Hedel tot Fast.o r benoemd:
daardoor kwam een einde aan de Zaltbommelse uitdrukking "de
Goede Hoek".
Kort daarna kwamen de Faters P. Houtza-ger en F. Lap. De oude pastorie schudde even in zijn fundamenten: sp~erbroeken
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on tl"uien namen de plaats in van verstelde pijen en voor de
pas·t;orie werd druk gesleuteld om een eendje in het vorkear
te houde'n. Pater Houtzager bracht met veel verbeeldingskracht en schateren van de kinderen een nieuwe kijk op katechese in de scholon, ter1P~ Pater Lap met schoolbord en
kri~ hetzelfde b~ de ouderen trachtte b~ te brengen.
In deze t:i,,-id. werd door het Parochiebestu.ur ha.rd gewerkt om
een nieuwe kleuterschool - Katjeshonk - van de grond te
~en t te~~ Pastor de Goede aan een parochieraad nieuwe
stljl bouwde verdeeld in 10 wi.,iken met echte blokhoofden. De
blokhoofden hadden echter veel moeite met het uitvoeren van
hun opdracht t zodat z~ na enige t~en-bloc verdwenen.
8 november 1970; een gedenkwaardige dag in de katholieke
gemeenschap, daar Ds. Pietersen en Pater van het Walderveen toen een oecumenische jongeren-dienst hielden met als
thema. "geloof en leven". Dit was een doorbraeJc in de varscheidenneid van de Christenen in Zaltbommel: zij kwamen
elkaar ·nader door de Raad van Kerken, Kerst-Inn, de Kerstzang in de st. Maarten, later de werkgroep kerkenconferentie en zelfs het stichten van een gezamenH;jke HervormdaKatholieke school "de Ark". Tegen sombere verwachtingen in
"dat gaat nooit goed" is de Ark al meer dan 5 jaar drijVende gebleven en verloopt de samenwerking optimaal.
De vele vragen, die onder de parochianen leefden, vroegen
om antwoord.
De parochieraad nam een groot initiatief: Mgr. J. Bluyssen
werd gevraagd naar Zaltbommel te willen komen om in een forum een zo goed mogelijk be~ld te geven van de veranderingen, die binnen de kerk hebben plaats gevonden. Samen met
Mevr. Bannenberg-de Haan, drs. Th. van Velthoven en drs.
J. Dukker gaf de Bisschop z~ visie over het gezag, het
celibaat, de geloofsverkondiging en de oecumene, waarover
Drs. Dukker zijn mening samenvatte met de woorden: "Men
kan maar lid z:ijIi van ~~n kerk, die van Christus".
In januari 1971 vierde de Scouting Zaltbommel haar 25-jarig
bestaan met een eucharistieviering, een sport- en spelmiddag en een feestavond voor circa 90 gidsen, kabouters, welpen en zeeverkenners. De Paters Houtzager en Lap v.onden niet
nodig hier ook nog eens zo'n feest te vieren en lièten in .
augustus een stille pastorie achter. Pater v.d. Eijnden nam
het V001' hun beiden op en vestigde zich op de Pastorie.
Op J december 1911 kreeg de kerk de zes eikenhouten panelen terug uit 1750, die in de kommuniebanken gebouwd waren. ,De Heer G. Hamburg Sr. had aan ieder paneel ca. 300
uur restauratie belangeloos besteed.
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I n 1975 vertrekt Pantor de Goede lw.ar Arnhem en na een lange periode van waarneming door de over ige Pastores in de
Bommelerwaard komt Pastor van de Berk in Zaltbommel. "Na een
"proefperiode" en een training wexd hij 13 en 14 december
1976 ingehaald met de slogan "werk aan de winkel", waarbij
t~ens de eucharistievieringen alle parochiële aktiviteiten en groeperingen in marktkraampj es werden aa.nge'prezen en ;
om vrijwilligers werd gevraagd.
14 maart 1976 vierden we het gouden priesterfeest van Pastor
Retàl en kort daarop besloten wij, dat de gouden t~~en voorbij zijn en dat door het teruglopend kerkbezoek een eucharistie
viering op Zondag kan vervallen. Bie:;.-:b:ij werd rekening gehouden met de langslapers.
Kerstmis 1977: "Echo" het nieuwe pa.rochieblad deed zijn intrede, waarin al snel de plannen verschenen voor een verbouwing van Pastorie en kerk. Dat was wel nodig. In de Pastorie moesten wat losse kachels warmte geven, deuren sloten
niet meer, vloeren kraakten, stoelen begaven het, wanden
waren gescheurd en nat. Hier kon men een Pastor niet in let 'en wonen en om te voorltomen~ dat na het vertrek van Pastor v.d. Berk ook Pastor van Swiet en spoedig meer warmte
en gezelligheid ging zoeken, wer d het herst el voortvarend
aangepakt. Door een bestemmingsplan op een paar kavels grond
naast het kerkhof kwamen er financ i ële mo gel~~eden en na
verkoop van deze grond was er e en moei startkapitaal. Al
informerend en pratend werd het door subsidies ook mogelijk de voorgevel van de kerk te restaurezoen, hetgeen wel
nodig werd: naar de kerk gaan werd door va llend gesteente
een gevaarlijke zaak.
, Op 7 oktober 1979 \'ferd het nieuwe Parochiecentrum in gebruik genomen. In samenwerking met het bouwbureau van het
Bisdom heeft de combinatie Metz-Geelen er een prachtige
ontmoetingsruimte van gemaakt. Centrale verwarming werd
aangebracht, water- licht en gasleidingen werden opnieuw
getrokken, de keuken werd gerestaureerd en nieuw meubilair
werd gekocht. Met 2 wooneenheden boven - één voor de Pastor
en ~~n voor de beheerster - werd de verbouwing afgesloten.
Na een korte adempauze kwam in maart 19&1 de restaurat1e
van de kerk gereed. De voorgevel werd in de oorspronkelijke
staat en kleuren teruggebracht, het hekwerk werd opnieuw
geplaatst, de klokken nagezien en de kerk is van binnen helemaal schoongemaakt en geschilderd. In enkele zinnen wordt
hier weergegeven wat jaren plannen, rekenen en werken
heeft gekost.
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Inmiddels stopten de parochiële aktiviteiten niet: precies
100 jaar na de ie oprichting in 1678 begoxu~en de Haren
weel" te zingen, de Pastorale School en de Dekenale Vereniging gingen van start, kindernevendiensten en gebedsdiensten ontstonden, gespreksgroepen en aktiviteitenkommités werden gevormd: het parochieleven in Zaltbommel
en zijn a.e.ngrenzende . gemeenten gaat verder. In nauwe samenwerking met Rossum worden de vieringen door de Pastores Grond en van Swieten gewisseld.
Zo blijf't, om met Kardinaal Alfrink te spreken, onze parochie een naar de waarheid zoekende en aan het evangelie
getrouwe gemeenschap van verantwoorde~e mensen.

DE LAATSTE PERIODE VAN DE ZUSTERS IN ~LTBOr~EL
'erd in 1962 in de ~Historische flitsen van de Sint Martinu.sparochie te Zaltbommel" nog herdaoht da.t de Zuatera
reeds tachtig jaar in Zaltbommel waren en werd het artikel hierover besloten met de wens ngcve God da.t de Zusters nog lang haar zegenrijke arbeid in onze stad en parochie kunnen voortzetten", t~ is het al weer ruim
zes jaar geleden, dat de Zusters uit Zaltbommel vertrokkena
men beknopt overzicht over de periode 1962 - 1975 willen
we u toch zeker niet onthouden.
Nadat in begin zestiger jaren de kindercr~che een succes was, werd het hiernaast gelegen huis in de Ruiterstraat door het Moederhuis te Oirschot gekocht.
In dit huis werd een opvangscentrum gesticht, dat bedoeld
PlaS om moeders, die herstellende ' waren tdt het· ziekenhuis,
enige tijd te verzorgen. Helaas liep dit niet zo, zodat
net beoogde doel nimmer werd bereikt.
Echter, een volgend goed doel werd gesteld: er werd een
opvangscentrum gesticht voor gesoheiden moeders. Dit liep
erg goed. Van alle gezindten en overal vandaan was men
welkom, mits er natuurlJjk plaats was. Wèl werd door de
Zusters eerst b~ politie en gemeente ge!nformeerd, dit
ter voorkoming van t~ grote moei~eden. Toch moest de
Bommelse politie nog vaak genoeg worden gebeld, om "lastige mannen", die soms m:i.dden in de nacht kw.a.men, mede
te nemen. De Zusters waren hiervoor echter niet bevreesd.
Een k~~chtige uitspraak van de politie toentertljd was:
-Die kapjes van U doen wonderen"! .
Deze opvang werd tot 1975 in stand gehouden. Echter, de
laats~e ~aren waren de kamers niet meer zo vol bezet, zo-
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dat de kosten erg hoog we:f'den.
Bij de kinderchrèche werden intussen veel kinderen opgevangen en ondergebracht. Er waren hier kinderen bij, die
soms 6 tot 7 jaren in de cr~che verbleven. Ook werden er
kinderen ondergebracht, wa.arvan de ouders op vakantie gingen. Voor deze kinderen bedroeg ds pr~s van zes gulden per
dag per kind. Deze priJs stelde de Zusters voor grote ver11,ezen. De Zusters zelf stelden het liefdewerk voorop,
doch ook zij moesten ~i..iken VOOI" ele economen, d:le de gehele gang van zaken nl.et konden goedkeu.ren"
,Als 's-avonds de kinderen sliepen, badderJ. de Zusters even t:;lid. om langs de Waal uit t 'e waaien .. 'a Zondags maakten zij fietstoch'tan door de Bow..melel"i'?a.ard, die zjj erg
mooi vonden.
Een opmerkelijk feit was, dat zuster Theodora bijna een
halve eeuw in Zaltbommel is geweest. Z~ was de grote
steun en toeverlaat van vele kinderen. Z~ kon de k1n~e
ren ten alle t~~en erg goed opvangen.
Tot in het begin van de zeventiger jaren waren do Zusters bij het ondel."'Wjjs betrokken. Naast het kleuter- en lager on~e~, werd ook lesgegeven aan de huishoudschool
in de Nieu'!1straat.
Elk jt'tB..I' werd een Fancy-Fair gehouden. De baten hiervan
cre~den o.a. besteed om speelgoed voor de kindercrèche
te kopen.
Door financiële tekorten moesten deZuate:t'g tenslotte
in 1915 weg uit Zal'tbommel. Thans nog hebben zij heimwee
naar Zaltbommel.
PAROCHIEGEESTELIJKHElD
1
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Dankzij de hulp van pater H.C. Kesseler o.f.m.~ archivaris van de franciscanen 'te Utrecht, kunnen we in dit~ju.
bilcumnummer een opsomming geven van de pastoors en de
ka.pelaans die onze parochie sinds de bouw van de kerk in
1771 hebben gediend. Da~~bij twee kanttekeningen~ .
De lljst van pastoors beginnen we bij het moment dat de parochie Zaltbommel weer officieel na de Reformatie werd opgericht, dat wil zeggen in 1662.
De ljjst van kapelaans vertoont een hiaat in de 19de eel,lW4O
Bij allen staat voorzover bek.e nd tussen haakjes de kloosternaam.
Lijst van pastoors
-~-~----------~1662 Ooms, Joannes (missionaris van de
1651 Bommeler- en Tlelerflaard: standplaats kasteel

}~ersooijen)
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1662
1700
1705
1722

-

1779 -

1792 1812 1813 -

1816 16-06... 1834 ~

24-08-1878 03-12-1883 16-11-1885 -

26-09-1898
27-11-1900
15-07-1907
•.• -08-1937

14~08-1944 22-08-1949 19-08-1952 -

30-08-1952 16-08-1967 15-06-1976·,-

01-09-1977 -

1700
1705
1722
1779

Verweij, Servatius
Van den Oever, Theodorus
Reijnaerts, Reijnerius
Thielens, Joannes (var~f 1741 ook
deken)
1792 Van de Geijn, Aegidius
1812 Versterren, Henricus
1813 Van Lieshout, Joannes
1816 Stoppel, Joannes·
16-06-1834 Narinx, Joannes
24-08-1878 Van Ewijk, Joseph W.!.. +
03-12-1883 Kusters, Hubertus (Antonius)
16-11-18-85 N1euwenhuizan, Joannes Hsl!...
26-09-'1893 Terstegen, Joannes P.J"
+
27-11-1900 Tack, Joannaa PoG.
05-07-1907 TimmermB,n, Theodorus J. (Paschalis)+
p.-08-1937 Scholtes, teonardus J.A. (Timotheus)
14-08-1944 Peters, Joannes Th. (Canutus)
22-08-1949 Laken, Petrus J.C. (Ferdinand)
19-08-1952 Verhaar, Gerardus C. (Calasanotius)
30-08-1952 Sluija f Rendricus J .. . (Wijnand)
16-08-1967 Retèl, Leonardus G.P.M. (Leonardus)
01-09-1975 De Goede, Comelis J. (Wulfran)
,31-08-1977 Van den Berk, Adriaan R.A.H.
(Jan-Joseph)
Van Swieten, Johannes J.C.
(Apollinaris)
(vanaf 1-7-1979 tevens
deken)

~!~!!_!!ri
__!!e!!~~

1771 1812 1815 31-03-1860
28-02-1876
28-03-1881
31-12-1883
21-03-1887
01-10-1888
29-11-1893
01-07-1895
22-09-1986
21-04-1902
12-09-1907

-

1776 Jongbmans, Adrianus
1813 Van Lieshout, Joannes
1817 Winders, Johannes
16-02-1876
28-03-1881
29-12-1883
21-03-1887
01-10-1888
29-11-1893
01-07-1895
22-09-1896
21-04-1902
12-09-1907
05-04-1910

Schoonens t Andreas P.C.
He;i.ligers, Jacobus
Melis, Adrianus
Van der Asdonk, Hermanus
Kruit.agen, Bernardus A~'
Heiligers, Jacobus
Smits, Johannes M.H.
Hoogenboom, Leonardus G.
Van den Berk, Wilhelmus
Goldenberg, Antonius J.Th.
Kuijpers, Herman J.H.

o

s J .J.

10-10-1 13 -

13-11-191
11-02-1919
08-11-1927
14-09-1934
24-01-1936
22-01-1940
02-04-1943
21-10-1946
12-08-1947

-

- 91
1- 927
07-09-1934
24-01-1936
08-08-1938
22-01-1940
02...,04-194.3
21-10-1946
12-08-1947
12-08-1949

12-08-1949
22-03-1954
1.3-08-1956
12-08-1961
08-01-196.3
10-08-1966

-

22-03-1954
13-08-1956
12-08-1961
08-01-1963
10-08-1966
16-08-1967

08~08-1938

-

OS-

16-08-1967 - 06-10-1969

.......... .....

Opmerkingen:
_ ,.......
~

, eorgius ••
..'e se,r,. obannes G.. (Ernest~)·
Boo ,
~heUB A.P.P. (Salvate,r)
Loawe, Albertus P. (wannel)
Dolle, Adrianas J. (Godfried)
Smit, Nicolaas C. (Aufried)
Doedens, Johannes P.J.If. (Jeroen) ·
De Klein, Antonlus (Humilianus)
Frank. Antonius F. (HijdulphDs)
Van Hemert, Petrus H.J.Ch.
(Servilianns)
Derks, Theodol"us H.A. (Theodulus)
Bodewes. A.J. (Aloysius)
Straathof, Leonardus J. (Clarentius)
Vergaar, Paulus A. (Didymus)
Bult, Bauke (Hunger)
De Goede, Camelia J. (Wulfran)
(daarna pastoor)
Van dar Hoek, Tjalling A.
(Revocatus)

De mat + gemerkte pastoors zijn begraven in het priestergraf op ons kerkhof aan de Virieusjngel.
Er hebben nog enkele bejaarde priesters "rustend" in
onze parochie gewoond. Zij verrichtten h.a.n.d- en spandiensten in parochie~ klooster, etc.
Dit waren:
•• -09-1945 - 19-08-1952 Willemse, Hendricus C.L. (Engelmundus)
1954 - 2.-00-1957 Van der Drift, Adrianus J .. (Mattheus)
28-11-1952. - U-0.4-1954 Vergeer, Adrianus J. (Deodatus)
~ De archivaris
ook nog:
12-oa-1~61 -5-1 - 96
e~dman. Johannes H. (Herman)
daarna rector van het "Zonnelied"
Deze geeste
in Ammerzode ..
~ Standplaats
01-08-1971 - 01
en, Petrus J ••• (Konulphus)
die groepswerk en katD~~.
in het hele dekanaat
Bommelerwaard •
~ In de zeventiger
e ijl!. in nze pastorie
gewoond de paters
wa.ren evemrel nie~
specifiek aan o~
yerkten in dekan.a.ats-verband.
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