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De wandelroute door het centrum van Tiel
24 Villa De Zwerfkei, Kwelkade 1
Op de hoek van de oprit naar de dijk en de Kwelkade, aan de rotonde van de Nieuwe Tielseweg ligt vrijstaand in
een tuin de voormalige villa (thans kantoor) De Zwerfkei. Dit gemeentelijke monument is gebouwd in 1914. Dit
jaartal vinden we terug op een gevelsteentje naast de ingang. Het gaaf bewaarde huis is opgezet volgens sinds
de late negentiende gangbare principes, waarbij gebruik is gemaakt van een asymmetrische opzet met een
vooruitspringend linker deel dat wordt bekroond door een topgevel met een overstekend zadeldak dat eindigt
in een zogenaamd houten sierspant. Tegen dit vooruitspringende deel is vervolgens een ondiepe rechthoekige
tweelaags erker gebouwd onder een eigen plat dakje. De sierbanden (speklagen) in de gevels en de bogen in
rode verblendsteen boven de vensters en deuren zijn nog een relict van de laat negentiende-eeuwse
neorenaissancestijl, andere elementen zoals de schuiframen zonder roeden en de hardstenen latei met
inspringende bovenhoeken boven de deur verraden invloeden van de meer rationele architectuur, die door
toedoen van H.P. Berlage na 1900 geleidelijk aan meer gangbaar werd. Links voor het huis in de tuin ligt een
forse zwerfkei, waaraan het huis zijn naam ontleent.
25 Kantongerecht, Nieuwe Tielseweg 1
Dit gerechtsgebouw uit de periode 1879-1882 behoort tot de meest rijk uitgevoerde gerechtsgebouwen uit de
negentiende eeuw in ons land.
Het gebouw werd als arrondissementsrechtbank en kantongerecht ontworpen door Rijksbouwmeester Johan
Frederik Metzelaar (1818-1897). J.F. Metzelaar was aanvankelijk werkzaam als architect in Rotterdam.
Metzelaar was in zijn architectuur sterk gericht op de internationale ontwikkelingen. Hij had veel belangstelling
voor met name het Duitse neoclassicisme en eclecticisme. J.F. Metzelaar werd in 1870 aangesteld als
rijksbouwmeester voor de Justitiegebouwen. Vanaf 1883 werd zijn zoon W.C. Metzelaar aangesteld als zijn
assistent. Hij nam na het pensioen van Johan Frederik de leiding over en bleef in dienst van Justitie tot in 1914.
Tiel was sinds 1811 al zetel van een arrondissementsrechtbank, meteen vanaf de hervorming van het
rechtstelsel, waarbij Nederland naar Frans voorbeeld werd onderverdeeld in zeven departementen,
vierendertig arrondissementen en tweehonderdtwintig kantons.
De Tielse rechtbank was aanvankelijk ondergebracht in een deel van het oude stadhuis, zoals wel in meer
steden het geval was. Het nieuwe, in opdracht van het Rijk tot stand gekomen rechtsgebouw werd net buiten
de stadswallen gebouwd aan de Nieuwe Tielseweg nabij de Waal en de achttiende-eeuwse Plantage, een fraai
park, dat aan het gebouw een fraaie setting meegaf.
Het gerechtsgebouw te Tiel kreeg een zeer rijke en bijzondere opzet. De gemeente stelde in 1878 kosteloos
een terrein beschikbaar en het ontwerp van Metzelaar uit 1879 werd in 1882 voltooid. Het werd echter het
enige arrondissementsgebouw dat J.F. Metzelaar mocht uitvoeren en behoorde dan ook meteen tot zijn
hoofdwerken, naast zijn imposante koepelgevangenissen in Arnhem en Breda.
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Het gerechtsgebouw op een oude, ingekleurde ansichtkaart
Het gebouw werd opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en werd geheel onderkelderd, zodat de
begane grond verheven van het maaiveld kwam te liggen, zoals ook bij de oudere gerechtsgebouwen
gebruikelijk was. Aan de voor- en achterzijde bestond het ontwerp uit een dwars geplaatste tweelaags vleugel
met zijtopgevels en bij de voorvleugel een fronton boven de monumentale naar voren springende entreepartij.
Tussen deze vleugels bevindt zich een driebeukige sectie, waarvan het middendeel de feitelijke zittingszaal
bevat waarvan de gevels en kap iets hoger zijn dan die van de voor- en achtervleugel. In totaal twaalf hoog
geplaatste rondboogvensters (zes per zijgevel) verlichten deze zaal. De lagere zijbeuken bevatten kantoor- en
dienstruimten. De zaal, maar ook andere ruimten kregen een rijk uitgedost interieur, thans met name in de zaal
nog gaaf bewaard gebleven. In de voorvleugel was links het kantongerecht opgenomen en rechts bevond zich
het bureau van de rechter-commissaris. Centraal in de achtervleugel is de raadkamer ondergebracht.
We parkeren de fiets en vervolgen de route wandelend verder door de Rechtbankstraat tegen over het
gerechtsgebouw en steken de gracht over het centrum van Tiel in.

* Tiel; handelscentrum uit de vroege middeleeuwen tussen Linge en Waal
Het merendeel van onze huidige steden vindt zijn oorsprong in de dertiende eeuw, toen meestal door toedoen
van regionale- of lokale machthebbers (in Gelderland de graven van Gelre) nieuwe steden werden gesticht en
kleine nederzettingen werden uitgelegd tot heuse steden en stadsrechten ontvingen. Tiel was echter al veel
eerder bewoond, mogelijk zelfs al in de Romeinse tijd. Vanaf de negende eeuw was Tiel in ieder geval al een
internationaal handelscentrum van betekenis, naast ondermeer Dorestad en vermoedelijk ook de oude
Rijksstad Nijmegen. Tiel overleefde plunderingen en verwoestingen door de Noormannen en ontwikkelde zich
verder tot een machtig handelscentrum.
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Naast de Waal speelde vooral de Linge in die periode ook een belangrijke rol als vaarweg voor Tiel.
Muntvondsten, waaronder veel Engelse exemplaren en resten van de boegen van Vikingschepen van het uit
Engeland bekende type, die hergebruikt werden als kadebeschoeiingen, laten zien dat Tiel ook intensieve
handelscontacten onderhield met Engeland.

Tiel op de plattegrond uit 1557 van J. van Deventer (coll. Gelders Archief RA)
De hoge ouderdom van Tiel is ook af te leiden uit de kerkelijke geschiedenis. Twee Tielse kerken, de nog
bestaande Grote of Maartenskerk (oorspronkelijk een katholieke parochiekerk, gewijd aan Sint Maarten) en de
al sinds eeuwen verdwenen kapittelkerk van Sint Walburg vinden hun oorsprong al in de negende eeuw!
Binnen het huidige centrum zijn zeer waarschijnlijk de hoger gelegen straten (Westluidensestraat, de
Koornmarkt, de Ambtmanstraat en het Hoogeinde) de oudste straten, vermoedelijk deel uitmakend van een
door het huidige stadsgebied slingerende oude doorgaande route. Tegen het einde van de dertiende eeuw
ontstonden de noordelijk van de Ambtmanstraat gelegen Gasthuisstraat en Waterstraat. Dit noordelijke
gedeelte doet gezien zijn regelmatige structuur een vooraf gepland stadsgedeelte vermoeden. In die tijd werd
de Oude Linge afgedamd bij de Voorstad.
De oostelijke stadsdelen, oostelijk van de Westluidensestraat behoren tot een rond 1350 tot stand gekomen
bescheiden uitbreiding. Zoals elke middeleeuwse stad kende ook Tiel nog voor de vijftiende eeuw veel
houtbouw binnen haar muren, waardoor er grote risico’s voor stadsbranden waren. Tiel werd hierdoor
geteisterd in 1420 en 1425. De positie van Tiel was vanaf de periode dat het huis Gelre in deze streken de
scepter zwaaide gaandeweg verzwakt. De graven en latere Hertogen van Gelre hadden zich namelijk vanaf de
dertiende sterk beijverd om door hen gestichte, of van stadsrechten voorziene steden in hun territorium tevens
een goede economische basis te geven. Ze gaven de steden ondermeer privileges en tolvrijheden, waardoor
het handelen aantrekkelijk werd. In Arnhem hadden de graven een Hof. Bijgevolg waren ze zeer actief in het
stimuleren van de economie van deze “hoofdstad”. De westelijke steden als Tiel en Zaltbommel achtte men
vooral van militair belang.
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Dorpse taferelen? Een groep varkens loopt door de Ambtmanstraat omstreeks 1930. In sommige oude
vestingsteden kwamen nog tot ruim na de Tweede wereldoorlog stadsboerderijen voor en dus ook vee dat zich
verplaatste van stal naar wei en omgekeerd.
Naast deze politieke factoren speelden ook de verlanding van de Oude Linge en de keiharde concurrentie van
vooral Nijmegen een belangrijke rol in de neergang van Tiel als belangrijk handelscentrum. Mede door de
economische malaise ontstond er al spoedig ook een conflict tussen de poorters van Tiel en de in luxe levende
kanunniken van Sint Walburg. Toen de Gelderse graaf vervolgens dit bedreigde kapittel grond aan bood voor
de bouw van een nieuw complex in Arnhem, verhuisde het kapittel kort na 1315 naar de Gelderse hoofdstad en
bouwde daar de nog bestaande Sint Walburgkerk. Tiel was hierdoor weliswaar een kostenpost kwijt, maar ook
status. Het conflict leverde de stad sowieso weinig op omdat het kapittel haar rechten op bezittingen in en
rond Tiel wist te behouden. De stad gleed gedurende de veertiende eeuw langzaam af van een internationale
handelsplaats naar een provinciale plaats met slechts nog betekenis voor de regio.
Tiel was al voor 1286 omwald en deze omwalling werd tussen 1497 en 1520 versterkt. Hierin waren vier
stadspoorten opgenomen, respectievelijk de Westluidensepoort in het zuiden, de Kleibergsepoort aan de
oostzijde, de Zandwijcksepoort in de Voorstad in het noord-oosten en de Burensche Poort in het noordwesten.
Verdere verbeteringen van de verdedigingswerken vonden plaats in 1586 en 1618-20.
De binnenhaven werd in 1647 gedempt en hier werd de huidige Varkensmarkt en Plein aangelegd in het
oostelijke deel van de stad.
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Tiel kende in de middeleeuwen naast het kapittel van Sint Walburg en de parochiekerk binnen de muren een
Cellenbroedersklooster (bij de Tolhuiswal) een gasthuis met kapel (aan de Gasthuisstraat) en twee
vrouwenkloosters, het St.-Caeciliaklooster (Augustinessen) dat behoudens de kerk en een deel van de vleugels
aan de noordzijde al voor 1621 was gesloopt en een Agnietenconvent, waarvan de rijzige gotische kapel helaas
in de late negentiende eeuw werd gesloopt. Op een deel van de bijbehorende conventgronden werd na de
oorlog de schouwburg Agnietenhof gebouwd. De St. Caeciliakapel aan de huidige Kerkstraat werd later
Lutherse kerk en bleef gelukkig samen met de oude Maartenskerk voor Tiel behouden. De andere
middeleeuwse kerkgebouwen zijn verdwenen.

Tiel op een vogelvluchtkaart uit de Stedenatlasvan Joan Blaeu uit 1649
Noord-oostelijk van Tiel lag het oude dorp Zandwijck, omstreeks het jaar 1000 volgens een kroniekschrijver
nog van Tiel gescheiden door een rivier. Zandwijk bleef lang zelfstandig. Tiel was de koopliedenstad, Zandwijk
was een overwegend boerengemeenschap die Tiel van voedsel voorzag. Zandwijk bezat veel, vooral ook
vruchtbare grond, een eigen kerk, stadhuis, gasthuis enzovoorts. Toch was het dorp in juridische zin verbonden
en onderhorig aan Tiel, zoals bepaald door de Gelderse hertogen. Met name vanaf de vijftiende eeuw, toen er
ook binnen het Gelderse huis conflicten optraden, raakten de burgers van Tiel en Zandwijck ook steeds vaker
met elkaar in conflict.
Om zich beter te beschermen tegen dreiging vanuit Zandwijk, legde Tiel vanaf 1465 een versterkte voorstad
aan, het gebied dat thans de straten Voorstad, het daarnaast gelegen deel van de Oliemolenwal en de Oude
Haven/Ruiterstraat omvat. Op oude kaarten vormt het een vreemde “puist” aan het eivormige vestingstadje.
Rond 1480 is dit versterkte uitgestoken stadsdeel gereed, deels gebouwd op gronden en opstallen van de
Zandwijkers. De Voorstad was de centrale straat in deze uitbreiding, die begon bij de oude Dampoort van de
oorspronkelijke omwalling aan deze zijde. Deze poort moest worden opgeschoven en dit werd de
Zandwijcksepoort.
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De ommuurde Voorstad met Zandwijkse Poort op de kaart uit 1649
Getuige enkele grote huizen die in deze tijd zijn gebouwd, leefde de stad in de achttiende eeuw weer wat op.
Met de geleidelijke slechting van de wallen en poorten begon men in 1795. Tussen 1838 en 1845 zijn de
vestinwerken aan de west- en noordzijde van de stad omgevormd tot fraaie plantsoenen, naar ontwerp van
K.G. Zocher. Door ondermeer de aansluiting op het spoorwegennet in 1882 en aanleg van de nieuwe haven een
jaar later werd een nieuwe groei ingezet. Hierbij ontstonden buiten de wallen de eerste stadsuitbreidingen,
zoals de Stationsbuurt in het westen, rond de Nieuwe Tielseweg in het zuiden, waar kort tevoren ook het
gerechtsgebouw was verrezen. Bekende bedrijven zoals de jamfabriek De Betuwe waren toen in Tiel actief en
voor de industrie werden tussen 1900 en 1940 nieuwbouwwijken gebouwd voor arbeiders en kader. In de
Tweede Wereldoorlog werd het centrum van Tiel zwaar beschadigd. De belangrijkste monumenten werden
hersteld, volledig verwoeste huizen en winkels werden opnieuw opgebouwd in de trant van de Delftse School.
In die tijd kreeg het centrum ondermeer een nieuw postkantoor. In de late twintigste eeuw werd het dorp
Drumpt in een grote nieuwe wijk opgenomen en na de eeuwwisseling kwam de wijk Passewaaij tot
ontwikkeling.
Binnen het centrum is een wandeling te volgen die op de bijgevoegde plattegrond is weergegeven. Hierbij
wordt geleid langs enkele belangwekkende en markante gebouwen van de stad, die elk voor zich weer
e
episoden uit de hierboven beknopt weergegeven historie van de stad representeren. We lopen vanuit de 1
Bleekveldstraat de Achterweg in waar we al spoedig aan de linker hand de Maartenskerk zien liggen.
26: De Grote- of St.-Maartenskerk, Kerkplein 2 en 4
Deze fraai in het groen langs de zuidelijke stadswal en gracht gelegen middeleeuwse stadskerk kent een zeer
rijke historie. In de bouwgeschiedenis van de kerk, die nauwkeuriger kon worden vastgesteld, nadat bij de
herstelwerken na de oorlogsschade een grootscheeps bodemonderzoek had plaats gevonden, blijken tien
belangrijke ontwikkelingsfasen aan te wijzen. Daarbij ontwikkelde de kerk zich van een in de negende eeuw
gebouwd natuurstenen zaalkerkje gestaag tot een enorme laat gotische kerk.
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Van deze grote kerk zijn het naar ontwerp van Cornelis Frederiks vanaf 1558 gebouwde transept en nieuwe
priesterkoor (die hoger waren dan het uit de vijftiende eeuw daterende schip) mogelijk vanwege de
godsdiensttroebelen nooit volledig afgebouwd. Deze delen vervielen gaandeweg tot een ruïne die uiteindelijk
in 1731 is gesloopt. Van deze fase bleef wel de sacristie (Kerkplein 2) uit 1560-65 bewaard, sinds de sloop van
de ruïne als vrijstaand gebouw. Achter de kerk zijn in het gazon de funderingen van de gesloopte delen weer in
het zicht gebracht, waardoor men iets van de oorspronkelijke grote omvang van deze kerk kan ervaren. Zoals
gezegd, dateert het bestaande schip uit de periode 1420-1470, de toren is na een valse start (het reeds
gebouwde deel verzakte zo sterk dat het gesloopt moest worden) vanaf 1440 opgetrokken. Het portaal aan de
noordzijde dateert uit de vroege achttiende eeuw, toen ook het schipdak over de noordelijke zijbeuk werd
doorgetrokken.

De St.-Maartenskerk op de vogelvluchtkaart uit 1649 (RA Rivierenland)
Na zware oorlogsschade is de kerk tussen 1958 en 1964 onder leiding van G.W. van Essen weer hersteld.
Vervolgens is de kerk in 1987-88 opnieuw gerestaureerd onder leiding van N. van de Rijt, nadat was gebleken
dat de toren ging verzakken. Naast diverse achttiende-eeuwse rouwborden bevat de kerk een orgel, gebouwd
door C.G.F. Witte in 1854 en afkomstig uit de Nieuwkerk te Dordrecht (in 1965 overgeplaatst naar Tiel). In de
preekstoel uit 1964 zijn oude houten onderdelen met vroeg renaissance snijwerk en gotische briefpanelen
verwerkt.
27: Burger Weeshuis, Achterweg 11
Dit fraaie door een ruime tuin met monumentale bomen omgeven gebouw is opgetrokken op een H-vormige
plattegrond in een late variant van de neorenaissancestijl, met boven de twee vooruitspringende hoeken van
de voorgevel een bekroning in de vorm van een trapgevel. Het gebouw is opgetrokken in 1904 naar ontwerp
van J. van den Ban. De regentenkamer bevat nog een fraai historisch interieur.
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Maartenskerk met toren (links) en de thans vrijstaande sacristie (rechts)

Het schip en koor van de St.-Dominicuskerk
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We vervolgen de route door de Achterstraat en slaan vervolgens rechts de Binnenmolenstraat in waar we links
het oude grondgebied van het kapittel van Sint Walburg passeren. Kort voor het links aansluitende St.
Walburgkerkpad staat de imposante Sint Dominicuskerk.
28: Sint Dominicuskerk, Sint Walburgkerkpad 1
Deze robuuste, bakstenen kerk, gebouwd in 1939/40, verving de bij een brand in 1938 verwoeste voorganger
die was gebouwd als katholieke kerk in de periode 1859-1861. De huidige kerk is gebouwd in traditionalistische
stijl (Delftse School-stijl) naar ontwerp van J.J. van Halteren. De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door
A. Asperlach.
De route gaat verder naar het Kalverbos, een park dat wordt omsloten door St. Walburg aan de zuidzijde en
Kalverbos aan de oostzijde.

* Het oude kapittelgebied met kerk van Sint Walburg
Aan St. Walburg staat een fraai gymnasium uit de negentiende eeuw en enkele herenhuizen uit dezelfde
periode. De huizen aan Kalverbos dateren ook grotendeels uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In
bodem van het park blijken uit recente archeologische scans en metingen nog de funderingen te liggen van de
roemruchte kapittelkerk van Sint Walburg. Deze kerk, al begonnen in de tiende eeuw en gaandeweg
uitgebreid en verfraaid, kwam nadat het kapittel van Sint Walburg na onenigheid met de burgerij zelf in 1315
de stad verliet, in handen van de Duitse Orde. De volgens verschillende bronnen zeer fraaie kerk werd na de
reformatie ook een hervormde kerk, maar het onderhoud, waarvoor de stad ook van de Duitse Orde een
bijdrage verlangde, bleef in de zeventiende eeuw vaak achterwege. De genadeslag kwam tijdens de Franse
bezetting in 1672-74, waarbij de kerk deels was ingestort. In 1680 werd het gebouw vervolgens gesloopt,
waarbij de tufsteen werd verkocht. Hieronder zien we de kerk op de vogelvluchtkaart uit 1649 uit de atlas
Toonneel der Steden van Joan Blaeu.
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We slaan vervolgens rechts de St. Walburgstraat in en komen vervolgens in de Ambtmanstraat waar we rechts
op de hoek het imposante complex van het Ambtmanshuis kunnen bewonderen.
29: Het Ambtmanshuis, Ambtmanstraat 17
Dit nu bij het stadhuis behorende complex met ondermeer de kamers van burgemeester en wethouders, is een
huiscomplex, waarvan de oudste delen (een tweebeukig, met de lange gevels aan de straat gelegen pand met
aan de linker zijde jongere, achttiende-eeuwse klokgevels en rechts twee puntgevels) dateren uit de periode
1525-1526. Dit huis werd gebouwd voor de ambtman A. van Buren. De traptoren aan de straatzijde met spits
en peerbekroning en de aanbouw linksachter met kruisvensters dateren uit 1562. De uitbouw naast de toren
kwam in de vroege acttiende eeuw tot stand in opdracht van Johan van Welderen. Later, in de tweede helft
van de negentiende eeuw werd dit halfrond uitgebouwd.

Het Ambtmanshuis als complex met tuin en poortgebouw op de kaart uit 1649.
In het pand bevindt zich een schouw in Lodewijk XIV-vormen ontworpen door J. Mast en studecoraties uit 1755
van M. Rieff. Ook is er een vertrek met schouw en stucdecoraties uit omstreeks 1850, dezelfde periode waarin
men tegen de linker zijgevel een uitgebouwd portiek bouwde. Het naast gelegen neoclassicistische huis
Ambtmanstraat 15 behoort thans ook bij het complex, evenals het daar weer naast gelegen Ambtmanstraat 13,
een in 1901 gebouwd pand voor de Tielse Brandverzekeringsmaatschappij met Jugendstildetails. De tuin achter
het Ambtmanshuis is mogelijk naar ontwerp van K.G. Zocher in 1855-1860 aangelegd en maakt thans deel uit
van de grote stadstuin die tussen het aan de Achterweg gebouwde stadskantoor en de gebouwen van het
stadhuis aan de Ambtmanstraat gelegen is.
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We keren even om en slaan vervolgens rechts het Hoogeinde in en slaan vervolgens rechtsaf de Gasthuisstraat
in. Iets verderop in Hoogeinde staat links het naoorlogse postkantoor, Hoogeinde 9-13 (nr. 30) gebouwd in
traditionele trant in 1950-1951 naar ontwerp van A.A. van Hemert, met medewerking van ir. H.W. Verschoor.
Opdrachtgever was de Rijksgebouwendienst.. Op de hoek Gasthuisstraat en Hoogeinde staat een fors pand met
gepleisterde gevels, Gasthuisstraat 96.
31: Gasthuisstraat 96, een Rijksmonument, heeft een laat middeleeuwse kern en het exterieur is in het derde
kwart van de negentiende eeuw gemoderniseerd met vensters met stucornamenten, een deuromlijsting met
consoles en een lijstgevel met boven de zijgevels nog oude puntgevels..Het pand geeft nog een idee van de
omvang van de stenen huizen van kooplieden van het middeleeuwse Tiel.
We vervolgen de route door de Gasthuisstraat en de in het verlengde hiervan gelegen Vleestraat. Op de hoek
van de Vleesstraat en de Kerkstraat stond het oude, nog in kern middeleeuwse stadhuis, dat met het vleeshuis
één geheel vormde, vandaar de naam Vleesstraat. Het complex werd helaas in de laatste weken van de
Tweede Wereldoorlog verwoest, waarna van herbouw geen sprake meer was. We slaan rechtsaf de Kerkstraat
in en vervolgens linksaf de Koornmarkt in. Halverwege aan de rechterhand opent zich het Korenbeursplein,
waarvan de beide pleinwanden worden beheerst door de twee in 1849 gebouwde galerijen met hardstenen
Ionische zuilen van de oude Korenbeurs (nr. 32). Het gepleisterde gebouw dat de rechter galerij onderbreekt is
het oude beursgebouw. We vervolgen de route door de Koornmarkt en aan de rechter hand kort voor de
aansluiting van de Westluidensestraat vinden we het statige pand Koornmarkt 20 (nr. 33).

Het Korenbeursplein met aan weerszijden de galerijen uit 1849 en rechts achter het gepleisterde hoge
beursgebouw.
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34: Koornmarkt 20.
Dit forse, statige pand met een bordestrap voor de klassieke hoofdingang van de, omstreeks 1800 ontstane
voorgevel heeft een oudere kern die vermoedelijk uit de zeventiende eeuw dateert. Tegenwoordig biedt het
pand onderdak aan de Ahmet Yesevi Moskee.
Vanuit de Koornmarkt slaan we linksaf de Damstraat in en bereiken we aan het einde van de straat de Markt
waar nog een fraaie hardstenen stadspomp in rococovormen uit 1768 (nr. 34) bewaard is gebleven. Vanuit de
Markt lopen we naar de Weerstraat en volgen die in zuidelijke richting.

Weerstraat 47-49, een dubbelpand met nog een gotische voorgevel
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35: Weerstraat 47-49.
Hier vinden we op de hoek met de Kleibergsestraat het indrukwekkende laat middeleeuwse huis Weerstraat
47-49 dat nog grotendeels zijn middeleeuwse, zogenaamde Nederrijnse gevel met trapgevel en gevelnissen
behouden heeft. De onderpui dateert van na de Tweede Wereldoorlog. Het huis geeft ons nog een idee over
hoe veel grote huizen er in het laat middeleeuwse Tiel hebben uitgezien. Weerstraat 47-49 wordt gedateerd in
de vroege zestiende eeuw Uit oude prenten is bekend dat het stadhuis een gevel met vergelijkbare boognissen
heeft gehad.
Wanneer we de Kleibergsestraat ingaan komen we bij het Plein, waar vroeger de oude binnenhaven lag.

De oude vismarkt op het Plein.
Aan de zuidzijde van het Plein staat de Waterpoort, de na de oorlog vrijwel geheel herbouwde buitenpoort van
de oude Kleibergsepoort. Rechts naast de poort staat de imposante Grote Sociëteit (nu Streekmuseum, Plein
46-48) een fors blokvormig pand in Lodewijk XVI-vormen, met een fraaie deuromlijsting, festoenen onder de
vensters en pilasters in baksteen op de hoeken. Het is gebouwd in 1789 (nr. 36). Aan de noordzijde op de kop
van het Plein ligt verder de vismarkt (nr. 37), een halfronde zuilengalerij in Lodewijk XVI-vormen, eveneens
gebouwd in 1789.
We vervolgen de route terug door de Kleibergsestraat met in het verlengde daarvan de Borchgang en slaan
vervolgens linksaf de Westluidensestraat in. Vervolgens slaan we rechts de St. Agnietenstraat in. Hier
attenderen we U even op het poortje met smeedijzeren boog van de hierachter aan de Koninginnestraat 13
gelegen voormalige synagoge uit 1837. Vervolgens passeren we links het regionaal archief, gevestigd in een
schoolgebouw uit de late negentiende eeuw. Deze school werd gebouwd op de plaats waar daarvoor nog de
hoge gotische kapel van het Agnietenklooster had gestaan. Resten van het klooster met poortje ziet U rechts
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van dit archiefgebouw. Aan het einde van de straat in de as van de Agnietenstraat gelegen, maar geadresseerd
aan de Kerkstraat staat de koorpartij van de St.-Ceaciliakapel.
38: St.-Caeciliakapel, Kerkstraat 34
Deze laat middeleeuwse kloosterkapel, oorspronkelijk deel uitmakend van het verder grotendeels al in de
zeventiende eeuw gesloopte Ceaciliaklooster, heeft een uit de vijftiende eeuw daterend zaalschip en een iets
hoger éénbeukig koor met een driezijdige sluiting en steunberen, gebouwd in de vroege zestiende eeuw. Het
gebouw fungeert sinds lange tijd als Lutherse kerk. Het koor wordt inwendig afgesloten middels een fraai
netgewelf met hangende, gebeeldhouwde sluitstenen. Een restauratie vond plaats in 1949 en vervolgens is
enige jaren geleden ondermeer het dak nogmaals aangepakt.

De Caeciliakapel,ooit een kloosterkapel, tegenwoordig Luthersekerk
Voor de Ceaciliakapel slaan we links af de Kerkstraat in richting het zuiden, waar we via de 1e Bleekveldstraat
achter de schouwburg weer kunnen terugkeren naar de plek waar we de fiets hadden gestald. We vervolgen de
route per fiets door de Rechtbankstraat, links de Hucht in, langs de gracht en vervolgens de
Walburgbuitensingel door langs de westelijke gracht, waar we aan het einde rechts de Veemarkt inslaan en via
het Hasselmannplein uitkomen bij de Stationsstraat, die we links inslaan richting het startpunt van de route,
het Centraalstation. Aan de Stationsstraat kunnen we nog enkele fraaie herenhuizen zien uit de late
negentiende eeuw, waarmee het verhaal van deze route begon.
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