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Ter inleiding
Duizend jaar kerk in Drempt.
Kunnen we dat zomaar zeggen?
Ja, inderdaad, dat mogen we rustig aannemen. In een kroniek uit het jaar 1069, die bewaard wordt in de
abdij Echternach, wordt onze kerk vermeld als 'de kerk van Tremethe'. Die was er toen al - 917 jaar
geleden. Volgens overlevering is de kerk nog veel ouder n.l. gesticht door keizer Karel de Grote in de
9de eeuw. Wat betekent dat? Wel, gewoon, van generatie op generatie is verteld, dat Karel de Grote de
kerk stichtte of een bestaand heidens heiligdom liet kerstenen. We hebben in eigen familie ook wel van
die verhalen, die nergens op schrift staan, maar steeds zijn doorgegeven van vader op zoon, van moeder
op dochter. Willen we de waarheid daarvan in twijfel trekken? Dan zijn we gauw uitgepraat.
Maar wij in Drempt raken nooit uitgepraat over onze kerk en met elkaar blijven we geschiedenis maken
rond deze kerk.
Geschiedenis mag je geen geweld aandoen en ik wil iets schrijven dat mensen graag lezen. Is dat te
combineren? Wie bedoel ik met 'mensen'? Bedoel ik alle mensen of alleen maar mensen, die
geïnteresseerd zijn in kerken in het algemeen en in deze kerk in het bijzonder? Of bedoel ik de mensen
die horen bij deze kerk, die hier wonen of gewoond hebben in dit dorp, dat geklemd zit tussen een grote
en een kleine rivier: de Gelderse en de Oude IJssel?

Ik denk, dat ik u bedoel, u, die dit boekje ter hand neemt, die belang stelt en daardoor van belang is
voor het voortbestaan van deze kerk.
Door het bezit van dit boekje bent u een belangrijk mens voor de Dremptse kerk, die zelf zoveel
betekent voor de mensen er omheen, die er wonen, er langs komen of uit de verte de katterug
herkennen van de achtkantige torenspits, waarop het haantje al eeuwenlang zijn kop in de wind steekt.
Dit boekje is geschreven naar de waarheid die werd doorgegeven, mondeling of schriftelijk, door tien
eeuwen heen.
Misschien leest u het verhaal van de duizendjarige gemeenschap rond een kerk met evenveel plezier als
waarmee ik het schreef.
Dat hoop ik.
Voorjaar 1986 E.M. de Bruyn-Sepmeijer

Het wonder van geloof, hoop en liefde
Tremethe, Dremethe, Dreemt, Dremt, Drempt
Wie ooit in de oude kerk van Drempt geweest is, vergeet dat diens hele leven niet meer. Wat het precies
is, kan niemand vertellen, maar daar is iets, dat onzegbaar weldadig aandoet; iets dat je opbeurt als je
verdriet hebt, je rustig maakt als je nerveus bent, je doet glimlachen als je ernstig gestemd bent en je
een gevoel van vrede geeft als je vijandige gedachten hebt.
Het is dus een soort wonder, dat plaats vindt als je daar binnen die eeuwenoude muren staat in het
licht, dat door de hoge ramen van het koor en de veel lagere ramen van het schip valt.
In dat licht, dat van alle kanten de kerkruimte vult, voel je je een onderdeel van die harmonische
ruimte. Je wordt zelf een stukje van de duizendjarige kerk. De combinatie van het licht, de stille en
toch levende wandtapijten, de eenvoudige degelijke banken, het elegante orgel, het gladde houten kruis
en de beeldjes, die vanuit alle hoeken op je neerkijken, is zo evenwichtig, dat je je er vol vrede kunt
voelen, zelfs als je innig bedroefd bent.
Is het misschien een geheim van duizend en één jaar, dat ons betovert?
Laten we eens teruggaan in de tijd en kijken hoe het hier duizend jaar geleden was. Misschien kunnen
we er achter komen wat de oorzaak van die betovering kan zijn.
Tremethe was de naam van de kleine Saksische nederzetting aan het einde van een handelsweg,
waarlangs kooplieden met hun goederen naar het westen trokken. Te voet of te paard hadden zij
wellicht al vele ontberingen ondergaan op hun verre reis door weer en wind over nauwelijks begaanbare
wegen, langs beken en rivieren.
In het gebied tussen Rijn en IJssel kon het
water soms stijgen tot ver boven het maaiveld
en de gevolgen van deze overstromingen waren
vaak verschrikkelijk. Een lange rij zogenaamde
IJsselduintjes vormde een goede en droge
onderlaag voor de handelsweg, die later
vanwege de daarlangs trekkende kooplui uit
het Hessenland Hessenweg genoemd is (een
gedeelte van die weg bestaat nog steeds). Het
eindpunt van deze weg —vóór het water der
grote rivier, dat soms wel een breedte van 6
kilometer besloeg— werd een pleisterplaats
voor langstrekkende groepen mensen en zo
ontstond hier de nederzetting, die Tremethe
genoemd werd.

Het volk, dat zich hier vestigde, was voor geen kleintje vervaard. Het waren strijdlustige Saksen, die nog
niet in aanraking geweest waren met het Christendom. Dit zou echter anders worden.
In de tijd van keizer Karel de Grote, wiens meest westelijke residentie Nijmegen was, werden vanuit het
Valkhof velerlei bevelen uitgevaardigd. Een ervan was het kerstenen van de bevolking in deze streek.
Kerken werden gesticht en bestonden er al heidense heiligdommen, dan werden deze omgeturnd
(zouden ze tegenwoordig zeggen) tot Christelijke kerkjes.
Zo is ook in Tremethe in die dagen een Christelijke gemeente ontstaan. En dan denken we dus aan het
begin van de negende eeuw. Het is bekend, dat
bisschop Ludgerus van Utrecht zijn monniken
uitzond om in deze streken het Christendom te
brengen, maar of deze ook de hand heeft gehad
in de kerstening der Tremethenaren is volslagen
onbekend.
In het hoog en droog gelegen Tremethe
(verbastering van Termethe, waarin de stamklank
bewaard is van het latijnse terminus, dat
eindpunt betekent) kon men met droge voeten
wachten tot het water van Rijn en IJssel gezakt
was en de rivieren weer tot normale proporties
waren teruggevloeid.
Men werd dan overgezet naar de hoogte aan de
andere kant: de Veluwezoom. Ook kon men per
schip verder reizen naar het westen.
De nederzetting lag op een kruispunt van weg en

water, als een rustpunt voor reizigers die aan de overkant van de IJssel in Dieren een nieuw beginpunt
vonden van de handelsweg.
Behalve kooplieden trokken ook monniken langs deze weg en ook zij bleven vaak noodgedwongen
langere tijd op de natuurlijke hoogte van Tremethe. Zij zijn het geweest die van hieruit de Dremptse
dijk aanlegden: een droge verbinding met Doesborch, dat voordien rondom in het water lag en door deze
dijk uit haar isolement verlost werd.
Die dijkaanleg is met recht monnikenwerk geweest.
Van generatie op generatie zijn al deze verhalen doorgegeven,
overgeleverd. In onze kerk hangt een oude marmeren plaat met
inscriptie, waarop te lezen is, dat 'volgens overlevering deze kerk door
Keizer Karel de Groote in de negende eeuw' gesticht is.
Het is zeer wel mogelijk, dat de kerk inderdaad door Karel de Grote
gesticht is. We weten immers dat er in die tijd mensen woonden op
deze plek. We bezitten zelfs een zerk, ook wel sarcofaagdeksel
genoemd, van rode Bentheimer zandsteen, die negende eeuws is —
met een teken in karolingische stijl. Deze steen werd in de omgeving
gevonden en ligt momenteel naast de toren.
Ook zijn er twee kleine beeldhouwwerkjes in reliëf in de zuidelijke
torenmuur gemetseld, die zeer oud moeten zijn. Sommigen denken,
dat het linkse beeldje de beeltenis van Karel de Grote moet zijn.
Anderen schrijven dit toe aan bisschop Ludgerus. Het lijkt iemand met
een soort mijter op het hoofd.
Helaas heeft de tand des tijds het beeldje zwaar beschadigd. Het
rechtse beeldje lijkt jonger en is duidelijk een vrouwenkopje. Niemand
weet er goed raad mee. In ieder geval is het een lieflijke voorstelling
en een curieus bezit.
Het 'beeldje' van Karel de Grote, zoals dat in de zijmuur van de toren aanwezig is.

Al deze merkwaardige en waardevolle gegevens, gekoppeld aan de waarde, die aan overlevering gehecht
mag worden geven wel niet het keiharde bewijs van het bestaan van deze kerk in de negende eeuw,
maar toch wel het vermoeden, dat aan waarheid grenst.
Aardig is te vermelden, dat de boerderij tegenover de kerk vele eeuwen geleden 'Wijdorp' genoemd is.
'Wiedorp' zeggen sommigen. Dat wil zeggen 'gewijd dorp".
Overigens is de kerk gewijd aan Sint Joris, de heilige Georgius, die onder keizer Diocletianus een
generaal van het Romeinse leger was.
Toen hij de keizer de Christenvervolgingen verweet, liet
deze hem gevangen nemen en folteren. Op 23 april van het
jaar 303 werd hij onthoofd. Wij stellen ons bij Sint Joris de
man voor, die de draak overwon. Waarschijnlijk worden de
twee Sint Joris-verhalen door elkaar gehaald. In ieder geval
is het duidelijk, dat het om een moedig man gaat, iemand
die het kwade overwon door het goede. Die gedachte
spreekt aan. Ook nog in de 20ste eeuw. Het restauratiefonds, opgericht in de vijftiger jaren van deze eeuw, liet dan
ook een vignet maken van Sint Joris met de draak. Iets van
diens heldenmoed straalt nog af op de gemeenteleden en het
inspireert velen.
Ach, er zijn zovele tekenen, die duiden op die ruim duizend
jaren kerk in Drempt, dat wij eigenlijk niet anders kunnen
dan waarlijk geloven hierin.
Ook kunnen wij er innig dankbaar voor zijn, dat op deze
Situatiekaart omgeving van de kerk omstreeks 1820.

plaats al duizend jaar tekenen van hoop worden opgericht voor de mensen er omheen en voor hen, die
er langs trekken sedert evenzovele jaren.
Wij willen het graag houden zo — nog weer duizend jaren.
Wat is er belangrijker in een mensenleven dan geloof, hoop en liefde?
Geloof en hoop zijn al genoemd, maar wat doen we met de liefde?
Daar hoeven we niets mee te doen, want de liefde doet iets met ons. Misschien is dat wel het geheim
van de betovering in de Dremptse kerk.

Het kerkgebouw
Onze kerk is in verschillende perioden opgetrokken, in verschillende eeuwen zelfs. Het is merkwaardig,
dat er desondanks die harmonie heerst, die wij ervaren bij de aanblik van de kerk, zowel van buiten als
van binnen. Een toren uit het jaar 1100, een schip uit het begin van de 15de eeuw en een koor van rond
1500 en toch zo'n mooi geheel, dat is eigenlijk ook een wonder op zichzelf. Ook is het
vermeldenswaardig, dat de kerk — al staat zij in een klein dorp — niet klein genoemd kan worden. U zult
een Dremptenaar nooit horen spreken over 'ons kerkje'. Dat kan gewoon niet. Het is 'onze kerk', die daar
staat, hoog boven het maaiveld, stevig en vetrouwenwekkend, een baken in de woelige zee van de
hedendaagse wereld. En nog steeds een rustpunt, al hoeven we er niet meer noodgedwongen te
wachten. De deur aan de zuidzijde is altijd open, zolang de zon schijnt — ook al schijnt zij niet — voor
hen, die een ogenblik willen rusten. Komt u binnen en ga een ogenblik zitten, dan hoort u het verhaal
van de toren.

De toren
De toren is duidelijk van Romaanse bouwstijl. Het is een sterke, vertrouwenwekkende toren, robuust en
zwaar, maar door de achtkantige spits met het ranke goud glanzende haantje op het sierlijk geornamenteerde ijzeren kruis wordt de zwaarte niet als plomp
ervaren. Aan de westzijde heeft de spits een lichte 'katterug', wellicht ter versterking tegen westerstormen zo aangebracht; misschien ook wel louter per ongeluk.
Het materiaal, waarmee men in de middeleeuwen bouwde, was tufsteen, natuursteen dus, dat —uit de
Eifel afkomstig— werd aangevoerd langs de Rijn. Het kan niet later dan de twaalfde eeuw geweest zijn,
dat deze toren werd gebouwd. Mogelijk was het wel eerder, zoals indertijd Ds. G. Hulsman vaststelde na
een diepgaande studie hierover.
Bij de 'plechtige overdracht van den toren' aan de burgerlijke gemeente op zaterdag 2 september 1939
maakte deze plaatselijke predikant daar melding van in zijn toespraak. In gloedvolle bewoordingen sprak
hij bij die overdracht een rede uit, waarin de geschiedenis van de toren uitgebreid vermeld werd.
Hij sprak toen al — in 1939 — van 'de 1000 jaren van dezen toren — mogelijk de oudste van ons land —
die op ons neerzien'.
Hij vermeldde ook het feit, dat de sarcofaag, die nu naast de kerktoren ligt, ingebouwd was als talisman
in de ingangspoort van de toren met het doel het gebouw tegen gevaren te beschermen. 'Bijgeloof'
zeggen we nu, maar het zou kunnen wijzen op het praechristelijke bestaan van de kerk, die toen dus nog
geen kerk was maar een heidens heiligdom.
De fundamenten van de toren moeten zeer sterk geweest zijn (en nog) om vele eeuwen lang deze zware
kolos te kunnen dragen. De restauratie van de toren, die duurde van 1937 tot 1939 stond onder leiding
van architect N. de Wolff uit Doesburg.
De toren wordt door friezen van ronde boogjes en kepers verdeeld in vier geledingen, waarvan de
onderste iets zwaarder is dan de drie daarboven, die telkens iets rijziger worden.
De ingang in de westelijke torenmuur is nog geheel in zijn oorspronkelijke staat, alleen de houten deur
is vernieuwd. De fries die de tweede geleding afsluit bestaat uit boogjes, die elkaar kruisen, de derde en
vierde fries uit kepers.
In de laatste geleding ziet men de galmgaten, die paarsgewijs onder een half ronde boog aangebracht
zijn. Aan alle zijden zijn twee stellen galmgaten, telkens in tweeën gedeeld door een zuiltje van
trachiet (een steensoort). Zij hebben kapitelen van het zogenaamde teerlingmodel.
De torenspits werd 'getimmerd' in 1630. Dat kunnen we lezen op een steen, die in het torenportaal staat
opgesteld. In 1863 werd de toren in zijn geheel hersteld. De spits is gedekt met leien en draagt het
ijzeren kruis met daarop de uitzonderlijk sierlijke haan van koper. Dat het kruis van ijzer gemaakt werd,
was blijkbaar een nouveauté in het begin van de zeventiende eeuw. Het grappige van onze kerk is, dat
het haantje van de toren niet het enige haantje is. Aan het einde van het koordak staat er nog een, een
kleiner broertje, dat heden ten dage niet (meer?) de wind wijst. Onze twee hanen steken slechts naar
het zuidwesten hun koppen eendrachtig in de wind. Zij vechten nooit, ondanks het feit dat er in het
schip van de kerk twee kippen wonen, die weer een eigen verhaal hebben. Dat komt later.
Het oorspronkelijke tufstenen kruisgewelf zonder ribben over de benedenruimte van de toren was voor
de restauratie van 1938 vrijwel geheel uitgebroken en is toen in baksteen gereconstrueerd.
In de toren hangen twee klokken te weten: een klok van 110 cm middellijn met het eenvoudige
opschrift: 'De Gemeente hebben mi laten gieten - 1637 - M.F.S.' Die letters staan waarschijnlijk voor het
latijnse 'Me fudit societas' wat hetzelfde betekent. De tweede klok van ca. 135 cm middellijn is
bijzonder fraai geornamenteerd en voorzien van een uitvoerig opschrift, waaruit blijkt dat deze in 1646
door Henrick ter Horst van Daventria (Deventer) werd 'geghoten' ten tijde dat Johan van Leeuwen
stadhouder, Petrus Fabricius predikant en Gerrit Bartols en Hendrik Clover kerkmeesters waren.

Sedert de restauratie van de kerk wordt er geluid d.m.v. electro-magnetische luidapparatuur, een vinding van een dorpsloodgieter uit Blija.
Er is nog een derde klokje, waarover later meer.
De klok van 1646 heeft nu een toevoeging in het opschrift, waarin gemeld wordt dat dit een replica is
van de oorspronkelijke en dat deze replica gegoten werd op 3 april 1986.
De oorspronkelijke klok vertoonde al jaren een scheur. Reparatie bleek op onoverkomelijke bezwaren te
stuiten zowel wat het aanzicht als de ophangtechniek betreft.
De oplossing was een replica, een evenbeeld, dat gegoten is bij de Koninklijke Eysbouts, klokkengieterij
te Asten. Nu is het ook eens mogelijk zo'n klok van
dichtbij te bekijken, want de oude is opgesteld in de kerk. Driehonderdveertig (340) jaren heeft deze
klok geluid over Drempt, heeft mensen op het middaguur gewaarschuwd dat het tijd was om te gaan
eten, klokke twaalf; iedere dag gedurende bijna drie en een halve eeuw! En ook heeft hij geluid om
mensen toe te roepen, dat er kerkdienst was, dat er een huwelijk bevestigd zou worden, dat er
begraven werd, dat er brand was; oorlog en vrede zijn uit- en ingeluid. Nog steeds wordt er, als iemand
gestorven is, 'overluid', een uur lang. Of dit laatste nog een heidens gebruik is of gewoon de
aankondiging dat er iemand is overleden, is niet meer van belang. Het gebeurt en dat het kan gebeuren
hebben we te danken aan de goede zorgen van al diegenen, die al die eeuwen voor de toren
verantwoordelijk wilden zijn.
Eerst was het de kerkelijke gemeente, 1000 jaar lang, zoals ds. Hulsman immers zei bij de overdracht
van de toren aan de burgerlijke gemeente op 2 september 1939.
Hier volgt een citaat uit 'De Geschiedenis van den Toren van Drempt en zijn beteekenis voor de
Gemeente' door G. Hulsman, herv. predikant.
'We zijn blijde, dat wij dezen Toren hebben, dat deze
Toren weer voor lange tijden bewaard is en dat wij onze
klokken zullen mogen blijven luiden.
Zoals Napoleon, staande aan den voet der pyramiden,
tot zijn leger zeide: '4000 jaren zien van den top der
Pyramiden op U neder', zoo zeggen wij: 1000 jaren zien
van de spits van dezen Toren op ons neder, die hier
wonen.
1000 jaren lang hebben de menschen de stem van dezen
Toren vernomen. 1000 jaren lang is men naar deze
plaats opgegaan om een woord van troost en stichting te
vernemen. 1000 jaren lang heeft men zich in de
schaduw van dezen Toren laten begraven. Vele
geslachten rusten in de nabijheid van dit gebouw. Het is
een Toren, die de liefde door dit alles heeft van de
bevolking. We zijn dankbaar dat deze Toren geheel
hersteld is en voor lange tijden bewaard kan blijven. We
zijn dankbaar dat de Burgerlijke Gemeente den Toren
voor de toekomst wil overnemen en wil onderhouden'.
De Raad der Gemeente Hummelo en Keppel houdt onze
toren sedertdien in stand. In 1985 heeft de Raad
besloten, tot het laten vervaardigen van de replica van
de oude klok en tot het tentoonstellen van het origineel
in het kerkgebouw. Heel Drempt en vele bezoekers van

buiten zullen de Gemeente Hummelo en Keppel daarvoor zeer erkentelijk zijn, want waar ter wereld
staat er in 1986 zomaar een klok van 1646 te kijk, terwijl diens eigen vernieuwde klanken ver in de omtrek te horen zijn?
Het lijkt wel weer betovering, waarin je trouwens telkens bijna echt gelooft, wanneer je tijdens het
door de dominee uitgesproken gebed aan het
einde van de kerkdienst bij de eerste woorden
van het 'Onze Vader' plotseling het geluid van
een zilveren klokje hoort. Dat is de derde klok,
een kleintje, met een zilveren klank, die
uitsluitend luidt tijdens het uitspreken van het
'Onze Vader'.
Het hangt ook in de toren. Het was een
geschenk, afkomstig uit 'De Braamberg', een
klein 'buiten' in Drempt, waarvan het oude in
vele eeuwen verbouwde huis tenslotte aan
slopershamers ten prooi viel. De bijbehorende
grond betekende uitbreiding van het oude dorp.
'De Braamberg' bestaat niet meer, maar het
klokje hangt in de kerktoren om iedereen te
laten horen, dat het gebed uitgesproken wordt,
dat Jezus ons heeft geleerd.

Het schip
De hoofd- of middenruimte van een kerk wordt het schip genoemd in de bouwkunde.
Het schip van de Dremptse kerk dateert van het begin van de 15de eeuw, de tijd van de vroeg-gotische
bouwstijl, ook wel spitsbogenstijl genoemd. De Romaanse ronde boog is vervangen door de Gotische
spitsboog. Het feit dat dit kerkgedeelte kennelijk enige eeuwen jonger is dan de toren, vertelt ons dus,
dat er naast de toren eerder een ander schip geweest moet zijn. Bij de laatste restauratie is een
fundering gevonden, die aan een nog ouder gebouw toebehoorde. De sporen van oudere nevenruimten
kwamen eveneens aan het licht. De kerk is in de vorige eeuw uitgebreid gerestaureerd. In 1868 voltooide
men deze restauratie, die het gebouw een totaal ander aanzicht gaf. Er werd als het ware om schip en
koor heen een nieuwe buitenmuur gebouwd; een
neo-gotische hul verborg geheel de oorspronkelijke
bouwstijl. Het tufsteenwerk werd aan het oog
onttrokken door bemetseling en bepleistering; de
muren van de zijbeuken werden verhoogd, de
steunberen gedeeltelijk afgehakt.
In het interieur moest de gemetselde overwelving
van middenschip en zijbeuken plaats maken voor
stucplafonds. De pijlers tussen de drie beuken
werden afgeslankt door afhakking. De vensters
werden verhoogd en de vensternissen doorbroken.
Men metselde een muur tussen schip en koor en
daartegenaan kwam het orgel.
Een houten vloer verborg alle ongerechtigheden
daaronder. Gelukkig! Want later werden allerlei
resten gevonden van de oorspronkelijke zuilen
zodat men net als bij een legpuzzle kon
concluderen hoe het geweest moest zijn.
Van de neo-gotische periode van onze kerk bestaan
nog goede foto's. Bovendien is er een groot
schilderij, gemaakt door de voormalige Dremptse
huisschilder Kormeling, waarop de hele
tierlantijnen-kerk in volle glorie staat afgebeeld.
Het hangt in het vertrekje aan het einde van de
noorder zijbeuk, waar de dominee zich voor de
dienst in zijn ambtskleed hult en het na de dienst
weer aflegt, terwijl de diakenen het geofferde
collectegeld tellen.
Tijdens de laatste restauratie heeft men de
vroeggotische gedaante van het middenschip met
zijbeuken weer geheel teruggebracht. Deze

restauratie begon in 1947 kort na de tweede wereldoorlog. Architect B.Th Boeyinga, restaurateur van de
Eusebiuskerk in Arnhem, had de leiding. Hij was bij de restauratie van vele kerken betrokken en druk
bezet. Hij liet een jonge timmerman, die naast de kerk woonde, de kerk uitgraven om aanwijzingen te
zoeken voor het oorspronkelijke grondplan van deze kerk. Deze, 'Jopie Bosveld' voor de Dremptenaren,
zocht en vond vele aanwijzingen, die waardevol waren voor de architect, die later zei: door onbekenden
gebouwd, door onbekenden gerestaureerd.
Het schip was het meest bewerkelijke deel van de restauratie en vergde dus de meeste tijd. Aangezien
tijd geld betekent, werd in de arme restauratiejaren tijd steeds goedkoper tot het tenslotte niets
kostte. Veel werk werd als liefdewerk verricht. 'Vrijwilligerswerk' noemen we dat tegenwoordig.

Liefdewerk — alweer dat woord liefde, dat door de
eeuwen heen een rol gespeeld heeft en nog speelt in
onze kerk. Dat woord zal die rol blijven spelen, want
zonder die liefde 'was' onze kerk allang niet meer en
dankzij die liefde of liever door die liefde 'is' zij nog en
zal zij blijven. Pas als die liefde er niet meer is, dan
zal zij vergaan. Maar zolang er Dremptenaren bestaan,
zal dat niet gebeuren.
De heer Schellevis, die namens de architect de restauratie begeleidde, leefde in die vijftiger jaren intens
mee met lief en leed van de Dremptse
kerkrestauratie en voelde zich thuis bij de
Dremptenaren, die ploeterden en zwoegden om
hun kerk weer te herstellen in oude glorie — in
de zin van 'soli deo gloria' (aan God alleen de
roem) -. Want het gaat tenslotte om een
Godshuis.
De heer Schellevis, die nog een levendige
herinnering behouden heeft aan de tijd van de
Dremptse restauratie, kan veel vertellen over
die tijd; over de mensen die meewerkten, over
de dominees die meedachten (dat is natuurlijk
ook werk, dominees!) en vooral over de maker
van de beeldjes, die de kapitelen sieren. Dat is
een later hoofdstuk.

Het koor
Het is verbazingwekkend hoevele betekenissen het woord koor heeft. Voor de aardigheid wordt hier betekenis nr. 5 (de laatste) uit 'Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal' even doorgegeven: 'de
plaats in een kerk waar de zangers zich bevinden, t.w. de officianten van het gezongen breviergebed, de
ruimte n.l. waar zich het hoogaltaar bevindt (of bevonden heeft); vandaar de naam voor die, gewoonlijk
verhoogde, soms door een hek afgesloten ruimte, meestal ook uitwendig als afzonderlijk deel van de
kerk herkenbaar'.
We kunnen nu ons koor beter 'herkennen'. Het is gebouwd rond het jaar 1500, ongeveer een halve eeuw
na het schip. Er zijn duidelijke verschillen in de bouwstijl. Het gotische element van de spitsboog is er
nog, maar het formaat van de ramen is totaal anders. Dit is een kenmerk van de laat-gotiek, ook wel
hooggotiek genoemd.
We zijn omstreeks 1500 in een periode van vernieuwing van de kunst- en levensstijl, de Renaissance (wedergeboorte). In de bouwkunst is deze vernieuwing het meest zichtbaar. Het streven was naar meer
openheid en licht. De hoog opgaande ramen tonen als het ware het verlangen naar 'boven' en laten de
zonnestralen ongehinderd naar binnen vallen. Dat mocht en kon in het jaar 1500, vijf eeuwen geleden
al.
In de loop van deze eeuwen zijn er vele veranderingen geweest, waarvan die in de vorige eeuw het
meest ingrijpend was. Net als bij het schip der kerk werden ook hier de steunberen ingekort, gewelven
in stuc aangebracht en bovendien werd het koor afgescheiden van het schip door een muur, zoadat er een aparte
ruimte ontstond, die zelfs een tijd lang gebruikt werd als fietsenstalling, waarboven een catechisatie-

ruimte was. Van 1868 tot 1947 bestond het koor eigenlijk niet meer. Daarna begon de grote restauratie
van deze eeuw.
Bij het blootleggen der fundering werd ook de fundering van een ander koor zichtbaar. Een ouder koor,
dat gefundeerd was op brokken moeras-ijzererts oftewel ijzeroer. In de Achterhoek is sinds
mensenheugenis ijzeroer gevonden; vandaar dan ook de ijzergieterijen, die men langs de Oude IJssel
aantreft. Men gebruikte de oer echter niet alleen in de gieterijen. In de bouwkunde gebruikte men het
als fundering.
Het patroon van de fundering, die men aantrof binnen het bestaande koor, was zodanig, dat men kon
nagaan, dat het overblijfselen betrof van een zeer oude kerk. Alles wijst er op, dat deze fundering veel
ouder kan zijn dan de toren, die uit 1100 stamt. Deze vondst is dan ook één van de aanleidingen om aan
te nemen, dat hier 1000 jaar geleden al een Christelijke gemeente gevestigd was. Hoe graag zouden we
niet even terug willen gaan in de tijd om hen te ontmoeten, die hier leefden, woonden, kerkten. Wat
zouden we nog herkennen in elkaar, zij van 1000 jaar geleden en wij van nu? Wat zouden we nog als
gemeenschappelijk ervaren? De hemel boven
Drempt, de aarde onder Drempt en de kerkplek?
Ja, dat zou het wel ongeveer zijn; plus de liefde
voor die plek. Dat hoop je en wil je geloven.
Het koor is het eerst gerestaureerd daarna het
schip, zodat de diensten eerst nog in het schip en
later tijdelijk in het koor gehouden konden
worden. Een schot van houten planken sloot de
ruimte af, waartegen een preekstoel en een grote
kachel kwamen te staan. Zoals meestal
noodvoorzieningen een sfeer van verbondenheid
scheppen, zo werd ook deze Dremptse oplossing
als gezellig ervaren, hoe oneerbiedig dit ook moge
klinken voor een kerkgebouw. Maar het werkte
wel.

Het beeldhouwwerk
Het beeldhouwwerk, dat ongetwijfeld aanwezig geweest moet zijn in de middeleeuwen, is in de loop van
de daarop volgende tijd verdwenen. Er is afgezien van de kleine reliëfbeeldjes in de torenmuur geen
enkel oud beeld gevonden en toch vindt u er vele.
Het verhaal van de beeldjes op de kapitelen (draagstenen van de bogen, ook wel kraagstenen genoemd),
is ook een verhaal van wonderen. Onze kerk zit er vol van!
Bij de restauratie werkte een jongeman mee die steenhouwer was. Hij bleek een kunstenaar te zijn, een
heel begaafde beeldhouwer, Eduard van Kuilenburg. Hij was het die op het idee kwam om de kapitelen
van de kerk van beelden te voorzien, zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was. Hij vervaardigde de
beelden voor niemendal, een kostbaar geschenk. Zowel de kerkeraad als de beeldhouwer zelf waren
zeer dankbaar voor dit werk. Hij was zelf zo gelukkig hierdoor, dat hij ook nog het doopvont schonk. Dit
bestaat uit een prachtig gepolijst brok graniet, waarop een eenvoudige schaal van gehamerd tin. Op elke
hoek van de steen is het motief van een vis uitgebeiteld, het teken der Christenen, een oud Christelijk
symbool.
De beeldhouwer ging er vanuit, dat de mens de
kerk binnenkomt met zijn zonden; hij zal zich
dienen te bekeren, zich laten dopen, luisteren
naar het Evangelie en zijn geloof belijden.
In 46 kapiteeltjes heeft de beeldhouwer dit hele
programma uitgebeeld.
geschenk van een begenadigd kunstenaar een
unieke afwerking. Ook hierbij is het weer de
harmonie, die ons treft.
Als je na weggeweest — misschien heel lang — de
beeldjes terugziet, dan is het of je thuiskomt. De
herkenning van de beelden zal telkens weer een
vreugde betekenen voor hem of haar, die er oog
voor heeft. Weest u niet teleurgesteld als u dat
oog niet hebt. Soms is het er ineens.

Het orgel
Toen de grote restauratie begon in 1947 was een der eerste werken het slopen van de muur, die in 1868
tussen het schip en het koor was opgetrokken. Voor het slopen moest eerst het orgel worden afgebroken.
Een rommelige verzameling pijpen werd sceptisch bekeken: geen cent meer waard. Weggooien leek het
beste. Gelukkig wachtte men nog even en legde alles nog even opzij
De orgelkast was van 1777. Dat wist men. Het was nog wel te zien, dat het een fraai bewerkt front geweest was, maar de inhoud leek waardeloos. Pijpen leken platgeslagen en voor een deel gestolen klaarblijkelijk.
Toch nog maar eens aan een orgelrestaurateur laten zien, al was er voor restauratie geen geld.
Aankloppen bij Monumentenzorg betekende tenslotte een adviseur voor orgelbouw te gast. Deze wilde
geen waardeloze oude rommel herstellen en gaf de opdracht terug. Daar lag de rommel dus en het bleef
liggen totdat een orgelhistoricus —de bekende organist uit Lochem, de heer Legêne— kwam kijken en
ontdekte, dat er pijpen waren, houten pijpen, die kennelijk gebarsten waren geweest en gerepareerd
door omwikkeling met een krant. Een Haarlems dagblad uit 1809 werd ontrold. Op zichzelf een aardige
vondst, maar het zei nog niets over het orgel. Toen de krant was verwijderd, bleek er nog een laag
vreemd reparatiemateriaal om de pijp geplakt te zijn. Het was een reep perkament, beschreven in een
zeer oud schrift. Het moest in geleerde handen ontcijferd worden. De geleerde, die bij die handen
hoorde, herkende het schrift als dat van een monnik uit het klooster Mariëngaarde, die daar in de 14de
eeuw geleefd en gewerkt had.
Het werd een steeds raadselachtiger geschiedenis. Wat deed nou een stuk perkament, dat kennelijk uit
een kloosterarchief gescheurd was in de buurt van Arnhem (want daar heeft dat klooster gestaan) om
een houten orgelpijp in de kerk van Drempt? Het klooster was reeds lang verdwenen, maar het archief
bleek opgeborgen geweest te zijn in de Eusebiuskerk te Arnhem. De repen perkament moeten daar
ontvreemd zijn. Een onderzoek in het archief van de Eusebius zelf gaf, toen de spanning het hoogst
gestegen was, opheldering. Daar stond het: in 1773 orgel verkocht. Verder niet. Maar het is natuurlijk
logisch te veronderstellen, dat er verband gezocht moet worden tussen het feit van dat verkochte orgel
en dat geschonken orgel, al lag er dan een kleine periode tussen. Dat kan best een paar jaar geduurd
hebben, voordat Vrijheer van Rouwenoort, heer van de Ulenpas, dat orgel op het spoor kwam, dat hij
bedacht dat dat een mooi orgel voor de kerk van Drempt zou zijn, dat hij daar een heel mooie kast om
wilde laten maken en dat hij dat dan met een prachtig opschrift ging schenken aan de Hervormde
Gemeente van zijn dorp. Want Drempt en de Ulenpas hoorden in die tijd bij elkaar.
Het voornaamste was, dat men nu wist, dat alleen de kast uit de zeventiger jaren van de 18de eeuw
was, maar dat het orgel zelf veel ouder moest zijn. Men ging met heel andere ogen kijken naar de
pijpen. En er werd vastgesteld, dat de pijpen niet plat geslagen waren, maar van zeer zacht materiaal
gemaakt: lood.
En loden pijpen werden na 1650 niet meer gebruikt voor orgels.
Ook is bekend, dat men rond 1600 speciaal pijpen weg liet uit de rij. Er was dus niets gestolen, het was
gewoon een heel oud en heel bijzonder orgeltje, dat zeer waarschijnlijk gebouwd werd in het einde van
de zestiende eeuw.
Deze ontknoping nam meer tijd dan die, waarin u dit nu leest. Van week tot week druppelde er nieuws
over de pijpen in Drempt binnen totdat tenslotte er voor Monumentenzorg voldoende aanleiding was om
het herstel van dit zeldzame instrument met heel bijzonder authentiek pijpenmateriaal te gaan
subsidiëren. Bij de orgelrestaurateurs Van Leeuwen in Leiderdorp met de orgelhistoricus Legêne als
adviseur was men enthousiast in de weer om dit orgel, dat voor hen zeer interessant was door de
primitiviteit, waarmee de pijpen waren opgebouwd, weer zijn oude klanken terug te geven.
Het enthousiasme van de heren orgelrestaurateurs sloeg over op de Hervormde Gemeente van Drempt,
die zelfs een busreisje naar Leiderdorp organiseerde om bij de firma Van Leeuwen te gaan kijken en wat
meer te leren over orgelbouw in het algemeen en over het eigen orgel in het bijzonder.
Toen het orgel terugkwam werd het opgehangen aan de lege westmuur van het schip. Dit loste en
passant ook een stukje van de akoestische problemen op en dat was voor Monumentenzorg weer een
zorg minder. Dat speelde voor de toekenning van subsidie ook een rol.
De kast werd weer geheel in oude glorie hersteld, waartoe de bekende marmerschilder Jacobs uit Velp
verzocht werd de dragende balken van nieuw marmer- schilderwerk te voorzien en daar ziet u alweer
een wonder: 't is net-echt-marmer geworden!

De zeer fraaie klank van ons orgel was reden tot juichende klanken van vele orgelkenners. Alom prees
men het unieke pijpenmateriaal. Dit was weer een
reden om een grammofoonplaatje te laten maken
dat gretig gekocht werd door de liefhebbers. Op de
hoes kwam een foto van het ook zeer fraai ogende
orgel met aan de achterzijde de uitleg van het
innerlijk, aangevuld met een foto van een groepje
jeugdige houtblazers, die ter afwisseling
meewerkten aan de orgelplaat.
Na de restauratie, die in 1964 voltooid werd, heeft
het instrument, op één manuaal (C-f" ') en
aangehangen pedaal (C-g°), de volgende dispositie:
Prestant 4' in het front;
Holpijp 8';
Prestant 8' (C-b° van hout, c'-f" ' metaal);
Quintadena 8';
Roerfluit 4';
Quint 3' (klein octaaf XVIIe eeuw);
Octaaf 2';
Sexquialtra II;
Mixtuur 1 1/2' IV;
Trompet 8', in bas en discant gedeeld.
Een leek heeft daar geen idee van, maar er schijnen
700 pijpen in het orgel te zitten. Een ongelofelijk
aantal. Dat iemand daar weg mee weet is ook
wonderbaarlijk. Onze organiste, mevrouw Lucassen,
weet er heel goed weg mee, behalve als ze het
kerkkoor moet begeleiden. Dan daalt zij stilletjes
het houten orgeltrapje af en zet zich achter een verplaatsbaar 'harmonium' in de zijbeuk, waar een
twintigtal leden van het koor optreedt bij bijzondere gelegenheden, feestdagen, huwelijksinzegeningen
en doopdiensten. Het oude harmonium is nog een practische begeleidingsinstrument, maar het is een
geluk, dat mevrouw Lucassen maar heel stilletjes begeleidt. Het kerkkoor, dat uitsluitend uit vrouwen
bestaat, heeft een heel zuivere klank. die velen vermag te ontroeren.
Muziek is belangrijk voor de Dremptenaren. Daarom zijn we ook zo gelukkig met ons mooie orgel, dat —
bij feestelijke gelegenheden — dienst doet als begeleiding van koperblazers. Begaafde amateurs laten de
trompetten vrolijk en meeslepend schallen boven de hoofden van de Dremptse gemeenteleden, die dan
in groten getale de kerkbanken en de bijgeschoven stoelen vullen.

De wandtapijten
Leek het verhaal van het orgel af en toe op een thriller, dat der tapijten is een soort spookverhaal. Een
onzichtbaar, maar des te meer hoorbaar spook heeft alle pret willen bederven. Het heet 'nagalm'.
Het begon met de ontstellende ontdekking, dat de dominee absoluut niet te verstaan was. De kerk was
schitterend hersteld, iedereen was trots op het dierbare gebouw, dat van het onwezenlijke en
onevenwichtige geheel, dat de neo-gotiek ervan gemaakt had, weer een eerlijke open kerkruimte
geworden was, waar het goed luisteren zou zijn.
De dominee kon echter zijn mond wel houden, want zijn woorden klonken acht seconden na. De klanken
uit zijn mond rolden secondenlang door de kerk heen en weer en werden daarbij voortdurend door
elkaar ingehaald. Er was geen touw aan vast te knopen. Diepe teleurstelling heerste alom. Wat nu te
doen?
Iedereen wist raad, zoals gebruikelijk. Maar goede raad was duur en het geld was op, erger nog: er was
een grote schuld.
De toenmalige predikant, ds. B. Kristensen, had gelukkig een gelukkige hand in publiciteit. Via pers en
radio en televisie werd bekendheid gegeven aan het droeve feit van de acht seconden nagalm in de
prachtig gerestau-reerde doch straatarme kerk. Na de uitzending is er een storm van belangstelling. O.a.
een telefonische reactie van T.N.O. (het instituut voor toegepast natuur wetenschappelijk onderzoek) in
Delft. Er volgt een gratis onderzoek naar het spook der nagalm door het akoestisch bureau van het
instituut. Ze kwamen, zagen en overwonnen. Maar dat kostte wel even tijd. Er werden metingen gedaan
door middel van schoten. Hierbij kan het hele spectrum van geluid waargenomen worden. Al schietende
ging T.N.O. het spook te lijf.

Voor Monumentenzorg was de schieterij in de kerk van Drempt een eerste probeersel. Er waren meer
kerken met hetzelfde euvel. Door de waarnemingen, hier met succes verricht, is de nagalm een
probleem geworden, dat aangepakt kan worden op wetenschappelijk verantwoorde wijze.
De kerkgangers moesten ook meewerken aan de onderzoekingen. Maandenlang lagen er kaarten op de
zitplaatsen, die genummerd waren: 1, 3, 5, 7 en 9. De
waarnemingen moesten in kaart gebracht worden met kleurtjes en gedateerd opgestuurd naar T.N.O. We
leerden dat geluiden met hoge en met lage frequenties zich verschillend verplaatsen; met de lage
frequentie gaat dat horizontaal en met de hoge gaat het naar boven. Alle gegevens tezamen gaven
aanleiding om te veronderstellen, dat er wel wat te doen was om het euvel te verhelpen.
Op de stenen koorvloer moest een (machinaal) geweven kleed komen, koorbreed; tegen de koor-muren
tot een bepaalde hoogte houten panelen; absorberende vlakbedekking, die doorblaasbaar moest zijn, op
9 meter hoogte. Proeven werden ge1omen met glaswollen kleden. Zij gaven het juiste effect, maar — de
halve kerk zat te kuchen en te proesten en de andere helft vertoonde na de dienst verschijnselen van
uitslag. Allergisch voor het glasstof durfden sommigen de kerk zelfs niet meer te betreden. Ook de
koster had bezwaren, want het fijne glasstof opvegen betekende telkens een nieuwe wolken-plaag. Het
verhaal doet zelfs de ronde, dat de koster gedwongen was schoon te maken met een nylon kous over zijn
hoofd en een geschrokken bezoeker ijlings ging alarm slaan: 'rovers in, de kerk van Drempt!'
De glaswol was dus toch een teleurstelling.
Wat kon er verder nog verzonnen worden om die spookachtige nagalm kwijt te raken?
Gunhild Kristensen, zuster van de toenmalige predikant en glazenier van beroep, maakte deel uit van de
Commissie Kerkbouw en Eredienst van de Nederlands Hervormde Kerk. In deze commissie zat ook de
architect Boeyinga. Op een vergadering vertelde zij over de kathedraal van Bode• In het noorden van
Noorwegen,
die — lijdende aan hetzelfde euvel als de Dremptse kerk — bij toeval bespreekbaar werd. Als nazate van
een Noors geslacht was zij betrokken bij de herbouw van kerken in Noorwegen; zij werkte daaraan mee
als beoefenaarster van de glasschilderkunst. De Noorse huizen en kerken waren veelal uitsluitend van
hout gebouwd. In de tweede wereldoorlog hadden — bij het naderen van de Russische bevrijders — de
bezetters hele dorpen platgebrand. Door die maatregel, die de 'geblakerde aarde' tot gevolg had,
moesten na de oorlog deze dorpen totaal herbouwd worden. In de korte zomers van het hoge noorden
was het zaak zo snel mogelijk te werken en men gebruikte daarom veel gewapend beton. Zo ook voor de
kathedraal van Bode., waardoor er een afschuwelijke nagalm ontstond.
Bij het in gebruik nemen van de kathedraal
kwamen de Laplanders met geschenken en dat
waren hun zelfgeknoopte felgekleurde tapijten,
waarmee zij de kerk wilden versieren. De
geschenken werden dankbaar aanvaard en
opgehangen langs de harde, koude betonnen
muren met het effect, dat de kathedraal er niet
alleen feestelijke en warm uitzag, maar dat
tevens het akoestisch probleem was opgelost.
Zou dit ook een oplossing kunnen zijn voor de
Dremptse nagalm? De betrokken autoriteiten
vroegen het oordeel van T.N.O. en toen deze
instantie een positief antwoord gaf, kreeg de
kunstenares opdracht tot het ontwerpen van
tien tapijten met een pool van 5 cm en een
afmeting van 2 x 3 meter. Zij begon
onmiddellijk, met het gevolg, dat er een
stroomversnelling plaats vond. Wol van Noorse schapen zou het beste effect hebben en dus moest er wol
uit Noorwegen gehaald worden. Dat was geen probleem. Het werd gehaald. Het werk kon beginnen.
Ds. Kristensen zorgde voor de nodige publiciteit en daar zaten ze, in de kerk: heel Drempt plus een
televisieploeg en verslaggevers van kranten en tijdschriften. De ontwerpster gaf de eerste knoop-les.
Het was 27 december 1963.
De rye-techniek is een eenvoudige knoopwijze met een bepaald soort naald. Het is de manier waarop
ook de Laplanders hun kleden knopen. Binnen een half jaar waren negen tapijten gereed en van de
restjes werd het tiende geknoopt: het mosterdzaadje, dat zelf heel klein een weelderige plant
voortbrengt. Een symbool, zoals alle ontwerpen bijbelse symbolen zijn.
Het eerste patroon was dat van de korenaren, in de kerk begonnen en in de pastorie voltooid. Dat was
het eerste knooppunt, maar alras waren er negen in het dorp en het buitengebied. Het werk bracht niet
alleen buurten bij elkaar, maar ook mensen van verschillende denkwijzen en geloven. Toen er
daadwerkelijk samengewerkt kon worden om de kerk bespreekbaar te maken, vielen alle verschillen
weg, ook verschillen van inzicht. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen hielp mee. 'Nog even een uurtje
gaan knopen' was een gezellig uitje. Ongeveer 120 mensen werkten mee aan het knopen van 30 banen.

Ieder tapijt is n.l. opgebouwd uit drie verticale delen, die na voltooiing zorgvuldig aan elkaar genaaid
zijn. De tapijten hadden een verzekerde waarde van f 25.000,-, terwijl het materiaal f 8.000,- kostte.
Een bedrag van f 17.000,- werd dus verdiend binnen een half jaar tijds. En die f 8.000,- dan?
Die kwamen er dankzij giften van heinde en ver.
De publiciteit had haar doel niet gemist! De
vruchtbare samenwerking had meerdere goede gevolgen. De akoestiek werd verbeterd, maar ook
werd de vreugde van het samen iets tot stand
brengen geproefd. Dat smaakte naar meer.
Sedertdien is de vanzelfsprekende bereidheid om
zich met elkaar in te zetten voor allerlei doelen,
een typisch Dremptse eigenschap. Momenteel
werkt men vrijwillig in ploegen aan het onderhoud
van de kerk. Eens per jaar krijgt vrijwel elke
vrijwillig(st)er een beurt in de schoonmaakploeg.
Dankzij de saamhorigheid ziet de kerk er dan ook
zeer goed onderhouden uit.
De voorstellingen op de kleden hebben alle een
bijbelse betekenis. Ze hangen in een bepaalde
volgorde en om het andere kleed is meerkleurig. De afwisseling yan de kleurige en zeer 'rustige' kleden,
maakt de aanblik heel boeiend. De knoopwijze heeft een zeer goede akoestische werking, maar ook de
afbeeldingen zijn waardevol. De uitleg van de symbolische betekenis met vermelding van de
bijbelteksten, waaraan zij zijn ontleend, is opgenomen in een aardig boekje met de afbeeldingen van
alle tapijten. Vermelding verdient het feit, dat een baan van de 'fontein des levens' geknoopt is door
patiënten van verpleeghuis 'Den Ooiman' te Doetinchem en dat het knopen van de pinksterzon het werk
is van een gepensioneerd politieman en zijn invalide vrouw. Eigenlijk heeft elk tapijt zijn eigen
knoopverhaal, naast het eigen bijbelverhaal, beide verhalen over mensen; mensen van nu en mensen van
twee duizend jaar geleden. Daar midden tussenin leefden de mensen van de eerste kerk in Drempt. Maar
niemand heeft daar wat van opgeschreven. We weten alleen, dat ze er waren en samenkwamen op
dezelfde plaats als wij nu.
De enige blijvende herinnering aan hen bestaat uit wat brokken ijzeroer.

Nog enige bijzonderheden
Voor de viering van het avondmaal wordt de avondmaalstafel tot vlak voor het kruis geschoven; loodrecht daarop wordt een lange tafel gedekt met wit linnen; de banken uit het koor worden dan
aangeschoven. Alle aanwezigen kunnen tegelijk aanzitten en zijn de zitplaatsen vol, dan schaart men
zich staande daarachter. Het avondmaalszilver bestaat uit twee fraaie bekers met inscriptie. Een beker
dateert uit 1683 en draagt de wapens van Gelre en de familie Daenen, zilversmeden uit Doesburg.
; draagt het keurmerk van Zutphen en
De andere beker is van 1774 met inscriptie:
werd vervaardigd door Hendrik Jurien Wolters te Zutphen, zilversmid.
De zilveren schaal is gedateerd: Drempt 1724, draagt de volgende tekens
en een uit kool
springende haas. De maker was Jan Coolhaas of zijn zoon Berend Coolhaas.
De tinnen wijnkan is van 1710.
De kanselbijbel uit 1668 leek in 1954 onherstelbaar geschonden. Kon echter toch nog gerestaureerd
worden door een Arnhemse boekbinder.

Nog meer kleden voor de kerk
Het gaat nu om liturgische kleden. Kleden voor de kansel en voor de avondmaalstafel. die voor de gewone diensten dient tot evangelie-lezenaar. Ze worden antependia genoemd.
De wens is te kennen gegeven, dat kleden met de symbolen van de diverse kerkelijke ceremoniën, in de
passende liturgische kleuren geborduurd, een zichtbare aanvulling op de dienst zouden zijn en bovendien
fraai zouden ogen. Mevrouw Oosterink-Vleming werd bereid gevonden — als befaamd handwerkster— de
kleden te borduren en nu zijn ze er.
Er zijn zes stellen van twee kleden, voor kansel en tafel. Ze zijn uitgevoerd in linnen met wollen draadoplegging. De patronen zijn rustig gehouden in verband met de wandtapijten. Ook zijn de symbolische
figuren in overeenstemming met die van de wandtapijten uitgevoerd.
Wit (met goud) is symbool voor Christus, Heer der Kerk, en ook voor feest. Wordt gebruikt in Kerst- en
Paastijd en bij huwelijksbevestiging en inzegening; Rood is symbool voor vuur. Wordt gebruikt in
Pinkstertijd (Heilige geest) en zondag na Pasen (Trinitatis);
Paars is de kleur van boete en inkeer. Wordt gebruikt in advents- en in lijdenstijd;
Groen betekent leven: van Jezus en zijn kerk. Wordt gebruikt na Kerst- en lijdenstijd;
Zwart betekent rouw. Wordt uitsluitend gebruikt in rouwdiensten.

De geschiedenis van de kerk
Het op gegevens en vermoedens gestoelde idee bestaat, dat de geschiedenis van de kerk van Drempt er
ongeveer als volgt uitziet.
In de vroege middeleeuwen is aan het eindpunt van de Hessenweg, voor het Rijn/IJssel riviergebied, een
kleine nederzetting ontstaan van Saksische bewoners. Het is een pleisterplaats geworden voor
langstrekkende handelslieden en predikende monniken; deze laatsten slaagden er in — al dan niet in
opdracht — om van bestaande heidense heiligdommen Christelijke kerkjes te maken.
In de tijd van Karel de Grote zou dat ook het geval geweest kunnen zijn in het dorpje Tremethe,
waarvan de naam een aanwijzing is, dat het eindpunt betekende. De Christelijke gemeente bouwde
voort aan de kerk, waar men placht samen te komen om God te eren. De kerkelijke gemeenschap werd
onderdeel van een groter gebied, dat behoorde bij een geestelijke orde in het jaar 1000. Waarschijnlijk
is dat die der Cisterciënsers, die zetelden in het klooster Echternach. De reizende monniken, die tot die
orde behoorden, bezochten vele streken, wellicht ter controle van het bezit; misschien uitsluitend ter
verbreiding van het Christendom. Zo is de naam Tremethe in de wereld gekomen.
Het kerkdorp werd opgenomen in een reisverslag van een der monniken en zo kan men dus tot op de dag
van vandaag in een kroniek uit het jaar 1069 lezen, dat er een kerk bestond in Tremethe.
Nog in diezelfde eeuw kwam de kerk in bezit van ene
Ridder van Oye. Of deze het was, die de huidige toren liet bouwen is niet bekend. De toren is wel
gebouwd rond het jaar 1100.
Het bezit van de Ridder van Oye kwam daarna in handen van Ridder Vrederic van der Eze, verwant aan
de Van Heeckerens; daarna werd Ridder Wolter van Keppel eigenaar. De eigenaren hadden het z.g. colatierecht (benoemingsrecht van de geestelijke).
Om de een of andere reden heeft in 1329 de Heer van Keppel de Dremptse kerk overgedragen aan de
Landscommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde, die dat recht heeft behouden tot 1618.
De kerk is dus bijna 300 jaar in bezit geweest van die Duitsche Orde, waarvan de goederen door de Balye
van Utrecht werden geadministreerd.
(In 1939 werd ds. Huisman op deze bijzonderheid geattendeerd. Hij nam contact op met de toen nog
steeds bestaande Balye van Utrecht en ontving voor
de restauratie van de toren vanwege de oude relatie nog een vorstelijke gift!).
Voorzover bekend was er in 1579 voor de eerste maal een hervormd predikant in Drempt. Dat bleek
althans uit de eerste tekenen van de reformatie alhier. De predikantsplaats werd in het begin gedeeld
met Angerlo en Doesburg, waar de predikant 'stond'. De eerste eigen predikant werd benoemd in 1609 —
samen met Angerlo. Angerlo en Drempt waren gecombineerd tot 1637. Daarna hoorde de gemeente
Oldenkeppel bij Drempt en wel tot 1723.
In 1723 ontstonden geschillen met de Heer van Keppel, waardoor een vacature in onze kerk ontstond. In
die tijd werden de kerkdiensten waargenomen door ene Martinus Hasebroek. Pas 7 jaar later in 1730
wordt een eigen predikant beroepen, ene Antonius Naes, die twee jaar tevoren als Gasthuispredikant te
Doesburg was aangesteld.

Hij was toen nog candidaat. Hij blijft in Drempt tot 1741 en daarna volgt een hele lange ambtsperiode
tot 1789 van ds. Henricus Schmitz of Schmidts, die praeceptor (leraar klassieke talen) was aan de
Latijnse School te Doesburg.
De grote negentiende eeuwse restauratie van de kerk vond plaats tijdens ds. Henry Francois Reijnvaan,
die in 1883 beroepen was en in 1892 te Drempt is overleden.
De kerk werd tijdens die restauratie bekleed met een omhulsel van neogotiek, waarbij de toren zijn
oude uiterlijk behield.
De volgende grote restauratie begon in 1937 ten tijde van ds. G. Hulsman, die in 1939 de gerestaureerde
toren overdroeg aan de burgerlijke gemeente.
Vanaf 1939 is de toren dus eigendom van de gemeente Hummelo en Keppel. Voor het eerst sedert
eeuwen weer een verandering op bestuurlijk gebied. Tijdens de daarop volgende oorlogsjaren stond de
restauratie stil. Deze wordt weer opgenomen in 1947 ten tijde van ds. J.P. de Graaff, die opgevolgd

werd door ds. H.E. Sterringa, die het ambt weer doorgaf aan ds. B. Kristensen in 1958. De voltooiing van
de restauratie vond plaats in diens ambtsperiode.
Al deze predikanten hebben zich echter intens bezig gehouden met het werk in en om het kerkgebouw,
welke periode gekenmerkt werd door grote zowel bouwkundige als financiële zorgen. Dat alles tenslotte
geleid heeft tot een groot succes voor alle betrokkenen is voor een zeer groot deel te danken aan de
gemeenteleden. Zij waren het telkens weer, die zorgden dat het benodigde geld er kwam, zonder ophef,
maar het kwam er.
Door de eeuwen heen, door tijden van oorlog, ziekte en rouw bleef de Dremptse gemeente trouw in haar
gaven voor eredienst, diaconie en onderhoud van het gebouw.
Moge de Dremptse gemeente gekenmerkt blijven door deze goede zorgen voor duizend en één jaar tot in
lengte van dagen!
In 1966 neemt ds. Kristensen afscheid na spannende jaren in de restauratietijd. Door hem werd de kerk
beroemd vanwege de akoestiek-problemen en de oplossing daarvan door de wandtapijten.
In 1964 begon de eindeloze rij van touristen, die met busladingen vol de tapijten kwamen bekijken. Deze
rij is nog steeds niet geëindigd en zal nu de luidklok van 1646 aan de bezichtigingsattracties is
toegevoegd nog steeds blijven aangroeien.
Ds. Kristensen is opgevolgd door ds. A.P. Rasch, die in 1982 met emeritaat ging, waarna ds. C. van Alderwegen zijn intrede deed in 1983.
Een zo zorgvuldig mogelijk samengestelde lijst van predikanten, die sedert 1579 de Dremptse
gemeenschap dienden laten we als bijlage volgen.

Het gilde van Drempt
Op zoek naar gegevens over het Gilde van Drempt waren het slechts archiefstukken van na 1815 die te
vinden waren. We mogen veronderstellen, dat het gilde een middeleeuwse instelling was. Het is zeer
teleurstellend, dat hiervan in Drempt niets gebleken is. Alleen het besluit van Koning Willem I, dat alle
stukken de voormalige Gilden betreffende aan de Gildebesturen moesten worden teruggeven, gekoppeld
aan het archief van na 1815, doet het vermoeden rijzen, dat er vóór de Franse tijd in Drempt een gilde
geweest moet zijn. Er zijn sedert 1815 steeds vier Dremptse gildemeesters geweest, terwijl de
burgemeester van de gemeente Hummelo en Keppel q.q. voorzitter is. De gildemeesters worden in oude
stukken 'gecommitteerden van het Gildt van Drempt' genoemd. De namen van de gildemeesters zijn
vrijwel steeds dezelfde gebleven; dit duidt op vererving van de functie in de mannelijke lijn.
Het Gilde had oorspronkelijk veel grond. Deze is langzamerhand in andere handen overgegaan, n.l. die
der burgerlijke gemeente, die de grond nodig had voor uitbreiding. Grond verdween en geld kwam in de
plaats daarvan. Een der gildemeesters vertelt, dat vroeger een vergadering een hele dag in beslag nam.
Het vond plaats op het bedrijf van één der gildemeesters en begon met het bekijken van het vee. Daarna
begon het praten over geld. Vermoedelijk deed het Gilde ook dienst als een soort armenzorg. Thans worden naast een jaarlijkse gift aan de kerken (er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de Hervormde en
de Rooms Katholieke kerk) veelal verenigingen met een bijdrage verrijkt. Er worden door deze
verenigingen tevoren verzoeken tot steun ingediend. Ook wordt wel eigener beweging geld gestort op de
rekening van een club of stichting in oprichting, wier financiële draagkracht uiterst gering is.
Op de vergaderdag wordt heden ten dage een excursie gemaakt naar een bijzonder bedrijf of fabriek,
voornamelijk op landbouwkundig terrein.
Er wordt verder gezocht naar mogelijke archiefstukken van het Gildt van Drempt.
Gildemeesters zijn thans Geurt Kets, Geurt Vlemingh, Gerrit Remmelink, Teun Garretsen. Voorzitter is
burgemeester P .A.W. Bannink.

Slotwoord
De verhalen en gegevens in dit boekje zijn onvolledig. Een begin van een serieus archiefonderzoek
bracht aan het licht, dat voor een enigszins uitgebreid onderzoek zeer veel tijd nodig is.
In verband met het festival 'Rond duizend jaar kerk in Drempt', dat van 16-25 mei 1986 plaats vindt
(vond), werd het aantrekkelijke geoordeeld om ter gelegenheid hiervan toch een boekwerkje samen te
stellen, zij het dan dat dit slechts een keuze zou zijn uit wat er omtrent de kerk van Drempt aan
wetenswaardige bekend is tot nu toe.
Hopelijk zal een voortgaand onderzoek meer 'oud nieuws' aan het licht brengen. Dat zou dan in een
tweede boekje opgenomen kunnen worden.

Bijlage
Lijst van predikanten, die de gemeente Drempt gediend hebben
Voor 1609 werd dienst te Angerlo en Drempt waargenomen door predikanten van Doesburg.
1579
1580
1587
1593
1608

Johannes á Nijecken, vulgo Fabricius;
Guilhelmus Puppius, geb. te Dusseldorf;
Henricus Dibbetz, geb. 1533;
Johan van Langen, Johannes Langius, 2e pred.;
Hendrick Winckel.

Drempt is vanaf 1609 tot 1637 gecombineerd geweest met Angerlo.
1610 Gellius de Bouma, zoon van Petrus te Zutphen;
1614 Bartholdus Wentholt;
Oldenkeppel was tot 1723 bij Drempt.
1637 Bartholdus Goldsmith; 1641 Petrus Fabricius;
1667 Barthold Verstege; 1682 Johan van Velp; 1685 Willem van Elsen;
1723-1725 vacature, wegens geschillen met de Heer van Pallandt, ook van 1725-1730 was er een
vacature.
1730
1730
1741
1790
1836
1838
1844
1853
1858
1883
1893
1900
1904
1909
1914
1917
1921
1924
1931
1943
1951
1958
1966
1983

Martinus Hasebroek neemt tot 1730 de diensten waar in Drempt;
Antonius Maes;
Henricus Schmitz (ook wel Schmidts);
Jacob Evekink, geb. te Doetinchem 1763;
Gabriël Leonard van Oosten van Staveren;
Heiliger Jacob Wunder, geb. 4 oktober 1813;
Adrianus Eliza van Steeden, geb. te Mourik;
Francois Thomas de Mazure, geb. 1829;
Rijnhardus Johannes Jungius, geb. 1834;
Henry Francois Reynvaan, geb. te Antwerpen;
Adolph Frederik van der Scheer, geb. 1847;
W.G. Planten, geb. 3 september 1876;
Willem van Dooren, geb. 29 april 1877;
Hendrik of Herman Cannegieter, geb. 1877;
Dr Karel Frederik Proost;
Johannes Arnoldus Rudolph Terlet, geb. 1881;
Hendrik Cannegieter, tweede keer, zie 1909;
Gerrit Nuis, geb. 1877;
Gerrit Huisman, geb. 5 maart 1867;
Jan Pieter de Graaff;
Herman Evert Sterringa;
Bjiirne Kristensen, geb. 1921;
Anton Peter Rasch, geb. 8 oktober 1916;
Cornelis van Alderwegen, geb. 27 mei 1939.

