ln Bemmel staat een huis
Bemmel kent nog enkele fíaale kastelen. Over deze adellijke huizen
bestaan naast feiten Íneestal ook verhalen. Dê feiten bliiven, de verhalen veNliegen oí worden geleideliik een mengeling van verbeelding en werkelijkheid. Eén van de verhalen over'De Kinkelenburg'
vertelt ons dat Cleudius Civilus êr huisdê. Deze leideí van de Bataven, die de opstand tegen do Romeinen ontketende, zou ziin toovluchtsoord hebben gezocht op de Konings- oÍ Kingsburchl, welke
naam lateÍ tot 'De lcnkelenbuÍg' v€óasteÍde. Of dit veÍhaal waar is,
weet niemand. Feit is dat'De Kinkelenbu€'in 1403 in handen kwam
van Johan van Ambe. Daaína ziin nog vele adelliike lamilies gevolgd.
Oorspronkelijk beslond het gobouw enkel uit een woontoren. VeNolgens is bij de toegangsbrug, dle vroeger richting de "Tabaksschuu/'
lag, een poorttoren gebouwd. Naderhand is nog een veÍbindingsstuk
tussen beide torens gebouwd. Op aÍbeeldingen van "De Kinkelen-
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buÍg", uit de periode Íond 1740, is de oudste woontoren verdwenen.
ln die tijd staat op de hoek van het terrein, direct links na de tegenwoordige brug, een gebouw met trapgevels. Van dat bouwsel is nu
niets meer terug te vinden.
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ln í765 is er, na een gedeeltelijke verwoesting, een restauratie geweest waarbii de dan nog resteÍende poorttoren (de toren aan de
kant van de "Tabaksschuui) en het als veóindingsstuk gebouwde
tussengedeelte, werden uitgebreid met een vleugel, die nu het gezicht vanaf dè DoÍpsstÍaat bepaalt. Deze nieuwe vleugel staat op de
oude ringmuur, die deel uitmaaKe van de oorspronkelijke woontoren. Het keldergedeelte onder deze l8e-eeuwse uitbreiding, waar nu
ondeÍ meer de VW is ondêrgebracht, is dus in íêite het oudste deel
van het gebouw.
OpmerkeÍijk is dat over de toedracht van de veMoesting, die noodzaaKe tot de hieÍboven bedoelde restauratie, niets bekend is. Opvallend is vooÍts, dat de brug nog werd verÍegd van de westkant naar
de noordkant, richting "BÍugdiik'.
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Na dg 186-seuw is hst gebouw langzaam in v€Nal g€raaK. ln ds
Tw€ede WêÍeldooíog is h€t opnleuw beschadigd. Onder leiding van
archilect Ch, EstouÍgie kwam in 1954 de restauratle geÍeed en lÍ€eg
'Ds Kinkelenburg" het uitedljk dat ons zo vedrouwd is.
Louis Dolmans.

