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Welkom

Culemborg wordt al genoemd in een 
akte uit 1281. De stad heeft in 1318 
stadsrechten ontvangen. Op deze wan-
deling loopt u langs een aantal plaat-
sen en gebouwen die in de geschiedenis 
van Culemborg een belangrijke rol 
gespeeld hebben. De namen van ge-
bouwen en van de straten zijn vet afge-
drukt, om u op uw wandeling te helpen 
bij de oriëntatie. Veel plezier.

Wij verlaten het Weeshuis door de 
poort, steken de Herenstraat over, gaan 
even naar rechts en dan linksaf door 
het Vierheemskinderenstraatje naar de 
Markt.

 

Colofon

De uitgave werd mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Culem-
borg

Deze wandeling is tot stand geko-
men door bijdragen van Aad Alink, 
Yvonne Jakobs, Hans Saan, Thijs 
Sepers en Elly Mulder.
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Start: voor het Stadhuis op de Markt.

1. De wandeling begint op de Markt. 
Culemborg is altijd een belangrijke 
marktstad geweest. Boeren en handela-
ren uit de hele omgeving kwamen over 
het water en over de weg hier naartoe. 
De huidige dinsdagmarkt is een over-
blijfsel uit de middeleeuwen, daarnaast 
werden ook nog verschillende jaar-
markten gehouden. 

Midden voor het Stadhuis gaat u op de 
Blauwe Steen staan. Dit was de plaats 
waar vroeger misdadigers terechtge-
steld werden. U kijkt naar het laatgo-
tische Stadhuis, dat door de beroemde 
bouwmeester Rombout Keldermans 
ontworpen is. Hij was een telg uit een 
bekende familie van bouwmeesters. 
Het Stadhuis werd in 1534 gebouwd op 

de plek waar al eerder een raadhuisje 
gestaan had. Het geld voor de bouw 
werd voorgeschoten door Elisabeth van 
Culemborg en haar echtgenoot Antho-
nis van Lalaing. Zij hadden nauwe ban-
den met het hof van Keizer Karel v. Zij 
hebben veel voor Culemborg gedaan. 
Ze verbouwden het kasteel en de kerk 
en uit de nalatenschap van Elisabeth 
werd een Weeshuis gebouwd.
Op de begane grond ziet u de deur naar 
de kelder, die oorspronkelijk als Vlees-
huys, later als wijnkelder diende. Deze 
kelder wordt nu voor exposities en 
kleine ontvangsten gebruikt.

Boven de kelderdeur is het bordes. Op 
het bordes ziet u twee leeuwen met het 
wapen van Culemborg. Boven de deur 
een Latijnse tekst aangebracht met een 
verguld vlammende bol en de letters A 
(voor Anthonis) en E (voor Elisabeth). 

3



4

De tekst luidt: ‘Ignis omnia consum-
mabit’ (Het vuur zal alles voltooien) 
een devies van A. van Lalaing. Het jaar-
tal dat u ziet is verkeerd. Het bouwjaar 
was immers 1534 en niet 1734. Het ver-
haal is dat bij het aanbrengen van dit 
jaartal de mal verkeerd om is gelegd zo-
dat de 5 een 7 werd. Op deze verdieping 
is de Burgerzaal waar tegenwoordig 
nog huwelijken worden gesloten. Op 
de aanwezige verhoging achterin was 
de vierschaar (rechtbank). Aangezien 
rechtspraak openbaar is, zit er achter 
de luiken geen glas. Bij het wijzen van 
het vonnis werden de luiken geopend 
en zo kon men ook buiten de uitspraak 
horen. Achter de burgerzaal ligt de 
burgemeesterskamer. 

Op de volgende verdieping ligt de 
Raadzaal die vroeger ook werd ge-
bruikt door de schutterij. 

De gevel is opgetrokken uit baksteen 
afgewisseld met natuursteen in Zuid-
Nederlandse gotische stijl. Bijzonder 
fraai zijn de gebrandschilderde ramen 
in het gebouw, waarop men de geschie-
denis van Culemborg kan aflezen, o.a. 

de gildentekens en de wapens van de 
heren en graven van Culemborg.

Op de rechter pilaar van het bordes ziet 
u een ijzeren zwart geschilderde platte 
pen. Die dateert uit de Franse tijd (1798) 
en diende om de minimale schofthoogte 
te meten voor paarden die door het leger 
op de jaarlijkse paardenmarkt werden 
gekocht of gevorderd. 

Op de rechterhoek van het stadhuis 
ziet u een ‘kaak’, een plaats waar ver-
oordeelden in de banden werden gesla-
gen en zo te kijk werden gezet. Daar 
komt de uitdrukking ‘aan de kaak stel-
len’ vandaan.

Tegenover de kaak ziet u, op Markt 
4 en 6, twee voormalige herbergen: 
de Gouden Leeuw en Het Gulden 
Hooft zijn nu winkelpanden. Die 
herbergen werden druk bezocht door 
de handelaren die op de vele markten 
afkwamen. Hier kregen tussen 1550 en 
1795 de asielzoekers een voorlopig on-
derdak. Culemborg was in die periode 
een zo genaamde ‘vrijstad’: hier kon-
den mensen die elders overtredingen 
begaan hadden, na een beoordeling 
door het stadsbestuur toegelaten wor-
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den als asielzoeker en dan waren zij 
van vervolging gevrijwaard.

Links van het stadhuis ziet u een in 
1549 opgetrokken renaissance gevel 
met medaillons (nu abn-amro bank). 
Op een van de lateien (bovenaan) staat 
de bijna onleesbare tekst in gouden 
letters: ‘Als het Gode behaagt beter benijdt 
dan beklaagt’. Over de panden Markt 11 
en 13 is een uitgebreid boek geschreven 
met de geschiedenis van 1475-1922 van 
de gebouwen en de bewoners tegen de 
achtergrond van de gebeurtenissen 
in stad en land (Culemborg bespied, 
2003).

U gaat nu langs het stadhuis de Oude 
Vismarkt in. 

2. Boven de zijdeur van een latere aan-
bouw van het stadhuis (t.o. de Hema) is 
een bloedig tafereel uit de Culemborg-
se historie te zien.

In 1428 was er een strijd gaande om de 
Utrechtse bisschopszetel, waarbij ook 
bisschopskandidaat Sweder van Cu-
lemborg betrokken was. Jan van Buren, 
veldheer van de andere bisschopskan-
didaat (Rudolf van Diepholt) probeerde 
met zijn legertje de stad en zo Sweder in 
handen te krijgen. De aanslag mislukte 
door ingrijpen van de burgers van de 
stad. Op zijn vlucht verstopte hij zich 
in een riool maar werd er uitgetrok-
ken door Kuilenburgse viswijven en in 

mootjes gehakt, hier op de visbank op 
de Oude Vismarkt. Boven de deur ziet u 
de hoogtepunten van dit drama. 

Via de Oude Vismarkt komt u op de 
kruising de Vier Hoeken genaamd. Dit 
was een redelijk hoog en droog punt, 
waar de bebouwing van de stad begon-
nen is. 

U gaat rechtsaf de Slotstraat in.

3. Aan het einde van deze straat stond 
vroeger het kasteel van Culemborg, 
maar daar komen we straks. Op de 
hoek links ziet u een 17e eeuws huis 
met overstekende zijgevel. Op het 
eerst volgende kruispunt staan links 
2 panden in eigendom van de Vereni-
ging Hendrik de Keyser. Links van het 
steegje een gerestaureerd 16e- eeuws 
woonhuis en rechts naast het steegje 
het Drosten- of Stadhoudershuis 
met een imposante trapgevel. Hier 
woonde van 1462 tot 1721 de drost, dat 
was de zaakwaarnemer voor de Heer 
van Culemborg. De eerste was Swe-
der van Culemborg, stadhouder van 
de heerlijkheid Culemborg, waartoe 
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omhoog naar de mooie historische ge-
vels. Vlak voordat we naar de Binnen-
poort gaan passeert u aan de linker-
kant de R.K. St. Barbarakerk. U komt 
de naam van de Heilige Barbara nog 
vaker tegen: zij is de beschermheilige 
van de stad.

Deze parochiekerk werd gebouwd in 
1884, naar een ontwerp van architect 
P. J. van Genk. Het is een driebeukige 
kruisbasiliek in neogotische stijl. De 
toren is aan de voorgevel uit het mid-
den geplaatst. Het oorspronkelijk 
gepolychromeerde interieur is in 1948 
overgeschilderd. Het gehele interieur 
werd in de 80-er jaren gemoderniseerd. 
Het monumentale orgel werd in 1861 
gekocht bij de Utrechtse orgelbouwer 
Witt-Bätz.

7. Nu komt u bij de Binnenpoort, de 
enig behouden poort van de 7 poorten 
die Culemborg kende. Rechts ziet u de 
herberg de Poortwachter. De poort 
heette eerst de Lanxmeersepoort. Toen 
aan de oude stad een deel aan de haven 
en een deel aan de zuidkant werd toe-
gevoegd, bestond de stad uit drie delen 
(vandaar de naam Driestad), die elk 
apart ommuurd en omgracht werden. 
Deze poort stond op de grens van de 
oude en de nieuwe stad en werd zo een 
Binnenpoort. 

Deze stadspoort werd gebouwd in de 
14e eeuw. Slechts de onderkant dateert 

onder meer de buurtschappen Goil-
berdingen, Everdingen en Zijderveld 
behoorden.

Nu rechtsaf de Ridderstraat in.

4. Na enkele meters ziet u rechts het 
voormalige kerkje van de Chr. Ge-
reformeerden, gebouwd in 1868. Het 
jaartal boven de deur heeft te maken 
met de Afscheiding van de Hervormde 
Kerk in 1834, dus is geen bouwjaar. Te-
genover dit gebouwtje ziet u het voor-
malige klooster en meisjespensio-
naat Mariacroon uit 1882 dat nu tot 
appartementen complex is verbouwd. 

Nu rechts door het kleine straatje weer naar 
de Markt.

5. Dit straatje heet Koestraatje, waar-
schijnlijk omdat vroeger hierdoor het 
vee naar de Markt werd gedreven. Het 
komt uit op de zijdeur van het Vlees-
huis in de kelder van het stadhuis.

Linksaf, over de Markt naar de Binnenpoort 
toe.

6. U bent nu weer op de Markt. Kijk 
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uit die periode. In 1557 werd de toren 
verhoogd en herbouwd, zoals blijkt 
uit een boven de waterlijst aanwezige 
jaarsteen. In de toren hangt een klok 
die werd gegoten door Wilhelmus van 
Wou in 1509. Tijdens een restauratie 
gedurende de jaren 1939 -1943 werd aan 
de Marktzijde een nis ontdekt, waarin 
een beeld van de Heilige Barbara werd 
geplaatst. Dit beeld werd vervaardigd 
door de beeldhouwer Mari Andriessen. 
Onder de poort zijn nog goed zichtbaar 
de gleuven waardoor het valhek neer-
gelaten kon worden. 

We keren terug op onze schreden en gaan 
links af de Everwijnstraat in.

8. Deze straat is genoemd naar Jonker 
Everwijn, een oudoom van Elisabeth 
van Culemborg.

Aan het einde van de straat passeert 
u aan uw linkerhand het gebouw Caf-
faigne. U ziet vier woningen, ‘came-
ren’ genoemd, met daarboven zolders 
voor graanopslag. Ze waren eerst eigen-
dom van Heer Jasper van Culemborg, 
de vader van de al eerder genoemde 
Elisabeth van Culemborg. In 1549 werd 
het gebouw geschonken aan Poth, een 
instelling voor armenzorg. Rond 1965 
werd het complex gerestaureerd. 

9. Naast dit pand staat Het Huys 
Mitter Hofstad, een voormalige 
stadsboerderij. Op deze plek stond tot 
1675 een klooster met de naam Mari-
encroon. Hier leefden de zusters fran-
ciscanessen van de derde orde. Vandaar 
dat de vorige eigenaar van dit huis de 
achterliggende gerestaureerde schuur 
de naam heeft gegeven van Het Suster-
huys.

Het klooster is ca. 1675 verbouwd om 
te dienen als woning voor de graaf van 
Culemborg, omdat zijn kasteel in het 
rampjaar 1672 onbewoonbaar was ge-
worden. In het kloostergebouw woonde 
al de schoonmoeder van de graaf. Het 
complex werd het Het Nieuwe Hof ge-
noemd. Dit Hof strekte zich uit tot aan 
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de (gerestaureerde) stadsmuur die u, als 
u de hoek naar Het Hof omslaat, vanaf 
deze plek goed kunt zien. Rechts ziet 
u in de hoek van de parkeerplaats een 
overblijfsel van de Schutterstoren.

Linksaf over Het Hof naar de doorbraak in de 
stadsmuur.

10. Pas in de zestiger jaren van de 
vorige eeuw werd hier de stadsmuur 
doorbroken om voor het verkeer een 
andere toegang tot de binnenstad te 
maken. Bij de Schuttersbrug kunt u 
even rechtsaf het Wezelpad oplopen 
om het informatiebord te bekijken. 

Weer terug op de brug ziet u links 
van de brug in het grasveld naast de 
gracht de beeldengroep ‘Het gezin’. Dit 
kunstwerk is geplaatst ter gelegenheid 
van het 450-jarige bestaan van de stad. 

Over de brug loopt u naar de molen 
De Hoop. Dit is een bovenkruier, een 
stenen windmolen, die in 1853 ge-
bouwd is op de plek van een rosmolen. 
Daarvoor stond hier een houten stan-
derdmolen. Vanaf 1977 is de gemeente 
Culemborg eigenaar. In 1993 werd de 

molen geheel gerestaureerd en weer 
van wieken, kap en een omloop voor-
zien. Een vrijwillige molenaar zorgt 
ervoor dat deze molen elke zaterdag 
in werking is. De molen is dan ook te 
bezichtigen.

Weer de weg oversteken en langs het 
Postkantoor de Buitenmolenstraat in.
Rechtsaf naar de Varkensmarkt.

11. De naam van deze markt spreekt 
voor zich. Hier staat één van de vier nog 
bestaande stadspompen uit 1718, ge-
kroond met het stadswapen. In de gevel 
van een pand daar vlak naast ziet u een 
beeldje In den Iserman (vroeger werk-
plaats van een wapensmid). Het grote 
witte pand Maria Regina is een statig 
Herenhuis met achterliggende stallen. 
Het werd o.a. bewoond door de Culem-
borgse sigarenfabrikant Dresselhuijs. 

Aan de overzijde ziet u de Oud Ka-
tholieke Kerk. Vanaf 1578 was hier een 
schuilkerk, vanaf de Varkensmarkt te 
bereiken via een smalle toegangsweg. 
Dit gebouw is uit 1836. Boven de ingang 
ziet u de Griekse tekst Pantocratori (= 
Aan de Albeheerser). De kerk is gewijd 
aan de Heiligen Barbara en Antonius. 
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In het fraaie interieur bevinden zich 
prachtige kerkschatten met o.a. een 
crucifix, afkomstig van de zilvervloot 
van Piet Hein.

U loopt door naar de driesprong 
Varkensmarkt, Prijssestraat en Zandstraat. 

12. Hier was in de middeleeuwen een 
‘wouwer’, een drenkplaats voor het vee. 
U bevindt zich nu in de Nieuwstad. Hier 
woonden veel boeren met hun bedrijf. 
Dit gedeelte van de stad werd het laatst 
ommuurd. Voorheen heette dit gebied 
Lanxmeer, de naam van het ontgin-
ningsdorp langs het riviertje de Meer. 

Loop de Zandstraat in.

13. Doorlopend ziet u rechts enige oude 
geveltjes met op nr. 23 de smidse van 

Heij. Oorspronkelijk heette dit pand 
Het Huis met de Eikel. Dit grensde met 
zijn achtergevel aan het Klooster ‘Jhe-
rusalem ten Heilige Grave ‘ (1492), waar 
Sepulchrijnen woonden; of te wel broe-
ders van het Heilig Graf. Elisabeth van 
Culemborg schonk in 1520 een kopie 
van het Heilig Graf aan het klooster. 

U slaat bij nr. 24 linksaf de St. Jans‑ 
kerkstraat in tot het Janskerkhof. 

14. Op de plaats van de school stond 
vroeger de St. Janskerk, de parochie-
kerk van de Nieuwstad. Aan dit plein 
staan links nog een oude schuur en een 
loods uit de vorige eeuw: de meeste 
industrie is allengs naar het terrein 
buiten de stad verplaatst.

Links aanhouden, naar rechts oversteken.

15. U staat nu voor de oude synagoge, 
van de vroeger zeer invloedrijke Cu-
lemborgse Joodse gemeenschap, De 
Kille van Culemborg, gebouwd in 1867 
voor ƒ 9000, –. Na de tweede wereldoor-
log zijn slechts vier joodse burgers naar 
Culemborg teruggekeerd. De neogoti-
sche synagoge werd kerkgebouw van 
de Nederlands Gereformeerde Kerk. De 
Hebreeuwse tekst boven de deur luidt 
vertaald: ‘Mijn huis zal een bedehuis 
zijn voor alle volken’.
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Rechtsaf door de Jodenkerkstraat komt u 
weer bij de Binnenpoort. 

16. Op de hoek van het huis Binnen-
poort 6 ziet u het restant van een pilas-
ter van de afgebroken voorpoort, een 
halfronde uitbouw. Daaronder ziet u 
ingemetselde memoriestenen van dijk-
doorbraken, net als aan het tegenover 
liggende huis. U loopt onder de Bin-
nenpoort door naar de Markt.

Op de Markt voor de RK Barbarakerk 
rechtsaf.

17. Via dit oude kerkpad komt u in de 
tuin van het Stadskantoor. U bevindt 
zich nu in de voormalige Papenhoek. 
Hier stond ooit een schuilkerk. In 1853 
werd het kleinseminarie van de paters 
Jezuïeten hier gebouwd. Het gebouw 
werd overgenomen door de paters Au-
gustijnen en heeft later een Taleninsti-
tuut en Sociale Academie gehuisvest. 
Na een grote brand in 1975 werd het 
herbouwd en in 1999 ingrijpend ver-
bouwd tot Stadskantoor door architect 
Thomas Raue. 

U loopt rechtsaf via het pad met een boog 
naar links om de uitbouw heen in de richting 
van het bruggetje.

18. U loopt nu over het voormalige 
kerkhof dat in 1870 werd geruimd. De 
overledenen moesten voortaan bui-
ten de stad begraven worden. Als u de 
weg links aanhoudt, ziet u rechts in 
het gras voor de ingang van het stad-
kantoor een stenen muur die de plek 
aangeeft waar de Poppendanstoren 
heeft gestaan, een wachttoren in de 
stadsmuur van Culemborg. Als u het 
pad volgt moet u zich voorstellen dat 
onder de hoek van het stadskantoor 
nog de restanten liggen van een andere 
muurtoren de Kruit- of Ziekentoren.
Verder het pad aflopend ziet u aan uw 
linkerhand een soort prieeltje. Dit 
gebouwtje is neergezet in de tijd van 
het seminarie en werd spottend de acht 
Zaligheden genoemd omdat zich in 
het gebouwtje 8 ‘gemakken’ (toiletten) 
bevonden ten dienste van de studenten 
theologie. U volgt het pad langs de 
stadsgracht en u ziet dan links resten 
van de stadsmuur van rond 1350. 
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Bij het bruggetje over de stadsgracht 
gekomen gaat u linksaf, langs het 
transformatorhuisje en dan door het steegje. 

19. U staat nu weer op de Ridderstraat 
en u kijkt naar de Grote of Barbarakerk 
(alweer Barbara, verwarrend niet?). Tot 
de reformatie was het een Katholieke 
kerk en sinds 1578 van de Protestantse 
Gemeente. 

Wanneer de basis voor de huidige kerk 
werd gelegd is niet met zekerheid te zeg-
gen, maar in ieder geval vóór 1310. In dat 
jaar scheidde de toenmalige kapel zich 
af van de moederkerk in Beusichem. In 
1422 werd de kerk door een stadsbrand 
verwoest. Zes jaar duurde de wederop-
bouw. In de eeuwen daarna werd ze re-
gelmatig verfraaid en uitgebreid. De hui-
dige omvang dateert uit het midden van 
de 16e eeuw. Ook in Culemborg liet de 
beeldenstorm van 1566 zich gelden. Het 
interieur werd verwoest. De toenmalige 
Culemborgse graaf, Floris i van Pallandt 
heeft hier van harte aan meegedaan.

In 1654 verloor de toren de spits door 
blikseminslag. Deze viel brandend 
door het dak van de kerk die op het 
koor na uitbrandde. De kerk werd her-

steld, maar de spits is nooit teruggeko-
men. Vandaar de naam De Vierkante 
Toren. Vanuit deze toren wordt nog 
steeds, naar oud gebruik, elke avond 
om even voor 10 uur de Papklok geluid. 
Deze klok waarschuwde de burgers dat 
de poorten over een kwartier dicht zou-
den gaan. De burgers namen nog een 
bord pap en kropen dan onder de wol. 
Vandaar de naam Papklok.

Loop om de achterkant van de kerk heen en 
dan rechtsaf de Grote Kerkstraat in.

20. Aan de linkerkant ziet u tegenover 
de ingang van de kerk een merkwaar-
dig huis met zandstenen banen. Dit is 
de z.g. Dekenije, van waaruit de pas-
toordeken, Johan van Schoonhoven de 
beeldenstorm in zijn kerk kon zien. Hij 
was één van de eerste protectoren van 
het Elisabeth Weeshuis (zie punt 26).

Indien gewenst kunt u nu de Grote 
Kerkstraat uitlopen en zo terugkeren 
naar de Markt, naar het startpunt bij 
het Stadhuis. U kunt ook de Markt 
naar rechts schuin oversteken en dan 
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via het Vierheemskinderenstraatje naar 
het Weeshuisgebouw in de Herenstraat 
lopen. Zie verder vanaf punt 26.

Ga terug naar het bruggetje over de 
stadsgracht. 

Steek dit bruggetje over en ga dan 
direct links langs de gracht en achter 
het appartementencomplex langs. Dit 
gebouw is het voormalige Barbara 
Ziekenhuis, gebouwd in 1897.

Loop aan het einde van de weg tot u op het 
Voorburg komt. 

21. Aan de overzijde van de kasteel-
gracht ziet u het terrein van het voor-
malige kasteel Culemborg. Het 
kasteel is vanaf de veertiende eeuw 
steeds verder uitgebouwd, maar door 
de Fransen in 1672 zo verwoest, dat het 
onbewoonbaar was. 

De fundamenten van dit driedelige 
kasteel zijn nog in de grond aanwezig. 
Als u het bruggetje oversteekt, kunt u ze 
in het terrein zien aangegeven. Op het 
informatiebord naast de brug kunt u 

de geschiedenis van dit complex lezen. 
Doorlopend over het Nederhof langs de 
gerestaureerde waterput, over een drijf-
bruggetje bereikt u het parkeerterrein 
Palumbus (= de naam van een meubelfa-
briek die hier heeft gestaan). 

   
Loop rechtdoor het parkeerterrein over naar      
de voet van de dijk en dan links naar boven.
U wandelt over de dijk in de richting van de 
jachthaven (met café‑restaurant).
Volg de dijk tot de coupure ( afsluitbare 
doorgang), ga rechtsaf de Veerweg op, tot aan 
de pont.

22. Vanaf de kop van de haven heeft 
u uitzicht op de spoorbrug. Toen de 
voorganger van deze brug in 1868 ge-
opend werd, was het de langste brug 
van Europa. In 1983 werd de brug ver-
vangen door de huidige brug.

Na het vergezicht over de haven, de 
Lek en de spoorbrug keert u weer terug 
naar de stad. 

U gaat door de coupure in de dijk, 
genaamd de Muurtjes. Deze onder-
breking in de dijk kan bij hoog water 
afgesloten worden door balken en op-
gevuld worden met paardenmest, stro 
en zandzakken.
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Ga door de coupure rechtdoor de stad in. 

23. We lopen over de brug waar eens 
de Lekpoort of Buytensche poort de 
toegang vormde tot de ommuurde 
stad. We zien even later links een klein 
gebouwtje met een stenen tafel ervoor. 
Dat is de Visafslag, gebouwd in 1788. 
Bij deze afslag werd tot 1940 iedere vrij-
dag de aangevoerde rivier- en Zuider-
zeevis bij afslag verkocht. 

Het beeldje ervoor is de laatste stads-
omroeper Manus van Empel.

U komt nu op Den Scherpen Hoek. 
Links ziet u het theater en filmzaal, 
de Fransche School. Dit gebouw is 
in 1846 als Stadsarmenschool annex 
vloedlokaal op het hoogste punt van de 
stad neergezet. Bij hoogwater konden 
de boeren uit het Culemborgse veld 
tijdelijk hier ondergebracht worden. De 
in de kopgevel aangebrachte deur is op 
vaarhoogte.

Rechts in de Achterstraat ziet u het 
huis de Fonteyn. Hier zou in 1619 Jan 
van Riebeeck, stichter van Kaapstad, 
geboren zijn. Zeker is wel dat hier zijn 
grootvader heeft gewoond. Het huis 
staat nu ook bekend als Het Jan van 

Riebeeckhuis. Achter dit huis bevindt 
zich een kruidentuin met kruiden uit 
de tijd van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. 

Linksaf langs de Fransche School door de 
Lange Meent lopen.

24. Op het parkeerterrein gekomen 
ziet u schuin aan de overkant weer 
het voormalige kasteelterrein. Het 
boogbruggetje is in de 70-er jaren aan-
gebracht en vormt nu de toegang tot 
het terrein. Voor dit bruggetje staat 
weer een informatiebord dat u verdere 
inlichtingen verstrekt. De vrijwilligers 
van de Stichting Kasteeltuin zullen 
u op zaterdag graag rondleiden en de 
geschiedenis van het kasteel vertellen. 
In de Groene Schuur op het terrein is 
een expositie (van 1 april t/m 1 oktober) 
die de bodemvondsten toont, die bij 
het archeologisch onderzoek naar de 
fundamenten van het kasteel zijn aan-
getroffen.

Loop het parkeerterrein over naar het steegje 
langs het Drostehuis, ga rechtsaf door 
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de Slotstraat naar de Vierhoeken en dan 
rechtdoor de Kattenstraat in. 

25. Op het kruispunt van Kattenstraat, 
Herenstraat, Goilberdingerstraat en 
Achterstraat staat de Evangelisch 
Lutherse Kerk. Dit gebouw is in 1839 
gebouwd op de fundamenten van de St. 
Pieters- of Gasthuiskerk. Het Pieters-
gasthuis staat rechts op de hoek en is 
één van de oudste gebouwen van Cu-
lemborg. Het Pietersgasthuis was een 
‘Pockhuys’ en ‘Melatenhuysinge’ sinds 
1386. Op de pilasters naast de voordeur 
van de kerk ziet u als versiering Lu-
therrozen en staat bijna onleesbaar de 
stichtingsdatum met de namen van het 
toenmalige kerkbestuur. Vanaf ca. 1640 
was het Lutherse geloof meegekomen 
met het hof van de Graaf van Waldeck 
en Culemborg. Na de Franse bezetting 
van 1672 werd de gasthuiskerk tot Lu-
therse kerk verbouwd omdat kasteel 
inclusief de kapel verwoest waren.

Nu gaat u linksaf de Herenstraat in.

26. Aan de rechterkant halverwege 
de straat komt u bij de poort van het 
voormalige Weeshuis, gesticht in 
1560 uit de nalatenschap van Elisabeth 
van Culemborg. Deze poort wordt ge-
sierd met een gevelsteen met Latijnse 
tekst. In het Nederlands staat er:

‘Der burg’ren kroost, te vroeg van oude‑
renzorg ontbloot, ontvangt Elisabeth hier 
koest’rend op haar schoot’. De wapens van 
Elisabeth van Culemborg en Anthonis 
van Lalaing staan erboven. Naast de 
poort heeft de Latijnse school gestaan.

Als u door de poort loopt ziet u het 
voormalige Weeshuis gebouwd in 
L-vorm. Op de muur ziet u een schild 
dat dezelfde tekst weergeeft als boven 
de toegangspoort. Rechts was het jon-
gensgedeelte (de knegtkens) en links 
het gedeelte waar de meisjes (maegde-
kens) verbleven. De uitbouw helemaal 
rechts was de kapel. 

Het Weeshuis heeft bijna 400 jaar 
dienst gedaan en werd bestuurd door 
een groep lokale notabelen, protecto-
ren genaamd. Over de geschiedenis 
van het Weeshuis is in 2006 een boek 
verschenen.

Een curiositeit is dat de linker vleugel 
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geen ramen heeft. Ze werden tijdens de 
laatste restauratie dichtgemetseld zo-
als de originele bouw was. Oorspronke-
lijk werden namelijk geen ramen aan-
gebracht om de jongens geen inkijk te 
geven in het meisjesgedeelte. In latere 
tijden kwamen er wel ramen, waarvan 
er nu nog twee over zijn voor daglicht 
in de protectorenkamer. 

Pas in 1952 vertrokken de laatste we-
zen. Tot eind 60-er jaren heeft de hbs 
hier onderdak gevonden. In 1979 heeft 
de restauratie plaats gevonden. Links 
was sinds 1928 al een Oudheidkamer 
gevestigd, die na de restauratie in 1980 
een echt museum is geworden. 

Het museum geeft een overzicht 
van de lokale geschiedenis met vaste en 
wisselende exposities. De Protectoren-
kamer van het Weeshuis is nog intact 
en te bezichtigen. In de winkel zijn 
publicaties over de geschiedenis van 
Culemborg te verkrijgen.
Achter het Museum, begrensd door 
de oude stadsmuur, ligt de fraai aan-
gelegde museumtuin. Oorspronkelijk 
was het een moestuin. Heel bijzonder 
is de stadsmuur, de meest authentieke 

stadsmuur van Nederland, in 2004 ge-
restaureerd. In de muur ziet u nog een 
gedeelte van een versterkt huis, het Nye 
Huys, gebouwd in 1322. In de tuin staat 
een informatiebord. De fundamenten 
van dit Huys zijn in 1961 opgegraven 
door de Rijksdienst Monumentenzorg 
en op tekening vastgelegd. De muse-
umtuin wordt onderhouden door vrij-
willigers.

In de vroegere jongensvleugel en ka-
pel is nu de bibliotheek gevestigd.

Wij verlaten het Weeshuis weer door de poort, 
steken over, gaan even naar rechts en dan 
linksaf door het Vierheemskinderen straatje 
weer naar de Markt.
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