
Hervormde Kerk Aalst 

Tot in het begin van de twaalfde eeuw gingen de bewoners van Aalst in 
Wijk, aan de andere kant van de Maas, over de rietstoppels naar de 
kerk. Aalst behoorde onder parochiekerk aldaar. Bisschop Andreas van 
Utrecht (Andries van Cuijk (ca. 1070 - 23 juni 1139) was bisschop van 
Utrecht van 1128 tot 1139. Andries stamde uit een bekend Stichts 
geslacht. Hij was de tweede zoon van Herman van Malsen en Irmgard 
van Namen. Hij was de eerste bisschop van Utrecht sinds het 
Concordaat van Worms in (1122), waarmee de investituurstrijd tussen 
de keizer en de paus over de bisschopsbenoemingen werd beslecht in 
het voordeel van de paus. Hij behoorde dan ook tot de pauselijke partij. 

In 1133 raakte Andries in oorlog met graaf Dirk VI van Holland, die gesteund werd door de stad 
Utrecht en verschillende dienstmannen van de bisschop. Hij kreeg van koning Koenraad III de 
graafschappen Westergo en Oostergo terug, die keizer Hendrik V onder bisschop Burchard aan 
het Sticht ontnomen had) besloot in 1133 dat de inwoners van Aalst een eigen kapel mochten 
stichten. 

Het kerkgebouw 

Eenvoudige, éénbeukige en gepleisterde dorpskerk, waarvan de 
toren en de noordzijde van het schip waarschijnlijk nog uit de 
12e eeuw dagtekenen. Het driezijdig gesloten koor dagtekent 
vermoedelijk uit de 15de eeuw en de zuidzijde van het schip 
werd in later tijd verbouwd. De kerk bezit onder meer: een 
gotische, hardstenen voet onder de preekstoel, mogelijk 
afkomstig van een doopvont; een kastje waarin een borstbeeld 
uit 1722, blijkens een cartouche met Lodewijk XIV-lofwerk daaronder, voorstellend 
burgemeester Echbert Klop Hooghryk en een zerk uit 1544. 

De kerk bestaat uit een éénbeukig schip en een driezijdig gesloten koor en een vierkanten 
toren, gedekt door een korte spits. Het was oorspronkelijk gewijd aan O.L. Vrouw en de heilige 
Antonius. Het kerkje ligt georiënteerd op een door een heg omgeven kerkhof. Onder de 

pleisterlaag van de noordmuur bevinden zich sporen van 
kleine hooggeplaatste rondboogvensters, terwijl in het 
onderste gedeelte van de toren zich nog resten van een 
tufstenen muur bevinden. Waarschijnlijk zijn in de veertiende 
of vijftiende eeuw het schip en de toren met bakstenen 
verhoogd terwijl het koor van de kerk toen de driezijdige 
sluiting kreeg. 

Aan de oostzijde was vroeger tussen de steunberen een kleine consistoriekamer. 
Later is aan de zuidzijde de voormalige consistorie gebouwd. In 1922 is de 
zuidmuur vernieuwd, terwijl in 1969 in de kerk de nodige aanpassingen zijn 
verricht. Het meubilair is toen vernieuwd en de zandloophouder, die tot dan toe 
als doopvonthouder werd gebruikt, is in ere hersteld. Voorzien van nieuw glas, is 
deze aan de muur bij de preekstoel opgehangen. Voor het doopvont werd een 
smeedijzeren driepoot aan de kerk geschonken en er werd een nieuw orgel 
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gebouwd door de firma Blank uit Herwijnen. Grote initiator van deze restauratie was ds. D.J. 
Cuperus (Veenendaal). 

Aan de wand, in een gesloten kastje, bevindt zich het borstbeeld 
van burgemeester Egbert Klop, Hoogdijck Heemraet, Borgemeester 
en President Scheepen der Heerleyckheyt Aalst 1722. Door zijn 
zitting in de dijkstoel was hij belast met de controle van het 
dijkonderhoud. De schepenbank functioneerde als een plaatselijke 
rechtbank waardoor een persoon als Egbert Klop veel macht had in 
het dorp. Aan de muur hangen ook drie borden met daarop de 
namen van de predikanten die in Aalst gestaan hebben en nog 
staan. 

 

 

 

De toren 

Sober, gepleisterd bouwwerk, in oorsprong wellicht romaans. Mechanisch torenuurwerk. 

Historie 

Tot in het begin van de twaalfde eeuw gingen de bewoners van Aalst in Wijk, aan de andere 
kant van de Maas, over de rietstoppels naar de kerk. Aalst behoorde onder de parochiekerk 
aldaar. Bisschop Andreas van Utrecht besloot in 1133 dat de inwoners van Aalst een eigen 
kapel mochten stichten.  

De kerk bestaat uit een éénbeukig schip en een driezijdig gesloten koor. Het was 
oorspronkelijk gewijd aan O.L. Vrouw en de heilige Antonius. Onder de pleisterlaag van de 
noordmuur bevinden zich sporen van kleine hooggeplaatste rondboogvensters terwijl in het 
onderste gedeelte van de toren zich 
nog resten van een tufstenen muur 
bevinden. Waarschijnlijk zijn in de 
veertiende of vijftiende eeuw het 
schip en de toren met bakstenen 
verhoogd terwijl het koor van de 
toen de driezijdige sluiting kreeg. 
Aan de oostzijde was vroeger tussen 
de steunberen een kleine consistoriekamer. Later is aan de zuidzijde de huidige gebouwd. In 
1922 is de zuidmuur vernieuwd, terwijl in 1969 in de kerk de nodige aanpassingen zijn verricht. 

Het meubilair is vernieuwd en de zandloophouder die tot dan toe als doopvont 
houder werd gebruikt is in ere hersteld en, voorzien van nieuw glas, aan de muur bij 
de preekstoel opgehangen. Voor het doopvont werd een smeedijzeren driepoot aan 
de kerk geschonken en er werd een nieuw orgel gebouwd. 



Aan de wand, in een gesloten kastje bevindt zich het borstbeeld van burgemeester Egbert 
Klop, Hoogdijck Heemraet, Borgemeester en President Scheepen der Heerleyckheyt Aalst 
1722. Door zijn zitting in de dijkstoel was hij belast met de controle van het onderhoud van de 
dijk, de schepenbank functioneerde als een plaatselijke rechtbank waardoor een persoon als 
Echbert Klop vrij veel macht had in het dorp. Aan de muur hangen ook twee borden met 
daarop de namen van de predikanten die in Aalst gestaan hebben. 

 

De grafzerk in de kerk van Aalst (R.D. van Tuyl) 

In het jaar 1133 gaf Andreas, bisschop van Utrecht, aan het dorp Aalst het recht een eigen 
kapel te stichten. Er werd begonnen met de bouw van een bedehuis dat in latere eeuwen 
uitgroeide tot de kerk die thans nog in Aalst is te zien. De kerk is inderdaad een 
bezienswaardigheid, mede omdat er nog een aantal belangwekkende voorwerpen te vinden 

zijn. Een van die voorwerpen is een grote zwarte 
hardstenen zestiende-eeuwse grafzerk. Aangezien er 
nog geen volledige beschrijving van bestaat wordt 
hieronder de zerk en haar achtergrond toegelicht. 

De zerk ligt vlak voor de preekstoel. De maten zijn 2.60 
bij 1.42 meter. Omdat de kerk ouder is dan de steen 
moet de zerk er zich altijd al bevonden hebben. De 
hardstenen zerk is in laag reliëf uitgehouwen. Zij is hier 
en daar wat afgesleten en heeft middendoor een breuk. 
Over de herkomst van de steen  en wie hem gehouwen 
heeft is niets bekend. De steen stamt uit 1544. De zerk 
heeft een gotisch randschrift met op de vier hoeken een 
familiewapen op een accolade-schild binnen een ronde 
band. Het schrift, dat wat beschadigd is, luidt na 
reconstructie als volgt, beginnende bij de 
linkerbovenhoek: 

HIER LEET BEGR(AVEN) GOESSEN JANSZ HEER VAN AELST IS GHE(STORV)EN Ao (15)44 OP (…) (…) 
SYMON ENDE JUDAS DACH INT SELVE (JAER STERFFT) JOHANNA VAN AELST SANDERS D(OCHTE)R 

VAN TUYL HUYSVROU VAN GOSSEN VAN AELST OPTEN WONSD(AG) NAE pinxter 



Het laatste woord ‘pinxter’ is wegens ruimtegebrek met kleine letters boven het woord ‘nae’ 
gezet. De letters tussen haakjes zijn op de steen weggesleten. Het schrift vermeldt dus dat 
Goessen overleden is op Sint Simon en Judasdag, waarschijnlijk 29 oktober 1544. De naam 
Goessen komt in de middeleeuwen veelvuldig voor in adellijke geslachten, in Aalst werd al in 
1369 een Gosen van Aalst genoemd. 

In de linkerbovenhoek van de zerk is het wapen van de familie Van Aalst afgebeeld, een (rood) 
kruis (op een gouden achtergrond). In de rechterbovenhoek bevindt zich het wapen van de 
familie Van Tuyl. Dit zijn de drie (rode) brakken-koppen (hondekoppen) (op een zilveren veld). 
Het wapen linksonder bestaat uit twee horizontale balken en het wapen rechtsonder is een 
dubbele adelaar. Aan deze twee wapens is geen geslachtsnaam te koppelen aangezien deze 
wapens veel voorkomen in de streek. 

De figuren op de zerk zijn geplaatst tegen de achtergrond van een eenvoudig architectonisch 
perspectief bestaande uit twee bogen die aan weerszijden rusten op een wandzuiltje. De 
bogen worden in het midden opgevangen door een soort ‘zwevende’ console. In de bogen 
wordt het arcadespel voortgezet. De voorste arcaden zijn gevuld met lelieachtige bloemen. 
De vulling wordt afgesloten door een tandlijst en een geprofileerde band. Tussen de 
kandelaberzuilen zijn een man en een vrouw afgebeeld die met gevouwen handen knielen op 
een kussen. Waarschijnlijk heeft men geprobeerd de overledenen na te bootsen, gezien het 
gezicht van de man en gezien de kleding die nauwkeurig past bij het modepatroon rond 1540. 
De man draagt een volledig harnas met een halsband, waarboven een aangerimpelde ruche 
als hemdkraag uitkomt. De vrouw draagt een wijde tabberd met pofmouwen bij de 
bovenarmen en nauw gesloten mouwen om de ondermouwen. De witte linnen hoofddoek op 
timpelet, die zij over de ondermuts of heuve draagt, loopt hier waarschijnlijk (nog) niet uit in 
de gesteven punten, die korte tijd later meestal op de borst werd gedragen.  De tabberd lijkt 
gevoerd te zijn. Om haar middel draagt zij een ketting, waaraan een open bol hangt voor 
reukwerk. Onder de knielkussens zijn de familiewapens nog eens afgebeeld. Het 
accoladeschild met het wapen van de familie Van Aalst is voorzien van een heraldische 
entourage met helmteken. Het ruitvormige schild van de vrouw is gedeeld, met heraldisch-
rechts het kruis van Van Aalst en heraldisch-links de drie hondekoppen met de tong uit de bek. 
Het schild wordt gedragen door een riem die vastgehouden wordt door een beestekop, 
waarschijnlijk een leeuwenkop. 

Het randschrift en de houding met gevouwen handen zijn gotisch, maar kleding en 
achtergrond van de steen zijn kenmerkend voor de renaissance. Deze combinatie van 
stijlkenmerken is typerend voor het tweede kwart van de zestiende eeuw. 

Goossen van Aalst 

Wie waren nu eigenlijk de mensen voor wiens nagedachtenis de steen gemaakt is? Het gaat 
hier om een telg van het adellijke geslacht Van Aalst. Deze familie was beleend met de 
heerlijkheid Aalst. De heerlijkheid bestond uit twee delen, namelijk het gericht, dat leengoed 
was van de heren van Ameide, en het kasteel met bongert  en land, dat een leen was van de 
Hertog van Gelre. Dit kasteel zou volgens een legende door Boudewijn II (derde heer van 
Heusden) gebouwd zijn. Bronnen kunnen hier echter niets over verduidelijken. 



De eerste vermelding die we van het kasteel vinden komt uit 1402. Toen was er sprake van 
‘Een huijs ende hofstad te Aalst met sijnen toebehoren’ beleend aan Goeswin van Aalst. In 
1481 werd Johan van Aalst beleend met ‘een huys ende hofstad met den bongert ende 
voorgeborchte ende met 2 mergen lants, tesamen gelegen in den kerspel van Aalst tusschen 
den utersten grave ende gemeyne weg tot Aalst bij de stegen gelegen’. Het kasteel was 
oorspronkelijk gebouwd als versterkte woontoren. In de loop der jaren kwamen er telkens 
muren en torens bij totdat er een vierkant geheel ontstond. De laatste resten van het kasteel 
zijn in 1874 gesloopt. 

De belening van het gerecht van Aalst liep niet altijd parallel aan de belening van het kasteel. 
Het leen bestond uit ‘het gerecht (rechtspraak) van Aalst met buitendijkse visserij, genaamd 
Deemden, met aanwas en slinking van de waard’. De eerste vermelding van een leenman, op 
29 oktober 1429, gold Jan van Aalst, met de toevoeging dat zijn vader en grootvader eveneens 
leenman waren geweest. De belening bleef tot in de zestiende eeuw aan de familie Van Aalst. 

De man die vermeld wordt op de grafsteen was een telg uit deze adellijke familie. Hij heette 
Goossen van Aalst en werd rond 1480 geboren als zoon van Johan van Aalst en Jutte, wiens 
achternaam we niet kennen. Hij leefde in een zeer roerige tijd, de tijd dat Karel van Gelre zijn 
opstand tegen Bourgondië begon. Ook in de Bommelerwaard speelde zich toen veel af. Op 14 
april 1493 werd het Slot Poederoyen door de Geldersen ingenomen. Dit gebeurde met behulp 
van de inwoners van de Bommelerwaard. Johan van Aalst en de inwoners van Aalst waren 
daarbij van de partij. 

Maar ook onderling konden de dorpsheren elkaar duchtig in de haren zitten. Op 5 augustus 
1495 werden Johan van Aalst en diens zoon door Hertog Karel (zie foto) berispt omdat zij het 
kasteel van Aalst met geweld ingenomen hadden. Waarschijnlijk had een ander familielid hen 
uit het kasteel uitgezet. Er was in die tijd namelijk nog een Hillen van Aalst die in 1507 een 
plundertocht naar Nederhemert op touw zette. Hertog Karel gaf op 27 oktober 1507 
toestemming aan de inwoners van Nederhemert om een wraakactie te houden op de 
goederen van Hillen. 

Op 10 augustus 1509 ontving Goossen het gerecht van Aalst in leen. Wanneer hij het kasteel 
in leen heeft gekregen is niet bekend maar op 25 september vernieuwde hij de eed aan de 
Hertog betreffende het kasteel. 

We vinden hem verschillende keren als schepen van Zuilichem vermeld, onder andere in de 
jaren 1509, 1536 en 1537. 

Goossen huwde met de dochter van de schout in Brakel, Johanna Sandersdr. Van Tuyl. Zij is 
maar één keer in de archieven vermeld, namelijk in 1499, toen haar broer Reijner als voogd 
voor haar optrad. Over haar is een aardig misverstand ontstaan als zou zij een dochter zijn van 
Hendrik van Tuyl tot Est en een meisje uit het geslacht Van Varik. De grafsteen geeft ons echter 
het bewijs dat ze een dochter van Sander van Tuyl was. Er is nog een bewijs te vinden want de 
schoonzoon van Goossen en Johanna, Caspar Turck, trad in 1568 op als voogd over Jan 
Sandersz. Van Tuyl. Een positie als voogd wijst duidelijk op een familieband. 

  



Echbert Klop (borstbeeld) 

Eén van de voorouders van Cornelis Johannes Klop is Echbert Klop. Egbert Klop was van 1718 
tot 1742 een vooraanstaand man in Aalst en de Bommelerwaard. Niet alleen was hij 
Heemraad in de Hoge Schouw van de Bommelerwaard, ook was hij gedurende lange tijd 

president-schepen en schout van Aalst. Dat Egbert een 
man van aanzien in zijn tijd en regio moet zijn geweest 
blijkt ook uit het feit dat in onze kerk een kastje hangt 
met daarin zijn stenen borstbeeld. 

Lange tijd is gedacht dat Egbert Clop de zoon was van Jan 
Egbertsz Clop, paardenkoopman, en Hester Egbertsdr. 
Ook op huiberts.info werd deze theorie gevolgd totdat 
Jan Arie Klop met een geheel andere theorie kwam die 
stelde dat Egbert Clop niet de zoon kon zijn van Jan 
Egbertsz Clop en Hester Egbertsdr. 

In het Dingsignaat van de Bank van Zuilichem nummer 16 
en 17 komt de heemraad, burgemeester en later schout 
Egbert Clop herhaaldelijk voor. Hij treedt veelal op 
namens Aelst, maar ook vaak privé en heeft nogal wat 
geprocedeerd. 

Jan Arie Klop vond hem 30-08-1718, 23-05-1719, 17-02-1720. Op 10-04-1726 procedeert hij 
met ene Adriaen Mol(…) over de boedel van zijn halfzuster Lijsbeth van Rijswijk. In 1730 wordt 
hij gehoord bij verhoor van de dienstbode van zijn vrouw Dina van Ewijck. 

Als Lijsbeth van Rijswijk de halfzuster is van Egbert Clop dan kan hij dus niet de zoon zijn van 
Jan Egbertsz Clop en Hester Egbertsdr. Egbert Clop is in dat geval de zoon van Cornelis Jansz. 
Klop en Jenneke Cornelis van Celle (van Bel). 

De theorie wordt nog eens versterkt door het gegeven dat Egbert Clop zijn oudste zoon 
Cornelis (* ca. 1710) noemt en een dochter Jenneke. 

Trouwen in goede stand 

Als Jenneke Cornelis van Celle (van Bel) de moeder is van Egbert Clop, dan zijn er in ieder geval 
relaties te leggen met de families Van Rijswijk, Coolhaas en Spiering (en/of Spieringh van Well). 
Dat zijn de betere families in het land van Heusden en Altena. Bovendien is zijn eerste huwelijk 
met Christina van Hausselt uit Driel een huwelijk in een goede stand. Zijn schoonvader is 
Rogier van Hausselt, schout en schepen te Driel. Ook zijn tweede huwelijk met Dina van Ewijk 
is in goede stand. Zijn schoonvader is Geijsbert Wouterszn. van Ewijk, schout van Aalst. 

Ook de nakomelingen van Egbert Clop trouwen in goede stand. Zijn zoon Cornelis Klop, schout 
van Aalst en Heemraad, trouwt met Jenneke Beijnen, waarvan de vader Jan Janszn. Beijnen 
uit Brakel, dijkheemraad is . Zijn kleinzoon Egbert trouwt Coenradina van Heeckeren, dochter 
van Gerardus van Heeckeren en Geertuida Niclara van Genderen en wordt in het kerkelijk 
register van Zuilichem steeds aangeduid met de titel ‘de Heer’ Egbert Klop. 



Nieuwe consistorie Hervormde Gemeente Aalst op 5 februari 2012 

De kerk en de nieuw gebouwde consistorie, van de 
Hervormde Gemeente aan de Kerkstraat 1 in Aalst, 
werden op zondag 5 februari 2012 ‘opnieuw’ in 
gebruik genomen. 

Vele vrijwilligers hebben in vijf maanden tijd, vanaf 
september 2011, met behulp van aannemer Johan Hak 
uit het dorp, een hele nieuwe consistorie gebouwd en 
onderhoudswerkzaamheden verricht in en rondom de 
‘witte’ dorpskerk. In deze maanden vonden de kerkdiensten plaats in Hervormd Centrum ’t 
Kruispunt. De consistorie bestaat uit een ruime hal, een keuken, een ruimere 
consistoriekamer, moderne toiletten en een mooie grote zolder. 

Begin september 2011 werd de oude consistorie gesloopt waarna snel de eerste paal voor de 
nieuwe consistorie werd geslagen. De eerste steen werd gelegd door 
dominee B. den Butter op 4 oktober 2011. Met gemeenteleden was 
afgesproken veel werk zelf op te pakken waardoor ook veel geld 
bespaard kon worden. Zo waren er vrijwilligers die kwamen slopen, 
metselen, schilderen, schoonmaken en die installatie-
werkzaamheden konden verrichten etc. 

De verbouwing was noodzakelijk omdat de oude consistorie los 
kwam te staan van de kerk. Een oud keukentje, een oud toilet en de 
cv-ketel werden vervangen. 

Het interieur van de consistorie is volledig 
vernieuwd. In de tijd dat de consistorie gebouwd 
werd, zijn ook enkele onderhoudswerkzaamheden 
en aanpassingen aan het interieur van het 
kerkgebouw uitgevoerd. Zo werd gezorgd voor 
nieuwe ketels voor de verwarming die in 
combinatie met de consistorie hun dienst doen en 
is de tuin voor in de kerk ruimer gemaakt. In de 
zomermaanden van 2013 is de buitenkant wit 
geschilderd. 

 


