Herman van Bronckhorst-Batenburg, overleden en begraven op 12-02-1520
Een grafsteen in een kerk: je ziet ‘m, je loopt erover heen
en verder schenk je er meestal geen aandacht aan. Maar
nu wel. Het gaat nu om de grafsteen van Herman van
Bronckhorst-Batenburg, dat in het middenpad van de Sint
Martinuskerk van Stein ligt.
Het toeval wil dat het op 12 februari 2020 exact 500 jaar
geleden is, dat Herman van Bronckhorst-Batenburg is
overleden en begraven in de grafkelder van de Sint
Martinuskerk. Zes opeenvolgende generaties van het
geslacht Van Bronckhorst-Batenburg zijn heren van Stein
geweest. In 1624 gaat de heerlijkheid Stein via de
erfdochter Anna Maria Sidonia van Bronckhorst-Batenburg
door haar huwelijk over op het geslacht Merode.
Herman van Bronckhorst, heer van Batenburg en Steyn, is geboren circa 1445 te
Batenburg. Hij is de jongste zoon van de zeer vermogende Dirk van BronckhorstBatenburg, heer van Batenburg en Anholt, en Catharina van Gronsveld, erfdochter van
Gronsveld en Rimburg.
Herman trouwt met Magdalena van Flodrop, dochter van Godfried (Godart) van Flodrop,
heer van Leuth en Dalenbroich, en Catharina van Winandsrath. Uit dit huwelijk wordt één
zoon geboren: Dirk II van Bronckhorst-Batenburg (Anholt), die rond het jaar 1500 met
Swana van Harff trouwt.

Van Herman van Bronckhorst-Batenburg is niet heel veel bekend. De belangrijkste
gebeurtenis is het feit dat hij in 1464 de heerlijkheid Stein koopt van de erven Van Loon van Heinsberg. Erfdochter gravin Maria van Loon - van Heinsberg, vrouwe van Diest,
Zichem en Steyn, was getrouwd met de graaf Jan IV van Nassau-Dillenburg, heer van
Breda. Samen besluiten zij om de heerlijkheid te verkopen aan deze Gelderse edelman.
Na de koop wordt Herman op 9 maart 1464 met Stein beleend.
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Herman blijft met zijn gezin in Stein wonen. Onder zijn heerschappij is het 13e-eeuwse
kasteel uitgebreid. In noordelijke richting is het kasteel voorzien van een barbacane,
bestaande uit een poorttoren, die aan beide zijden geflankeerd wordt door twee
symmetrische torens. De torenpartij van deze lager gelegen versterkte buitenpost is met
muren verbonden met het oorspronkelijke kasteel. Aan de oostzijde van het burchtplein
is een woonvertrek opgetrokken. Met name in de 16e- en begin 17e -eeuw zorgen de
volgende generaties voor de verdere versterking en uitbreiding van het kasteel.

Links het 13e-eeuwse kasteel. In het midden het 15e-eeuwse kasteel, dat in de 16e- en begin 17eeeuw verder wordt uitgebreid. De in 1605 zwaar beschadigde rode flankeringstoren wordt
opnieuw iets westelijker opgetrokken en is iets groter van formaat.

In 1470 verpandt Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg de heerlijkheid Batenburg met de
kerspelen Horssen en Leur met alle bijbehorende rechten voor 8000 Rijnsche guldens
aan zijn jongere broer Herman, de heer van Stein. Gijsbert was beduidend minder
fortuinlijk dan zijn vader en had veel geld geleend. Herman wordt op deze wijze
“uitwonend heer van Batenburg”.
In ditzelfde jaar trouwt Catharina van Bronckhorst-Batenburg met Johan van Alphen,
heer van Honnepel. In de huwelijkse voorwaarden wordt gesteld dat haar vijf broers
gezamenlijk een huwelijksgift van 5000 Philippus schilden zullen inbrengen, waarvan
Herman er 1100 zal geven.
In 1474 is de heer van Stein Herman van Bronckhorst-Batenburg benoemd tot
gouverneur in de Kwartierhoofdstad Nijmegen. Hij is tevens stadhouder in het land van
Born.
In 1479 wordt na voordracht van Herman van Bronckhorst-Batenburg Martinus Antonius
van Pietersheim tot rector van het Joannes Baptist altaar benoemd door de bisschop van
Luik.
Herman van Bronckhorst-Batenburg heeft volop deelgenomen aan de Luikse onlusten.
In 1489 sluit hij een overeenkomst met Maastricht om vanuit zijn kasteel de vijanden aan
te vallen en de belangrijkste handelswegen te beschermen en beveiligen. Als Maastricht
in 1492 vrede sluit, blijft er op kasteel Stein een garnizoen gelegerd.
Op 12 februari 1520 overlijdt Herman en hij wordt begraven in de grafkelder van de Sint
Martinuskerk in Stein. De oorspronkelijke grafsteen is na de restauratie van de kerk in
1889 buiten de kerk geplaatst en door de missionarissen MSC in 1937 overgebracht
naar de kasteelruïne, waar het in de westelijke mergelmuur is ingemetseld.
In de Maasgouw van 30 augustus 1884 wordt beschreven dat de grafkelder op 5 juni
1884 is geopend en onderzocht. De kelder blijkt 1,35 mtr hoog, 1,30 mtr breed en 2,50
mtr lang te zijn. De kelder was van roodgebakken steen gebouwd en leek niet ouder te
zijn dan ca. 150 jaar. Vastgesteld werd dat de grafkelder herbouwd is in1747, na het
overlijden van de baron en heer van Stein, Maurits Willem de Kinsky.
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In de grafkelder bleken ook nog stoffelijke resten aanwezig te zijn van de vroegere heer
van Stein, Herman van Bronckhorst-Batenburg.
De grafkelder is bedekt geweest met de grafsteen van Herman van BronckhorstBatenburg. Het is voorzien van het familiewapen, bestaande uit een gedeeld schild met
de wapens van Bronckhorst (de gekroonde, genagelde en getongde leeuw) en
Batenburg (het Sint Andreaskruis vergezeld van vier omgekeerde
droogscheerderscharen). Het schild is gedekt met een halfaanziende traliehelm, een
baronnenkroon van drie bladeren en twee parels, rijkversierde dekkleden en als
helmteken twee rechtopstaande genagelde berenklauwen, ieder een bol vasthoudend.
Rondom de rand van de steen is te lezen:
Hyr ligt begraven der edele ende waelgeboren Herman van Bronckhorst ende
Batenborch, Her van Steyn, starff Ao MCCCCC ende XX, den XII dach in
Februario.
Na de laatste restauratie van de Sint Martinuskerk in 2006 heeft men de oorspronkelijke
grafsteen weer willen terugplaatsen, maar dat bleek niet mogelijk. Daarom is besloten
een replica van de bestaande grafsteen te laten maken. Deze is geplaatst in de vloer van
het middenschip, voor het priesterkoor.
Stichting Erfgoed Stein heeft ter gelegenheid van deze 500e sterfdag van Herman van
Bronckhorst-Batenburg een bloemstuk laten plaatsen op het graf.
Jos Drubers
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N.B.: Het geslacht Bronckhorst-Batenburg betreft in oorsprong twee
geslachten: Bronckhorst en Batenburg, twee heerlijkheden in het
vroegere Gelre. Het wapenschild toont een leeuw (Bronckhorst) en
een Andreaskruis met vier omgekeerde droogscheerderscharen
(Batenburg). Ten opzichte van het oorspronkelijke wapen
Bronckhorst wordt in het alliantiewapen Bronckhorst-Batenburg de
leeuw veelal omgewend afgebeeld, zoals ook in de grafsteen en in
de munten midden 16e-eeuw.
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