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INLEIDING
Middelpunt van Gorinchem was door de eeuwen heen het kerkgebouw in het
hart van de stad. In de 13de eeuw gebouwd, was de kerk toegewijd aan Go
rinchems schutspatroon Sint-Maarten. Het grootste en hoogste bouwwerk
van de stad stond dan ook bekend als Sint-Maartenskerk. 1) Toen de kerk in
1572 in protestantse handen overging, was het gedaan met de katholieke be
naming. Eerst sprak men van de Kerk,2) later van de Grote Kerk.3)
In een stadsbeschrijving uit het midden van de 18de eeuw duikt voor het
eerst een andere naam op. Onder een afbeelding van het gebouw staat: Sint
Jans- of Groote Kerk tot Gorinchem.4) Had de samensteller de kerk van Gouda
of 's-Hertogenbosch voor ogen? Hij maakte in elk geval een fout met de be
naming St.-Janskerk. De onjuiste benaming ging een eigen leven leiden. Toen
een eeuw later een studie over de wandschilderingen verscheen, kreeg zij de
foutieve titel: De muurschilderijen der St. Janskerk te Gorinchem. 5) Meer be
kendheid kreeg die oneigenlijke naam door het boekwerk Van Arke/'s oude
6
� veste, waarin de auteur ook de verkeerde naam gebruikte. ) De Grote Kerk
�as toen al vervangen door een ander gebouw. Logischerwijs noemde men
dat de Nieuwe Kerk7 ) en ook wel de Hervormde Kerk.8 ) Pas toen het nieuwe
eraf was, kwam de oude benaming Grote Kerk weer in zwang. 9)
Ook de alom gebruikte naam Sint-Jan voor de toren is terug te voeren tot de
gesignaleerde onjuistheid. De toren hoorde bij de middeleeuwse St.-Maar
tenskerk, zodat de enige juiste naam St.-Maartenstoren10) of St. -Martinusto
ren 11 ) zou zijn. Officieel stond de kerktoren bekend als de Grote Toren. 12)
Zowel de kerk als de toren zijn belangrijke cultuur-historische monumenten.
Ze zijn een nadere beschouwing meer dan waard. De Gorcumse Monumen
tenreeks leent zich hiervoor bij uitstek.
A.J. Busch

De noten in de tekst verwijzen naar de achterin opgenomen bronvermelding.
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SINT-MAARTENSKERK
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Johan van Arckel de negenste heer wilt dit volgende d'cronycke onthouwen
Heeft anno 1212 tot 's lants eer de stadt Gorcom en dese kercke doen bouwen
opschrift grafmonument der Arkels 13)

Bouw
Over de beginperiode van de grote parochiekerk van Gorinchem is weinig of
niets bekend. Aangenomen wordt dat de bouw plaatsvond in de 13de eeuw,
alhoewel voor de stichting in 1212 1 4) geen bewijzen voorhanden zijn. Het
zelfde geldt voor de inwijding op 22 april 1263. 15) Stond er vóór de bouw be
gon al een kerkje op die plaats? Of deed de ook uit de middeleeuwen stam
mende St.-Nicolaaskapel aan de Arkelstraat aanvankelijk dienst als parochie
kerk? Het zijn vragen waarop het antwoord nog niet kan worden gegeven.
De kerk was een driebeukige hallenkerk met dwarsarmen en twee koren. Een
smal tussenlid vormde de verbinding tussen kerk en toren. Het kerkgebouw
was niet onderheid. Het zal de aanwezigheid van een stroomrug zijn die het
mogelijk maakte direct te bouwen op een klei-afzetting bovenop een zand
laag.16)
De fundering bestond uit gemetselde grondbogen, waarop de muren waren
gebouwd.17) Voor het opvangen van de zijdelingse druk der hoog opgaande
muren stonden meer dan dertig steunberen rond het gebouw. Deze waren
aangebracht juist boven de plaatsen waar de grondbogen op het kleipakket
rustten. In de muurvlakken tussen twee steunberen was een venster aange
bracht of een blind raam met de voor de gotiek zo kenmerkende spitsboog.
In het gebouw stonden twee· rijen van vijf hardstenen pilaren, waarop de drie
houten kappen met tongewelven boven het schip en de zijbeuken steun
den. 1 8) De kerk had twee naar het oosten gerichte koren: 19 ) het hoogkoor in
de as van het middenschip en het laagkoor in het verlengde van de noorde
lijke zijbeuk. Tussen de koren vingen vier pijlers, welke door bogen waren
verbonden, de last op van de kapconstructies boven de koren.20) Een links
aangeleund tweede koor komt wel meer voor, zoals in de Dordtse Grote
Kerk.
De kerk was gewijd aan Gorinchems patroonheilige Martinus, 21) wiens feest
dag viel op 11 november. Hij zou omstreeks het jaar 316 in Hongarije zijn ge
boren. Als Romeins legioensoldaat verbleef hij in Gallië. Bekend is het weg
geven van een deel van zijn mantel aan een bedelaar. Na te zijn gedoopt, trok
hij zich terug uit het wereldse leven. In 371 werd hij tot bisschop van Tours
gewijd. Hij overleed op 11 november van het jaar 397. In het bisdom Utrecht,
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Detail van de plallegrond van Gorin 
chem door N Wijtmans met een wei
nig betrouwbare afbeelding van de
zuidzijde van de Grote Kerk, 1600.
(Stadsarchief Gorinchem, topogra 
fisch-historische atlas.)
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waartoe Gorinchem behoorde, waren veel kerken aan de geliefde St.-Maarten
gewijd .22 )

Kapittel
In 13 7 8 volgde de verheffing van de St. -Maartenskerk tot een kapittel- of col
legiale kerk, een kerk waaraan een college van veertien kanunniken was ver
bonden.23 ) Het kapittel had niet alleen Martinus als patroon , maar ook Vin
centius, een Spaanse heilige die in 304 de marteldood vond op een gloeiend
rooster. Voor de keuze van Vincentius was een aanwijsbare reden. Bij de in
stelling van het kapittel was Otto van Arkel heer van het Land van Arkel, een
territorium waarvan Gorinchem de hoofdplaats was. Otto was geboren op 22
januari - Vincentiusdag - en later ontving hij op dezelfde datum de ridderslag.
Hij had met deze heilige dan ook een bijzondere band . De namen van de
beide heiligen werden o ok wel aan de kerk gekoppeld. 24 )
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Z egel van de deken van her kapirre/
van Sr. -Marrinus en Sr. -Vin cenrius
met de beide heiligen en het 1rapen
van Gorinchem, 1461. (Hoogheem
raadschap van de Alblassen vaard en
de Vijfheeren/anden.)
''f,;

In het hoogkoor stond het hoogaltaar met een reliek van St.-Maarten. Aan de
rechterzijde bevond zich een kostbaar tabernakel, omstreeks 1330 geschon
ken door Jan van Arkel. 25 ) Het was schitterend bewerkt en getooid met een
vergu lde pelikaan als symbool van Christus. De vogel voedt zijn jongen met
bloed door zich in de borst te pikken. In het priesterkoor - tussen hoogaltaar
en transept - zullen in de lengterichting de banken voor de kanunniken heb
ben gestaan. Daar deden ze hun gebeden en klonk het koorgebed en -zang. 26 )
De koorbanken bleven nog lang in de kerk staan en werden aangeduid als de

papenbanken.27 )
Een andere ereplaats was ingeruimd voor het altaar van Maria, de Moeder
Gods. Het stond in het noorderkoor, ook we l aangeduid als het Onze Lieve
Vrouwe- of laagkoor. 28 ) Sedert 1496 was het voorzien van een kunstig uitge
voerde stam van Jesse. 29) Aan het altaar was de geestelijke Onze Lieve
Vrouwe-broederschap verbonden . De andere altaren - meer dan twintig stonden meest opgesteld langs de muren . Ze waren doorgaans rijk versierd
met snijwerk en geschilderde voorstellingen . De meeste behoorden toe aan
gilden en geestelijke broederschappen.
Een der altaren , toegewijd aan Petrus en Paulus, was van de broederschap
der Romeinen en Jeruzalemsheren. Dit gezelschap bestond uit personen die
een bede vaart naar Rome en/of Jeruzalem hadden gemaakt. In een geschrift
over dit altaar is sprake van een kapell erie of kapelanie, een fundatie van zie
lemissen in een kapel. 30 ) Hieruit valt af te leiden , dat het altaar van Petrus en
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Paulus in een aparte kapel stond. Een uitgebouwde kapel bevond zich aan de
noordzijde van de kerk.31) Aan de zuidzijde was er ook een.32) De sacristie
bevond zich in de hoek van het hoogaltaar en het zuidertransept.
Op de muren van het noorderkoor en -transept waren kleurige schilderingen
aangebracht.33) Het waren primitieve bijbelse taferelen van omstreeks
1400,34) voorstellende: de schepping, de slaap van Adam, de schepping van
Eva, de uitdrijving uit het paradijs, de ark van Noach, de bespotting van No
ach, Mozes op de berg Sinaï, de Drie Koningen met geschenken, Jezus voor
Herodes, een paar taferelen gewijd aan het lijden van Jezus, de opstanding
van Jezus, tweemaal Christoffel met het Christuskind, Christoffel in slaap,
Antonius, een huis en een paar voorstellingen waarvan de betekenis ondui
delijk is.35) Met dergelijke wandschilderingen bracht men de bijbel onder de
aandacht van de veelal ongeletterde gelovigen. Vermoedelijk is het interieur
grotendeels beschilderd geweest. 36) Tal van kunstig gesneden heiligenbeelden
behoorden tot de inventaris. 37)
Muurschildering uit de St.-Maartens
kerk, voorstellende de bespotting van
Noach, omstreeks 1400. (Museum
"Dit is in Bethlehem, Gorinchem.)
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In het O.L. Vrouwe-koor bevond zich de grafkelder van de Arkels.38) Dit ge
slacht maakte in de periode van omstreeks 1250-1412 de dienst uit in het
Land van Arkel en dus ook in Gorinchem. De grafkelder lag onder de vloer
van het laagkoor, toegankelijk via een wenteltrap. 39) Een zerk met de vroeg
l 4de-eeuwse beeltenissen van een ridder en zijn gemalin sloot de kelder af.
Het waren hoogstwaarschijnlijk beelden van Jan III (overleden in 1324) en
Mabelia van Voorne (overleden in 1313).40) Boven de grafkelder hing een ta
bleau met acht voorouderlijke kwartieren: Arkel, Vlaanderen, Loon, Buren,
Vernenburg, Luxemburg, Benthem en Holland. 41)
De vloer van kerk en toren bestond voornamelijk uit zerken met namen van
overledenen. De graven waren particulier eigendom. Alleen welgestelden
konden het zich veroorloven in de kerk te worden begraven. Anderen moes
ten zich tevredenstellen met een plaats op het kerkhof ten oosten van het
kerkgebouw.
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De graftombe van de Arkels in de
kerk, naar een onbetrouwbare teke
ning, omstreeks 1600. (Stadsarchief
Gorinchem, topografisch-historische
atlas.)

De oudst bekende grafzerk uit de St.-Maartenskerk behoorde toe aan het ge
slacht Muylwijck. Op de grafsteen stond te lezen: Hier leyt begraven Math(js

van Muylw(jck Petersz., sterffi 1522, den 15 October, en Heylke Dircxdogter, ster._fi
1500, en Arien van Muylwijck Petersz. van Muylwijck huysvrouw, sterft 1504, den
9 dag van November. Bid voor de zielen. 42) Matthijs van Muylwijck was een
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vooraanstaand man. Hij maakte enige jaren deel uit van de schepenbank.43)

Orgel
In 1450 was in de kerk een orgel aanwezig.44 ) Waarschijnlijk was het aange
bracht tegen de noordermuur. 45) Het in 1518 door Bernt Granboem en Jan
Graurok geleverde orgel zou achterin de kerk boven de ingang zijn ge
plaatst.46) Dit was een groot kerkorgel, waarvoor een Haags instrument mo
del stond.47 ) Vo lgens een beknopte beschrijving beschikte het over vogelge
luiden, zoals dat van een nachtegaal. 48 )

Vooravond van de Reformatie
Telde de parochie in 1514 ongeveer 3.000 communicanten,49) enkele decen
nia later liep dat aanta l als gevolg van de Reformatie sterk terug. Vooral de
invloed van Calvijn was groot. De beeldenstorm in 1566 bleef voor Gorin
chem beperkt. Enige calvinisten onder aanvoering van de invloedrijke
Adriaen Dircksz. van den Heuvel wilden de beschikking hebben over een
eigen kerkgebouw. Daarin kwam de stadsregering hen niet tegemoet. Door te
dreigen met een beeldenstorm zoals elders plaatsvond kregen zij toch hun
zin. Buiten de stadsmuur - bij het tegenwoordige Nonnenveld - mochten zij
een houten kerkje bouwen. 50 )
Toen op 26 juni 1572 de watergeuzen voor de stad verschenen en toegang
ei sten ging het stedelijk bestuur overstag. De poorten werden voor hen ge
opend. Onmiddellijk volgde de gevangenneming van de priesters. Na een ver
blijf met vernederingen en kwellingen in het kasteel de Blauwe Toren, werden
ze verscheept naar Den Briel, waar hen een wrede dood wachtte. Ze leven in
de geschiedenis voort als de Martelaren van Gorcum.
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GROTE KERK
De oude Sint Janskerk, door de Arkels gesticht,
Lang door de zon der hervorming verlicht.

n

A. Kehrer 51 )

Nieuwe leer

)-

Nu er in Gorinchem geen katholieke priesters meer waren en het stadsbe
stuur zich ook tegen de Kerk had gekeerd, kon de nieuwe leer weldra ingang
vinden. De pracht en praal en al wat herinnerde aan het roomse verleden,
verclwenen uit het kerkgebouw. 52) Een laag kalk onttrok de bijbelse schilde
ringen aan het oog. 53) De naam St.-Maartenskerk had voorgoed afgedaan. Het
gebouw werd kortweg aangeduid als de Kerk54) of ook nog wel als de Pa
rochiekerk.55) Later werd de gebruikelijke naam Grote Kerk. 56) De Kapel aan
de Arkelstraat stond ter onderscheiding wel bekend als Kleine Kerk.57)
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De Grote Kerk vanuit het noorden,
zonder het O.L. Vrouwekoor, maar
met het noorderdwarspand, de graf
kapel/keurkamer en het knekelhuis
tussen kerk en toren, naar een ets
door JC Philips, 1754.
(uit: C van Zomeren. Beschrijvinge
der stadt Gorinchem en Landen van
Arkel; 1755.)
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Middenstuk van de kaarsenkroon uit
1588 met pelikaan. (foto: Jos Wa/t
heer.)
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Het onttakelde kerkgebouw werd nu voor de Gereformeerde eredienst ge
bruikt. De kansel die de predikanten bestegen voor de verkondiging van het
Woord was de oude, die tot voor een jaar was gebruikt door pastoor Lenaert
van Veche l c.s. De predikstoel was geplaatst tegen de middelste van de zui
delijke pilaren. Door de banken er rondom te groeperen, werd hij het centrale
punt. Restauratie van het gebouw geschiedde met materialen van het afge
broken Minderbroedersklooster aan de Arkelstraat. 58 )
Een reusachtige kaarsenkroon met 24 armen - een uniek produkt van de Go
rinchemse geelgieter Willem van der Burcht - zorgde voor de verlichting. 59 )
Bo venop de koperen kroon - gedateerd 15 88 - troonde een pelikaan die met
zijn bloed jongen voedt. Er hingen nog vier grote luchters: twee met 16 en
twee met 24 armen. 60 )
In het koor vond de aanneming van lidmaten plaats 61 ) en eens per week wer
den schoolleerlingen er door een predikant ondervraagd over geloofsza
ken.62) In 1720 kwam er ter afsluiting een fraai koperen koorhek.63 )

Graven
De kerk bleef ook na de Reformatie dienst doen als begraafplaats voor ge
goede burgers ; gereformeerden en katholieken lagen er broederlijk naast el 
kaar. Er werd begraven in drie lagen.64 ) Het totale aantal grafplaatsen be
droeg 931, waarvan 44 onderin de toren; 65 ) de capaciteit bedroeg dus bijna
2800.
Er waren 19 grafkelders, ontstaan door samenvoeging van twee of drie gra
ven. Daarbij moet worden gedacht aan een gemetselde afperking met muur
tjes onder de vloer. Ook de kelders waren met een zerk afgedekt. De zerken
in de kerk mochten uitsluitend van blauwe steen zijn 66 ) van voorgeschreven
afmetingen .67 ) De grafgraver moest zorgvuldig te werk gaan: de muren en de
fundering van de pilaren mocht hij niet beschadigen. 68 ) Vanwege de geur
dienden bij het openen van een graf de kerkdeuren wijd open te staan.69 ) Om
een geopend graf aan het oog te onttrekken werd er een houten huisje over
heen gezet. 70 )

Grafmonumenten
In 1603 /04 was in het noorderkoor de grafkelder der Arkels geruimd. 71) De
laatste bijzetting had bijna twee eeuwen daarvoor plaatsgevonden, toen Wil
lem van Arkel er werd begraven. Voor de stoffelijke resten was een nieuwe
tombe gemaakt onder de westelijke boog tussen de twee koren .72 ) Een groot
wapenbord met zestien kwartierwapens vermeldde de heldendaden van vijf
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interieur van de Grote Kerk met
koorhek en het grafmonument van
het geslacht Arkel, naar een tekening
door G. Lamberts, 1839. (Stadsa r
chief Gorinchem, topografisch-histori
sche atlas.)

14

..

.,- .,.,,,,-;:,�..-...,,. .··,-� ,, ....._,- .-_� ..,�,_:.,,..;,;,...,;,...., ,., ,:;'l.

..��

....... ,. _.,_,.. ,-,.-,

Interieur van de grafkapel van Wil
helmina van Arkel naar een l 8de
eeuwse tekening. (Universiteitbib/io
theek Leiden.)

heren van Arkel, die in de kerk waren begraven.73) De oude zerk met de le
vensgrote uitbeelding van Jan en Mabelia dekte de nieuwe Arkeltombe.
Er waren meer bijzondere graven. Toen drossaard Arend van Boschhuyzen
in 1605 overleed, werd te zijner eer een grafkelder ingericht in de zuidooste
lijke hoek van het dwarspand.74) Bovengronds was het grafmonument ge
tooid met tien geslachtswapens. 75)
Zijn opvolger was Roelof van Arkel, waarna Jacob van Paffenrode de hoog
ste bestuursfunctie vervulde. Deze drossaard trouwde met Wilhelmina, de
dochter van zijn ambtsvoorganger. Toen zij in 1628 overleed, liet haar echt
genoot een indrukwekkend monument tot haar nagedachtenis oprichten. Hij
kocht daarvoor van het stadsbestuur de kapel aan de noordzijde van de
kerk.76) In die kapel kwam een marmeren beeld van de liggende Wilhelmina
van Arkel, gemaakt in de trant van Hendrick de Keijser.77) De ruimte boven
de kapel, van buitenaf bereikbaar via een traptorentje, bleef buiten de trans
actie. In de 18de eeuw was daar de keurkamer van het goud- en zilversmids
gilde gevestigd.78)
Oud-burgemeester Hendrik van der Does kreeg in 1699 toestemming tot het
maken van een uitgebouwde kapel in de hoek van het noorderkoor en het
dwarspand.79) Deze kapel was toegankelijk vanuit het noorderkoor via een
doorgang met een ronde boog. 80) Een koperen deur sloot de grafkapel af. 81 )
Eerder had jonker Everhard van der Schuer zijn oog daarop laten vallen voor
het oprichten van een monument, 82) maar dat vond geen doorgang. 83)
Behalve door zerken en monumenten hielden rouwborden de herinnering
aan belangrijke personages levend. 84) Dergelijke borden, doorgaans met wa
pen en naam van de overledene, hingen aan de muren en pilaren en waren
een kleurige noot in het overigens sombere kerkgebouw.

P/ati
Kert
Jans
rijen
Gori

Rond de kerk

Marmeren grajbeeld van Wilhelmina
van Arkel omstreeks 1630. (Museum
''Dit is in Bethlehem''. Gorinchem.)

Niet alleen in de kerk en de toren, ook buiten het gebouw waren er particu
liere graven. Hun aantal was beperkt: bij de noorderdeur 15, bij de zuiderdeur
16 en bij de hoofdingang 29. 85) Het kerkhof werd omstreeks 1608 grotendeels
geruimd om te dienen als marktplaats voor groenten,86) de huidige Groen
markt. Rond de beide koren kwamen twaalf huisjes van slechts een verdie
ping hoog om in de kerk de lichtinval via de koorramen niet te belemmeren.
Het terrein ten zuiden van de toren en westelijk van de tuin bij de woning
van de koster kwam in gebruik als stedelijke begraafplaats voor de gewone
man. Vanwege de beperkte ruimte werden de graven betrekkelijk snel ge
ruimd. De beenderen verhuisden dan naar het beender- of knekelhuis.
De woning van de koster was ondergebracht in de uitgebouwde kapel aan de
zuidzijde van de kerk.87) Tegen dezelfde gevel stond de consistorie- of
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Pla!tegrond van de Grote
Kerk, 1845. (uit: L.JF
Janssen. De muurschilde
rijen der St. Janskerk te
Gorinchem; 1858.)
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16
kerkekamer, ook wel gerf genoemd. 88 ) De voormalige sacristie in de hoek van
het hoogkoor en het dwarspand was gedegradeerd tot bergplaats van turf.
Turf was de brandstof voor de stoven, waarmee het kerkvolk zich in de win
ter warm hield, want er werd niet gestookt. Tegen de achtergevel van het
noorderpand bevond zich een kleine bergplaats voor een der stedelijke
brandspuiten.

Nieuw orgel
Het uit 151 8 daterende orgel was in 1663 aan vervanging toe. Stephanus Co
sijns bouwde toen een orgel achterin de kerk.89 ) Nog geen eeuw later kreeg
de Utrechtse orgelbouwer J.H.H. Bätz opdracht voor de levering van een or
gel met een aan het manuaal gekoppeld pedaaI. 90 ) Voor het rugpositief ge
bruikte hij onderdelen van het Cosijns-orgel. Een groot stedelijk wapen met
wapenspreuk bekroonde de orgelkas.91 ) Vanaf hun hoge standplaats boven de
hoofdingang keken de schildhouders uit over het kerkvolk.
Secret .z;s jaJr '.
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Predikbeurtenblaadje, waaruit blijkt
dat de kerkdiensten et/leen onder
gunstige weersomstandigheden door
gang vonden, 1814. (Stadsarchief
Gorinchem.)

Franse tijd
De
Met de komst va n de Fransen in 1795 veranderde er veel in de samenleving.
De gepropageerde gelijkheid leidde tot het weghakken van de geslachtswa
pens van grafzerken 92 ) en honderd wapenborden verdwenen uit het interi
eur.93 ) Een onbekende kerkganger was het er niet mee eens en schreef Tem
pelschenners op het psalmbord.94)
Van vrij ingrijpende aard was de scheiding tussen Kerk en Staat. Bij de ver
deling van de kerkgebouwen in Gorinchem in 1798 kreeg de Nederduits Ge
reformeerde gemeente de beschikking over de Grote Kerk en de Kapel aan
de Arkelstraat. 95 ) De andere kerkgenootschappen in de stad deden afstand
van aanspraken op die kerkgebouwen . De toren daarentegen was stadseigen
dom.96)
Uit het oogpunt van de volksgezondheid moest een einde komen aan het be
graven binnen de bebouwde kom. 97 ) Omdat Gorinchem buiten de stad niet
over een dodenakker beschikte, bleef het begraven in en rond de Grote Kerk
toegestaan. Met de ingebruikneming van de Algemene Begraafplaats in 1830
zou daaraan pas een einde komen.98 )
Toen in november 1813 het tij voo r de Franse overheersers keerde en de
troepen zich hals over kop terugtrokken voo r de oprukkende legers van de
tegenpartij , nestelde zich in de vesting Gorinchem een sterke bezetting van
ongeveer 35 00 militairen onder Frans commando.99 ) Rond de stad trok zich
een troepenmacht samen van Pruisische en Russische militairen.
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Tijdens de belegering, die tot 20 februari 1814 duurde, was Gorinchem het
doelwit van zware beschietingen. 100 ) De hoog boven de stad oprijzende
Grote Kerk kreeg het zwaar te verduren. Het leiendak en de ramen liepen
ernstige schade op. 101 ) Kerkdiensten vonden alleen onder gunstige weers
omstandigheden doorgang. 102 )
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De tot 3 m boven de grond afgebro
ken Grote Kerk, naar een tekening
door PL Goevaere, 1845. (Atlas van
Stolk, Rotterdam.)

Na de aftocht van de Fransen ontbrak bij de kerkelijke gemeente het geld
voor algeheel herstel, De werkzaamheden beperkten zich tot reparatie van
het dak en van zeven glasramen en dichtmetseling van een zelfde aantal ven
sters aan de zuidzijde van kerk en koor. 103) De ramen waren al eerder ver
minkt door het wegbreken van de tracering in de koppen van de gotische
vensters. 104 )
De staat waarin de Grote Kerk ve rkeerde ging steeds verder achteruit. In
1835 gelastten burgemeester en wethouders de afbraak van de voormalige
keurkamer wegens bouwvalligheid.105 ) De verdieping van de grafkapel van
Wilhelmina van Arkel werd tot het gewelf gesloopt. 106 ) Na toestemming van
de eigenaren viel ruim een jaar later ook de kapel zelf onder de slopersha
mer. 107) Het aanwezige gebeente werd bijgezet in de kerk, de grafkelder ge
vuld, de opening in de kerkmuur gedicht en wat hoger een venster aange
bracht. 108 ) Het monumentale beeld van Wilhelmina met de bijbehorende or
namenten kreeg een plaats in de Grote Kerk. 109 ) In die tijd had de vloer van
de koren het zwaar te verduren . In verband met de onlusten in België was er
oorlogsmaterieel opgeslagen. 11 0)

Afbraak
De gedachten gingen toen al uit naar een algehele afbraak van de Grote Kerk.
De tijd was nog lang niet rijp om geld te steken in de restauratie van een af
tands gebouw. Een en ander kwam in een stroomversnelling, toen de gouver
neur van Zuid-Holland met eigen ogen zag in welk een erbarmelijke staat de
kerk verkeerde. 111 ) Als gevolg van verzakkingen scheurden de kruisgewelven.
In de noordermuur was een behoorlijke spleet ontstaan, vermoedelijk ver
oorzaakt door het afbreken van de kapeL 112 ) Om onheil te voorkomen moes
ten trekankers worden aangebracht
Het college van burgemeester en wethouders vond het niet verantwoord de
Grote Kerk open te houden voor de eredienst. Het gaf op 31 augustus 1844
opdracht tot onmiddellijke sluiting. 113 ) Kerkvoogden en notabelen besloten
vervolgens tot afbraak. 114 ) Zelfs de minister van Binnenlandse Zaken kon de
plannen niet verijdelen door te wijzen op de historische betekenis van het
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De afbraak van de Grote Kerk, naar
een litho door P.JB., (1845). (Stads
archief Gorinchem, topografisch-his
torische atlas.)

OPENBARE VERKOOPING

(1- ,: .:,,
\

VAN

~ _!l·
•;•-,::' °'

,{,),;,

HARDSTEEN , ·"· ï)J
EN

AAN

e E s ·T

_

E ri'1 N G

VAN

KERKEBANKEN,

ENZ.,

te GORINCHE .~l.
KERKYOOGDEN der. Hervormde
Gemeente te Gol'incl,,em, Uju voorne
mens , in het openbaar , op '"oeosdag
den 8 i11ei 1850 , des voormiddags ten
e I f ure , in den Doelen aldaar :
a. '/'c verkoopen ce ne zeer grootc partij IIARI).
STEEi\E" z•: RKE.\, PL..i..YUIZt~' en verdere
BROKSTlKKEi'' , gelegen bij de nieuw ge
bouml wordende Kerk aldaar; e!l u:el eer#
in drie parcelen en daarna bt eene 1nau a.
6. dan le 6ellet!en het maken , lel"ercn en stel

len van nieuwe PREDIKSTOEL , DOOPHEK ,
ZITBANKEN en eenige MEl:BEtE:\", ten dien
ste der consistorie , m de g ezegde kerk.
De voorwaarden , 6edel. en teekening_en sulltm
~e;
0:::1;~ 1~(}- 6~e:ens!e:f.eJ1fct;ek~11 t:R:~~:
beiden te Gorinch e m. en wel gedurende acht

dagen v66r de verkooping en aanhe,tedi,,g.
ZEGT HET POORT.
T e G,,,irw,Mffl , bi) J. NOOI\OUY.'" u ZOO.'" , rirui.ien eP lloe.tha.>ddaan.

Affiche van de verkoop van de graf
zerken en plavuizen uit de Grote
Kerk en aanbesteding van meubilair,
1850. (Stadsarchief Gorinchem, ar
chieven van de Herv. gemeente.)

ruim zes eeuwen oude kerkgebouw. 115 ) De kerkdiensten vonden doorgang in
de vernieuwde Kapel aan de Arkelstraat. 116 )
Nog in 1844 vond de aanbesteding van de sloop van de kerk plaats tot 3 m
boven de begane grond.11 7) Misschien was het mogelijk gebruik te maken van
de restanten bij de bouw van een ander godshuis op die plaats. Orgel, preek
stoel, koorhekken , kandelaars en kronen, de grafzerk van de Arkels en het
beeld van Wi lh elmina van Arkel met toebehoren werden elders opgesla
gen. 118) Tijdens de afbraak kwamen de reeds gesignaleerde muurschilderin
gen te voorschijn. 119 ) Kunstschilder E.E. de Boer maakte er kopieën van, die
in boekvorm verschenen.120 ) Het met muur en al uitgezaagde tafereel van No
achs bespotting belandde in het plaatselijke museum. 121 )

19
NIEUWE KERK

Daar de Gemeente nagenoeg 6000 zielen bedraagt, zal de nieuwe kerk
ongeveer de oppervlakte moeten bevatten van het oude kerkgebouw,
met uitzondering der kooren en van den uitspringenden noorderingang
bouwprogramma 122)

Bouw
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Een Gorinchemse aannemer werd de bouw gegund van de nieuwe kerk voor
de Hervormde gemeente, hoofdzakelijk te bouwen op de gespaard gebleven
fundamenten van het afgebroken gebouw. 123 ) De ontwerper was de bekende
Amsterdamse architect I. Warnsinck, die werd bijgestaan door AN . Gode
froy. 124) De driebeukige basiliek met romaanse en classicistische trekken
was kenmerkend voor het neoclassicisme van het midden van de 19de
eeuw. 125)
Na afbraak van de niet te handhaven bouwrestanten werden muren en steun
beren opgetrokken op de oude grondbogen. De contouren van het vroegere
kerkgebouw zijn later in het plaveisel aangegeven. Voor de bouw van de oost
gevel was het noodzakelijk 28 heipalen te slaan. 126 ) Daar was geen oude fun
dering, omdat de koren buiten het ontwerp lagen. Door omstandigheden
bleef het leggen va n de eerste steen op 21 augustus 1849 achterwege. 127 )
De bakstenen kolos werd sober uitgevoerd. De zijgevels zijn voorzien van vijf
grote rondboogramen en een deur waarboven een halfrond en een rond ven
ster; het hoge middenschip telt aan elke zijde zes rondboogramen . De voor
gevel heeft een dito raam aan weerszijden van het uitgebouwde portaal, waar
bo ven een rond en een groot roosvenster. De versiering van het gebouw bleef
beperkt tot acroteriën op de steunberen en contrasterende gele siersteen ver
werkt in de steunberen, lisenen en het boogfries onder de daklijst. Ook de fi
guratie in het randwerk is een aardig versieringselement.

Interieur
De ingebruikneming van de kerk vond plaats op zondag 4 mei 1851. 128 ) Mu
ren , plafonds, pilaren en pilasters waren in steriel wit uitgevoerd, zoals toen
tertijd gebruikelijk was. De kansel stond op dezelfde plaats als vroeger in de
Grote Kerk, maar het was een nieuwe. 129 ) Van de oude preekstoel was een
archiefkast getimmerd, waarin de fraai bewerkte panelen nog herkenbaar
zijn . 130 ) De kast staat in de kerkekamer tussen het kerkgebouw en de toren.
In plaats van het orgel uit 17 61 volgens plan te herplaatsen, kreeg de firma

20
De

Dwarsdoorsnede (zuid-noord) van de
Hervormde Kerk met orgel naar de
tekening van f Warnsinck, (1847).
(Stadsarchief Gorinchem, archieven
van de Herv. gemeente.)
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De Hervormde Kerk vanuit het
noordoosten, omstreeks 1910. (Stads 
archief Gorinchem, topografisch -his
torische atlas.)

J. Bätz & Co. opdracht voor de bouw van een nieuw orgel met gebruikma
king van materialen van het oude. 131 ) De inwijding geschiedde op 18 septem
ber 1853. 132 )
De schitterende kaarsenkroon uit 15 88 zorgde met de vier grote kroonluch
ters voor de verlichting. Al na enkele jaren kwam er gaslicht, waarvoor de
kronen werden omgebouwd. 133 ) Van de middelste bleef niet meer dan de oor
spronkelijke stam met pelikaan gespaard. Een gevolg van de gasverlichting
was de overdaad aan waterdamp in het gebouw, wat een funeste invloed had
op de orgelpijpen.
De opgeslagen grafmonumenten uit de Grote Kerk waren onder de kerkvloer
gedeponeerd. 134 ) Pas in 1916 groef men de deksteen van Jan van Arkel en
echtgenote op, waarna de ze rk een plaats kreeg in de kerk. 135 ) Negen jaar la
ter vo lgde de blootlegging van het beeld van Wilhelmina van Arkel. 136 ) Het
danig verminkte kunstwerk verhuisde naar het museum. 137 ) Niet uitgesloten
is de aanwezigheid van meer restan ten van grafmonumenten onder de kerk
vloe r. 138)
Tussen de kerk en de toren bevond zich achter de kerkekamer een stoven
hok.139) Door het gebruik van gaskachels in de kerk behoorden de stoven
sinds 1925 tot het ve rleden.140 ) Een kwarteeuw later kwam er elektrisch licht,

Interieur van de Hervormde Kerk
met preekstoel, orgel en gaslampen,
omstreeks J940. (Stadsarchief Gorin 
chem, topografisch -historische atlas.)
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De in 1916 opgedolven grajbeelden
van Jan van Arkel en Mabelia van
Voorne. (foto: Jos Wa/theer,
Gorinchem.)

waarvoor de kronen weer werden vera nderd.14 1) Toen onderging ook het in
terieur een opknapbeurt. 142 ) Als vrolijke noot in de verder zo nadrukkelijk
witte kerk werden kapiteelversieringen en vlakvullingen aangebracht. Boven
de hoofdingang kwam een grisaille-schildering van de Goede Herder door
G.B.F. Jansen.143 )
In 1993 werd het interieur opnieuw gerestaureerd. Het herstelde gevelbord
van het in 1753 gestichte armhuis van de Hervormde Diaconie aan de West
wagenstraat, kreeg een plaats in de kerk.
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i nterieur na de jongste restauratie in l 993. Onder het orgel het gevelbord van het
Diaconie-Armhuis. (foto: Jos Waltheet; Gorinchem.)

De grisaille-schildering van de Goede
Herder boven de hoofdingang. (foto:
Jos Wa/theer, Gorinchem.)
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De leien op de daken, nog afkomstig van de gesloopte Grote Kerk, waren
kwalitatief slecht. Al na een kwarteeuw werden ze vervangen door ruitvor
mige stukken zink,144 ) waardoor op de kerkdaken een geruit patroon ont
stond. Een groene bitumineuze dakbedekking zou er later voor in de plaats
komen.145 )
Het exterieur van de kerk, nu algemeen Grote Kerk genoemd, werd in
1992/ 93 grondig gerestaureerd , waardoor het met zorg uitgevoerde metsel
werk fraai uitkomt. Ook inwendig was het noodzakelijk enige herstelwerk
zaamheden uit te voeren, omdat er stukken uit het plafond waren gevallen.
Het gebouw dateert van na 1850 en kwam daardoor aanvankelijk niet in aan
merking voor plaatsing op de lijst van beschermde monumenten . Toch is het
een belangrijk cultuur-historisch monument, een goed voorbeeld van een
l 9de-eeuws kerkgebouw met een origineel interieur. 146 ) Het belang werd er
kend , doordat de minister de Grote Kerk toevoegde aan de Monumentenlijst.
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De kerk na de restauratie in
1992/93 (foto: Jos Walth eer, Gorin
chem.)
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De Grote Toren, naar een tekening
door J van der Ulft, omstreeks 1670.
(Rijksprentenkabinet, Amsterdam.)

GROTE TOREN
Statig en fier heft ge uw spits naar de wolken,
Reuzige grijze, die de eeuwen be/acht!
A. Kehrer 147 )
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Het begin van de bouw van de toren bij de St.-Maartenskerk wordt geschat
op ongeveer 1450, zo'n twee eeuwen later dan de kerk . De bouwactiviteiten
worden bevestigd door een mededeling over een metselaar die het presteerde
een vat potas tot boven op de toren te dragen .148 ) Met de plaatsing van de
spits in 1517 was de kerktoren voltooid. 149 ) Een voorganger zou in 1361 tij
dens een onweer zijn ingestort. 150 )
Het is niet bekend hoe de toren is gefundeerd. Wel bleek de fundering on
voldoende, want al tijdens de bouw vonden er verzakkingen plaats. Aan de
onderste twee geledingen zijn de gevolgen te zien. Door steeds te lood te bou
wen, corrigeerden de bouwers de scheve stand, waardoor het bouwwerk een
bocht vertoont. De onbekend gebleven bouwmeester nam daarmee wel een
groot risico, maar het geluk was aan zijn kant. Toen de bouw was gevorderd
tot de derde geleding, had de toren zich gezet. Vanaf dat niveau staat de to
ren vrijwel loodrecht ten opzichte van het aardoppervlak. De overhanging is
aanzienlijk: de onderbouw helt aan de zuidzijde 150 cm over en aan de west
zijde 70 cm. 151 )
De toren bestaat uit drie geledingen met twee steunberen bij de vier hoeken .
Elke geleding heeft blinde ramen met enigszins gedrukte spitsbogen. In die
van de bovenste zijn galmgaten verwerkt en die van het middendeel heeft
vensters met luiken op twee niveaus. Op de derde geleding staat een acht
kante bovenbouw met een licht uitzwenkende spits. De half ingebouwde
achthoekige traptoren aan de noordoostelijke hoek is bekroond met een dito
kleiner spitsje. De beide spitsen zijn met leien gedekt en voorzien van een
vergulde bal en kruis . De torenspits heeft bovendien een weerhaan , het zin
nebeeld van waakzaamheid. De drie gemetselde hoekpijlers en het ijzeren hek
van de balustrade der bo venomgang dateren van 1594. 152 ) In de traptoren, te
vens steunpunt van het hekwerk van de bovenomgang, leiden 254 natuurste
nen treden van een spiltrap plus nog twee treden naar de bovenomgang op
een hoogte van circa 44 m. De uiterste top van de weerhaan reikt tot 67 m,
terwijl de benedenomgang op 2 7 m hoogte ligt. 153 )
De toren is opgebouwd uit baksteen met toepassing van Lede- en Benthei
mersteen . In de onderste twee geledingen zijn ter versiering Andreas- of
Bourgondische kruisen van geglazuurde bakstenen in het metselwerk opge-
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De wesrgeve! van de Grote Toren, ge
tekend door W Scheepens, 1922.
(Sradsarchief Gorinchem, secrerarie
archief)

~

j.

C
chat
:iten
erde
n de
1 tij -

rit~~i x~ç
- -;=
~

~ ~ 7 ' -~·

. on

n.' ~oo~u JOO' 1L
H
, rJi f. -·
~E~,_ • - ~ "" . . r
,~ 1
Ji_ ,,,;

n de
bou-

een
een
derd
e to
ng is
vest-

w~~1.1r . ~ _.,~~::-~

7"p,1'1"F-t.:J"n. p -~

if.,....
iM~1'J ,Cd 1111
~ I .' 1/ lf ~-~

:ken.
1 die
1eeft
1cht1wde
dito
een
zint hek
1 , te
.rste

!: JI n-r=
1.t.1
1
:i_j( f lil

J

J ~ . !/ s lè
i

g op

7 m,
thei

s- of
>pge-

,,.,.,,,~1,11,:.,.,,
••\,<s.:.:rtl,l'.•

De ::.uidgevel van de Grote Toren,
1915. (Stadsarchief Gorinchem, topo
grafisch -hisrorische ar/as.)

26
nomen. Een verklaring voor de metselkruisen wordt gezocht in de relatie met
Karel van Bourgondië - Karel de Stoute - die ten tijde van de bouw heer van
Arkel was (1459-1477) en geregeld in Gorinchem verbleef. 154 ) De baksteen
van de bovenbouw is afgewisseld met banden van natuursteen. De steunberen
zijn op kunstige wijze versierd met nissen en pinakels. Vermoedelijk lag het
in de bedoeling de bovenbouw als open achtkant uit te voeren voor ophan
ging van een carillon. 155) Qua uiterlijk vertoont de toren overeenkomst met
de toren bij de kerk van Groot-Ammers. Ze zijn verwant aan de weelderige
torens van de Kempen. 156)

Interieur
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Dwarsdoorsnede (west-oost) van de
Grote Toren, getekend door W
Scheepens, 1922. (Stadsarchief Go
rinchem, secretariearchief)

Inwendig bestond de toren van onderaf gerekend uit de volgende onderdelen:
portaal, kroonzolder 157 ) met zes vensters, horlogezolder 158 ) met zeven ven
sters, een weggebroken tussenzolder, 159) de klokkenzolder met 23 galmgaten,
de niet meer aanwezige kraaienzolder 160) onder de bovenomgang en daarop
de achtkant met spits.
Het hoge portaal diende voor de
sloop van de Grote Kerk tot hoofdin
gang van de kerk; daarna kwam het in
gebruik als gemeentelijke opslag·
plaats. 16 1) De doorgang naar de vroe
gere kerk is dichtgemetseld. Het gere
construeerde kruisribgewelf heeft een
rond hijsgat voor de klokken.
De kroonzolder ontleende zijn naam
mogelijk aan het onderliggende ge·
welf. Het hoogste gedeelte van een ge
welf heet de kruin, welk woord sa
menhangt met kroon. De vloer heeft
in het midden een groot vierkant hijs
gat, dat met een hek is afgezet.
De horlogezolder dankte zijn naam
aan het uurwerk dat er vroeger stond
voor aandrijving van de vier wijzers
onder de bovenomgang. Later ver
huisde het uurwerk een etage hoger.
Uit die tijd dateert de bak met zand De horlogezolder. (foto: Jos Wa!theer,
om de zakkende gewichten van het
Gorinchem.)
uurwerk op te vangen. Zoals gebruikelijk wees één wijzer de tijd aan: de

et
m
:n
m
et
n
et
ge

:n:
n-

27
uurwijzer, die fungeerde als "kleine wijzer". Door in 1886 minuutwijzers aan
te brengen, 162) was het niet meer nodig de minuten te schatten. Sedert 197 4
gaat de tijdregeling elektronisch. 163) Ook de horlogezolder heeft in het mid
den een hijsopening met een hek eromheen. Via een branddeur is de kroon
zolder onder de kap van de kerk bereikbaar.

Klokken
Het hijsgat van de klokkenzolder is met een ijzeren luik afgedekt. In die
ruimte hingen eeuwenlang drie luidklokken, 164) waarvan het geluid door de
galmgaten met behulp van galmborden over Gorinchem werd verspreid. De
oudste klok is voorzien van het opschrift:
LAUDO DEUM VERUM VOCO PLEBEM COLLEGO CLERUM
DEFUNCTOS PLORO FUGO PESTEM FESTA DECORO ANNO
DOMINI M CCCC LXXXI; ANDREAS VOCOR STEVEN
BUTENDIIC ENDE JAN VAN VORSCOTEN ME FECIT. HER
FOECLA FEYTAMA PERSONA TOE SYNDEL. 165)
Ik prijs de ware God, roep het volk op, verzamel de geestelijkheid, treur
om de doden, verjaag de pest, luister feesten op, in het jaar des Heren
1481. Andreas is mijn naam. Steven Butendiic en Jan van Vorscoten heb
ben mij gegoten. Heer Foec/a Feytama, pastoor te Syndel.

In het museum staat een maquette van de
toren, die in 1931 is vervaardigd door de
broodbakker F van Oord te Gorinchem.
Het in 1933/34 vervangen ''spinnekop
raam" is op de foto te zien. (foro: Jos
Waltheer, Gorinchem.)
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De klok is in Utrecht gegoten voor de kerk in het Friese Sondel.166 ) Het op
schrift geeft aan bij welke gelegenheden de klok werd geluid. Thans laat de
klok op de halve uren haar klank horen.
Van precies 100 jaar later dateert de klok met het opschrift:
HENRICK VAN TRIER HEEFT MI GEGOTEN INT JAER
ONS HEEREN 1581.167)
Deze klok met het stedelijk wapen hangt sedert 1963 in de nok van de Exo
duskerk aan de Mollenburgseweg.168)
De andere klok - de uurslagklok - heeft als tekst:
VERBVM DOMINI MANET IN AETERNVM VOX MEA
GRATA ALARDVS MEVRS ME FECIT ANNO 1625. ALS
IONCKER IACOB VAN PAFFENRODE DROSSERT
IONCKER EVERARDT VANDER SCHVEREN; MET
BALTVS VAN WEVELINCKHOVEN BVRGEMESTEREN
TOT GORCVM WAREN; ANNO 1625.169)
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid; mijn stem is liefelijk;
A!ardus Meurs heeft mij gemaakt in het Jaar 1625 enz.
Behalve op de hele en halve uren, voor de kerkdiensten en bij brand, alar
meerden de sonore klanken van de klokken de inwoners bij een dijkdoor
braak. Daarom moest bij overstromingsgevaar klokgelui voor kerkelijke doel
einden achterwege blij ven. 1 70)
In de toren van het Stadhuis hing vanouds een carillon. In 1688 leverde de
Antwerpse klokkengieter Melchior de Haze een nieuwe beiaard van 25 klok
ken.171) Toen het Stadhuis in 1859 werd afgebroken, verhuisde het carillon
een paar jaar later naar de Grote Toren. 172) De klokken en het stokkenklavier
kregen een plaats op de klokkenzolder.

Restauratie

De Grote Toren vanuit het noordwes
ten, 1937. (Stadsarchief Gorinchem,
topografisch-historische atlas.)

De Grote Toren had in de loop der eeuwen veel aan schoonheid verloren. De
tand des tijds had aan de natumstenen ornamenten geknaagd. Deskundigen
wezen op een detonerend raam met houten stijlen boven de ingang. 173) In
1933/34 vond vervanging plaats door een bij de bouwstijl aangepast raam.174)
Het verwijderde "spinnekopraam" was ruim een eeuw eerder aangebracht
door een plaatselijke aannemer.175) Daarna volgde herstel van het portaal. De
restauratie van de toren was daarmee in gang gezet, een werk dat volgens
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adviseurs van het toenmalige Rijksbureau voor de Mon umentenzorg hoogno
dig was. Zowel in- als uitwendig verkeerde de toren in een deplorabele
staat. 176 ) De muren van het interieur bestonden grotendeels uit opeen gesta
pelde stenen zonder metselspecie, terwijl een verticale scheur van 7 cm zicht
baar was. 177 )
Rond de toren werd in 1939 een steiger met lift gebouwd .178) Vanwege de
oorlogsdreiging moest het een stalen steiger zijn, maar uiteindelijk kwam de
ministeriële goedkeuring voor een houten , 179 ) die goedkoper was. In de oor
logsjaren zouden veel onderdelen van de steiger worden opgestookt in ka
chels van Gorinchem ers. 180 )
Als gevolg van de oorlog verliep de restauratie moeizaam. Sommige materia
len waren niet beschikbaar, zoals Ledesteen, in plaats waarvan Vaurion - een
Franse kalksteen - werd gebruikt. 181) Hooglopende meningsverschillen tussen
de bij het werk betrokken functionarissen , vervanging van architect en aan
nemer, werkten vertragend . 182) Een afgekondigde bouwstop legde het werk
zelfs tijdelijk stil. 183 )
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De in opbOU\\' ::.ijnde sleiger van de
Grole Toren aan de 1ves1::.ijde, J 939.
(Stadsarchief Gorinchem, lopogra 
flsch-hislorische alias.)
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De Grole Toren in de steigers met de
lift aan de ::.uid::.ijde vanuit de Boe
renstraal, 1942. (S1adsa rchief Gorin
chem, 1opograjisch-his10rische atlas.)
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De Grole Toren in de steigers va naf
het Kazern eplein, 1940. (Stadsarchief
Gorin chem topograjisch-hislorische
atlas.)

Ter versteviging van de toren werden betonvloeren gelegd ter hoogte van de
omgangen 184 ) en een betonnen ringbalk tussen de bovenste en onderste galrn
gaten.185) De ontbrekende traceringen en montants van de blinde ramen wer
den aangebracht en de hoekpinakels vervangen. 186 ) Op de benedenomgang
kwa m een ballustrade met een driepasfries op kraagsteentjes met gebeeld
houwde kopjes.187 ) Na voltooiing van de werkzaamheden aan de tweede ge
leding en hoger, vo lgde in 1949 de onderste geleding. 188 ) Twee jaar later was
de restauratie afgerond, een karwei dat bijna twintig jaar had geduurd. Op 17
oktober 19 51 werd in de Grote Kerk een herdenkingsdienst gehouden als af
sluiting van de restauratie van kerk en toren. 189 )
Was het gemeentelijk aandeel van de torenrestauratie aanvankelijk geraamd
op f 180.000, 190) uiteindelijk liepen de uitgaven op tot / 670.3 16,95 ; het toe
gekende rijkssubsidie bedroeg f 263 .207.191 ) Dat betekende een enorme fi
nanciële tegenvaller voor de gemeente Gorinchem.

Carillon
In het kader van de klokkenvordering in de Tweede Wereldoorlog, werden de
luidklokken uit 1481 en 1581 in 1943 weggevoerd om te worden omgesmol
ten voor de Duitse oorlogsindustrie. 192 ) Er was een fout gemaakt, want histo
rische klokken waren vrijgesteld. Een gemeente!Uk protest had succes.193) Na
een kort verblijf in Duitsland keerden ze terug naar ons land. Na afloop van
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Her beiaardklavier. (fo to: Jos Walr
hee,; Gorinchem.)
Klokken van het in 1965 in gebruik
genomen carillon. (foto: Jos Walr
heer, Gorinchem.)

de oorlog doken ze op in Groningen 194) en we ldra hingen ze weer op hun
vroegere plaats in de Grote Toren.
De stadsbeiaardier bestempelde het De Haze-carillon als slecht en veel te
licht van klank voor de robuuste toren. 195 ) Uitbreiding met enkele klokken
bracht geen verbetering. 196 ) De enig juiste oplossing leek vervanging. De ge
meenteraad stelde een bedrag van f 139.500 beschikbaar voor aankoop van
een nieuw carillon van 4 7 klokken. 197 ) Vijfentwintig klokken, waarvan negen
tien van Melchior de Haze, kregen een plaats in de toren van de St.-Marti
nu skerk aan de Wijnkoperstraat. 198 )
Op 5 mei 1965 vond de officiële ingebruikneming plaats van de nieuwe bei
aard , 199) door kenners bestempeld als een der beste van het land.200 ) De
grootste vijf klokken waren voorzien van een opschrift: 201 )
ICK STRIJ VOOR GODS WOORT EN ZIJN EXCELENSY
GODT VERLEENT ONS SPYS ENDE VREDE
NIEMAND MAGH ZYN SELFEN PRISEN
DIE WERKEN MOETEN 'T ONS WISEN
FORTES CREANTUR FORTIBUS
Het laatstgenoemde opschrift - in vertaling: Sterken brengen sterken voort - is
Gorinchems wapenspreuk. 202 ) De andere vier teksten zijn ontleend aan de in
1594 aangebrachte inscripties op het hekwerk van de bovenomgang van de
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toren ,203 ) maar die niet meer leesbaar zijn. Het zijn ongetwijfeld diepzinnige
spreuken, passend in de tijd toen ze op de balustrade zijn aangebracht. De
moderne klokken hebben vreemd genoeg geen eigentijdse teksten.
A lsof de vier uurwijzers onder de bovenomgang niet voldoende waren, sierde
vanaf 17 8 5 een zonnewijzer de zuidgevet. 204 ) Bij de restauratie van de toren
verdween deze primitieve tijdmeter, om later in het museum terecht te ko
men. Herplaatsing volgde in 198 4. 205 )
De toren is een vertro uwd beeld , van verre herkenbaar. Al eeuwen bepaalt de
G ro te Toren het silhouet van de binnenstad. Het monum entale bouwwerk is
G o rinchems visitekaartje, dikwijl s afgebeeld en bezongen :

Oude grij:::e srerke !oren
Beeld van onbe:::weken 1rou11•
Nimmer :::al.Je her beseffen
Hoeveel ik 1l'el Pan je hou
Blijf toch Ol'er Gorcum 1rnke11
Trors symbool van sroere kracht
En beduidt mij uil de verte
Datje mij 11•eer "rhuis " Penrnchr. 205 )

De toren in I 994. (fo to: Jos Walt
heer, Gorinchem.)

De :::onnell'ij:::er aan de :::uidgevel. (foto: Jos Wa/thee1; Gorinchem.)
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
acroterie
aliaar
Andreaskruis
basiliek
blind venster
boogfries
driepasfries
dwarspand
fries
galmgat
geleding
gewelf
grisaille
grondboog
hallenkerk
hoekpijler
hoogaltaar
kapiteel
koor
koorbank
kraagsteen
liseen
middenschip
montant
pilaar
pilaster
pinakel
priesterkoor
pijler
reliek
sacristie
spitsboog
steunbeer
tabernakel
tongewelf
tracering
transept
trekanker
zijbeuk

vooral in l 9de eeuw toegepast versieringselement in de vorm van een pal
met
tafelvormige verhevenheid voor godsdienstige plechtigheden
overhoeks geplaatst kruis met vier even lange armen
langwerpig kerkgebouw met beuken, waarvan de middelste breder en hoger
is met vensters in de op pilaren rustende hoge zijmuren
schijnvenster met metselwerk in plaats van glas
reeks van kleine bogen op kraagstenen
fries met gotisch geometrisch motief van maaswerk
onderdeel van gebouw met de as loodrecht op die van het hoofdgbouw
horizontale band met schilder- of beeldhouwwerk bovenaan muurvlak
smalle opening in muren van klokkenverdieping van toren met schuinge
plaatste galmborden voor verspreiding van klokgelui
verticaal op elkaar volgend en door inspringing of afwisseling gemarkeerd
onderdeel van toren of gebouw
gebogen metselwerkconstructie van stenen die zijdelings zo tegen elkaar
steunen dat in de hele gewelfconstructie uitsluitend drukkracht optreedt
schilderwerk in tinten, meest grijs op grijs
aardboog in fundering, geslagen over slechte plekken in ondergrond
kerk waarvan middenschip en zijbeuken even hoog zijn
stenen kolom als steunpunt van hekwerk
voornaamste altaar in een R.K. kerk
kopstuk van zuil, pijler of pilaster
aanbouw met halfronde of veelhoekige sluiting, doorgaans aan oostzijde
van kerk, waarin het altaar zich bevindt
reeks zetels langs beide zijden van het koor van een collegiale kerk tussen
hoofdaltaar en schip, als zitplaats der koorheren
in een muur gemetselde en uitstekende steen om de geboorte van bogen of
ribben te dragen
uitmetseling in de vorm van een verticale band
middelste van een oneven aantal beuken van een kerk
stenen stijl in kerkvenster
vrijstaande ondersteuning van boog, gewelf of balk
platte zuil die uit een wand of uit de hoek van twee wanden iets uitsteekt
slanke beëindiging in de vorm van een spits gotisch torentje op steunberen
en borstweringen
gedeelte van het koor tussen altaar en transept
vrijstaande ondersteuning van boog, gewelf of balk
relikwie, overblijfsel van een gestorvene, vaak van een heilige
vertrek bij altaar, waar altaargerei en paramenten worden bewaard en de
priester zich gereedmaakt
boog, gevormd door twee elkaar snijdende bogen met gelijke straal
massieve plaatselijke verzwaring van muurwerk als versterking om de zij
delingse druk van dakconstructies op de muur te weerstaan
doorgaans rijk versierd kastje als bewaarplaats voor hosties
gewelf waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel of ellips is
vlechting in de kop van een gotisch venster
onderdeel van gebouw met de as loodrecht op die van het hoofdgbouw
ijzeren staaf tussen muren of boogschenkels om uiteenwijken te voorkomen
deel van meerbeukige kerk. evenwijdig aan hoofdbeuk. maar smaller en la
ger
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H.O., inv.nr. 467
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H.O., inv.nr. 471
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H.O., inv.nr. 458
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H.O., inv.nr. 202, fol. 25v
H.O.. inv.nr. 207, fol. 104
H.O., inv.nr. 208. fol. 2
jaarverslag Oud-Gorcum 1927
Janssen, blz. 60
H.O.. inv.nr. 470
H.O.. inv.nr. 198, fol. 80
H.O.. inv.nr. 477
ibidem
H.O., inv.nr. 148, blz. 3
H.G., inv.nr. 474
H.O., inv.nr. 477
Groningen, blz. 154
Kehrer, blz. 11
Kemp, blz. 282
Kemp, blz. 35, 143
Zomeren, blz. 23
S.A., dossier 627; brief van architect van Rijksbureau voor de
Monumentenzorg 26 mrt. 1941, nr. 377
Labouchere, blz. 78
Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken, 18 juni 1948
Kemp, blz. 298 e.v.
S.A., dossier 627; brief van architect van Rijksbureau voor de
Monumentenzorg 26 mrt. 1941, nr. 377
Groningen, blz. 190, 192
A.G., inv.nr. H 31 - 102, bestek l 822, nr. 23, art. 3
ibidem
A.G., inv.nr. H 31 - 102, bestek 1851, nr. 167, art. 4
ibidem
gemeenteverslag 1866. blz. 20; S.A., dossier 632, brief van
hoofd gemeentewerken 15 apr. 1958, nr. 2344
gemeenteverslag 1886, blz. 41
notulen gemeenteraad 22 februari 1974, nr. 7
S.A.. dossier 982, brief aan commissaris van de provincie
Zuid-Holland 31 aug. 1940, nr. 5449
Besemer. blz. 249

166. Besemer, blz. 213
167. S.A., dossier 5276, brief van hoofd gemeentewerken 18 feb.
1954. nr. 959
168. notulen gemeenteraad 22 feb. l 963. nr. 20
169. Besemer, blz. 298
170. H.O., inv.nr. 200, fol. 50
171. A.S., inv.nr. 1 13, fol. 97v; inv.nr. 2862
172. notulen gemeenteraad 13 apr. 1861, nr. 31
173. S.A., dossier 625, brief van Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 9 okt. 1924, nr. 691/377
174. S.A., dossier 633, verantwoording restauratie over 1934
175. A.G., inv.nr. H 31 - 102, bestek 1822, nr. 23
176. SA, dossier 625, rapport 11 okt. 1937
177. S.A., dossier 634. verantwoording restauratie over 1949
178. notulen gemeenteraad I mrt. 1940, nr. 7
179. S.A" dossier 626, telegram van ministerie van O.K. en W. 20
mei 1939
180. S.A., dossier 632, brief van hoofd gemeentewerken 4 dec.
1951
181. S.A., dossier 631, brief van ir. A. van der Steur c.s. 23 mrt.
1946
182. S.A., dossier 629, brief van directeur gemeentewerken 4 febr.
1944, nr. 95
183. S.A., dossier 634, verantwoording restauratie over 1945
184. ibidem
185. S.A., dossier 629, brief aan directeur Rijksbureau voor de
Monumentenzorg 12 feb. 1944, nr. 679
186. S.A., dossier 634, verantwoording restauratie over 1950
187. S.A., dossier 634, verantwoording restauratie over 1948
188. SA, dossier 632, aanbesteding 17 mrt. 1949
189. S.A., dossier 632, programma gemeenteavond gewijd aan res
tauratie van Kerk en Toren
190. notulen gemeenteraad 24 mrt. 1939, nr. 14
19 l . S.A., dossier 632, brief van minister van O.K. en W. 11 juni
1954, nr. 381904 2
192. SA, dossier 982, ontvangstbewijzen 11 feb. 1943
193. S.A., dossier 982, brief van loco-burgemeester 10 mrt. 1943.
nr. 1382
194. S.A., dossier 982, brieven van rijksinspecteur kunstbescher
ming, sep. 1945, nr. 10160
195. SA, dossier 624, brief van beiaardier. 20 okt. 1948
196. S.A., dossier 2979, rapport van Nederlandse KlokkenspelVereniging I feb. 1960
197. notulen gemeenteraad 24 apr. 1964, nr. 25
198. notulen gemeenteraad 27 jan. 1967, nr. 33
199. SA, dossier 2981, programma 5 mei 1965
200. S.A., dossier 2981, rapport advies- en keuringscommissie van
de ederlandse Klokkenspel-Vereniging d.d. 21 mei 1965
201. ibidem
202. Koninklijk Besluit d.d. 24 mrt. 1982, nr. 21
203. Nieuwjaarsrede van burgemeester mr. L.R.J. ridder van Rappard d.d. 25 jan. 1952
204. Emck, blz. 97
205. Gorcumse Courant, 14 mrt. 1984
206. G.H. van Helden. Unitas-revue "Hoera!, We zijn d'r nog",
1948

De luchtfoto op de achterzijde van het omslag is gemaakt tijdens de restauratie
van de Grote Kerk op 18 augustus 1993.
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COLOFON
"Grote Kerk en Toren" is het tweede deel in de Gorcumse Monumentenreeks
uitgegeven door de Stichting Merewade te Gorinchem. In de reeks verschij
nen publikaties over Gorcumse monumenten in de ruimste zin van het
woord.
De Stichting Merewade (Postbus 548, 4200 AM Gorinchem) werkt onder
auspiciën van de Stichting Stadsherstel Gorinchem (SSG).
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Vormgeving, druk en afwerking zijn verzorgd door Snep Offset B.V. te Gorin
chem, welk bedrijf de uitgave ook steunde.
Medewerking is verleend door het Stadsarchief Gorinchem en de kerkvoogdij
van de Hervormde gemeente.

