Paul Rem
In de Grote Kerk van Leerdam
bevindt zich sinds 1698 een
opvallend kerksieraad: een
monumentaal tiengebodenbord,
bekroond met het wapen van
koning-stadhouder Willem III,
graaf van Leerdam. Binnen het
ensemble van het protestantse
kerkinterieur behoort een bord
met de tekst van Mozes tot een van
de meest voorkomende kerkelijke
decoraties vanaf de invoering van
de Reformatie in ons land.
>>>

HET TIENGEBODENBORD IN DE
GROTE KERK VAN LEERDAM,
EEN KONINKLIJK KERKSIERAAD
1. Koor van de Grote Kerk in Leerdam met
het oostelijk portaal met het tiengebodenbord uit 1698, foto G.Th. Delemarre, 1957
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In een publicatie uit 2015 over het kerkinterieur werd
melding gemaakt van tachtig nog in de kerken aanwe
zige tiengebodenborden. Maar we moeten uitgaan van
maar liefst 155 exemplaren. Deze borden waren be
doeld om goed zichtbaar te zijn vanuit het schip en wa
ren in de meeste gevallen aangebracht op de grens van
het schip en het koor. Het bord in de kerk van Leerdam
schaart zich evenwel binnen een kleine groep van tien
gebodenborden die een geïntegreerd onderdeel vorm
den van een deurpartij. Door de verplaatsing van het
bord tijdens de kerkrestauratie uit de jaren vijftig,
maakt het zonder het portaal een enigszins verweesde
indruk, maar aan koninklijke allure heeft het gelukkig
niet ingeboet. Of het wapen van Willem III een teken is
dat het een grafelijk geschenk betreft, zoals wordt aan
genomen, kan helaas niet worden bewezen.

kruiskerk (afb. 2). Bij dit tiengebodenbord vormen de
tafelen der Wet weliswaar de kern van dit omvangrijke
kerksieraad, maar de omlijsting ervan is even monu
mentaal als ongebruikelijk. Het gehele bord is bijna
acht meter hoog en vijf meter breed. De twee tafelen,
omrand door een gebeeldhouwde band van laurier,
vertonen de gebruikelijke opzet van twee getoogde pa
nelen met een tekst (deels in gotische letter) van goud
op zwart. De zwikken aan de bovenzijde van het paneel
worden gevuld door een schildering met goudopho
ging van gevleugelde engelenkopjes en een centraal
geplaatste zonnebloem, de bloem die met de zon mee
draait, en vanouds het zinnebeeld van de mens die zijn
hoofd wendt naar het Licht, Christus, de vervuller van
de Wet. Het paneel met de tekst wordt omlijst door een
geprononceerde aedicula met uitzonderlijk lange pi
lasters, een architectonische constellatie die op de
klassieke Korinthische orde teruggrijpt. De bekroning
bestaat uit een segmentvormig fronton dat in het mid
den is opengebroken om plaats te bieden aan het ge
beeldhouwde wapen van koning-stadhouder Willem
III. Op de vlakken links en rechts vormen de cijfers ‘16’
en ‘98’ het jaartal. Het wapen is veelkleurig beschil
derd en gedeeltelijk verguld. Het wapenschild wordt
omrand door de versierselen van de Orde van de Kou
senband en wordt geflankeerd door de Hollandse
leeuw en de Engelse eenhoorn. Op de plint van het wa
pen prijkt het naamcijfer van Willem III, W : R (Wil
liam Rex).
De geheel houten structuur, voorzien van een schil
dering in rood-, wit- en zwartgeaderd marmer, zet zich
tot vloerniveau door in een plint, waardoor onder de
tafelen der Wet nog ruimte is voor twee zwartgeverfde
panelen van wagenschot, die in de plaats zijn gekomen
van een deurpartij. De gehele structuur was in 1698 na
melijk tot stand gebracht tegen de westelijke muur van
het schip, de binnenmuur van de ingebouwde ro
maanse kerktoren. De classicistische ombouw om
sloot de toegang tot het schip vanuit het torenportaal
en zette zich naar boven toe voort in het tiengeboden
bord. Dit weten we uit een aantekening in het dagboek
je van de Leerdammer timmerman-aannemer A. de
Wit, dat hij in 1760 het tiengebodenbord (‘de Wet’), of
wel de tafelen der Wet, én de gehele bijbehorende om
bouw naar het koor heeft overgebracht om op de vrijge
komen plek boven de torendeuren een al in de kerk
aanwezig orgel te plaatsen.4 De situatie die De Wit in
het koor tot stand bracht, is vastgelegd op een foto uit
1957 (afb. 1).5 De veelhoekige koorsluiting is in het koor
afgezet door het schotwerk van een nieuw tochtpor
taal over de gehele breedte van het koor. Het meest
oostelijke venster is dichtgezet, waardoor alle aan
dacht uitgaat naar de bovenste partij van de oorspron
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In de steden die zich vanaf 1572 bij de Opstand aanslo
ten, verloren kerkgebouwen gebouwd voor de roomskatholieke eredienst hun religieuze wijding.1 Elemen
ten die in de ogen van de protestanten ‘paaps’ en
‘afgodisch’ waren (voornamelijk altaren en hun altaar
stukken, het sacramentshuis, crucifixen) werden weg
genomen. Evenwel, deze zuivering ging ook gepaard
met de wens nieuwe voorwerpen en decoraties in de
leeggehaalde kerkruimte aan te brengen, in aanslui
ting op het nieuwe gebruik van de kerk.2 Bijna direct
na de invoering van de protestantse eredienst riepen
synodes al op tot de decoratie van de kale wanden en
kolommen van de kerk.3 ‘Beeld’ maakte plaats voor
‘woordbeeld’ in de vorm van zinvolle decoraties. Het
college van kerkmeesters, afkomstig uit en aangesteld
door de plaatselijke overheid, droeg de zorg voor het
kerkgebouw, maar voelde zich ook verantwoordelijk
voor de verfraaiing ervan. Stedelijke trots en een be
hoefte de waardigheid van de ‘publieke kerk’ te onder
strepen, gingen hand in hand bij het aanbrengen van
wandschilderingen en borden met Bijbelteksten. Lo
kale ambachtsgilden lieten op eigen kosten tekstorna
menten aanbrengen die de eerbiedwaardigheid van
hun broederschap onder de aandacht brachten, door
een selectie van Bijbelteksten te presenteren die op
hun ambacht betrekking had. De kerkmeesters zelf
lieten de kerkruimte versieren met teksten die naar be
langrijke onderdelen van het christelijk geloof verwe
zen, zoals de geloofsbelijdenis, de woorden van de in
zetting van het Heilig Avondmaal, het Onze Vader,
maar meer nog: de tien geboden.
HET TIENGEBODENBORD IN DE KERK VAN LEERDAM

Een zeer monumentaal tiengebodenbord dat in de
Grote Kerk van Leerdam bewaard bleef, dateert van
1698. Het bord bevindt zich tegen de oostelijke muur
van de noordelijke transeptarm van de laatgotische

c

2. Grote Kerk in Leerdam, tiengebodenbord, 1698,
foto G.J. Drukker, 1987 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

kelijke constellatie uit 1698, namelijk de tafelen der
Wet. Was de gedachte al mooi dat men onder de Wet de
kerk betrad – in 1760 werd deze situatie herhaald, maar
dan met een diepere lading, nu het tiengebodenbord
een zinvol kerksieraad werd van de ruimte waar het
Heilig Avondmaal, de herdenking van het offer van
Jezus Christus, werd gevierd.6 Immers, Christus gaf
aan dat Hij was gekomen om de Wet en de profeten te
vervullen. Het geloof in Jezus Christus brengt gerech
tigheid, en niet meer het naleven van de Wet van
Mozes, uit het Oude Verbond. Het bord met de tekst
van de Wet herinnert de deelnemer aan het Avondmaal
op die plek in de kerk aan het berouw over zijn zonde.
Het tiengebodenbord werd op het einde van de ne
gentiende eeuw gerestaureerd door B. Middelkoop,
waarbij de beschildering opnieuw is aangebracht.7 Dit
verklaart met name het wat modern ogende lettertype
waarmee de Wet is geschreven. In 1910 viel het ge
beeldhouwde wapen in stukken op de vloer, waarna
het werd hersteld door de Leerdammer huisschilder
en schaatsenverkoper Hendrikus Dubel (1838-1911).
Tijdens de laatste kerkrestauratie, die Architectenbu
reau G. en Ir. T. van Hoogevest tussen 1957 en 1960 on
dernam en die teruggreep naar de voorreformatori
sche bouwperiode, is het oostelijke portaal weer
dichtgezet. Het negentiende-eeuwse tochtportaal
werd weggenomen, waardoor het tiengebodenbord
zijn ‘basis’ verloor. Het bord werd overgebracht naar
zijn huidige plek in het transept, waar een later inge
brachte galerij werd weggebroken en een venster werd
dichtgezet.8 De zone onder de twee tafelen der Wet, die
eeuwenlang was ingenomen door een deurpartij, werd
ingevuld met zwartgeverfd wagenschot en een mar
mer geschilderde houten plint.
TIENGEBODENBORDEN IN KERKGEBOUWEN
TEN TIJDE VAN DE REPUBLIEK
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3. Anthonie de Lorme (ca. 1610-1673), gezicht op de preekstoel
in de Laurenskerk in Rotterdam, met doorkijkje naar het koorhek (1593) waarop in 1607 het tiengebodenbord werd geplaatst,
1655 (Museum Rotterdam)
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De tekst van de tien geboden behoort in de Republiek
der Verenigde Nederlanden tot de vroegste en meest
voorkomende zinvolle kerksieraden in het protestant
se kerkinterieur vanaf zijn ontstaan in 1572. De tekst
kon zijn geschilderd op een los houten bord en in de
kerkruimte opgehangen, geschilderd op een van de
kolommen of op de wand, in steen gebeiteld als nagel
vast interieurstuk of geschilderd op kerkmeubilair,
zoals orgelluiken en koorschotten. Van de meer dan
tweehonderd teksten van de tien geboden in het Ne
derlandse protestantse kerkinterieur dateert de ver
moedelijk oudste uit 1573.9 In dat jaar werden de ko
lommen bij het begin van het koor van de Janskerk van
Gouda beschilderd met decoratieve cartouches met de

tekst van de Wet. De tien geboden, een verzameling
richtlijnen voor menselijk handelen die volgens twee
Bijbelpassages, Exodus 20:1-17 en Deuteronomium
5:6-21 (die overigens onderling weinig verschillen),
door God aan Mozes gegeven, werden al snel het meest
geliefde kerksieraad. De wijze waarop de tekst in het
kerkinterieur werd toegepast, namelijk in de vorm van
twee tafelen, volgde het Bijbelverhaal. Mozes ontving
de twee tafelen van steen, die volgens het Bijbelverhaal
door Gods vinger waren beschreven. De verdeling van
de tien wetten over de twee tafelen was in de loop van
de zestiende eeuw onder reformatorische theologen
een onderwerp van discussie, maar de Heidelbergse
catechismus uit 1563, een van de belangrijkste geloofs
belijdenissen van de jonge protestantse kerken in de
Noordelijke Nederlanden, is er duidelijk over. In Zon
dag 34, in antwoord op vraag 93 hoe de Wet moet wor
den ingedeeld, luidt het antwoord: in twee tafelen. De
eerste tafel leert hoe de gelovigen zich ten aanzien van
God moeten gedragen (I-IV), de tweede leert wat zij aan
naasten verschuldigd zijn (V-X). Deze opzet is in de uit
werking in een kerksieraad niet gewijzigd. In de mees
te gevallen worden de Tien Woorden ingeleid door het
opschrift: ‘En God sprak al deze woorden’.
Het tiengebodenbord vindt zijn oorsprong weliswaar
in de late zestiende eeuw, maar de meeste stammen uit
de zeventiende eeuw, en dan vooral de eerste helft van
die eeuw. Kort voor de eeuwwisseling werden in de
grote stadskerken omvangrijke wetsborden midden
op het koorhek geplaatst. Mogelijk de eerste is de Ger
trudiskerk van Bergen op Zoom (1590), gevolgd door
het bord in de Stevenskerk in Nijmegen (1602), de
Laurenskerk in Rotterdam (1607) (afb. 3),10 de Grote
Kerk in Schiedam (1618), de Nieuwe Kerk in Delft (ze
ventiende eeuw), de Sint-Bavo in Haarlem (zeventiende
eeuw)11 en als enige tiengebodenbord dat op zijn oor
spronkelijke plaats is gebleven, de Pieterskerk in Lei
den (zeventiende eeuw) (afb. 4). Deze plaatsing van vrij
staande borden boven de ingang tot het koor werd
overgenomen in de kerken van tal van kleinere plaat
sen, zoals Tholen (1581), Bleiswijk (1622) en NoordwijkBinnen (1650). De borden in deze kerken bevinden zich
alle nog in hun oorspronkelijke plaats. Dat de vroegste
teksten van de Wet op de grens van het schip en het
koor werden aangebracht, heeft wellicht te maken ge
had met de bestemming van het koor tot speciale
ruimte om het sacrament van het Avondmaal te vieren.
In de voorreformatorische periode was in tal van ker
ken op de scheiding van koor en schip, boven op het
koorhek of het doksaal, een crucifix geplaatst, als sym
bool van het offer van Christus. Na de overgang van
rooms-katholiek naar protestants verwezen de schil
deringen van de tekst van de Wet des Heren, aan de
poort van de ruimte waar Christus’ offer wordt her
dacht door de belijdende gemeenteleden, naar de ge
nade van Christus, die de Wet heeft volbracht door het
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storten van Zijn bloed. Voor alle kerkgangers, ook de
niet-belijdende, was de tekst van de tien geboden, aan
gebracht op de metershoge borden, vanuit de kerkban
ken goed zichtbaar en mee te lezen tijdens de dienst.
De Wet van Mozes kon ook als Psalm 151 worden ge
zongen op een berijming van Petrus Datheen. Voor de
gelovigen en voor de geïnteresseerde bezoeker die het
kerkgebouw als stedelijk monument bezocht, bood de
tekst van de Wet een leefregel die iedereen die in de
kerk was kon begrijpen, of men nu de dienst bijwoon
de of passant was. Het is nimmer de bedoeling geweest
dat het tiengebodenbord een liturgische functie zou
hebben. Voor de viering van het Avondmaal was de
aanwezigheid ervan in de kerk niet noodzakelijk. In
die zin is het bord louter een passend ornament in het
kerkinterieur geweest. In vele kerkgebouwen heeft een
dergelijk bord ontbroken.
Een tiengebodenbord komt hoofdzakelijk voor in
kerkgebouwen in de Hollandse gewesten. Van de 223
exemplaren die in ons land konden worden geteld, zijn
tot de dag van vandaag 155 in de kerkgebouwen be
waard gebleven.12 Daarnaast komt de tekst voor in an
dere uitvoeringen dan geschilderd op een houten
bord: twee zijn gebeiteld in steen, en vijftien geschil
derd op een betimmering of op de wand. Alleen al in
het voormalige gewest Holland kwamen 96 borden
voor, gevolgd door Zeeland met 27 tiengebodenbor
den.13 Daarbij gaat het voornamelijk om houten bor
den. Net als enkele schilderingen die zich voordoen als
losse, tegen de wand opgehangen tekstborden, verto
nen ze eenzelfde soort compositie: de twee tafelen der
Wet, gekalligrafeerd op twee getoogde panelen, ge
plaatst in een classicistische omlijsting van pilasters,
een rechte plint en een hoofdgestel. Deze formele op
zet werd als het ware verzacht door de grillig uitgezaag
de sierstukken boven en opzij. Deze klauwstukken wa
ren bovendien beschilderd met decoratief bandwerk,
vruchten, bloemen, jaartallen en soms de wapens van
de schenkers. Deze typische Hollandse-renaissanceopzet uit omstreeks 1600 bleef in zwang tot diep in de
zeventiende eeuw. Maar bij Wetsborden die in de twee
de helft van die eeuw in het kerkgebouw werden aange
bracht, zien we een geprononceerder classicisme op
treden. Het fantasierijke en decoratieve ‘bijwerk’ liet
men meer en meer achterwege ten gunste van een ei
gentijdse, eenvormige uitstraling. Nieuwe borden, zo
als het tiengebodenbord dat in 1669 tegen een van de
kolommen aan het begin van het koor van de Grote
Kerk van Breda werd opgehangen, kregen getorste,
vrijstaande barokke kolommen. Een andere variant,
eveneens in Breda, is het tekstbord uit 1682 in de Waal
c

4. Sint-Pieterskerk in Leiden, renaissance-koorhek van voor
de invoering van de Reformatie met een tiengebodenbord als
toevoeging in de zeventiende eeuw, foto J. van Galen, 2010
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

se Kerk, dat is gevat in een voor de Lodewijk xiv-stijl
kenmerkende bolronde lijst, versierd met acanthus
ranken en bekroond met een forse schelp, gezet op vo
luten. Het meest imposante voorbeeld van de stijl van
de deftige, op de klassieke-ordeboeken geënte barok
in ons land is het tiengebodenbord uit 1698 in de Grote
Kerk in Leerdam.
Typologisch schaart het tiengebodenbord in Leer
dam in zijn oorspronkelijke gedaante tegen de toren
muur zich tot een zeer kleine groep binnen de zeven
tiende-eeuwse Wetsborden, waarbij de tafelen der Wet
onderdeel zijn van een architectonisch geheel waarin
ook een deurpartij is opgenomen. Een vroeg voorbeeld
bevindt zich in de in 1620-1623 door Hendrick de Key
ser gebouwde Noorderkerk in Amsterdam.14 De zand
stenen constellatie combineert een Toscaans-Dorisch
poortmotief met een aedicula in Hollandse-renais
sancestijl, waarin niet alleen de twee tafelen zijn opge
nomen met de tekst van de tien geboden, maar ook de
artikelen des geloofs en het Onze Vader. Ook het tien
gebodenbord in de Oostkerk in Middelburg (16481667) vormt een integraal onderdeel van het ontwerp
voor deze kerk door Bartholomeus Fransz. Drijfhout.
Het motief van het door kolommen of pilasters ge
schraagde opengebroken fronton maakt van het tien
gebodenbord van Leerdam een typisch monument
van zijn tijd. Vergelijkbare structuren uit de laatste de
cennia van de zeventiende eeuw zijn bijvoorbeeld de
ark in de Grote Synagoge in Amsterdam, naar een ont
werp uit omstreeks 1670 van Elias Bouman, en het
grafmonument van graaf Willem Adriaan II van Horne
(1633-1694) in de kerk van Batenburg.
KONING-STADHOUDER WILLEM III,
GRAAF VAN LEERDAM
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Het wapen van koning-stadhouder Willem III (16501702) dat het tiengebodenbord zo prominent siert, ver
wijst naar de rol van de vorst als graaf van Leerdam. Dit
graafschap was al meer een eeuw in het bezit van de
Oranje-Nassaus, toen het tiengebodenbord in 1698 in
de hoofdkerk van het graafschap werd aangebracht.
Het huwelijk dat prins Willem van Oranje in 1551 sloot
met Anna van Egmont, gravin van Buren, leverde het
Huis Oranje-Nassau onder meer het graafschap Leer
dam op. Na de dood van Willem van Oranje ging het
graafschap over op zijn oudste zoon Philips Willem.
Vervolgens vererfde Leerdam op zijn jongere broers
Maurits en Frederik Hendrik. Na het overlijden van
Willem II, de zoon van Frederik Hendrik, kwam Leer
dam in handen van prins Willem III, de latere koningstadhouder. Een van de privileges van de Prins van
Oranje was het patronaats- of collatierecht: het forme
le recht om de predikant van de Grote Kerk van Leer
dam te benoemen. Ook met de benoeming van de kos
ter, de organist en de voorzanger was Oranje in formele
zin belast. De verantwoordelijkheden over de kerkelij

ke goederen en de traktementen lagen eveneens bij de
prins. De kerkrekening werd afgehoord door de rent
meester van domeinen, een lid van de Nassause Do
meinraad, het bestuurscollege dat het beheer over de
domeinen van het Huis Oranje-Nassau uitoefende. Het
staat niet vast dat prins Willem III ooit een bezoek
heeft gebracht aan Leerdam (waar hij werd vertegen
woordigd door de drossaard). Het is wel waarschijnlijk
dat hij de stad heeft bezocht, ofwel dat van plan was.
Immers, in de eindzeventiende-eeuwse stadsrekenin
gen wordt het huis van de drossaard aan de Kerkstraat
omschreven als het ‘Schoonhuys van ons hoogheijt
den prince van Oraengien’, of het huis van ‘sijn Konin
cklijke majesteit’.15 Aan de vooravond van de invasie in
Engeland, op 16 oktober 1688, stelde prins Willem III
in Den Haag een testament op waarin hij beschikte dat
na zijn dood het graafschap Leerdam, de baronie van
Acquoi en de heerlijkheid en baronie van IJsselstein
zouden overgaan op Hans Willem Bentinck, Willems
‘camerheer’ en vertrouweling die bij de voorbereiding
van de ‘Glorious Revolution’ zo’n grote rol had ge
speeld.16 Evenwel, na het overlijden van de koningstadhouder in 1702 bleek Johan Willem Friso erfge
naam en viel het graafschap toe aan deze nieuwe Prins
van Oranje. Met de komst in 1795 van de Bataafse Re
publiek hield het graafschap Leerdam op te bestaan.
Opmerkelijk is dat het Huis Oranje-Nassau de band
met Leerdam bleef vasthouden; de koning voert tot op
de dag van vandaag de titel van graaf van Buren en
Leerdam.
EEN KONINKLIJK GESCHENK?

Of het tiengebodenbord aan de Grote Kerk van Leer
dam een geschenk is geweest van koning-stadhouder
Willem III in 1698 is niet bekend.17 De rekeningen die
op het einde van de zeventiende eeuw door de rent
meester van Willem III werden afgehoord, maken geen
melding van kosten die aan dit kerksieraad zijn be
steed.18 Ook de Ordonnantieboeken van de Domein
raad, waarin de betalingsopdrachten vanwege de
Oranjes werden genoteerd, laten geen gegevens los
over de ontwerper of de uitvoerders van dit intrigeren
de kerksieraad.19 Leden van het Huis Oranje-Nassau
gaven echter wel regelmatig gehoor aan verzoeken van
kerkbestuurders aan het interieur bij te dragen naar
aanleiding van de bouw of de herbouw van hun kerk.
Meestal lag een specifieke band tussen het Huis van
Oranje en de gemeente aan het verzoek ten grondslag.
Het ging bijvoorbeeld om een preekstoel en een doop
hekje, enkele orgels en zilveren doop- en Avondmaals
gerei.20 Ook eregestoeltes waarin de stadhouders
plaatsnamen tijdens een kerkdienst waren veelal ver
sierd met hun wapen, dat als gebeeldhouwd en veel
kleurig, met goud gehoogd element in de bekroning
van de luifel was opgenomen.21
Veel vaker schonken de Oranje-Nassaus gebrand

schilderde glazen met hun wapen.22 Ook op enkele
tiengebodenborden was het wapen van de Prins van
Oranje in de decoratieve omlijsting opgenomen, zoals
dat van prins Frederik Hendrik op de nog in situ aan
wezige wetsborden in de kerk van Bleiswijk (1622) en in
de kerk van Noordwijk-Binnen (omstreeks 1640). Ar
chivalische gegevens over een geldelijke bijdrage van
de stadhouder zijn niet gevonden. Waarschijnlijk moet
het prinselijke wapen worden gezien als een eerbe
toon. Indien het tiengebodenbord in de kerk van Leer
dam een geschenk van de koning-stadhouder zou zijn
geweest, dan zal het initiatief waarschijnlijk hebben
gelegen bij de burgemeesters van Leerdam. De stede
lijke overheid kan de prestigieuze relatie met Oranje
hebben aangegrepen om een monumentaal kerkbord

en ze bestaan nog steeds.

7 Van Gent 1937 (noot 4), 184. Het gebeeld
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houwde wapen werd toen hersteld: ‘Het
wapenbord viel in 1910 aan gruzelemen
ten en het is aan onzen stadgenoot wij
len Dubel gelukt, het oude bord weer te
herstellen.’
Tijdens de vergadering van de restaura
tiecommissie van de toenmalige Rijks
dienst voor de Monumentenzorg op 14
februari 1955 stelde C.A. Baart de la Fail
le dat het bord behouden diende te blij
ven, nu besloten was het portaal weg te
breken. RCE, panddossier Grote Kerk van
Leerdam, RM24039-240340, 1932-1969,
nr. 533.
Door de auteur is geen voorbeeld van een
oudere tekst van de tien geboden in het
kerkinterieur aangetroffen dan de ko
lomschilderingen in de Goudse Jans
kerk, die 1573 zijn gedateerd. De meeste
van de getelde borden en schilderingen
van de tekst van de tien geboden komen
nog steeds voor in de kerkgebouwen
waarvoor ze zijn bedoeld. Van andere
weten wij dat ze bestonden doordat ze
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THE TEN COMMANDMENTS PANEL IN LEERDAM’S GROTE KERK:
A ROYAL CHURCH ORNAMENT
paul rem

B U L L E T I N K N O B 2 019
•3

26

The large, wooden panel inscribed with the Law of Mo
ses in Leerdam’s Grote Kerk is a striking example of a
‘Ten Commandments panel’, a common decorative el
ement in Dutch churches after 1572, the year in which
the Northern Netherlands rebelled against Spanish
rule. This year also marks the switch from Roman Ca
tholicism to Protestantism as the public religion of the
young Dutch Republic. In church buildings elements
associated with Catholic worship made way for large
and richly decorated panels bearing biblical texts, of
which the text of the Ten Commandments was by far
the most popular. Of the 223 known examples 155 are
still to be found in church buildings today. The Ten
Commandments panel in Leerdam’s late-medieval
church is distinguished by its baroque monumentali
ty, by the presence of the date 1698, and by the coat of
arms of the Stadholder William III (1650-1702), Prince
of Orange and King of England, Scotland and Ireland,
who also bore the title of Count of Leerdam. The cus
tomary location for a panel with the Law of Moses is the
boundary between choir and nave. It was in the choir
that the Lord’s Supper was usually celebrated, the sac
rament recalling Christ’s sacrifice in both Roman
Catholic and Protestant worship. The panel with the
Ten Commandments, usually affixed to the choir
screen above the entrance to the choir, refers to the
mercy of Christ, who fulfilled the Law through the
shedding of His blood. A fine example of this place
ment in the early Protestant period can be found in Lei
den’s Pieterskerk.

The panel in the church in Leerdam was originally
located above the western entrance to the nave and
formed a unit with the portal. In the eighteenth centu
ry it was placed above a new wooden porch in the choir
screen, but after this later addition was removed dur
ing the most recent restoration of 1957-1960, the panel
was relocated to the north transept where it now stands
against a blank wall. The lower double door zone has
been replaced by oak panelling. The panel’s most dis
tinctive feature is the sculpted, painted and partially
gilded coat of arms of William III in the broken, seg
mental pediment above the classicist framing of the
twin tablets of the Law. The shield is flanked by the or
naments of the Order of the Garter, while the plinth
bears the monogram W : R (Willem Rex).
There is currently no evidence to suggest that the
panel was gifted to the church by William III in his
capacity as Count of Leerdam. Nor is the motivation
for placing the panel in the church entirely clear.
Whereas painted glasses, organs and baptismal and
Lord’s Supper utensils decorated with the coat of
arms of members of the House of Orange-Nassau are
generally considered to be gifts, that is probably not
the case for panels inscribed with biblical texts and
decorated with the Orange-Nassau coat of arms. It is
more likely to have been an act of homage to high au
thority, in the case of Leerdam a tribute to its count,
William III.

