Het grafm onum ent van een heer Van Arkel en
zijn vrouw te Gorinchem
H. Tummers

Het geheel was klaar in 1918, sinds welke datum de tombe te zien is in de zuidwest hoek van de kerk (afb. 1, 2) 2 ) .
De graftombe te Gorinchem is minder
bekend dan andere vroege tombes met
graffigure n in Nederland zoals die te
Geervliet en Roermond en de tombe uit
Berne, nu in het Rijksmuseum Het Catharijneco nvent te Utrecht. De niet erg
indrukwek kende 19e-eeuwse Hervormde kerk van Gorinchem zal daarmee te maken hebben. De tombe alleen
was blijkbaar niet genoeg om haar op

De grafbeeld en van een ridder uit het
geslacht van Arkel en zijn vrouw in de
Hervormd e kerk te Gorinchem zijn de
ongeschonden
niet
geschiede nis
doorgeko men. Bij de afbraak van de
oude kerk in 1845 werden de beelden
begraven om in 1916, na een heropleving van de interesse in de geschiedenis van Gorinchem , weer te worden opgegraven1). Een commissie bestaande
uit notabelen en ter zake deskundigen
belastte zich met de opgraving en zorgde er voor dat de tombe in de kerk
bleef. Zij liet de beelden restaureren en
op een nieuwe sokkel plaatsen. Men
zag af van een te rigoreuze restauratie
en beperkte zich tot het aan elkaar voegen van de verschillen de brokstukken.

1. Grafmonu ment van een heer van Arkel en zijn vrouw in de N. Hervormde
Kerk te Gorinchem . Toestand direkt na
de heropgrav ing van 1916
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2. Grafmonument te Gorinchem na de restauratie van 1916-1918
Zij is nu practisch definitief6). De identificatie van de grafbeelden echter is nog
steeds verre van definitief.
In dit artikel wil ik allereerst een gedetailleerde kunsthistorische beschrijving geven van de beelden zoals ze tot
ons zijn gekomen , met een aanduiding
van hun plaats ten opzichte van andere
grafbeelden zowel chronologisch als
regionaal. Vervolgens zal ik de problemen bespreken met betrekking tot de
identificatie van de beelden . Tenslotte
zal ik aangeven wat bekend is van de
oude toestand van de tombe en de
plaats die zij innam in de parochiekerk
te Gorinchem .

te nemen in de serie Kerkepad van de
NCRV, terwijl zij ook geen plaats kreeg
in een van de boekjes uit de reeks De
Oude Nederlandse Kerken 3 ) .
Direct na het terugvinden van de beelden zijn twee artikelen verschenen 4 )
die naast een verslag van de heropgraving een kunsthistorische beschrijving
van de beelden geven , welke beschrijving echter op verschillende punten
aanvullingen en correcties behoeft.
Maar niet alleen zijn er nauwkeuriger
beschrijvingen te geven van de kleding
en de houding van de figuren , alsook
van de plaats van het monument in de
oorspronkelijke kerk, ook kwalitatief gezien verdienen de beelden een groter
waardering dan de nogal negatieve
aanduid ingen " confectiewerk" , ..massaprodukt", ,.conventionele uitvoering " , die voorkomen in de meer algemene werken over kunst en kunstgeschiedenis5). Een bevredigende discussie is in deze eeuw geleverd over de
genealogie van het geslacht van Arkel.

dat het hier een leeuw betreft, een ~
bruikelijk motief van symbolische de
perheid voor een ridder. De voeten v
de vrouw gaan schuil onder haar lan
kleding en rusten op twee hondjes rr
open gesperde ogen en grote flapon
Het hondje onder haar rechtervoet
half opgericht op zijn achterpoten
kijkt over het andere hondje heen. 1
tweede hondje ligt op voor- en acht,
poten en kijkt linksom . Om zijn h,
zien we verder een bandje met one
zijn kin een voorwerp (een belletjE
(afb. 3).

dikte van de plaat is ca. 0,15 m terwijl
het reliëf voor de beelden ca. 0,25 mis.
De plaat is op verschillende plaatsen,
vooral aan de randen naast de figuren ,
vernieuwd. De ridder en zijn vrouw liggen ieder met hun hoofd op een rechthoekig hoofdkussen, dat van de vrouw
is gedeeltelijk verdwenen . Boven hun
hoofden zijn twee baldakijnen aangebracht.
De twee baldakijnen hebben de vorm
van een ronde borstwering met drie pi lasterachtige torens en met kantelen
aan de boven- en onderrand . De torens
hebben als versiering een verticale
sleuf, eindigend in een klaverbladboogje, en de ruimte tussen de torens
is versierd met twee, door een smalle
band gescheiden , rijen cirkels met
driepassen. De onderrand vormt een
kale boog en ook de binnenkant van de
baldakijnen is onversierd . De bogen
eindigen zelfs zo abrupt dat men zich
afvraagt of hier vroeger geen andere
afwerking heeft gezeten. Het is ook
juist op deze plaats waar de dekplaat
veel heeft geleden.
• De voeten van de ridder rusten op een
op zijn vier poten liggende leeuw. Hoewel de leeuw zijn kop heeft verloren is
het duidelijk, o .a. vanwege de lange
staart die gekruld op het achterlijf ligt,

De ridder is gekleed in een maliënkolc
waarvan men alleen de armstukken ziet.
maliën worden gevormd door rijen ringel
die van schouder naar hand lopen . Der
liën handschoenen , die één geheel vorn
met de maliënkolder, hangen van de pol:
los naar beneden en laten de handen vrij.
zwaarte van de maliënkolder wordt dui
lijk aangegeven door een dikke plooi bij
binnenkant van de elleboog en het neerh
gen van de maliën aan de onderarm. Aan
linkerarm vallen de maliën handschoen
het armstuk heel suggestief over het sch
Aan de polsen ziet men een gedeelte van
kledingstuk dat onder de maliënkol
werd gedragen , waarschijnlijk de gam
son danwel de aketon , een vest van verh
leer7 ) . De maliën kap is een apart kledi
stuk dat het hoofd bedekt met uitzonder

3. Detail. De voetsteun voor het beeld van de vrouw bestaande uit twee hondjes

De beelden van de ridder en zijn vrouw

De beelden van de ridder en zijn vrouw
liggen op een nieuw gemetseld podium
van ca. 0,80 m hoogte. De figuren zijn
samen met de dekplaat gehouwen uit
één stuk steen waarvan de lengte 2,47
m en de breedte 1,37 m bedraagt. De
4
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overtuigend weergegeven. De nogal brede
riem hangt van het midden aan de rugzijde
rechts naar beneden. waar normaal gesproken het zwaard aan werd vastgemaakt. Er is
echter geen zwaard weergegeven. Nu wordt
de indruk gewekt dat het schild aan de brede riem is vastgemaakt. Er is geen schouderband noch een band aan de linker
onderarm, de gebruikelijke manieren voor
het vastmaken van het schild. Het schild is
groot, bedekt bijna de helft van het onderlichaam en reikt van het middel tot over de
linker knie. Het wapen erop heeft twee zowel naar boven als naar onder gekanteelde
banden. Hierop werden sporen gevonden
van een rode beschildering voor de gekanteelde balken , naar alle waarschijnlijkheid
echter niet origineel").
De vrouw is gekleed in een lang bovenkleed
van hals tot voeten, die er helemaal door
worden bedekt. Dit kleed zit wat strakker
bovenaan en vormt lager onregelmatige
ronde plooien en V-plooien tussen de zijden
van de mantel. Het zit strak om de onderarmen, waar het vastgemaakt is door een lange rij knoopjes. De mantel valt vanaf de
schouders in lange rechte plooien naar beneden. Op de schouders om de hals wordt
hij bijeen gehouden door een brede kraag ,
die beschadigd is juist daar waar de kraag
waarschijnlijk werd vastgemaakt door ,een
speld . Op armhoogte vertoont het kleed
twee splitten waar de onderarmen door-

4. Detail. Hoofd van de ridder
van het gelaat en verder los neerhangt over
de schouders en het bovengedeelte van
borst en rug (afb. 4) 8 ) . De rijen ringetjes lopen concentrisch om het gelaat heen. Niet
aangegeven is waar de ventail heeft gezeten, de flap waarmee men bij de kin de maliën kap kon openmaken en die werd
vastgemaakt aan de zijkant van het hoofd .
Over het voorhoofd is een band te zien die
oorspronkelijk helemaal rond het hoofd
liep. Het hoofd is hier beschadigd en opgevuld met een nieuw stuk zandsteen , wat al
schijnt gebeurd te zijn voordat de beelden
onder de grond werden gestopt•). Ook een
stuk van de hals is nu op een dergelijke
manier opgevuld. De genoemde band is bedoeld om de maliën kap vast te maken aan
de helm die, zoals men kan opmaken aan de
vorm van de kap, hieronder wordt gedragen . De beenbedekking bestaat eveneens
uit maliën , waarvan de rijen ringetjes van
boven naar beneden lopen en niet zoals gebruikelijk om het been heen 10 ) . Van het
schoeisel en de sporen is vanwege de beschadiging weinig te zeggen: slechts het
bandje om de enkels met een gespje is gespaard gebleven.
Over de maliënkolder draagt de ridder een
wapenrok, die strak valt over de borst en
vanaf de riem wat losser neerhangt met tamelijk zware plooien tot rijkelijk over de
knieën . Het neervallen van de wapenrok op
de dekplaat tussen en naast de benen is
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5. Detail. Hoofd van de vrouw
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heen zijn gestoken. De zijden van de mantel
worden door de armen omhooggehouden :
zij vormen kleine ronde lussen boven de op
het lichaam liggende onderarmen. De zoom
van de mantel reikt als gevolg daarvan niet
zo laag als het bovenkleed en vormt boven
de voeten twee sierlijke lusachtige plooien.
Het hoofd is bedekt met een guimpe, de
doek die om de hals en de zijkanten van het
hoofd is gedrapeerd (afb.5)1 2) . Hieroverheen
ziet men een barbette, de brede gesteven
band die de kin bedekt en verbonden is met
een enigszins rechthoekige kap waarover
een sluier wordt gedragen , die aan de zijkanten in nogal rechte plooien naar beneden valt.
De ogen (met wenkbrauwen en oogleden),
de neus en de mond zijn summier maar wel
scherp aangegeven. De ogen zijn geopend,
wat bij de man ook het geval zal zijn geweest
(de beschadiging hier niet gerestaureerd).

door middel van een mal in d,
grondlaag van gesso ingestampt. Het i
niet helemaal duidelijk of de uit de ou
dere hardere steensoorten vervaardig
de graffiguren ook helemaal beschil
derd werden . Zeker is dat gedeelte1
werden beschilderd, bijvoorbeeld d,
wapens op de schilden, zoals ook hie
in Gorinchem het geval is geweest. 11
dit verband kan nog gewezen worde1
op de ongeveer gelijktijdige graffigu
ren te Geervliet, waar de koppen en d,
ontblote handen van een zachter,
steen zijn vervaardigd, zeer waar
schijnlijk om gemakkelijker beschil
derd te kunnen worden 15).
De genoemde stijfheid van de figure1
te Gorinchem heeft enkele schrijver
ertoe gebracht om de kwaliteit van d
beelden niet zo hoog aan te slaan. Al
men de steensoort in ogenschoUI
neemt, zijn bepaalde details toch zee
scherp getroffen . Niet alleen de er,
nauwkeurige weergave van alle maliër
ook de uitdrukking van zwaarte van d
maliënkolder aan de onderarmen end
loshangende handschoenen bij de rid
der, de scherp getekende gelaatstre~
ken, de knoopjes op de onderarme
van het bovenkleed bij de vrouw, d
gezichten van de hondjes, de enke
bandjes bij de ridder, het net even b1
nadrukken van zijn rechterknie, het zi _
elementen die de op het eerste gezicl
misschien wat rigide indruk verzacl
ten. De gebruikte steensoort heeft hi1
niet overal negatief gewerkt, c
scherpte van enkele van de genoemc
details wordt er mede door bepaa
evenals de algehele statigheid die me
deze beelden ook niet kan ontzeggen
Aangezien contemporaine docume1
ten betreffende het grafmonument on
breken , en ook de heraldiek geen ui
sluitsel geeft over de datering van c
graftombe, blijft ons niets anders ov,
dan om de graffiguren op zich zelf ·
nemen en te proberen via een stijlb,
schrijving en vergelijking tot een nauv
keuriger plaatsing te komen . De ve
nieuwe publicaties over grafsculptu1
van de laatste tijd zijn hierbij een goe
hulpmiddeJ1 6 ).
Over de houding van de figuren, fro1

De houding van de ridder en zijn vrouw
is nogal strak. De armen liggen stijf tegen het lichaam aan zonder enige
ondersnijdingen evenals de onbedekte
tegen elkaar gevouwen handen (half
verdwenen bij de man en beschadigd
bij de vrouw). De enige ondersnijdingen zijn te zien tussen de onderbenen
- van de man en de dekplaat. De
rechterknie van de ridder wordt net
aangeduid, de benen van de vrouw
gaan volledig schuil onder haar kleding . De neuzen van het schoeisel van
de vrouw zijn slechts ternauwernood
aangegeven.
De op het eerste gezicht algehele stijfheid van de figuren kan zeker ook toegeschreven worden aan het gebruikte
materiaal , de harde Namense steen 13).
De Namense steen lijkt zeer veel op de
Doornikse steen en is even hard . In Engeland en Frankrijk waren deze of vergelijkbare harde steensoorten in de
tweede helft van de 13e eeuw voor gebruik voor grafbeelden geleidelijk aan
vervangen door zachtere en beter bewerkbare soorten zandsteen 14 ) . België
en Nederland blijken aan devoorgraffiguren verouderde steensoort tot in de
14e eeuw te hebben vastgehouden . De
nieuwere steensoorten waren gemakkelijker te bewerken en de aan te brengen verflaag hechtte beter. Zo konden
de maliën worden geschilderd dan wel
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taal en zonder veel beweging, is niet
veel te zeggen, noch over het spaarza'me gebruik van ondersnijdingen bij armen en benen . Hier telt mee het in vergelijking met graffiguren uit de grote
kunstcentra zoals Parijs en Londen
enigszins provinciaal aandoende karakter, wat zoals reeds eerder gezegd
mede veroorzaakt wordt door de gekozen harde steensoort17) . Wat het algehele type betreft kan men zeggen dat
we hier te doen hebben met een soort
grafbeelden voor een ridder en zijn
vrouw dat vanaf het midden van de 13e
eeuw vooral in Frankrijk zeer gebruikelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor de
gestrekte houding van de benen, de gevouwen handen, en de lage plaats van
het schild. De maliën hoofdkap voor de
ridder komt in Frankrijk minder vaak
voor dan het ontblote hoofd, maar is
niet uitzonderlijk,e).
De beelden zullen niet gemaakt zijn na
het midden van de 14e eeuw. Het verschil bijvoorbeeld met de graffiguren
uit IJsselstein (ca. 1380) is enorm
groot 19) . Dit geldt niet alleen voor het
reliëf, dat in IJsselstein veel vrijer is,
maar ook voor de afgebeelde kleding .

6. Detail van een riddergrafbeeld uit
Mons
is. De brede riem om de heupen is een
element dat eerder te plaatsen is ift het
begin van de 14e eeuw 22 ) . De aanwezigheid van baldakijnen boven de hoofden en hun decoratieve vormen , nogal
strak en geometrisch met cirkeltjes met
driepassen, wijst ook eerder op het begin van de 14e eeuw dan de 13e
eeuw23 ). De kleding van de vrouw toont
de ongewone combinatie van een barbette tezamen met de guimpe). De barbette past in de 13e eeuw, de guimpe
in de eerste helft van de 14e eeuw24). De
combinatie moet een overgangsvorm
zijn . De mantel met splitten voor de armen en de rij knoopjes op de onderarmen van het bovenkleed zijn eveneens
vroeg-14e-eeuwse details 25 ) . Concluderend komt men volgens mij, op basis
van de houding en de kleding van de
figuren, op een datering die enigszins
ruim omschreven kan luiden eerste
kwart 14e eeuw.

De wapenrusting van de man in Gorinchem
bestaat uitsluitend uit maliën zonder en ige
versterking met platen voor benen , ellebogen en kap.Zo ontbreekt de in het begin van
de 14e eeuw opkomende bascinet, een
helm die op praktisch geen enkel grafbeeld
voor een ridder met hoofdbedekking van na
ca. 1330-40 ontbreekt2°). De maliën wapenrusting zoals we die in Gorinchem zien, is
veel eerder te vergel ijken met die van een
13e
(eind
Mons
uit
ridderfiguur
eeuw) (afb. 6) 21) . De maliën van de kap lopen
hier weliswaar naar het gelaat toe in plaats
van concentrisch er omheen, maar de band
om het voorhoofd, het losliggen van de kap
over borst en schouders, het neerhangen
van de maliën aan onderarmen en van de
loshangende handschoenen, de linker
eveneens over de rand van het schild heen,
het zijn kenmerken die zeer vergelijkbaar
zijn .
De wapenrusting van de ridder te Gorinchem heeft een algemeen 13eeeuws karakter, welke vorm van wapenrusting in het begin van de 14e
eeuw natuurlijk niet ineens verdwenen

in twijfel getrokken. Dit leidde weer te
andere suggesties voor de identificati
van de grafbeelden. Naast de plaatsin
van de tombe in de tijd van Otto, hee
van Arkel (1360-96) door J. Blöte zij
nog de volgende toewijzingen voorge
steld : Jan Il (+ 1297; door W . Beelaer1
:van Blokland in 1928), Jan IV (+136C
door H. Bruch in 1931) en Jan 111 (132<
door H. van Hoogdalem in 1969)30).
Wat betreft het grafbord meen ik dat d
een latere toevoeging is. Niet alleen i
mij geen grafbord bekend uit de tij
voor 1350 dat zo uitvoerig is, ook de ni
waarin het grafbord boven de tombe t
zien is, kan niet oorspronkelijk zijn. HE
wapen op het schild van de ridder gee
slechts aan dat we hier te doen hebbe
met een heer van Arkel : twee gekar
teelde banden in rood op een zilve
kleurige achtergrond . Zonder een bE
trouwbare contemporaine bron is h1
probleem wie de grafbeelden voorste
len waarschijnlijk niet op te losse,
Men kon een graftombe voor zich ze
bestellen, de vrouw kon een tombe 1,
ten maken voor haar overleden man e
zichzelf, de zoon of dochter kon h1
doen voor hun ouders, ja zelfs voor hu

beelden van een ridder en zijn vrouw
zijn opgericht. Tot het begin van deze
eeuw zijn ze door alle bekende kroniekschrijvers toegewezen aan Jan Ivan Arkel (1253-64) en zijn vrouw Bertha
(+1281). De oudste vermelding is te
vinden in een kroniek van ca. 144026 ) .
De eerste schrijver die twijfel uitte over
de toewijzing aan Jan I en zijn vrouw
Bertha was J. Blöte in 1907, dus nog
voor de opgraving van de tombe, die
plaats vond in 191627 ) . Hierna is er in
een lange reeks artikelen gediscussieerd over de genealogie van het geslacht van Arkel resulterend in een definitieve genealogie, die werd gepubliceerd in 195428 ) . De tombe werd steeds
in verbi_n ding gebracht met een oud
grafbord dat boven de tombe hing en
dat ons bekend is uit een tekening van
voor 1604 (afb. 7)29). De ontmaskering
van de heraldische gegevens op dit
bord waarop acht kwartieren stonden voor een groot deel fictie - was een
grote stap voorwaarts naar de sluitende genealogie van 1954. Geacc~pteerd
werden wel de eerste kwartieren van
vaders- en moederszijde en de combi• natie grafbord-grafmonument is nooit

7. Anonieme tekening van het grafmonument te Gorinchem vóór 1604, Gemeer
te Archief Gorinchem
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Wie zijn de ridder en zijn vrouw?

Een intrigerend probleem in verband
met de Gorinchemse graftombe wordt
gevormd door de vraag voor wie deze
8
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Tafereel boven de selve Tomben gesteld is, gelijk men noch sien kan ." ;
verder "Onsen Heer Jan de Sterke . ..
wierd . .. in 't L. Vrouwen Choor begraven , onder een schoone Tombe, in de
Kelder van de welke men met een kleyn
wentel-trap neder-daalde: Op de Tombe waren twee Beelden gehouwen, na
hem, en sijn Vrouw Bertha van Ochten,
met sijn Wapen , die noch ten huydigen
dage, als ik dit schreef op de verheven
Tombe leggen, boven sijn graf was als
doe gemaakt een schoon bord, met sijn
achten-deelen . .. " , en tenslotte ,, ...
doe de selve opgegraven en in de verheven Tombe geleyd wierden , tussen
beyde de Chooren in de Kerk tot Gorinchem, daar tot eeuwige gedenkenis de
beschrijvingh boven staat." Uit deze
teksten bij Kemp blijkt 1) dat er aanvankelijk een grafbord boven de tombe te
zien was met acht kwartieren, 2) dat er
een nieuw bord met een beschrijving
gemaakt is bij de opgraving en herbegraving van beenderen en 3) dat de
grafbeelden bij de herbegraving op een
verheven tombe zijn gelegd . Het grafbord met de acht kwartieren van llóór
1604 kennen wij uit de oude tekening 37 )
hierboven reeds besproken (afb. 8). De
nis zoals weergegeven op de tekening
is rechthoekig van vorm en wordt aan
de bovenzijde afgesloten door een Tudorboog . Zo 'n boog kom vààr de 15e
eeuw niet voor 38). Het betreft hier weliswaar een primitieve tekening, maar het
lijkt te ver gezocht om te veronderstellen dat de eenvoudige tekenaar een
vroeg-14e-eeuwse boog op deze manier zou hebben weergegeven . Het
nieuwe bord, aangebracht in 1604, is
bekend uit twee tekeningen uit de 19e
eeuw en uit een twee-regelig vers opgeschreven door Aernt Kemp en afgebeeld op de onderste rand van het
bord, het enige stuk trouwens dat er nu
nog van bewaard is 39 ) (afb. 8). De "verheven tombe " waarop de beelden in
1604 zouden zijn aangebracht leveren
een probleem: de oude tekening van
vààr 1604 toont al een verheven tombe,
terwijl de 19e-eeuwse tekeningen de
graffiguren laten zien liggend op een
grafplaat op de grond. De verheven

grootouders of voor de stamvader van
het geslacht. Als we de kunsthistorie:che gegevens in verband brengen met
de genealogie van de eerste heren van
Arkel, kan men zeggen dat voor de
grafbeelden in aanmerking komen Jan
1 (1253-64) en zijn vrouw Bertha
(+ 1281 ), maar dan betreft het een tombe die lang na de dood van de man is
opgericht, Jan Il (1269-97) - zijn vrouw
is onbekend - en Jan 111 (1297-1324) en
Mabelia van Voorne (1293-1313) of Cunegonda van Virnenburg (1321 -28).
Jan IV sterft in 1360 en kan geen gegadigde zijn voor de in maliënkolder afgebeelde ridderfiguur.

De oorspronkelijke plaats van de
tombe
De oorspronkelijke toestand van de
tombe en de precieze plaats waar zij
heeft gestaan, zijn niet meer exact vast
te stellen. Het oudst bekende bericht, in
een kroniek uit ca. 1440, spreekt van
,, .. . in choro virginis Mariae in sumptuosa tumba cum imaginibus suis &
uxoris ejus & cum armis militiae
suae" 31 ).
Het feit dat dit bericht enkele bladzijden later letterlijk herhaald wordt32 ) zou er op
kunnen wijzen dat het geen originele mededeling van de kroniekschrijver zelf is maar
dat hij uit een nog oudere kroniek heeft geput. De mededeling wordt herhaald in een
kroniek uit ca. 146833) en nogmaals, in het
Nederlands, in 1483: ,, . . . in ons-liefVrouwechoor onder een schoone tomme
gemaackt na sijnen lijve ende sijnre vrouwe
met schoone beelden, ende met sijne wapenen " 34). Hiervóór had Willem van Berchen
in 1475 geschreven overeen " suprema tumba"35)_
In 1604 is de tombe met uitzondering
van de beelden vernieuwd en is het geheel verplaatst. De beschrijving van deze gebeurtenissen echter, zoals Abraham Kemp die geeft in zijn in 1656 uitgegeven boek Leven der Doorluchtige
Heeren van Arkel, is niet helemaal duidelijk36). Drie teksten zijn belangrijk:
,, . . . doe in 't jaar 1604, de gebeenten
van de Heeren opgegraven , en in een
verheven Tombe geleyd zijnde, uyt sijn
aantekening de beschrijvingh in een
10

J-~-r~&/JV
.

;,w.,~, ""'7i,;k<.6V
.

ç~;;,r.t~in~~ ;f:'JM:~á- fli:J.;~
.
.

8. Aquarel van de graftombe te Gorinchem , gesigneerd " G. Lamberts fec. AL
1839", Gemeente Archief Gorinchem
11

wel in het midden van de kapel als tegen een van de zijden hebben gestaan .
Het is jammer dat niet meer is vast te
stellen hoe deze grafkapel voor het geslacht van Arkel er oorspronkelijk heeft
uitgezien , en/of welke verbouwingen
de kapel tot 1604 heeft ondergaan.

tombe kan in een later stadium zijn verdwenen . Het blijft echter moeilijk voor
{e stellen dat zowel het nieuwe bord als
de verheven tombe zich in de nis hebben bevonden zoals weergegeven in de
19e-eeuwse tekeningen. Weten we niet
wat er met de verheven tombe zoals
opgericht in 1604 is gebeurd, ook de
discrepantie die er bestaat tussen Abr.
Kemp 's bewering dat de beelden in
1604 op een verheven tombe zijn gelegd en de toestand vóór 1604 die reeds
een verheven tombe te zien geeft, blijft
onopgelost.
De plaats waar de graftombe nà 1604
heeft gestaan lijkt duidelijk. De beschrijving van de verplaatsing in 1604
spreekt van een ,, . . . verheven tombe
geleyd .. tussen beyde chooren ", zeer
waarschijnlijk dus in een nis in de muur
die was aangebracht (na de grote
brand van Gorinchem van 1398/1400?)
tussen het linker- en het hoofdkoor.
Deze plaats wordt als zodanig ook aangegeven op een juist ontdekte plattegrond van de oude kerk te Gorinchem40).
Het blijft echter onduidelijk waar precies men zich moet voorstellen dat de
graftombe vóór 1604 heeft gestaan . In
het koor met een aan Maria gewijd altaar bevond zich de grafkelder van de
van Arkels. De plaats van dit koor is niet
met zekerheid bekend . Het zou , naar
analogie met de Oude Kerk te Delft, het
linker van de twee (drie?) koren geweest kunnen zijn. Dit koor zou dan als
grafkapel hebben kunnen fungeren
voor de stichters van de kerk41 ) . Of de
tombe hier in het midden van de kapel
of in een nis heeft gestaan , kan niet
meer worden nagegaan . De plaatsing
in het midden is niet uitgesloten: het
was zeer gebruikel ijk om stichters van
een kerk een verheven tombe voor het
altaar te geven . De oudste tekening
geeft de tombe in een nis, maar die nis
is zeker niet uit het begin van de 14e
eeuw.
Alles spreekt ervoor te concluderen dat
we hier oorspronkelijk te doen hadden
met een familiegrafkapel voor de van
Arkels. En als het dan aanvankelijk om
een verheven tombe ging , kan deze zo-
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